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Suspírium:  
Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že Ty kráčaš smelo v ústrety smrti do Jeruzalema a berieš na svoje 

plecia bremeno nášho hriechu i choroby ktorá nás prenasleduje. Daj nám múdrosť a silu zložiť na 
Tvoje plecia všetko, čo náš život ťaží, aby sme mohli žiť v tomto svete, ako Tebou vykúpené deti. Amen. 
 

Text: Ján 12, 12 - 19 
Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do 

Jeruzalema, nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý 

prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je 

napísané: Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. Jeho 

učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo 

napísané o Ňom a že Mu tak urobili. A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a 

vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom. Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil 

znamenie. A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním! 

 

     Nábožné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry v Pánu! 
     Deň, kedy Pán Ježiš triumfálne vstúpil do Jeruzalema si kresťania pripomínajú na Kvetnú nedeľu. 

Ježiš stojí pred bránami tohto posvätného mesta. Áno, je to ten Nazaretský, ktorý vzkriesil Lazára 
v Betánii a silným hlasom zavolal na neho: „Lazár, poď von!“ (J 11,43) Človeka, ktorý ležal tri dni 
v hrobe vrátil k životu a práve tohto človeka sa teraz poprední predstavitelia izraelského národa 

rozhodli zabiť, pretože bol živým dôkazom Ježišovej moci, ktorú On nemal sám zo seba ale z Boha, od 
svojho nebeského Otca. Touto mocou kriesil a uzdravoval. Touto mocou navracal slepým zrak 
a hluchým sluch. Veď On bol ten, ktorý povedal: „Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť 

Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn.“ (J 5,19)  
     Do Jeruzalema kráčajú celé skupiny pútnikov, aby zasvätili paschu – židovskú Veľkú noc a medzi 

nimi kráča i Ježiš Kristus so svojimi učeníkmi. Strážcovia zákona a poriadku spozorneli a zároveň bijú 
na poplach, pretože veľká skupina ľudí nasleduje Ježiša Krista a zároveň Mu prevoláva na slávu 
slovami: „Hosana, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský.“ Namiesto toho, aby 

títo ľudia prichádzali za učiteľmi zákona, oni sa húfom valia za Ježišom Kristom, pretože Ho chcú 
aspoň vidieť. Tá spodina spoločnosti, ktorá nepoznala Božie slovo Starej zmluvy a väčšina z nich 

dokonca nevedela ani písať a čítať, nehanbí sa vzdať hold Božiemu Synovi a On im v tom nebráni. 
Prečo? Pretože v Ňom vidia dar nebies, Božiu lásku, ktorá dokázala pomôcť a milovať, mala slovo 
útechy a povzbudenia a sadala si za jeden stôl s hriešnikmi a colníkmi, žráčmi a pijanmi vína, 

neviestkami a inými vyvrheľmi spoločnosti. 
     Pre popredných predstaviteľov izraelského národa je to alarmujúca situácia a nielen pre nich. Stav 

ohrozenia zaznamenávajú i temné sily na pozadí náboženskej a politickej scény. Ježišovo poslanie, 
zachrániť hriešneho človeka sa blíži ku svojmu cieľu. Golgotský kríž je už predsa na dosah a to diabol 
nemôže nechať len tak bez povšimnutia. A tak i mocnosti temna sa mobilizujú, ako o tom píše apoštol 

Pavel v liste Efezským, že náš boj „nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti 
pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Ef 6,12) Boží protivníci sa aktivizujú 

a pritom si ani neuvedomujú, že sami sa stávajú strojcami svojej večnej skazy. Prečo? Veď keby boli 
poznali Božiu múdrosť, tak by neboli ukrižovali Ježiša Krista, ako poznamenáva apoštol Pavel (1K 
2,8), lebo práve na kríži sa dokonala Božia záchrana s hriešnym človekom. A tak my dnes môžeme 

spievať s jednou mládežníckou piesňou: „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený 
z lásky, krvou zmáčaný, za nás.“ 

     Ježiš stojí pred bránami tohto posvätného mesta, ale vplyvní ľudia Ho nevítajú. Čo budú vítať 
akéhosi potulného kazateľa, ktorý za sebou nemá žiadne autority. Nikto z vplyvných ľudí naň 



neupozornil. Tento človek je tu bez protekcie a korupčných škandálov. No napriek tomu je nesmierne 
trúfalý a nemá problém povedať: „beda vám zákonníci a  farizeji.“ (Mt 23,13) Učiteľov izraelského 
národa nerešpektuje, zato je obľúbený u všelijakej zberby s pochybnou povesťou, ktorá okrádala ľudí 

ako bol colník Matúš či Zacheus. Ale kde sa vzal ten Nazaretský? Kto za ním stojí? Odkiaľ má tú moc, 
prostredníctvom ktorej, uzdravuje ľudí, vyháňa démonov a kriesi mŕtvych? Kto mu dal právo klásť 

nepríjemné otázky, ktoré ľudí vyrušujú a znepokojujú, nedajú im spávať, pretože im rovno postavil 
zrkadlo pred ich život a odrazu človek vidí, aký je úbohý a biedny? Čo s týmto človekom? Čo s Ním 
urobíme? Takto sa niekoľkokrát pýtali farizeji a zákonníci a riešenie tejto situácie vidia v preventívnom 

zajatí Ježiša Krista a následnom umlčaní na základe falošných svedectiev a potom vydaní ako zločinca 
rímskej moci, ktorá sa už postará o to, aby skončil ako jeden z lotrov na kríži.  

     Čo s týmto človekom? Čo s ním urobíme? Kto mu dal právo klásť i nám nepríjemné otázky? Nielen 
farizeji, ale rovnako i my dnes sa takto pýtame. Čo urobíme s Ježišom, ktorý by rád vstúpil aj do nášho 
života? Pred túto otázku bol a je postavený každý človek. Ak v tom nastavenom zrkadle uvidíme svoju 

biedu a nemohúcnosť, ale i všetko čo po tieto dni prežíva celý svet s COVID-19, tak tohto Krista, ktorý 
vstupuje do Jeruzalema a odhodlane kráča smerom ku krížu, vnímajme ako toho, ktorý kráča na 

popravisko za mňa a za moje hriechy. Áno, On kráča na Golgotu, aby zomrel ako zločinec za všetku 
našu biedu a nemohúcnosť. On tam kráča preto, aby nás mohol prikryť svojou spravodlivosťou, ktorá 
z nás urobí ľudí čistých, aby keď nám Boh na poslednom súde nastaví zrkadlo, videli sme sa v čistom 

rúchu.   
     No debata v kruhu tých, ktorí chystajú Jeho zatknutie stále pokračuje: Vraj zostúpil z neba 

a reprezentuje nebeské záujmy. Dokonca pomiatol aj ctihodného farizeja Nikodéma. Ako Mojžiš 
niekedy povýšil hada na púšti, tak rovnako aj On má byť zviditeľnený, „aby každý veriaci mal v Ňom 
večný život.“ (J 3,15) V Galilei dokonca prehlásil, že On je chlebom života (J 6,35) a kto je tento 

chlieb, tak bude mať život večný, kde už nebudú človeka sužovať žiadne biedy tejto časnosti. 
Odvšadiaľ počuť samí Ježiš, Ježiš. Zástupy mu prevolávajú na slávu, ešte Mu nakoniec aj Rimania dajú 
prednosť a potom je už po nás, po celej elite izraelského národa. „Ale jeden z nich, Kaifáš, ktorý bol 

toho roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden 
človek umrie za ľud, a nezahynie celý národ.“ (J 11,49.50) A tak bolo vydané nariadenie, či akási 

verejná výzva, zajať Ježiša. No však s Jeho udaním sa nikto neponáhľa. Šepká sa: Čo ak je to skutočne 
Kristus, Mesiáš, ktorého očakávame.  
     Aj dnes z rôznych kútov počuť o Ježišovi. I dnes môžeme počuť o tom, ako tento Ježiš sa mocne 

dokázal v živote mnohých ľudí. I dnes môžeme vidieť, ako tento Ježiš formuje životy mladých 
kresťanov, ktorí sa Mu zverili do rúk. Mnohí Mu i dnes prevolávajú na slávu, pretože majú s Ním 

osobnú skúsenosť. Veď On je ten, ktorý človeka zbavuje svojou láskou strachu, On je ten, ktorý nás 
posilňuje v životných zápasoch. K Nemu môžeme prísť, keď sa cítime opustení a potrebujeme počuť 
slovo povzbudenia – a On nám ho dáva. Veď On je predsa to slovo, ktoré sa stalo telom. A tak i dnes 

z rôznych strán počuť: Ježiš, Ježiš, Hosana synovi Dávidovmu. Niektorí toto volanie svojou 
nevšímavosťou ignorujú. Ďalší sa zástupom cirkvi radšej vyhýbajú. A  tí čo vidia zázraky v živote 

človeka spôsobené mocou živého Boha, hovoria o pevnej vôli či náhode. No sú i takí, ktorí voči tomuto 
menu ostro vystupujú a premyslene voči nemu bojujú. Kde sme my a čo pre nás znamená toto meno? 
Je pre nás meno Ježiš, tým najvzácnejším menom, pred ktorým máme rešpekt, úctu a bázeň?   

     Vstupom do Jeruzalema sa naplnil čas. Až teraz sa priblížila tá hodina, kedy bude oslávený Syn 
človeka. Pri svadbe v Káne Galilejskej hovorí Pán Ježiš svojej matke: „Ešte neprišla moja hodina.“ (J 

2,4) Ale teraz tá hodina je už za dverami. Vstupom do Jeruzalema je Syn človeka v cieli a Boh Otec 
stojí za tým všetkým, čo Ježiš koná a hovorí. Ako dobrý pastier svoj život položí za ovce, aby sme my 
mohli žiť v sláve, ktorú pre nás pripravil. Tak Božie dielo spásy bude dokonané. Ale čím všetkým 

musel prejsť Ježiš Kristus, aby toto dielo spásy pre nás vybojoval? On sám povedal, že „Syn človeka 
musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho 

dňa vstať z mŕtvych.“ (L 9,22) A tak sa tieto slová do poslednej bodky splnili v Jeho živote.  



     Kristus stojí pred bránami posvätného mesta a vie, čo Ho tam čaká. Dokonca zaplače nad týmto 
mestom, nad jeho hriešnosťou: „Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz 
skryté pred tvojimi očami; lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, 

zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, 
pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.“ (L 19,42-44) A to všetko sa splnilo v 70 roku, keď 

rímske vojská cisára Vespaziána zrovnali mesto Jeruzalem so zemou. 
     Kristus kráča ako víťaz do Jeruzalema v ústrety smrti a vo svojom duchovnom zápase hovorí: 
„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“ (L 22,42) 

Dopustí nebeský Otec, aby sa stalo niečo tak strašné Jeho jedinému Synovi? Kto vsadí na túto hru, na 
túto kartu? Veď je to úplne prevrátené myslenie – obetovať svojho Syna? To predsa nemá žiadnu 

logiku. Ale má, drahý priateľu! Iba čistá a nepoškvrnená krv môže človeka zachrániť od smrti večnej 
a moci diabolskej. A Boží Syn týmto požiadavkám vyhovuje na 100%. A tak Boh Otec necháva svojho 
Syna z lásky k nám pribiť na drevo golgotského kríža. Ten ktorý vstupuje do posvätného mesta, vyjde 

z neho síce ako lotor, ale nie kvôli svojim hriechom, pretože On bol bez hriechu. Túto potupu znáša 
kvôli mne a tebe.   

     Kristus stojí pred bránami posvätného mesta a nechce sa vyhnúť tejto smrti. On dokonca smrť priam 
vyzýva a prinúti ju nastúpiť do boja. Diabol túto skutočnosť nemôže predsa dopustiť a preto ešte 
v poslednej chvíli môžeme počuť pod krížom: „Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, 

zachráň sa, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža!“ (Mt 27,40) Podobnú taktiku už diabol použil na púšti, keď 
Ježiša pokúšal, aby premenil kamene na chlieb, no nepodarilo sa mu to. Ani v tejto poslednej chvíli 

Ježiša nezlomil, a tak triumfálny vstup do Jeruzalema mohol byť zakončený triumfálnym spôsobom – 
na kríži. Kto vsadil na túto kartu, tak ten vo svojom živote vyhráva nielen tu časne ale raz aj večne. 
Toto je to ESO, ktoré Boh ponúka hriešnemu človeku. Držíme ho všetci vo svojich rukách? Ak nie, tak 

vsaďme na túto kartu, aby sme vo svojom živote zvíťazili na hriechom, koronavírusom a napokon 
smrťou.  
     Kristus stojí pred bránami posvätného mesta a my tam stojíme s Ním. Keďže vieme, čo všetko Ho 

v tomto meste čaká, pôjdeme s Ním alebo zostaneme stáť pred bránami Jeruzalema? Áno pri pohľade 
na Ježiša Krista nás desí tá predstava, čo všetko by sme mali absolvovať, koľko utrpenia prežiť, aby 

sme nakoniec dosiahli slávu. No cesta za Kristom je nerozlučne spojená s krížom. Bez kríža to 
jednoducho nejde. Aj Pán Ježiš hovorí svojím nasledovníkom: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; a 

kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho.“ (L 9,23.24) Toto rozhodnutie musí urobiť každý z nás sám 
za seba.  

     Kto nechce vstúpiť do Jeruzalema a zostane stáť pred jeho hradbami, pretože táto požiadavka je 
naňho príliš ťažká, tak si musí uvedomiť, že sa stáva nepriateľom Kristovho kríža. Apoštol Pavel nás 
na to upozorňuje slovami: „ Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom 

hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho: ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba 
a myslia len na to, čo je zemské.“ (F 3,18.19) Áno, tieto veci mnohým dnes bránia, aby vstúpili 

s Ježišom do Jeruzalema. A my sme skutočne dnes svedkami toho, ako v ľuďoch vládne 
samospravodlivosť namiesto toho, aby svoj pohľad obracali ku krížu ako zdroju spravodlivosti. 
Dennodenne sme svedkami, ako si sami chceme vystačiť so sebou, namiesto toho, aby sme zobrali svoj 

kríž a nasledovali Krista. Vôkol seba pozorujeme ako sa jeden pred druhým predbiehame 
v sebarealizácii, lebo chceme vyniknúť namiesto toho, aby sme kázali Krista a to všetko nás vedie 

k oslave samých seba, namiesto toho, aby sme hľadali slávu Kristovho kríža. Toto a mnohé iné veci, 
z nás robia nepriateľov Kristovho kríža.  
     Vstúpme spolu s Ježišom Kristom do Jeruzalema a nechajme sa tam spolu s Ním ukrižovať, aby 

svet videl na našom živote Kristov kríž! Veď to je to najpresvedčivejšie evanjelium pre dnešného 
človeka. Iba vtedy budeme počuť zo strany sveta, ako zaznelo vtedy konštatovanie z úst farizejov: 

„Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa svet išiel za Ním!“ Amen.  
 



 
 
Skloňme sa k modlitbe: 

     Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si nás svojím utrpením zbavil hriechov a svojou smrťou premohol aj 
našu smrť. Daj prosíme, aby sme tajomstvo Tvojej lásky a nášho vykúpenia mali stále na pamäti 

a úprimne Ti zaň ďakovali. Nech slovo o Tvojom utrpení a kríži sa mocne zvestuje po celom svete. 
Nech pohľad na Tvoj kríž, je pre nás posilnením v zápasoch a ťažkostiach svojho života. Vstúp nielen 
do Jeruzalema, ale aj do nášho života a formuj ho vo svetle svojho slova, aby sme sa čoraz viac 

podobali obrazu Božiemu, na ktorý sme boli stvorení. Potom so svojím krížom budeme vedieť ako 
a kadiaľ máme kráčať ku Tvojmu krížu, aby sme tak dosiahli podiel na Tvojej sláve v nebesiach. 

Vypočuj nás Kriste, keď ešte takto voláme k nášmu nebeskému Otcovi: 
Otče náš, ktorý si v nebesiach! 
Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja  ako v nebi, tak i na zemi! 

Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom  
svojim! I neuvoď nás do pokušenia! Ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva 

naveky. Amen! 
Sláva Bohu: Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky 

vekov. AMEN. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


