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10. 4. 2022 – Lid 

1. čtení: Ex 16, 1-20 
 
Píseň (Svítá): NEZ300 – Hosana 

 
Základ kázání: Mt 21, 1-17 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

Velikonoce nám letos trochu kazí plán věnovat se příkladným 
biblickým postavám. Tj. těm, které v poslušnosti Bohu a plnění jeho 
vůle byly vyvázány, vysvobozeny z (před)určení rodinou, kulturou, 
národností, etnikem, náboženství a dalšími vlivy. Nejnápadnější to 
bude o Velikonocích – na Ježíšovi, jakožto dokonalém příkladu 
transcendence a svobody. 

Minulý týden jsme se věnovali Izákovi. I na něm bylo zřejmé, že 
v mnohém překročil, opustil, vzepřel se mnohému, co je zlé v člověku 
obecně – tak i v Izákovi samém. Ale i tomu, co je špatně, hříšné, 
nedokonalé v lidské společnosti místní i celkové – včetně 
náboženského rozměru. Zřejmé to snad je zejm. v kopání studní, 
které přenechával těm, kteří ho nenáviděli a nehnuli na nich prstem. 
Avšak ani jeho transcendence, svoboda, poslušnost Bohu nebyly plné 
– stejně zřejmě ve vztahu k synům i k manželce Rebece. 

Podobné nám vypráví příběh Kristova vjezdu do Jeruzaléma. 
Lid, který tam Krista mohutně vítá – zejm. v Mt podání – je velmi 
podobný Israelcům na poušti. A tak nejde o následováníhodný 
příklad. Naopak, jde o anti-příklad – tj. co a jak nedělat. Co někdo 
udělal – a bylo to špatně, zlé, hříšné. 

Ačkoli to tak v zúženém pohledu Kristova vjezdu na první 
pohled nevypadá. Vždyť i pozdější lidské dodatky k Písmům svatým 
nadepisují tento příběh jako „Triumfální vjezd!“ 

Oukej. Tak co je na něm triumfálního, vítězného? Syn Davidův, 
požehnaný přicházející ve jménu Páně, Kristus, Mesiáš, Ježíš vjíždí – 
na oslátku. V Mt podání snad nejkomičtěji, nejbizardněji ze všech – 
protože na oslici a oslátku zároveň. Jen si to představme: Dospělý 
muž si sedá na nevelkou oslici a ještě menší oslátko zároveň. Tedy 
jede nakřivo, nakloněný, naklopený. Z obou zvířat sklouzává. Musí se 
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neustále odrážet alespoň jednou nohou, protože oslátko je příliš 
nízké a slabé. 

Což je ze strany každého evangelisty úmyslné podání! Stejně 
jako tomu tak bylo ze strany Kristovy při jeho vjezdu na jeho 
poslední Velikonoce. Tento vjezd byl, je a má být komický. Směšný. 
Bizardní. Protože je hluboce, přehluboce ironický. 

V první řadě jde o ironii, sarkasmus, zesměšnění tradičních 
vjezdů císařů. Třeba po vyhrané bitvě a válce. Jde o ironii a posměch 
právě vůči vjezdům triumfálním, vznešeným, oslavující císaře jako 
boha, zachránce, vítěze, vládce, nadčlověka, supermana. Velmi 
podobné je koneckonců obsahem i současných např. vojenských 
přehlídek. 

Z toho si Ježíš, Bůh, Boží Syn a Duch svatý dělají při vjezdu 
legraci. Zesměšňují tuto dodnes trvající tradici. Posmívají se 
pohanství, nafoukanosti, aroganci a pýše takovýchto „triumfálních“ 
vjezdů a předváděček. Jakkoli jsou dodnes tradiční. Vždyť byly a jsou 
směšné. 

Jenže Ježíš, Bůh, Boží Syn a Duch svatý v tom ironizují také 
jednání přítomných Israelců. Tj. Božího lidu. V Ježíšově uchopení 
„triumfálního“ vjezdu vladařů do „svých“ měst je zesměšněna i 
reakce zástupů. Ať už v dnešních diktátorských zemích, kdy tam 
nikdo z přítomných není dobrovolně – ale pod tlakem nucení. Ale i 
tehdy, když mohutný zástup prostíral své pláště a odsekával ratolesti 
stromů a házel je Ježíšovi do cesty. 

Tomu Ježíšovi, který se tak tak udržel na zádech oslice a oslátka 
zároveň. Je tedy dobře možné, že při tomto průvodu obě zvířata 
několikrát klopýtla a zavrávorala. Možná z nich i Ježíš sklouzl a musel 
na ně znovu usedat. Protože jim někdo doslova „házel klacky pod 
nohy.“ A jiní ty nasekané klacky a ratolesti ještě přikrývali svými 
plášti… 

Jak absurdní, komické, směšné ve srovnání s římskými 
bojovými vozy, ušlechtilými a obrovskými válečnými koňmi a 
ozlacenými císaři! 

A přesto si směšnosti celé té situace přítomný lid nevšiml. 
Nezaregistroval, že situace je vlastně trochu (hodně) trapná. 
Rozhodně komická a bizardní. A tak, navzdory tomu všemu, ten 
mohutný zástup netrklo, že se chová stejně jako pohanští Římané. 
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Jako právě ti Římané, které měl, podle mnohých z nich, Ježíš tímto 
vjezdem vyhnat. Tak absurdní, směšná a bizarní situace to byla. 

A teď k ní přidejme, k čemu spěje. Cílem Kristova vstupu do 
Jeruzaléma je spása každého člověka. Záchrana každého člověka. 
Splacení dluhu a hříchu každého člověka před Bohem. Svou smrtí na 
Velký pátek. Ježíš přijíždí do Jeruzaléma umřít. Dobře to ví. Přijíždí 
tam zvítězit a vládnout zcela jinak, než je normální, přirozené, 
navyklé, tradiční – dodnes. A tak zcela jinak, než od něj očekávají 
úplně všichni přítomní v tom mohutném zástupu. Protože přijíždí 
zvítězit prohrou. Obětí. Vlastní smrtí. 

To oslavuje ten přítomný mohutný zástup? Smrt svého Krále a 
Mesiáše? Nebo je horší, že oslavuje a vítá svou falešnou a zcela 
mylnou představu o Boží spáse? 

A to není všechno! Protože Ježíš bude zatčen. Bude souzen. 
Dokonce bude souzen veřejně. Dokonce právě lid bude muset učinit 
finální rozhodnutí o Ježíšově svobodě, nevinně a životě – nebo o jeho 
neprokázané vině, a tak smrti. Protože i Pilát, Krvavá římská bestie, 
která utopila řadu židovských povstání posledních let v krvi, nechá 
rozhodnutí na lidu. Ačkoli je zástupcem samotného božského císaře! 

Nikdo z tohoto mohutného zástupu tam nebude. Nikdo z těch, 
kteří tak pohansky a přirozeně vítají Krista Krále, tam nebude. A 
rozhodně tam nebudou volat a křičet po Ježíšově osvobození. 
Nebudou řvát, že nejsou přece žádné důkazy. A pokud tam někdo 
z květno-nedělního zástupu někdo byl, také volal po Ježíšově smrti. 
Ba hůř: Budou volat po propuštění prokázaného vraha místo 
nevinného Ježíše. 

Vždyť zklamal jejich politická očekávání! Vždyť měl právě 
Římany vyhnat a nastolit plnou vládu Boží! Jak to, že ho tedy Římané 
zajali a římský Pilát ho tu soudí! Jak to, že je jim vydán na milost a 
nemilost! Kdo by chtěl takového Mesiáše, Krále, Zachránce?! 

O to absurdnější je ono „hosanna“ toho mohutného zástupu při 
Ježíšově vjezdu. Je naprosto prázdné. V lepším případě. V horším 
případě je naplněno zcela mylným a bludným porozuměním Ježíšovi. 
A tak Bohu. Protože zcela nepravdivým. Jakkoli celý ten „triumfální 
vjezd,“ to volání mohutných zástupů, přece působí hezky, ne? 
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Pod křížem na Velký pátek se pak neukážou už ani Ježíšovi 
učedníci. Natožpak aby tam šel někdo volat Hosanna skutečnému 
Synu Davidovu. Právě z tohoto mohutného zástupu. 

Tak je snad zřejmé, že lid se mnoho nezměnil. Ve srovnání 
s israelským lidem na poušti o nějakých 1300 let dříve se nic 
podstatného nezměnilo. (A ve srovnání s lidem dnešním?) Oba „lidy“ 
chápou po svém. Mylně. Ale o to pevněji, jistěji, přesvědčeněji. Pro oči 
nevidí pravdu světa – ačkoli Ježíš, Mojžíš i Bůh jim ji na rovinu říkal. 
Ignorovali všechno, co se jim nehodilo do náboženského i politického 
pohledu na svět. Neposlouchali ani Boha. Dělali si své. A podle sebe. I 
když jim to pak hnilo po kapsách a ve stanech. I když pak vydali 
nevinného člověka na smrt ukřižováním. Ale na Květnou neděli měli 
plná ústa „hosann“ – tj. „chval.“ 

Matouš toto mylné pochopení dokresluje hned následujícím 
příběhem – tzv. „očištěním chrámu.“ Aby bylo zřejmé, že Ježíšovy 
vůbec nejde o politiku v běžném slova smyslu. Že odmítá a nikdy 

nebude Mesiášem, jakého lidi chtějí. V čemž je také nápadné vzepření 
se dodnes platným politickým tradicím, zvykům, předurčením. 

Protože mu šlo o náboženství. O to, komu a proč lidé věří. Na 
koho spoléhají. Čí vůli konají – Boží nebo svou nebo…? Toho si 
nevšimli nejen zástupy, ale ani kněží ani zákoníci. V Matoušově 
podání vůbec neřeší vyhnání penězoměnců a dalších z chrámu. Řeší, 
že lid a lůza vykřikuje „hosanna Synu Davidovu.“ Jo kdyby stejně 
řešili, co bude lůza a lid vykřikovat při Ježíšově veřejném soudu… 

Tak i Ježíš dokresluje bizarnost, ironičnost, komičnost celé 
situace: Takhle „triumfálně“ přijel do Jeruzaléma. Vyhnal kupující a 
prodavače z chrámového nádvoří. Zpřevracel stoly i stánky 
směnárníků a prodavačů holubů. Promluvil s kněžími a zákoníky. 

A opustil je. Opustil mohutný zástup, který mu provolával slávu. 
Odjel z Jeruzaléma. Do nedaleké vesničky. 

A stejně vlastní pomýlenost nikoho z přítomných a volajících 
netrkla. 

 Amen. 
 
Píseň: NEZ604 – Soudce všeho světa, Bože 
 
 


