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Mt 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'?" 
 
 
 
 
Květná neděle, slavnostní vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma 

Matouš 21,1-16 
Marek 11,1-11 
Lukáš 19,29-44 

 
Vše, co Pán Ježíš dělal, bylo předpovězeno proroky. Ne, ž by měl scénář, podle kterého by se rozhodoval a 
zaškrtával si jednotlivá proroctví, jestli je již naplnil. Učedníci si většinou zpětně připomínají, vždyť to, co 
se stalo, bylo zapsáno v Písmech. 
Věřím, že k tomu byl jeden zásadní důvod. Abychom věděli, že jeho smrt, jeho ukřižování nebylo dílem 
náhody, ani spiknutí, či chladnokrevným naplánováním náboženské opozice v Jeruzalémě. Byl to Boží plán, 
jak zachránit člověka, plán, jehož detaily Bůh postupně zjevoval prorokům, a který se pak naplnil na Ježíši. 
Včetně způsobu smrti – ukřižování.  
Zachariáš žije v době babylonského zajetí, jeho proroctví je přesně datováno (do let vlády Dária), tedy v 6. 
století před Kristem (rok 520 př. Kristem)  

Za 12,10 Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. 
Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí 
jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. 

V té době sice již ukřižování znali (právě král Dários se tím nechvalně proslavil), ale že by někdo probodl 
Boha? Ono, Bůh v lidském těle Ježíš Kristus byl proboden, když vysel na kříži. 
 
Podívejme se na Ježíšův vjezd do Jeruzaléma z pohledu starozákonních proroctví. 

1. přijíždí od Olivové hory 
Za 14,4 V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. 
 

2. jede na oslátku 
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. 
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3. volání zástupů: Hosana synu Davidovu  
Mat 21, 9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, 
který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" 

(Hosana původně znamenalo: králi smiluj se, zachraň 2. Sam 14,4; ale později, v době exilu, kdy se 
Židé schází v synagogách, dostalo nový význam ve smyslu provolání slávy králi, Bohu, který se 
smilovává.) 
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. Žehnáme vám z Hospodinova domu. 
 

Iz 62,10 Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte 
kamení! Zvedněte korouhev nad národy! 
11 Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: "Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá 
spása!" Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. 

 
4. Volání požehnaný, který přichází, resp. „přicházející“ je titul Mesiáše! 

Ž 118, 26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. 
 

5. Pláště kladené na cestu a palmové větve jsou symbolem korunovace krále (korunování Jehu nad 
Izraelem, kterého pomazal na Hospodinův příkaz žák proroka Elíša - Elizea) 
2Kr 9,1-131 Když Jehú vyšel k služebníkům svého pána, tázali se ho: "Je vše v pořádku?  
…Tu řekl: "Tak a tak ke mně mluvil. Řekl: »Toto praví Hospodin: Pomazal jsem tě za krále nad 
Izraelem. «„ Každý vzal rychle své roucho a položili mu je pod nohy na schody, zatroubili na polnice 
a provolávali: "Jehú se stal králem!" 
 

6. Svědectví dětí v chrámě 
Ž 8,3 Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele 
planoucího pomstou. 
 

 
Bůh se rozhodl spasit svět skrze svého Syna, Pána Ježíše Krista.  

L 9,56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." 
Sk 4,11 Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 
12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 
spaseni." 

 
A svůj plán uskutečnil. Díky jeho smrti je nám odpuštěno, a díky jeho vzkříšení máme věčný život. 

Ř 4,24-25 .. věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše 
přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. 
Ř 5,1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
 

Ale tím vše neskončilo. Bůh má své plány s tímto světem a naplní je. 
 
Položil jsem si otázku:  
Mohu být součástí jeho plánů? Může si Bůh použít i mne, aby naplnil to, pro co se rozhodl? 
 
Věřím, že ano.  

 Každého z nás jak zde dnes jsme, si Bůh chce použít.  
 Každého z nás potřebuje.  
 Každý mu může sloužit a stát se tak součástí jeho velkého plánu spasit tento svět. 

 
Podívejme se ještě jednou na Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Na všechny aktéry tohoto děje, které si Bůh 
použil, aby se naplnila zaslíbení, aby se uskutečnil Jeho plán, záměr. 
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Je zvláštní, kolik různých lidí si Bůh použil, ale ani u jednoho z nich neznáme jméno. 
Nemůžeme říct: k naplnění Božího plánu pod názvem „vjezd do Jeruzaléma“ si Bůh použil: Petra, Jana, 
Bartoloměje, Marii, nebo třeba Karla… 
Proč? Protože nejde o oslavu člověka, nejde o zásluhy toho, či onoho ale o slávu Ježíše. 
 
A tak to platí dodnes. 
Bůh si používá jednotlivce, každý z nich má jméno, ale ta jména historie většinou zapomene. Jediné 
jméno, které má zůstat zapsané v dějinách a v lidských srdcích, je jméno: JEŽÍŠ! 
Tam, kde společnost, nebo církev staví do popředí jména lidí, tam jméno našeho Spasitele ustupuje do 
pozadí. A to je špatné. Tam začíná pak církev chřadnout, stává se organizací, jedná tělesně a je připravena 
k zániku. 
Naopak, tam kde je jméno Ježíš je veliké úctě, tam církev žije, roste, a zakouší Boží moc. 

Sk 19,17 To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno 
Pána Ježíše bylo ve velké úctě. 

 
Kde mají lidé v církvi v úctě pouze lidská jména, zakládají si na nich, chlubí se jimi, ohání se tím, co řekli, co 
dokázali, jak úžasné osobnosti to byli, tam dochází k duchovnímu úpadku.  
Ale tam, kde je v popředí jméno JEŽÍŠ, tam se dějí nové věci. Tam jde církev kupředu.  
 
 
Tak jak to bylo v příběhu Vjezdu Ježíše do Jeruzaléma? 
 

1. Dva učedníci 
nevíme kteří, dokonce ani nevíme, zda to byli dva ze dvanácti, či dva ze sedmdesáti, kteří Ježíše 
následovali. Vždyť dále čteme, že tam byl velký zástup… 
Kdyby alespoň tento příběh zapsal apoštol Jan, který sice také mnohdy nikoho nejmenoval, ale 
občas naznačil, že se jednalo o něj. Ale Jan tento okamžik nezaznamenává. Výsledek: nevíme. 

 
2. Majitel oslátka (dle Lukáše), lidé, kteří stáli okolo (dle Marka) 

Jak důležitá osoba, vždyť kdyby nedovolil oslátko vzít, jak by se proroctví naplnilo? Neznáme jeho 
jméno, víme jen, že dal svolení.  
 

3. Když přivedli oslátko, položili na něj pláště… 
Výborný nápad. Kdo ho měl? Aby Ježíš neseděl přím n hřbetu. Bylo to takové citlivé, vypovídá to o 
pozornosti, taktu, úctě… Kdo z učedníků byl tak citlivý? Nebo to byl někdo ze zástupu? 
Nevíme. Jméno neznáme… 
 

4. Průvod se dává do pochodu, kdo první položil plášť pod kopýtka oslíka, kdo první ulomil palmovou 
větev a položil ji na cestu?  
Kdo první začal volat: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! 
Hosanna na výsostech!" 

 To musel být duchovní člověk! Takového bychom dnes určitě navrhli do staršovstva!  
Bylo to prorocké zvolání, ke kterému se pak ostatní připojili. Bylo by dobré vědět, kdo měl tak 
hluboké duchovní rozpoznání! Nevíme… 
 

5. Když přijeli do chrámu, podle Matouše zde Pán Ježíš vyhnal směnárníky a prodavače obětních 
holubů, a. Byl to pěkný zmatek. Čekali bychom možná nějaké napětí, jak se to vyvine dál. Místo 
toho čteme, že to vyřešili děti. Začali nadšeně pobíhat po chrámě a volat: "Hosanna Synu 
Davidovu" 
Čí to byli děti? Jejich rodiče je museli fantasticky vést, když se takto projevily. Takové děti tak mít. 
Musíme usilovat o to, abychom byli jako jejich rodiče. Jak je vedli, jaké měli zásady, že se jim 
podařilo takto je vychovat? 
Nevíme. 
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6. Když Pán Ježíš vyhnal ty, kteří v chrámu neměli co dělat, směnárníky a obchodníky, přišli k němu 
ti, kteří byli v chrámě právem. Slepí a chromí. Nemocní, kteří sem přišli s vírou, že je Hospodin 
může uzdravit. Přišli, aby se modlili o Boží smilování.  
(Směnárníci – v chrámě se platila tzv, chrámová daň a to byly specielní peníze. Nedalo se platit 
žádnou jinou měnou. Proti tomuto obchodu Pán Ježíš nebyl, ale jejich místo bylo na náměstích a 
v uličkách kolem chrámu a ne v chrámu samotném. A stejně to platilo o prodavačích holubů., 
Holoubátka se obětovaly v chrámu. A lidé, kteří přišli z daleka, si holoubátka nenosili s sebou. 
Koupili je v Jeruzalémě. OK, kdekoliv ve městě to bylo v pořádku, ale v chrámě? Tam se mají lidé 
modlit, obětovat, uctívat Boha a ne dělat byznys. To byl důvod, proč je Ježíš vyhnal. A oni to 
věděli, proto se nebouřili). 

 Chromí a slepí, všelijak nemocní lidé a Pán Ježíš je uzdravil. Tím dokázal svou lásku, soucit i moc. 
Bylo by dobré znát jméno některého uzdraveného, vždyť se stal živým důkazem toho, že skrze 
Ježíše jedná Bůh. Ne, neznáme jméno ani jednoho.  
Pán Ježíš v našich životech jedná. Odpustil nám hříchy, vysvobodil ze závislostí, narovnal vztahy, 
dal nám naději, radost, pokoj, mnohé z nás uzdravil, ale to vše neudělal proto, abychom se tím 
před druhými chlubili. Udělal to proto, že nás miluje, a očekává naši vděčnost a chválu. 
Čím víc toho v Tvém životě Pán Ježíš udělal, tím víc ustup do pozadí a nech vyniknout Krista! 
Nejde o tvé jméno, jde o jméno Ježíš! Nejde o to, aby Tě lidé obdivovali (jakou máš víru, jak ses 
změnil – jistě, skromně podotkneš „s pomocí Boží“, jaký jsi modlitebník), ale jde o to, aby lidé 
vzdali čest a chválu Bohu! 
F 2,9-11 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem 
Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby 
vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

 

Jak řekl Jan Křtitel: J 3,30 On musí růst, já však se menšit. 
 

 
A Bůh si k naplnění svého plánu použil nejen tyto bezejmenné konkrétní lidi, ale i oslátko a dokonce je 
schopný použít si i kameny které budou volat, když my lidé budeme mlčet.  

L 19,38-40 Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na 
výsostech!"  Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl: 
"Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." 

 
 
V celé té plejádě lidí ale můžeme přeci jen vystopovat dvě jména. 
Mt 2115-16 Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu 
Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: 'Z 
úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?" 
 
Veleknězi v té době byli dva muži: Annáš a Kaifáš. 
Annáš (byl tchán Kaifáše, bývalý velekněz, který aktivně zasahoval do řízení velerady a byl nazýván 
veleknězem) a Kaifáš (tedy jeho zeď, současný velekněz). 
A víme, čím se tito lidé proslavili. Postarali se o to, aby byl Pán Ježíš ukřižován. Oni sami ho ukřižovat 
nemohli. A když se Pilát snažil Ježíše zachránit od smrti, uměli to zorganizovat tak, aby ho k tomu přinutili. 
 
Dva lidé, které v tomto příběhu můžeme pojmenovat, jsou Ti, kteří se postavili proti Ježíši! 
Jak smutné. A jsou to hlavní duchovní vůdci Židů.  
Byli ve svých očích tak důležití, že přehlédli Boha. Že neviděli, nerozpoznali, nepochopili plán Hospodina. 
Ti, kteří byli prostředníky mezi lidmi a Bohem, ti, kteří jediní vstupovali jedenkrát za rok do svatyně 
svatých, kde byl Bůh přítomen… 
A byli slepí. Jak tragické. 
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Co to znamená pro nás? 
 
Když se hovoří o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, často se zdůrazňuje to, že ti kteří volali Hosana, volali 
za pár dnů: ukřižuj! 
Možná to tak bylo, možná ne. Nevíme. 
Bible nám neříká jména těch, kteří volali hosana, ani jména těch kteří volali: ukřižuj. 
 
 

Bible nám v tomto příběhu nezmiňuje žádné jiné jméno, než 
jméno „PŘICHÁZEJÍCÍCHO“ – tedy Mesiáše, Pána Ježíše Krista. 

 
Všichni ostatní mají své místo v Božím plánu, ale nikdo z nich, z těchto hrdinů, nesmí zastínit skutečného 
hrdinu a vítěze Ježíše! 
 
A to platilo tehdy a platí i dnes. 
 
 
Mají-li vyniknout velké Boží činy, pak my musíme ustoupit do pozadí. 
 
 
Umíme to? 
 
Máme se modlit se, očekávat velké Boží věci, být muži a ženami víry! 

 poslechnout a přivést oslátko 
 položit plášť na hřbet oslátka, aby Ježíš pohodlně seděl, anebo svůj kabát položit na cestu, ať na 

něj vstoupí Král 
 nadšeně a z celého hrdla volat: Hosana! Vzdávat Bohu chválu 
 přijít k němu s vírou jako ti slepí a chromí v chrámě, aby nás uzdravil 
 radovat se bezprostředně jako děti v chrámě z Boží lásky, z odpuštění, z milosti, kterou denně 

přijímáme 
  
a současně s tím nezdůrazňovat své jméno, nestavit se do popředí, ale nechat vyniknout Krista. 
 
Jestliže máme takovýto postoj, pak můžeme vědět (nejen věřit, ale vědět), že On si nás použije pro 
naplnění svých plánů. 
 
Ať On roste! 
Ať Jemu je vzdána čest a sláva! 
 
Mít pokorné srdce a přitom očekávat velké věci, které Bůh bude v nás a skrze nás dělat. 
 
 
 


