
Květná neděle ve Svitavách, 14.4.2019

Vstupní slovo: Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 

(Janovo evangelium  3:14 a 15)


„Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků 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! A řekne-li vám někdo: ‚Co to 
děláte?‘, odpovězte: ‚Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí.‘“ Vyšli a na rozcestí nalezli 
oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: „Co to 
děláte, že odvazujete to oslátko?“ Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko 
přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu 
své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosanna! Požehnaný, 
který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. 
Hosanna na výsostech!“ Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl, a 
poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betanie.


Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se 
podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas 
fíků. I řekl mu: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!“ Učedníci to slyšeli.


Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, 
zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; nedovoloval ani to, aby někdo s 
čímkoliv procházel nádvořím. A učil je: „Což není psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby 
pro všechny národy‘? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů.“ Velekněží a zákoníci to uslyšeli a 
hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když 
nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.“ (Markovo evangelium 11:1-19)


Úcta k majetku  
aneb „Co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není!“


Tato neděle se jmenuje latinsky Palmare. To proto, že se ujala představa palmových větví, které 
lidé sekali a kladli na cestu svému Pánu. Ale to v Bibli není. Lidé u Jeruzaléma brali z polí co 
zrovna kvetlo či co mělo listy, jak říká text. Často naše představy formují pozdější zvyky. Ty mají 
svůj vznik asi v pátém století po Kristu. V Jeruzalémě se tehdy konala procesí s palmovými 
větvemi.  Podobně si o Ježíši Kristu vytváříme umělé pojmy, které pak formují naši víru. Zvyky a 1

tradice už nejsou ohněm, ale popelem naší víry. 


Pán Ježíš se v našem textu chová jako panovník. A je to tak nezvyklé, že když vyřkne soud nad 
fíkovníkem, běží mráz po zádech. A ještě více sdílíme s Petrem údiv, že se to skutečně stalo! 
(11:20n). Kdyby to odsouzení vyslovil tehdejší nebo dnešní politik, ještě dlouho by se nic nedělo. 
A ono to druhý den bylo suché! Nepřehnal to? Ježíš se nechá oslavovat jako král a také jedná 
jako panovník. Až to dráždilo ty, kteří měli reálnou výkonnou moc (11:27).


Ale zanedlouho z Ježíše bude trpící služebník. Jeho kariéra nemá raketový vzestup stále výše a 
rychleji. Raketa na cestě k vesmírnému nebi překoná max Q a pak už má vše nejhorší za sebou, 
za chvíli odhodí zrychlovací bloky a brzo odhodí i aerodynamický kryt. Ale ne tak Ježíš. 


Pán Ježíš spojuje nespojitelné. Vystupuje jako král, jako panovník - však sledujte jeho gesta. Ale 
zároveň nese rysy pokorného služebníka: 

a) Vyžádá si oslátko (11:2n). Ví, co tím naznačuje. Jede jako panovník pokorný, kterého 

poznáváme podle proroka Zacharjáše 9:9n


 Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble  1

Palma je od dlaně, protože na dlaň se dávala odměna pro advokáta, palmare. Palmy a jejich listy jsou ještě 
něco jiného. Jméno stromům dala palma s dlaňovitými listy, která se jmenuje žumara nízká. A právě díky ní 
má palma své jméno, jak ve své knižní sbírce původně rozhlasových vyprávění píše Václav Větvička. 
Žumara, uvádí, je jediná v Evropě přirozeně rostoucí palma. Starým Římanům prý rostla všude za humny 
jako nám třeba černý bez. Z jazykového hlediska je důležité, že tato nízká palma má výrazně vějířovité, 
dlanité listy. Že připomíná dlaň. Zdroj: https://www.zakulisislov.cz/palma/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble
https://www.zakulisislov.cz/palma/
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b) Přijede a vykoná v chrámě přehlídku, poté se vrátí spolu se svými dvořany do své rezidence 
mimo město (11:11)


c) Ráno se buď nenasnídá a nebo jej prostě vezme hlad. A nenajde fíky na stromě a tím je 
hotovo. Panovnicky rozhodne. Řeči se mluví a voda teče… Ale tady je to jinak! (11:12-14)


d) V chrámě vylíská penězoměnce, které tam potkával měsíce a dny před tím naprosto v klidu… 
(11:15nn)


e) Dokonce hlídá a nedovoluje nosit břemena zkratkou přes chrámovou horu… (11:16) A večer 
zase odchází do své rezidence


A mohli bychom pokračovat dále… Důležité je, že jako panovník nekrade, nemusí krást a používat 
svoji moc. On ji má, proto vzkáže těm, od kterých si půjčuje oslátko, že jej zase vrátí… (11:3)


Když vás okrade lump, který se nikdy neučil úctě k majetku, je to něco jiného. Takový člověk 
nemá ponětí o hodnotě peněz a věcí. To přece učíme věrně svoje děti, aby si uvědomovaly, že 
všechno má svoji cenu a není to jen tak…


Tady je král, který může cokoliv. Ten, který si může dovolit nehledět na majetek druhého. Je přece 
Pán Pánů a všichni před ním pokleknou. Mohl by být přesvědčen - a měl by pravdu - že mu to tu 
všechno patří! Ale je si vědom, že každým svým slovem a činem vytváří normy druhým. Tak stejně 
rodiče, učitelé, prezidenti, starostové, kněží, kazatelé… 


1.

Ježíš je citlivý na detaily, proto si oslíka půjčuje. Jeho předek David tento cit neměl. Sebral 
Urijášovi, svému plukovníkovi, ženu. A spal s ní. Urijáše zabil a stále byl v klidu. Měl na to přece 
právo! Ale tím to pro Pána Boha neskončilo: „Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu 
přišel a řekl mu: „V jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi 
mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u 
něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji 
měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého 
bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého 
muže a připravil ji muži, který k němu přišel.“ David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. 
Řekl Nátanovi: „Jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti!“ (1. kniha 
Samuelova 12:1-5) 
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Panská necitlivost! Teď tím žije svět a po právu vytýká duchovenskému panstvu, že se chová 
nadřazeně a pansky. Je to totiž klíčový detail, v němž se pozná jinakost, nová kvalita Kristových 
učedníků. Pokud nedovedou být takhle citliví, evangeliu škodí. Neměli by mluvit o spáse, žádnou 
nenesou!


2.

Ale co taková necitlivost poddaných?! Ježíš v chrámě udělal dost nepochopitelnou věc, která nám 
k němu vůbec nesedí. Nedovolil nikomu, aby si přes chrám udělal zkratku. Aby si řešil svoje 
problémy na úkor domu Hospodinova. Třebaže někdo nesl tetě Agátě med v nádobě do Líbánek 
či do Zahájí a aby nemusel přes celé staré město, natáhl si to přes chrám, jednou branou okrsku 
vešel a protější vyšel. Dělali to tak roky! Normál! A teď se tam Ježíš postavil a řekl: „Ne!“ 


Poddanská necitlivost se pozná v tom, že v tu chvíli poddaný začne vřískat, mluvit o svých či 
lidských právech, vyhrožovat a shánět číslo na televizi NOVA, zavrhovat vrchnost - „Už tě volit 
nebudu!“ a podobně: „Přece ten Bůh musí mít pro všechno pochopení! Bůh je tu proto, aby mi 
ulehčil život. Vzpamatujte se! Nedávám život do jeho služeb, ale Bůh nastupuje do mých služeb.“


To se dobře ilustruje zase příběhem ze Skutků apoštolských 5:1-11 Kde si Ananiáš a Zafira přes 
Pána Boha řešili svůj problém. Prodali nemovitost a v atmosféře obětavosti přinesl starý pán 
peníze k Petrovi tak, jako by dával vše v oběť Pánu. Přitom si část se ženou odložili. Vojta bude 
přece stavět barák a potřeboval něco do začátku. Každej pochopí! A ono ne! Petr se tvrdě ptal po 
pravdě. Kdyby býval byl Ananiáš řekl hned na začátku, že nese jen něco a nedělal ze sebe 
obětníka, který dává vše, bylo by to lepší. A Zafira hned po něm. Mohli si zachovat život. Prostě 

 „Nezabiješ! Nepokradeš!“ To jsou výzvy lidem, kteří měli příklad v egyptském světě celkem jasný. 2

Nevyhovoval jsi? Zabiju tě, zavraždím tě! Jako egyptský princ Mojžíš zlikvidoval dozorce a vyřešil si tím 
problém po egyptsku (Exodus 2:12n)…
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zkracovat si naše cesty přes Pána Boha a dělat si nábližku, to nejde. Nemůžeme jej vtahovat do 
našich obchodů, chutí a nechutí. Občas si jen dva lidé nedovedou vyhovět a rozchod vykládají 
jako kdovíjakou misii. A ono to zatím smrdí pýchou a nesnášenlivostí.  
3

Souhrnem:

1. Pán Ježíš je Pán a chová se tak. Nicméně, na rozdíl od dnešních pánů, nikdy nevládne na 

naše účty. Má cit pro člověka. A my se modlíme, abychom v našich odpovědnostech a v 
našem postavení nekralovali bez citu pro obyčejného člověka. Písmo přece říká: „Starejte se 
jako pastýři o Boží společenství, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké 
zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim 
příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu 
slávy.“ (1. dopis Petrův 5:2-4)


2. My jsme přijali Krista a v něm i jeho vůli, moc a slávu - to rozhoduje, ne my. Musíme mít cit 
pro Boha! Nesmíme žít na jeho účet tak, aby byl překvapen, jaký cesťák a jaké faktury mu 
neseme k proplacení. 


3. A Boží i naše citlivost se pozná na tom, jak se zachází s majetkem a právy druhých. Konec 
živé víry Izraele byl vždy vidět na bídném zacházení s majetkem a s lidmi. Věrnost Boží bez 
konce se pozná podle toho, že za nás obětuje svého syna. Svá práva uplatní na sobě. Dává 
jeho život za náš.


„Jděte, kamkoli vás Bůh pošle, konejte dílo, k němuž jste byli povoláni. Ať vás Bůh posvětí ve 
všem a zachová bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.“ (1. dopis do Tesaloniky 
5:23)

 Přesně tak, jako slovo z Desatera: „Nezneužiješ jména Hospodina Boha svého…“ Nevtáhneš jej do svých 3

kšeftů a do své politiky


