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text J 12. 15-16 

 

poslání Ko 3. 12-17 

 

písně 118, 252, 632, 361, 443 

 

 

118 Ó, chvalme laskavého Pána 

252 Buď chválen milý Ježíši 

632 Neskládejte v mocných naději 

361 Již vstaňme, bratři, vstaňme již 

443 Přijď králi věčný náš 

 

 

 „ Neboj se, dcero Sionská, aj král tvůj béře se, na oslátku sedě. 

Tomu pak nesrozuměli učedlníci jeho zprvu, ale když oslaven byl 

Ježíš, tedy se rozpomenuli, že to psáno bylo o něm.“ (J 12. 15-16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  -1- 

 

Milí bratři a sestry, 

 

 každý rok čteme příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. 

Učedníci i zástupy lidí, kteří tehdy Ježíše vítali, asi čekali, že se něco 

stane. Možná, že tenhle Ježíš je opravdu ten mesiáš, který má 

přijít! A je tolik věcí, které by bylo třeba změnit. Třeba svrhne 

římskou nadvládu a obnoví davidovské království. Do Ježíše si 

projektují svoje naděje. Vzdávají mu královské pocty a provolávají 

slávu: „Hosana synu Davidovu. Požehnaný, kterýž se béře ve 

jménu Páně. Hosany na výsostech“ (Mt 21.9). A na jeho počest mu 

na cestu kladou roucha a palmové větve. Ale věděli tito lidé, komu 

vlastně vlastně vzdávají čest a slávu? Věděli, kdo Ježíš je a o co mu 

jde? Ježíš totiž nechtěl být jen tak nějakým králem, chtěl být králem 

tichým, králem podle Boží vůle. 

 Ježíš při svém vjezdu od Jeruzaléma vlastně naplnil dávné 

proroctví. Proroctví o králi, který je tichý. To, že přijíždí na oslu a ne 

na koni, je důležitým znamením jeho království. Jeho království totiž 

není z tohoto světa. Je to království Boží, království lásky a pokoje. 

Ježíš svůj vjezd do Jeruzaléma pojal jako prorocké gesto. Chtěl 

tím ukázat jakým je králem, jakým je mesiášem. Chtěl ukázat, že 

se na něm naplňují Hospodinova zaslíbení. Příchod mesiáše byl 

očekáván právě z Olivetské hory (Za 14.4). Prorok Zachariáš mluví o 

králi, který přijíždí na oslu (Za 9.9). Je to zvláštní zaslíbení: Král, 

který je spravedlivý, spasení plný a chudý. Chudý král, který jede na 

oslu. Prorok ale vidí přijíždět krále, jehož moc není založena v síle 

zbraní. Přináší však spravedlnost, záchranu a pokoj a to přímo od 

Boha.  

 Tím, že Ježíš nepřijel na koni ale na oslu, dal jasně najevo, 

že své království nabude prosazovat násilím a mocí zbraní. Neboť 

kůň byl odpradávna zvíře válečné. Králové jezdili na koni mimo jiné 

také proto, aby ukázali, že mají vojenskou moc. Ježíš vjíždí do 

Jeruzaléma. A nečeká ho tam ani trůn, ani bohatství, ani sláva. 

Naopak ho tam čeká zatčení, odsouzení a poprava. Čeká ho tam 

utrpení a kříž. Ale Ježíš vjíždí do Jeruzaléma dobrovolně. Chce totiž 

poslušně naplnit vůli svého nebeského otce.   

 Před svátky nekvašených chlebů byl Jeruzalém plný 

židovských poutníků. Bývalo zvykem, že vstupovali do Jeruzaléma  
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v procesích a zpívali písně. Tradičně také žalm 118. A odsud je i ono 

zvolání, které máme v Matoušově evangeliu: „Hosana synu 

Davidovu. Požehnaný, kterýž se béře ve jménu Páně. Hosana na 

výsostech“ (Mt 21.9). Jásající skupina kolem Ježíše se asi příliš 

nelišila od ostatních poutníků. Zdá se však, že ti, kteří zde Ježíše 

oslavovali, celé události příliš nerozuměli. Jasně to říká evangelista 

Jan: „Tomu pak nesrozuměli učedlníci jeho zprvu, ale když oslaven 

byl Ježíš, tedy se rozpomenuli, že to psáno bylo o něm.“  

 Víme, že v Ježíšově době žil Izrael naléhavým očekáváním 

příchodu mesiáše, spasitele. Toto očekávání bylo podepřeno  

starozákonními proroctvími. Ta byla ovšem různá. Jednak líčila 

mesiáše, který přijde s velkou slávou a mocí a konečně zvítězí nad 

duchovními i politickými nepřáteli Izraele. Tento mesiáš bude 

dědicem davidovského království. Bude soudcem a mstitelem nad 

pohany a hříšníky. Bude ozbrojeným vůdcem těch spravedlivých. 

Tato očekávání byla blízká mnoha nespokojencům i násilnickým 

povahám. A skutečně také jen několik desetiletí po Ježíšově 

ukřižování došlo k židovskému povstání, kde tyto představy mesiáše 

hrály důležitou roli. Římané však toto povstání krutě potlačili a dali 

dokonce zbořit i jeruzalémský chrám. 

 Ale byla tu i jiná proroctví o příchodu někoho, kdo bude 

služebníkem, ba dokonce trpícím služebníkem. Obětí svého života 

vyléčí rány svého lidu. Nejzřetelněji je to pověděno u proroka 

Izaiáše. Líčí jej jako „nejpohrdanějšího a nejopovrženějšího z lidí“ 

jehož „zsinalostí lékařství nám způsobeno“ (Iz 53.3,5). V žalmu 118 

se pak mluví o kameni, „který zavrhli stavitelé“, který se však 

stal „kamenem úhelným“. Úhelným kamenem nového království. A 

prorok Zachariáš mluví o spravedlivém králi, který je plný spasení, je 

chudý a sedí na oslu. Osel je v této souvislosti protiklad koně. Kůň se 

totiž odpradávna používal ve válce. Osel však nikoli. Na oslu tedy 

přijíždí Ten, jehož království není z tohoto světa. 
 A právě k této druhé linii se Ježíš přiklonil celým svým 

životem. A tak dosvědčil, že skutečné vykoupení člověka, vítězství 

nad hříchem, vysvobození od strachu hříchu i smrti může být 

dosaženo jen mocí života naprosto oddaného pravdě a milosrdenství.                      

  Čteme, že zástupy se z Ježíšova vjezdu radovaly a vzdávaly 

Ježíšovi královské pocty. Na cestu, kterou jel, kladli ratolesti a šaty.  
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Když přijíždí král, mesiáš, spasitel, tak se to patří. Je to jistě důvod 

k oslavě. Je ovšem otázka, zda ti, kteří Ježíše tehdy oslavovali, 

vlastně vůbec věděli, jakým králem a mesiášem je. Zdá se, že ho 

vnímali především jako syna Davidova, tedy jako pokračovatele 

tohoto mocného krále Izraele. Ač tomu všemu lidé ještě 

nerozumněli, oslavovali při Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma vlastně 

příchod Boží spásy na tuto zemi, příchod Božího království.  

 I my máme dnes důvod k radosti a k oslavě. Z Boží milosti 

můžeme patřit do Ježíšova lidu. Ježíš je i naším Pánem a Králem. 

Ono slovo: „Neboj se dcero Sionská,“ platí i pro nás. Nemusíme se 

bát, i když žijeme ve světě, kde je stále hodně nespravedlnosti, násilí 

i válek. Nemusíme se bát, i když víme o své slabosti, o svých vinách, 

o svých prohrách a o svých nemocech, o své smrtelnosti. Ježíš totiž 

přijíždí i za námi. A přináší záchranu. 

 Zástupy ale i učedníci tomu při Ježíšově vjezdu do 

Jeruzaléma  ještě nerozumněli. Teprve po Ježíšově „oslavení“, 

tedy vzkříšení, pochopili oč jde. A díky jim i my dnes víme, jakým 

mesiášem, spasitelem Ježíš byl a je. Víme, že Ježíš zachraňuje 

především svojí solidaritou, spolutrpěním. Víme, že zachraňuje 

odpuštěním, láskou a obětí. Příjezd takového Spasitele oslavujeme. 

Jemu se chceme klanět. Jemu chceme pět chválu. Králi lásky a 

pokoje.  

 Ježíš při vjezdu do Jeruzaléma zjevil své mesiášství. 

Nepřijel na koni, ale na oslu. Jeho království totiž nebylo z tohoto 

světa. Ježíš svoji vládu prosazoval láskou a odpuštěním, službou a 

obětí. Takový je tedy Ježíš Spasitel. Takového  Spasitele vítáme. 

Takového Spasitele oslavujeme. Vítáme a oslavujeme krále, který 

přijíždí na oslu a s nímž přichází království lásky a pokoje. A 

právě takového krále chceme také ve svém životě následovat.    

    

                           Amen                                                         

 

 

 

 

 

 


