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Květná neděle 
 
1P 2,21 K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste 
šli v jeho šlépějích. 
22 On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'. 
23 Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí 
spravedlivě. 
24 On ,na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 
25 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci 
svých duší. 
 
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!" 
 
 
 
Květná neděle 
jak se postavím k problémům, které mne potkávají, výzvám, které život přináší 
 
Pán Ježíš vždy využil příležitost k naplnění Božích plánů 

Nasycení zástupu (5 chlebů a 2 ryby) 
Bouře na moři 
Vzkříšení Lazara 

 
Nejde o to, jaké situace nás v životě potkávají, čím procházíme, ale jak se k nim postavíme. 
 

 Některé situace jsou důsledkem našeho rozhodnutí (hříchu, selhání, neposlušnosti… hazard, 
nedůslednost, nepoctivost) alkohol za volantem, nepoctivost v práci atd. 

 Jiné jsme si sami nezavinili, ale je to otázka náhody (můžeme-li o ní mluvit), souhra okolností 
 Jiné jsou důsledkem satanových útoků 
 Některé přichází jako zkoušky od Boha, kdy v nás chce probudit víru, naučit nás nové věci, 

spoléhat na něj 
 Jiné jsou důsledkem hříchu druhých lidí kolem nás 

 
Co je důležité (pro nás, ale i v Božích očích): 
JAK SE K NIM POSTAVÍME. 
 
Stěžujeme si, naříkáme, hudrujeme, zlobíme se na sebe, druhé, nebo na Boha, nebo z nich vytěžíme 
něco pro budoucnost? 
 
Když nám v Kladně ukradli před domem zaparkované auto – řekl jsem si, už nikdy nebudu parkovat 
před domem… 
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Pán Ježíš a jeho poslední týden. 
 Hosana, nebrání se, ale nestaví na lidské chvále, protože zná srdce člověka, a ví, že po hosana 

přijde: ukřižuj 
 Zneužití chrámu – obhajuje Boží čest 
 Umývání nohou učedníkům – dělá to nejobyčejnější službu, jde příkladem, nechce učedníky 

ponížit, ale motivuje je pro budoucnost 
 Označení zrádce, nevyřkne ortel, nepranýřuje, poize konstatuje a dává Jidášovi příležitost ke 

změně postoje 
 Vychloubání Petra – staví ho do reality, ale neponižuje, nezesměšňuje, nepohrdá jím 
 Getsemane – zápas o naplnění Božího záměru, učedníci spí, mrzí ho to, ale jde do největšího 

zápasu sám, nevymlouvá se na ně, na okolnosti. Bojí se, ale Boží vůle je pro něj to nejpodstatnější 
 Zatčení a útěk učedníků, chrání je před vojáky a ani slovo výčitek, hněvu,  
 Nespravedlivý soud, obviňování, mlčky snáší,  
 Pilát a Herodes – s Pilátem hovoří, Herodovi neřekne ani slovo, protože zná jeho srdce… 

neudělá zázrak, i když ví, že by mu to mohlo pomoci…. 
 Bičování nebrání se, a přeci by mohl poprosit Otce, aby poslal anděly a chránili ho, mohl jediným 

slovem zastavit vojáky, kteří ho trýznili, ale neudělal to.  
 Výsměch, neodpovídá, neumlčuje je svým slovem 
 nepochopení, nelituje se 
 kříž, bere na sebe bez slova výčitek Bohu, či lidem 
 nemyslí na sebe (Jan a Marie, zločinci) 
 sestup z kříže – byla to provokace, nebo výzva – zůstává na kříži 
 odpusť, neboť nevědí, co činí, prosí za své nepřátele, i pro ně umírá! 

 
My neprocházíme takovými zkouškami jako Kristus.  
Ale přesto si v situacích, které nás potkávají, pokládáme otázku: 
 

Je v lidských silách jednat jako Ježíš? 
Asi ne, ale ani pro Krista to nebylo snadné! 
Getsemany, zde vrcholí krize, zápas, zde dochází k rozhodnutí, jak se budou vyvíjet dějiny spásy dál. 
V této těžké chvíli, kdo ho všichni opustili, sestoupil anděl z nebe a dodával mu síly. 
 
Anděl ho posiloval 
I nám v našich zápasech přichází na pomoc nejen andělé z nebe. Ale Duch svatý, kterého PJ poslal. 
Dodává nám sílu, potěšuje nás, zmocňuje,  
 
V nedělní ráně Bůh poslal dva anděly, aby odvalily kámen z hrobu. 
A pak sestoupil Bůh sám a vzkřísil Ježíše z mrtvých.  
Pán Ježíš vstal, jako vítěz, prošel všemi nástrahami, zvítězil ve všech pokušeních, nenechal se žádnou 
situací svázat. Reagoval vždy tak, aby se mohla uskutečnit Boží vůle. 
Proto ho Bůh povýšil… 

F 2,9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - 
11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. 

 
 
 
Modlíme se: 
Oslav se jméno Tvé 
Přijď království tvé, 
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. 
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Ježíš říká: Činit tvou vůli je mým pokrmem…. 
To je i mou touhou. A Duch svatý mi v tom chce pomoci. 
 

Ž 40,9 Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. 
 

Pl 3,20 Má duše se rozpomíná, rozpomíná a hroutí se ve mně. 
21 Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám 
22 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. 
23 Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. 
24 "Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám. 
25 Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. 
26 Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. 
 

Mt 7,21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého 
Otce v nebesích. 
 

J 4,34 Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. 
 

J 6,37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; 
39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. 
 

Žd 13,20 A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře 
ovcí, našeho Pána Ježíše, 
21 nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze 
Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. 
 
 
 
 
 
Před čím dnes stojíš? 
Neutíkej, neobviňuj Boha, lid ani sebe, ale ptej se Boha: proč jsi toto dopustil, co mne tím chceš 
naučit, co mi chceš ukázat? 
Možná chce Bůh právě na Tobě a na tvé těžké situaci zjevit svoji slávu! 
Důvěřuj Ježíši a pamatuj: 
Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
 


