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Bratia a sestry,
dnešná  nedeľa  nesie  prívlastok  Kvetná.  Slávime  ju  týždeň  pred  Veľkonočnými

sviatkami.  Je  tak  zároveň  určitým  signálom,  že  sa  priblížili  výnimočné  kresťanské
sviatky.  Tak  ako  sa  Ježiš  približoval  k  Jeruzalemu,  približoval  sa  aj  k  zlomovým
udalostiam, ktoré majú význam pre celý svet. Jeruzalem je dodnes veľmi známe mesto.
Má viac ako 900 000 obyvateľov. Okrem toho toto mesto každoročne navštívi množstvo
turistov. Jeruzalem patrí medzi známe pútnické mestá. Ježiš vedel veľmi dobre, čo ho
tam čaká, a aj napriek tomu tam išiel.  

Pred  Jeruzalemom Ježiš  poveril  učeníkov  zvláštnou úlohou.  Poveril  ňou dvoch
svojich učeníkov. Aj predtým vysielal Ježiš svojich učeníkov v dvojiciach. Môžeme si na
tom všimnúť význam spoločenstva. Už na začiatku Biblie je napísané, že nie je dobre byť
človeku osamote. (Gn 2, 18) Aj Kazateľ napísal:  Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo
majú  odmenu  za  svoju  námahu. (4,  9)  Boh  nám dáva  oporu  v  druhých  ľuďoch.  V
nasledovaní Ježiša Krista nie sme sami. Môžeme sa za seba navzájom modliť. Navzájom
si môžeme pomáhať a dopĺňať sa. V knihe Skutky apoštolov tiež čítame o dvojiciach
misionárov,  ktorí  zvestovali  evanjelium.  Bohoslužby  nevykonávame  samostatne,  ale
spoločne. Boh k viere povolal každého z nás samostatne, ale zároveň nás spoločne vedie
k jednému cieľu. 

Dvaja učeníci mali z blízkej dediny priviesť osliatko. Pôsobí to zvláštne. To zviera
im nepatrilo. Malo svojich majiteľov, ktorí sa aj učeníkov opýtali, prečo berú ich zviera.
Všetko to prebehlo hladko bez akýchkoľvek konfliktov. Bolo za tým Božie slovo. Ježiš
dal vopred učeníkom inštrukcie, čo majú povedať. Učeníci sa spoľahli na Ježišove slová.
Nekládli žiadne otázky, ale postupovali presne tak, ako im Ježiš povedal. Aj majiteľom
zvierať stačilo to, čo Ježiš povedal. Učeníci to zviera nebrali pre seba. Bolo za tým viac,
než si možno oni sami v tej chvíli uvedomovali. Boh je Pán nad celou zemou a patrí mu
všetko. Aj nemé zviera môže poslúžiť k tomu, aby sa naplnilo Božie slovo.  „Pán ho
potrebuje.“ Nemáme tomu rozumieť tak, že by sa Ježiš bez toho zvieraťa nezaobišiel.
Boh je všemohúci a nepotrebuje nikoho. Nie je odkázaný na cudziu pomoc. Je vyvýšený
nad všetkým. Nikto sa Bohu v Jeho sláve nevyrovná. Napriek tomu si Boh v tomto svete
pre  svoje  ciele  používa  to,  čo  je  malé  a  slabé.  Apoštol  Pavol  napísal  v  1.  liste
Korintským: Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale
čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si
Boh, aby mocných zahanbil; čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho
niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom.  (1, 26-29) Ježiš
tiež povedal svojim učeníkom:  Tak aj vy,  keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané,
povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. (Lk 17,
10) Všetci sme vzácni v Božích očiach. Miluje nás nekonečnou láskou. Vedie nás svojim
slovom. Aj keď sme slabí a hriešni, môžeme byť Bohom použití k tomu, čo je dobré. Nie
je to naša zásluha, ale Božia milosť. Preto aj chválime Boha a poukazujeme na Jeho moc.
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Ježišov netradičný príchod do Jeruzalema bol tiež doprevádzaný radostnou oslavou
Boha.  Množstvo učeníkov chválilo  Boha za všetky mocné činy,  ktoré  Ježiš  vykonal.
„Požehnaný,  ktorý  prichádza,  kráľ  v  mene  Pánovom.  Pokoj  na  nebi  a  sláva  na
výsostiach.“ Vierou sme prijali, že v Ježišovi Kristovi prišiel na svet Boh. Božie slovo o
záchrane sa naplnilo v Ježišovi. Skrze toho Jediného požehnaného sa dostáva požehnanie
každému, kto v Neho verí.

V radostnom zvolaní tiež zaznelo, že Ježiš je kráľ. S tým sa v Ježišovom príbehu
stretávame na jeho začiatku aj na jeho konci. Keď sa Ježiš narodil, vládol kráľ Herodes.
Obával sa, že Ježiš mu preberie jeho trón a kvôli tomu vykonal hrozné veci. Keď sa
konal súdny proces s Ježišom, bol obvinený z toho, že o sebe tvrdil, že je kráľ. Nebola to
pravda. Ježiš nikdy netúžil po svetskej moci.  Ježiš je kráľ v mene Pánovom. V Biblii sa
píše o mnohých kráľoch. Niektorí vládli dlhšie, iní kratšie. Spoločné pre nich bolo to, že
doba  ich  kraľovania  bola  obmedzená.  Božia  vláda  nad  celým  svetom  nie  je  ničím
limitovaná. Ježiš si nenárokoval nič, čo by mu právom nepatrilo. Ježiš o sebe netvrdil, že
je kráľ, pretože by to mohlo byť nesprávne pochopené. Ľudia mali svoje predstavy o tom,
ako má vyzerať kráľ.  Tieto predstavy ani  z ďaleka nevystihovali  to,  akým kráľom v
skutočnosti Ježiš je. Raz sa stalo, že ľudia boli takí nadšení z Ježiša, že z neho chceli
urobiť svojho kráľa. V Evanjeliu podľa Jána je napísané: Preto Ježiš, keď poznal, že chcú
prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. (6, 15)
Ježiš neprijal ľudské plány, aby naplnil Božiu vôľu o záchrane celého sveta. V Zjavení
Jána sa píše o príchode Kráľa kráľov a Pána pánov. (19, 16) V Ježišovi Kristovi sa na
svet priblížilo Božie kráľovstvo. Pri Jeho druhom príchode bude Božie kráľovstvo plne
medzi  nami.  Vtedy  pred  Ježišom  pokľakne  každé  koleno.  Božia  sláva  bude  zjavná
každému. 

Keď pri  Ježišovom príchode  chválili  ľudia  Boha,  farizeji  sa  to  snažili  zaraziť.
Nepodarilo sa. Rovnako nikto nemôže zastaviť to, aby sa po svete šírilo evanjelium. V 1.
liste Petrovom je napísané:  Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet
trávy: uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo zostáva naveky. (1, 24-25) Môžu prísť
rôzne ťažkosti a prekážky, ale zvesť o nádeji tu bude navždy.

Aj my sme sa tu dnes zhromaždili, aby sme chválili Boha a počúvali Jeho slovo.
Radujeme sa z toho, že Ježiš vykonal všetko pre našu záchranu. Išiel do Jeruzalema, aby
sa obetoval za hriechy všetkých nás. Ježiš odolal všetkým pokušeniam. Naplnilo sa Božie
slovo, ktoré bolo kedysi dávno zvestované skrze ústa proroka. Chváľme Boha piesňami a
modlitbami. Nechajme sa viesť Jeho slovom. Kým nepríde Kristus znova v celej svojej
moci a sláve, zvestujme evanjelium. Z Božej milosti sa aj skrze nás môže šíriť v tomto
svete správa o tom, prečo išiel Ježiš do Jeruzalema. Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v 135. žalme: 
„Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte Jeho meno, lebo je milé!“
Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech háji a ochraňuje vaše srdcia i
vaše mysle v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. 
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