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2. 4. 2023 – Co vede k pokoji 

 

1. čtení: 1Sam 12, 11-15 + Zach 9, 9  
 
Píseň (Svítá): S328 – Ten obraz zlatý 

 
Základ kázání: Lk 19, 29-46 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově! 
Konečně se naplnila slova Samuelova – po víc než tisíci letech! 
Konečně je tady král, který bude poslouchat Hospodina! Konečně 
je tady Mesiáš, dokonalý vládce, který srovná všechny poměry: 
Ekonomické, sociální, mezinárodní, etnické i etické. A hlavně: 
Náboženské! Teď už bude všechno dobré! 

Dokonce ten král sám se k nám přiznal, když nás chtěli 
umlčet znalci Písem a odborníci na náboženství! Podle nich nás 
měl napomenout, že vykřikujeme takovéhle věci – ale kdybychom 
to neudělali my, samotné kamení by volalo a přálo nebesům pokoj! 

Tak proč pláče? Proč ten král pláče? My máme přece velikou 
radost, vidíme své spasení. Vidíme svého Krále a Pána, jak se jede 
chopit své moci, úřadu a vlády. Zcela podle svého práva! Tak proč 
právě on pláče? 

A proč věští zkázu Jeruzaléma? Vždyť je to jeho svaté město – 
svaté město jeho otce Davida – jeho Otce Hospodina Boha! Vždyť 
tam stojí jediný Hospodinův chrám na celém světě! Proč nám 
uprostřed naší radosti vypráví o naprostém zničení svatého města 
i Božího chrámu? Proč on pláče, když my se radujeme?! 

A proč mluví o srovnání se zemí i našich dětí? Vždyť my se 
radujeme z jeho vjezdu, vlády, úřadu, spásy! My s ním táhneme za 
jeden provaz, my jsme ti jeho vyvolení! 

A proč přijíždí na oslátku? Vždyť ho to nedospělé zvíře 
v podstatě neunese! Neříkal něco takového nějaký prorok? Ale to 



2 

je pitomost – král musí přijet hrdě, mocně, slavně, triumfálně! Na 
zářivě bílém koni – jako rytíř a král a císař na takovém oři! 

Proč tedy ten náš král, přicházející ve jménu Hospodinově, 
přijíždí do úřadu poníženě, uprostřed slz a nářku? My přece i nebi 
přejeme pokoj! Vždyť je Květná neděle! 

Ale to je možná ono: Jak můžeme nebi přát pokoj – copak tam 
není? A když není v nebi, co my ze země s tím uděláme? A když je 
Květná neděle, kde jsou květy? Kde jsou palmové ratolesti a listy – 
když latinsky jde o neděli palmare? 

Že bychom možná něco nepochopili úplně správně? Možná 
něco podstatného chápeme po svém, špatně, mylně – ale o to 
jistěji? Možná proto nerozumíme Ježíšovým slzám a nářku nad 
Jeruzalémem. Nakonec by to nebylo poprvé, co by byl Jeruzalém 
srovnán se zemí. I s Hospodinovým chrámem. Když přišli 
Babylóňani před asi šesti sty lety, udělali totéž. A prorok Jeremiáš 
tehdy taky takhle naříkal a burcoval – jako tenhle Ježíš Kristus, 
Ježíš Král. 

Ale Jeremiáše zavřeli do vězení! Co když tohohle Ježíše 
zavřou taky?! Co když vůbec jeho vláda nedopadne tak, jak 
bychom chtěli – vzpomeňme na Makabejské a jejich porážku! Co 
když všechen tenhle jásot a hrdost a radost skončí v slzách? 
V troskách? V bolesti a umírání? Zavřené ve vězení? Ve srovnání se 
zemí Jeruzaléma, chrámu i našich dětí? 

Co když my jsme také nepoznali, co vede k pokoji – ne jen ten 
Jeruzalém? Co když ten Mesiáš není, kým se zdá být? Co když 
nebude vládnout podle našich představ? Co když prohraje – jako 
tolik podobných před ním? 

Co když to Boží sklonění znamená něco úplně jiného, než že 
nám konečně udělá svět takový, jaký ho chceme? Co když Boží 
blízkost znamená něco úplně jiného, než že nám zařídí rodinu, 
společnost, církev, sbor, zaměstnání i ekologický stav světa takový, 
jaký si představujeme? 

A hele, mezitím stihl odejít! Už je pryč – a oslátko někdo 
odvádí zpátky do Betanie. Počkejte, slyšíte ten rozruch? Slyšíte ten 
křik a rány? Vždyť to je z chrámu – jakoby tam někdo převracel 
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nábytek! Tak už to začíná! Už je tady další vzpoura a povstání! Už 
jde do tuhého! 

Slyšíte, jak tam na všechny křičí? Něco o domě modlitby a 
doupěti lupičů! No pěkně to říká, jen ať jim to pořádně nandá! 
Cože, přidat se k němu? Jít do chrámu, když tam začíná takováhle 
revoluce? Tam přesně to bude nejhorší – jen co přijdou Římani. 

Vždyť on sám říkal, že z chrámu nezbude kámen na kameni – 
a už je to tu. No tak půjdeme zase zpátky domů. Aby se nás ta 
Ježíškova revoluce moc netýkala. Aby si nikdo nepamatoval, že i 
my jsme ho tady vítali. Nebo že jsme ho sem třeba dokonce 
pozvali. Nebo že jsme ho třeba provolávali králem! 

To kdyby slyšeli Římani tak šup, a už jsme na kříži. Co 
bychom pak měli z toho Ježíšova kralování – jestli se mu teda ta 
jeho revoluce vůbec podaří. Jestli neprohraje. Ježkovy voči, co 
kdyby skončil na kříži hned vedle nás? Tak aspoň bychom mu tam 
mohli vynadat, jak nás falešně vedl. Jak falešnej král a Bůh to je! Co 
by to bylo za Mesiáše, kterej nezachrání ani sám sebe – natožpak 
nás! 

Ale raději honem pryč. Hluk z chrámu je čím dál větší, on ho 
snad fakt bourá nebo co! Ještě by třeba mohl po nás chtít se ho jít 
zastat. Třeba do chrámu nebo před nějakej soud. NedejBože před 
Krvavou Bestii – Pilátem! To zase ne – zase tak moc to náš král 
není. A víte, že možná nakonec vůbec nepřichází ve jménu 
Hospodinově?! 

Možná je to jen další falešnej podvodník. Vůdce kultu, 
kterýmu dělá dobře, že kolem něj vykřikujeme takovýhle věci. Ty 
po nás taky vždycky nakonec něco chtěj. Někteří dokonce i 
životem se jim oddat – nebo ho za ně položit! 

Hele, sláva jsme si řekli, hurá jsme si zakřičeli. Řehtačkama 
jsme zatočili, pláště máme špinavé – co víc by ještě mohl chtít? 
Hele radovali jsme se, že přijel, tak dobrý. Přivítali jsme ho, 
zasmáli jsme se, zazpívali – tak máme hotovo. I nebi jsme přáli 
pokoj, tak moc jsme byli štědrý! 

A von u toho všeho brečel nad Jeruzalémem a chrámem. Von 
asi fakt bude nějakej divnej. Vždyť jel na oslátku – co je to za krále? 
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To přece nemůže být v Hospodinově jménu! Hospodin je přece 
Všemohoucí, tak přijde mocně, skvěle, slavně a všecko nám spraví! 
A nebude žádnej nářek ani pláč ani křik ani rány ani bourání ani 
revoluce ani obracení ani pokání ani Řím ani nic! 

Vždyť oni ti předchozí králové taky nebyli žádná sláva. I ten 
David byl vlastně hroznej – pamatujete si, co udělal Urijášovi, 
kterýmu otěhotněl manželku? Nebo jak utekl z Jeruzaléma před 
vlastním synem, kterej se chtěl stát králem? 

Pojďme raději domů. Počkáme na Hospodina, až Bůh sám 
k nám přijde. A všechno nám „to“ zařídí. Tady ten Ježíš to totiž 
očividně neudělá. Čert vem nějaký proroctví o oslátku a 
pokořenosti. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ526 – Tvůj kříž mi září v temnotách  
 


