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Vjezd do Jeruzaléma 
 
Velikonoce jsou přede dveřmi. O Květné neděli Ježíš vjede na 
hřbetu oslice do Jeruzaléma dle obrazu Zachariášova proroctví. 
 
Ve starověku byly slavnostní vstupy vladařů do svého hlavního 
města běžné. Většinou se konaly při návratu z nějakého vítěz-
ného tažení. V průvodu pochodovalo vojsko, součástí byla i pře-
hlídka získané kořisti včetně podrobených otroků. To vše mělo 
panovníka oslavovat a ukázat na jeho moc a schopnosti dobývat, 
chránit a udržovat zemi v prosperitě. Zároveň to byl i jasný signál 
všemu lidu o tom, že není radno si s ním zahrávat. Když je do-
statečně mocný na to, aby krutě zatočil s cizím národem, bude i 
doma schopen potlačit jakoukoliv vzpouru či rebelii. 
 
Ve srovnání s tím musí Ježíšův vjezd působit směšně až paro-
dicky. Výrazem jeho vladařského postavení a úspěchu je toliko 
osel, na kterém jede a pár nadšenců mávajících před ním vět-
vemi.  Římští vojáci, kteří to viděli, se tím pravděpodobně velmi 
dobře bavili. Možná právě tento výjev je přivedl na myšlenku ob-
léci ho do purpurového pláště, nasadit mu korunu z trní, zesměš-
ňovat ho, klanět se mu a tupit ho.  
 
Při povrchním pohledu mohl Ježíšův způsob vjezdu do města 
působit takto. My mu však rozumějme jinak. V symbolické rovině 
celý tento výjev znamená, že Ježíš je mužem Ducha. Osel platí 
za zvíře méněcenné (ve srovnání s koněm) nebo též tupé, tvrdo-
hlavé a svéhlavé. Zde zastupuje lidskou přirozenost, která díky 
hříchu poklesla a vymkla se kontrole. Člověka již neřídí jeho du-
chovní stránka a moudrost shora. Ztrácí kvality Ducha, ke kterým 
patří i schopnost vnímat Boha a žít z jeho síly. Namísto toho pod-
léhá omezenému pohledu svého ega, tělu, jeho slabostem a tou-
hám zaměřeným k zemi. Podléhá této nižší části své přiroze-
nosti, a proto spěje ke smrti. 
 
Ježíš ukazuje tím, že sedí na oslu, který ho nese poslušně jako 
beránek, že je Pánem této lidské přirozenosti. Není to ona, která 
jím smýká. Je to on, kdo ji řídí. Svým Duchem ji zcela proniká. 

Jeho srdce nikdy neovládly lidské touhy způsobem, kterým by ho 
přivedly k hříchu či odklonily od vůle Otce. Jeho lidství vždy slou-
žilo k tomu, aby se skrze ně projevoval a byl oslavován Bůh, jeho 
moudrost a hodnoty. Nyní toto lidství veze do Jeruzaléma, aby 
tento proces oslavy Boží v sobě dokončil. Adamovo tělo ponoří 
skrze smrt do Ducha, který ho následně zcela prostoupí, ovládne 
a v zářivém zmrtvýchvstání promění do podoby, která bude 
schopna účasti na Boží slávě a životě v takové míře, že opustí 
zemi a plně vstoupí do sféry Boží. V Ježíšovi zvítězí Duch nad 
hmotou, Život nad zánikem. Bůh člověka promění, naplní ho se-
bou samým a pozvedne ho před svoji tvář. 
 
Děkujme za možnost dotýkat se tohoto velkého tajemství. Dě-
kujme za to, že jsme povoláni mít na něm účast. Budeme rovněž 
jednou proměněni, pokud se již v tomto životě rozhodneme 
„osedlat svého osla“ a vyrazit Ježíšovou cestou.  
 
Přeji Vám nerušenou velikonoční radost. Požehnání Vzkříše-
ného Pána ať provází Vás i Vaše blízké. 
 
 
 
 

 

 

 

P.S.: Pokud Vám nepřijde druhý samostatný e-mail s desátky, 
podívejte se prosím do SPAMOVÉHO KOŠE Vaší schránky. Ně-
kdy jsou tyto e-maily vyhodnoceny jako hromadná, nevyžádaná 
pošta a se stane, že skončí právě tam. Případně mi napište, po-
šlu Vám ho znovu.  

 

mailto:jiri.pilz@centrum.cz

