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PÁN (FP 2,11) 

Ježíš Kristus je Pán 
 

Dneska před sebou máme titul „Pán“. Znovu se podíváme na to, jak se 

toto slovo používá v Písmu obecně a jak se to vztahuje k Pánu Ježíši 

Kristu a potom půjdeme k velmi specifickému významu slova Pán, ve 

smyslu Bůh, Hospodin, JHVH, a podíváme se, jak je to používané o Ježíši 

Kristu a nakonec se podíváme na nějaké aplikace. 
 

Text Písma: Filipským 2,6–11 (ČEP) 
6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7nýbrž sám sebe 

zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 
8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9Proto ho Bůh vyvýšil 

nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se před jménem Ježíšovým 

sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 11a k slávě Boha Otce každý 

jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

Zjevení Janovo 19,11–16 
11A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno 

Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. 12Jeho oči plamen ohně a na 

hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on 

sám. 13Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. 14Za ním 

nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 15Z jeho 

úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On 

bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. 16Na plášti a na 

boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 
 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je otázka Ježíšovy vlády (panství) zásadní? 

2. Proč musí být vyznání úst spojeno se svědectvím života? 

3. Jaký je vztah mezi vtěleným Slovem (Ježíšem) a zapsaným Slovem 

(Biblí)? 

 
  



 

 

I. PÁNOVÉ KMÁNŮ 

 Jak máme rozumět tomu, co znamená „pán“ v Písmu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ga 4,1; Lk 6,5; Lk 10,2; Sk 16,16; J 13,16; Lk 12,46; Sk 4,24; Ju 4; Sk 2,29; 2Pt 2,1; Zj 

6,10; Ko 1,16; Mt 25,11; J 12,21; 1Pt 3,6; Sk 10,4; Zj 7,14; Lk 7,19–27;  
 

II. PÁN – HOSPODIN  

 Jak titul „Pán“ mluví o Ježíšově Božství? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   Ž 110,1; Mt 22,37; Iz 45,22–25; 1Pt 3,16 
 



 

 

III. MŮJ PÁN 

 Proč je důležité naše vlastní vyznání víry? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 J 20,27–29; Ř 10,9.13; Jl 3,5; 1K 12,3; J 14,23;  
 

  

 

 
   BOND, CAEN, ČERV, ČPAVEK, 

DOBRO, DŽÍP, FIAKRY, FIALA, 

IMPLANTÁT, IONTY, IRMA, KABELA, 

KIKS, KRABATOST, LODR, OČKA, 

PENÍZE, PERA, PÍKY, PLYN, 

PŘEKVAPENÍ, PŘESYP, ROLE, RUKA, 

SMYK, SPLATNOST, SPONZOR, 

SPROPITNÉ, STEH, STRUPY, ŠTYCH, 

TAVBA, TAVY, TEMPA, TESK, 

TLAMA, TYKEV, URNY, VHOD, 

VYCHVALOVÁNÍ, YZOP 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 2,36 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

V neděli 5. března  budeme mít po shromáždění pracovní setkání sboru. 

Pokud je to je trochu možné, buďte přítomní! 

 

 

 

Sri Lanka: Pastorův dům, církev v ohrožení 

Když se pastor Ranjan z Nauly na Srí Lance obrátil na místní úřady s 

žádostí o povolení ke stavbě modlitebny, úřady ho odmítly. Postavil tedy ke 

svému domu přístavbu, která měla sloužit jako místo křesťanských 

bohoslužeb. Policie a vládní úředníci pod vlivem místních buddhistických 

mnichů prohlásili tento prostor za nelegální místo pro bohoslužby. Hrozí, že 

zabaví a zničí nejen přístavbu, ale i celý dům pastora Ranjana. Manželka 

pastora Ranjana má v důsledku tohoto pronásledování zdravotní problémy 

a deprese a věřící se kvůli vládní kontrole zdráhají navštěvovat shromáždění. 

Modlete se za tuto rodinu a církev, která se schází v jejich domě. 

 

 

 

 
Písně:  

Hoden je beránek (15), Tvoje jméno vyznávám (49), Nádherný (33) 

Díky za Tvůj kříž (11) 

Buď tobě sláva (8) 

Půjdeš-li pouští (41) 

 

 

Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 

Zjevení Janovo 19,16     


