
CB Kladno Květná neděle, 17. dubna 2011  strana  1 

Nádherný, slavnostní okamžik! 
Zástupy učedníků provolávají Ježíši slávu. Pod nohy oslíka, na kterém jejich Mesiáš jede, kladou své 
pláště a palmové větve. Radost, jásot, výskání, nadšení! Lidé provolávají slávu Bohu, protože jsou 
nadšení všemi zázraky, znameními a mocnými činy, které Ježíš konal.  
Vzpomněli si na dávné zaslíbení, které zapsal Žalmista v Žalmu 118:  

Ž 118,24 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 
25 Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! 
26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. 

Volají: Hosanna (pane smiluj se)! A radují se, Bůh se smiloval, 
zaslíbený král, který v Hospodinově jménu přijde je zde! Království 
Davidovo bude obnoveno! Pročtěte si Matouše 31,1-9, Marka 11,1-
11, Lukáše 19,28-40, Jana 12, 12-19 a budete okouzleni tou slávou. 
Tím nadšením, tou radostí! 
A když se farizeové pohoršeně obrátí na muže jedoucího na oslátku 
a říkají mu: „Mistře, napomeň své učedníky“ – takto přeci nemohou 
volat, to se nepřísluší! Ježíš jim za souhlasného nadšení davu odpoví: 
„pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ 
No to je fantastické! Díky Hospodine, že jsme se toho mohli dožít. 
Teď jsou konečně vyslyšeny modlitby mnoha generací, Mesiáš – 
Ježíš se ujme vlády, Římany vyžene a nastane stejně slavné období, jako bylo za krále Davida! Jsi 
požehnaný, oslavujeme Tě, na nebi pokoj, sláva na výsostech! 

"Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na 
výsostech!" 

 
Vzpomínám, bylo to v roce 1998, zimní olympijské hry v Naganu, naši hokejisté zvítězili. Jeli jsme 
s Gražynou a klukama do Prahy na Staroměstské náměstí. Bylo plné, všichni čekali na autobus 
s hokejisty, který sem rovnou z letiště mistry světa přivezl. Nadšení, emoce, radost, „Hašek na 
hrad“, jásot nebral konce. Nebylo možné se nikam dostat, lidé se navzájem objímali, mnozí plakali. 
Všichni s nadšením hltali slova unavených, ale šťastných hrdinů národa… A když opěvovaný 
brankář Hašek vyzdvihl nad hlavu vítěznou trofej, vypadalo to, že je snad konec světa… 
A mistři světa si všechnu tu slávu vychutnávali, bylo na nich vidět, jak jsou šťastní, byli hrdinové, 
národ je zbožňoval, pili slávu plnými doušky. 
 
Podobně oslavovaný Ježíš se blíží k velkému, slavnému, svatému městu Jeruzalému. Co myslíte, 
užívá si svůj den? Vychutnává si slávu? Kyne rukou nadšenému davu? 
Lukáš píše:  

 Lukáš 19,41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 

 
Místo aby se zastavil a řekl: Tvůj Král, Jeruzaléme, je zde! Připrav se na setkání se svým Králem! 
Místo toho se dává do pláče.  
Dav asi na chvíli ztichl, nikdo nechápe, co s děje…  
Proč pláče, proč nám kazí radost, o co jde? 

Lukáš 19,41-44 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: "Kdybys 

poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.  Přijdou na tebe dny, 
kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí 
a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh 

k tobě sklonil." 

 
 

Hosanna = řecký ekvivalent 
k hebrejskému slovu: hoša´ (zachraň) 
+ na´ (příklonná částice naléhavé 
prosby = „modlit se“, nebo „snažně 
tě prosíme“). 
Tedy: zachraň nás, zachovej nás,… 
(také Žalm 86,2;  Jer. 31,7) 
Ve SZ je toto slovo použito právě 
v Žalmu 118,25 a na něj navazují 
slova, která právě zaznívají při vjezdu 
PJ do Jeruzaléma.  
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Jak vypadal Jeruzalém? 

• Hospodinův chrám vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary… 
 L 21,5-6 Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:  
"Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." 

  

• Místo kde vládnul byznys, místo modliteb 
L 19,45-46 Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: "Je psáno: 'Můj 
dům bude domem modlitby', ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." 

  

• Duchovní elita vedla teologické debaty o Bohu, ale Božího Syna nepoznali a nepřijali 
Zákoníci a velekněží: chtějí ho obelstít, nachytat a udat Římanům… 
L 20,19-22 Zákoníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu; poznali totiž, že 
to podobenství řekl proti nim. Nespustili ho však z očí. Poslali své lidi, kteří měli předstírat, že to 
myslí upřímně, aby jej přistihli při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vladařově moci a soudu. 
Otázali se ho: "Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu, nýbrž učíš cestě Boží podle 
pravdy. Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?" 
 

Saduceové – chtějí ho zesměšnit před lidmi… 
L 20,27 Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho: … 
L 20,33 Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku." 
 

A přitom před lidmi ze sebe dělají svaté, ale sami vedou pokrytecký život! 
L 20,45-47 Když všechen lid poslouchal, řekl učedníkům:  "Dejte si pozor na zákoníky, kteří se rádi 
procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagógách a 
přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější 
soud." 

Chtějí vypadat dobře před lidmi, chtějí udělat dojem na Boha, ale jediné co v jejich 
přítomnosti vnímáte je pýcha, pohrdání druhými a podvádění Boha. 
L 21,1 Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. 

 

• A nejen, že Mesiáše nepřijali, ačkoliv měli dostatek důkazů, rozhodli se ho zabít. Když 
odhalil jejich nitro, nerozhodli se pro pokání, ale rozhodli se zbavit se toho, kdo jim mluvil 
do svědomí. 
L 20,9-14 Pak začal vypravovat lidu toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji 
vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu 
vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali zpět s prázdnou. Poslal k nim ještě jiného služebníka; oni i toho 
zbili, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslal ještě třetího; i toho zbili do krve a vyhnali. Tu řekl pán 
vinice: 'Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled.' Když ho však 
vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou: 'To je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše.' 
 

L 20,19 Zákoníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu; poznali totiž, že to 
podobenství řekl proti nim. 
 

• A tak se domluví s Jidášem, aby ho zradil. Zaradovali se, když se Jidáš rozhodl pro zradu. 
L 22,2-5 Velekněží a zákoníci přemýšleli, jak by ho zahubili; báli se však lidu. Tu vstoupil satan do 
Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. Odešel, aby se domluvil s velekněžími a 
veliteli stráže, že jim ho zradí. Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 
 

• Nebyl pro ně problém domluvit se s nenáviděným Pilátem, jen aby se Ježíše zbavili. 
L 23,4-5 Pilát řekl velekněžím a zástupům: "Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám." Ale oni 
na něj naléhali: "Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem." 
 

L 23,20-21 Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli: "Na kříž, na 
kříž s ním!" 
 

A protože jim zákon nedovoloval Ježíše popravit, rádi k tomu využili římskou moc… 
J 18,31 Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není 
nám dovoleno nikoho popravit." 
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Když Pilát poví: hle, váš král, volají: nemáme krále, jen císaře! 
J 19,15 Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám 
dát ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře." 
 

Dbali na to, aby na svátky nevyselo tělo Ježíše přes sobotu na kříži, aby neporušili zákon, ale 
zabít nevinného pro jejich svědomí neznamenalo nic. 
J 19,31 Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži - na tu sobotu totiž 
připadal veliký svátek - požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s 
kříže. 

 

• A co obyčejní Jeruzalémští občané?  Vždyť viděli tolik zázraků a znamení, tolika lidem Ježíš 
pomohl. Postaví se na jeho stranu?  
Mk 15,11-14 Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu 
zeptal: "Co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?" Tu se znovu dali do křiku: "Ukřižuj 
ho!" Pilát jim řekl: "A čeho se vlastně dopustil?" Oni však ještě víc křičeli: "Ukřižuj ho!" 
 

Nechali se zmanipulovat, přesvědčit svými duchovními vůdci, protože to je pohodlnější, než 
se postavit proti proudu. 

 
Takový byl Jeruzalém! Takové bylo svaté město, kde stál chrám, kde byla truhla smlouvy, kde Bůh, 
Jahve přebýval mezi svým lidem.  

Mt 23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; 
kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a 
nechtěli jste! 

Svaté město, prolezlé hříchem. Místo aby přijalo proroky, zbavovalo se jich. Místo aby přijali 
Spasitele, ukřižovalo ho.  
Pronásledovali křesťany, věznili se, zabíjeli… 
 

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl:  
"Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji!  
Avšak je to skryto tvým očím.  Přijdou na tebe dny,  

kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran.  
Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni,  

poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil." 

Lukáš 19,41-44 
 
Pán Ježíš vjíždí do tohoto města, a chce mu přinést pokoj, smíření, odpuštění, naději, lásku, návrat 
k pravdě, návrat k Bohu, ale oni nechtějí! 
Přijíždí na oslátku, ne na válečném koni.  
Na válečném koni jezdili vojevůdci, kteří kolem sebe rozsévali smrt, na oslátku přijíždí ten, který 
přináší pokoj! Ale oni to nepochopili.  
Zástup učedníků to nějak hluboko v sobě chápal, když volají hosana, požehnaný, který přichází 
v Hospodinově jménu. Ale pod vlivem okolností se hosana vytrácí, světlo ustupuje a tma vítězí. 
I kdyby kamení začalo volat, Jeruzalém je k tomuto volání hluchý! 
 

Proto nad ním Pán Ježíš pláče. Jeho pohled proniká do hloubky, on se nenechá ošálit krásným 
vzhledem, zlatými kopulemi, nádherným chrámem, bohatstvím, nádherou, leskem. Pláče, protože 
ví, co přijde. Nezůstane kamen na kameni. Chrám, kterým se tolik chlubili, bude zničen, lid pobit a 
rozprášen do všech koutů světa, protože nepoznali den, kdy je Bůh navštívil. 
Proto když jde ulicemi Jeruzaléma, zbičován, s trnovou korunou na hlavě, a s křížem ne ramenou, a 
citlivé ženy jsou tím zaskočeny a pláčou nad ním, říká jim:  
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L 23,27-28 Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.  Ježíš se k nim obrátil 
a řekl: "Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; 

 
Nepoznali jste, co vede k pokoji, nerozpoznali jste čas, kde se Bůh k Vám sklonil. 

42-44 řekl: "Město, kéž bys alespoň dnes pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš,  
 a tak přijde den, kdy tě obklíčí nepřátelé a oblehnou tě.  Nakonec tě srovnají se zemí a tvé syny 
pobijí, protože jsi nerozeznalo čas, kdy k tobě přichází Bůh."  

 
Když jsem přemýšlel nad tímto oddílem, nad Jeruzalémem, který byl v roce 70 zničen, Židé byli 
vyhnání a téměř 2000 let neměli svůj domov (do roku 1948, kdy byl ustanoven opět Izraelský stát), 
Musel jsem si položit otázku:  
Když se Pán Ježíš dívá na mne, na náš sbor, na dnešní církev, co prožívá? 
 

Řekne o nás to, co zapsal prorok Sofonijáš: 
Sf 3,17 Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, 
láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá." 

 

Anebo nad námi, stejně jako nad Jeruzalémem pláče? 
 
Jeruzalém byl spokojený sám se sebou. Nedovolili, aby jim Ježíš mluvil do svědomí. Aby odkryl 
jejich nitro. Žili si náboženský život, dodržovali bohoslužebné předpisy, obětovali oběti v chrámě, 
dodržovali příkazy a zákazy, navenek vypadali zdravě, ale vytěsnili ze svého života osobní vztah 
s Bohem. 
 
 

A to je nebezpečí, které hrozí i nám! 
 

Každou neděli jsme na bohoslužbě, zpíváme, chválíme Boha. Z našich úst zní Hosanna! Můžeme 
přitom zvedat ruce, nebo pokorně sedět v lavici, můžeme klidně i dávat k nohám Ježíše své 
„pláště“, a přitom můžeme ztratit osobní vztah s ním. 
„Nemůžeme mluvit o vztahu s Bohem, pokud s ním denně nemáme alespoň 20 minut intenzivního 
času, kdy jsme soustředěni jen a jen na Něj!“ – tak nějak jsi mi to nedávno říkal Michale… 
 

Můžeme navštěvovat domácí skupinky, vést duchovní rozhovory, diskutovat o teologických 
otázkách a přitom ztratit vztah s osobou, které se tyto otázky týkají – se svatým Bohem. Můžeme 
přečíst všechnu duchovní literaturu, snažit se vysvětlit věci nevysvětlitelné, pochopit 
nepochopitelné, přít se o významu biblických veršů… a ani si neuvědomíme, že jsme sklouzli 
k planému filosofování, namísto toho, abychom se nechali sytit tím, který je slovem života – 
Pánem Ježíšem Kristem. 
 

Můžeme dávat desátky, dary pro církev, pro postižené katastrofami, na misii, na práci v Ugandě, či 
kdekoliv jinde na světě, a přitom může naše srdce ztvrdnout, tak jako srdce farizeů. Může se z něj 
vytratit milosrdenství. A to je přeci to, po čem Bůh touží. Pán Ježíš řekl: 

Mt 9,12 On to uslyšel a řekl: " Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť'.  
 

L 11,42 Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, 
ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. 

Je dobré dávat desátky, podporovat Boží dílo, ale pokud přitom opomíjíme, zanedbáváme 
spravedlnost a lásku, nemá to v Božích očích žádnou cenu. Jak to vyjádřil apoštol Pavel: 

1K 13,3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych 
neměl, nic mi to neprospěje. 

  



CB Kladno Květná neděle, 17. dubna 2011  strana  5 

Můžeme se v každé větě ohánět Pánem Ježíšem Kristem, ale pokud mu nedáváme prostor v srdci, 
pokud mu nepodřizujeme každou myšlenku, pokud se jím nenecháme proměňovat, můžeme 
nakonec z jeho úst slyšet slovo: 

Mt 7,22-23 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve 
tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy já 
prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' 

 

Můžeme dobře znát Boží zákony a zasvěceně o nich hovořit, a přitom dělat kompromisy 
v osobním životě. Bojovat proti hříchu, a přitom svůj vlastní hřích skrývat hluboko ve svém srdci. 

J 8,3-7 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji 
doprostřed a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám 
Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. 
Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z 
vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!" 

 

Můžeme se dohadovat o Duchu svatém, jako ovoci a darech, a přitom žít z vlastní síly a ani si při 
tom nevzpomeneme, že  

Ř 8,8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 
 

Ř 8,14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. 
 

Ga 5,16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše 
přirozenost. 
 
 

Mohl bych pokračovat.  
Ale nechme na Duchu svatém, ať každému z nás osobně ukáže, jaké nebezpečí nám hrozí. 
 

O co šlo tedy v Jeruzalémě a o co jde při nás? 
 

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede 

k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.  Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, 
obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, 
poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“   Lukáš 19,41-44 

 
„Město, kéž bys alespoň dnes pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš,  
 a tak přijde den, kdy tě obklíčí nepřátelé a oblehnou tě.  Nakonec tě srovnají se zemí a tvé syny pobijí, 
protože jsi nerozeznalo čas, kdy k tobě přichází Bůh.“  –  Slovo na cestu 
 

1. Rozpoznat čas, kdy s námi Bůh jedná (kdy k tobě přichází Bůh) 
2. Pochopit co (nebo kdo) nám přináší pokoj (vysvobození, záchranu) 

 
1. Rozpoznat okamžik kdy do našeho života zasahuje Bůh. 
Umět ho odlišit od spousty dalších okamžiků, které mohou být těžké, nebo naopak krásné, 
povznášející, inspirující…  Rozeznat Boží hlas uprostřed tisíců hlasů, které na nás volají. Vidět a 
vnímat Boží jednání, ať už je dramatické, nebo decentní.  
Bohu totiž nejsme lhostejní. On s námi chce jednat. On přichází, On se k nám sklání, On se k nám 
připojuje na naší cestě životem, tak jako se připojil k těm dvěma učedníkům, kteří po ukřižování 
odchází z Jeruzaléma do Emaus. 
 
Ve starém zákoně máme dva příběhy – věřícího Lota, žijícího ve zvrhlé Sodomě a pohanského krále 
hříšného města Ninive. Obě města – Sodoma i Ninive byly totálně zkažené a prolezlé hříchem. Obě 
se rozhodl Hospodin zničit. Ale dříve, než měl přijít soud, Hospodin se k nim sklonil. Dal jim šanci.  
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Pohanský král pochopil, rozpoznal, že se jedná o ten nejdůležitější okamžik (Jonáš 3,5-10). Buď teď 
anebo nikdy! A tak vyhlásil půst, národ vyzval k pokání a vroucně prosil Boha o milost pro sebe i 
pro město. 
Rozpoznal čas a Ninive bylo zachráněno.  
 

V Sodomě žil zbožný muž Lot (Genesis 19,12-22), který Hospodina znal. A přesto když do města 
přichází dva andělé, (zatímco do Ninive šel jen vzpurný a tvrdohlavý Jonáš), Lot nemá v této situaci 
jasno. Nerozpoznal, že jde o všechno. Váhá, prodlužuje čas až do rána, takže ho nakonec andělé 
musí vzít pod paží a vyvléci z města. A ani pak nepochopil a dohaduje se s nimi kam má odejít… 
Sodoma a Gomora nerozpoznaly Boží čas a byly zničeny.  
Zeťové Lota, dokonce i jeho manželka nepochopili, že přišel Bůh, aby je zachránil a zemřeli. 
 

To je velké varování, ale zároveň ohromná naděje. Bohu na nás záleží. Sklání se k nám, Poslal 
svého Syna – Ježíše, aby nás zachránil od přicházejícího soudu (I.Tes.1,10).  
 

Rozpoznat čas, kdy se Bůh sklání ke mně!  

 
2. Pochopit, kdo nám přináší pokoj 
Ježíš přichází do Jeruzaléma, jako kníže pokoje. 

Iz 9,5-6 Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu 
dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Jeho vladařství se 
rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. 
 

J 14,27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. 
 

Pokoj, šalom, odpuštění, smíření, přináší jedině On. Jeho oběť na kříži nám přináší záchranu, jeho 
prolitá krev nás očišťuje od našich hříchů.  On k nám přichází se slovy: Pokoj Vám! Poselství, které 
přináší do našich životů je: nebojte se!  
Jeruzalém to nechápal. Nepoznal, neviděl, nerozuměl, že je to On – Boží Syn, který jediný je může 
zachránit. Ne od nadvlády Římanů, ale od nadvlády hříchu! 
„Měli uši a neslyšeli, měli oči a neviděli“, tak je evangelia charakterizují. 
 

Dobře, tři roky jim to Ježíš vysvětloval, tři roky činil zázraky, kázal, uzdravoval, dokazoval, že On je 
Spasitel. Tři roky demonstroval Boží moc. Tři roky naplňoval sliby starého zákona. Nepochopili. 
Ale kdybyste alespoň dnes pochopili, volá Ježíš k tomuto městu… 

Město, kéž bys alespoň dnes pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš 
 

Stokrát, tisíckrát to slyšeli a NIC.  
Stokrát, tisíckrát se mě (i Vám) snaží Duch svatý ukázat: jedině Ježíš může přinést pokoj tvé duši! A 
já, my nechápeme, nevnímáme, nerozumíme, protože jsme zaujati sami sebou, svými plány, svými 
představami, sami sebou. 
Jak úžasně, nepochopitelně je Bůh trpělivý! 
Do teď jsi byl vedle, nevadí – alespoň dnes se soustřeď – vždyť jde o Tvou budoucnost, vždyť jde o 
věčnost! Pochop, je to Ježíš, který jediný Tě může zachránit! 
 

Jeruzalém nepochopil, a co Ty?  
 
Odpověď je: 
Jedině Ježíš a právě dnes! 
 
 
MODLITBA VYDÁNÍ SE JEŽÍŠI 
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Květná neděle – texty 
 

Za 9,9 Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj 
král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. 
 
Ž 118,24 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 
25 Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru! 
26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. 
 
Matouš 21,1 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva 
učedníky 
2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní 
oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. 
3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle." 
4 To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: 
5 'Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je 
podrobena jhu.' 
6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. 
7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. 
8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. 
9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází 
ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" 
10 Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" 
11 Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji." 
12 Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i 
stánky prodavačů holubů; 
13 řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům bude zván domem modlitby', ale vy z něho děláte doupě lupičů." 
14 I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. 
15 Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu 
Davidovu", rozhněvali se 
16 a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: 'Z úst 
nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?" 
 
 
Marek 11,1 Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých 
učedníků 
2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané 
oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 
3 A řekne-li vám někdo: 'Co to děláte?', odpovězte: 'Pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí.'" 
4 Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, 
5 někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: "Co to děláte, že odvazujete oslátko?" 
6 Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. 
7 Oslátko přivedli Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. 
8 Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. 
9 A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! 
10 Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho 
otce Davida. Hosanna na výsostech!" 
11 Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě 
večer, odešel s dvanácti do Betanie. 
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Lukáš 19,28 Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. 
29 Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých 
učedníků 
30 a řekl jim: "Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž 
dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! 
31 Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: 'Pán je potřebuje.'" 
32 Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. 
33 Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: "Proč to oslátko odvazujete?" 
34 Oni odpověděli: "Pán je potřebuje." 
35 Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. 
36 A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. 
37 Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit 
Boha za všechny mocné činy, které viděli. 
38 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na 
výsostech!" 
39 Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" 
40 Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." 
41 Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče 
42 a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. 
43 Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech 
stran. 
44 Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi 
nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil." 
 
 
Jan 12,9 Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli 
Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. 
10 Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; 
11 neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. 
12 Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do 
Jeruzaléma. 
13 Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu 
Hospodinově, král izraelský." 
14 Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: 
15 'Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.' 
16 Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o 
něm bylo psáno a že se tak stalo. 
17 Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu z vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom 
svědectví. 
18 Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. 
19 Farizeové si řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním." 
 
 


