
Květná neděle cyklus A 

Milovaní bratři a sestry milé děti, měli jsme dnes možnost slyšet dlouhý 

příběh, který nám ukázal na dobrý charakter Pána Ježíše. Pokusím se trochu přiblížit 

co to slovo „charakter“ vlastně znamená.  

V úvodu jsme slyšeli o tom, jak Pán ježíš vjížděl na oslátku jako Král. Lidé mu 

mávali ratolestmi z oliv, palmovými listy a oslavovali jej. Jako by byl jejich nejbližší 

přítel, milovaný panovník, pro mnohé i Spasitel prostě Král. 

Vzápětí v pašijích podle apoštola Matouše slyšíme, jak Pán Ježíš je tím 

nejbližším – apoštolem Jidášem, políbením zrazen. On již ví, co jej čeká, měl 

svobodnou vůli odejít, odmítnout Otcovu vůli, ale neudělal to. Proč asi. Proč šel tak 

tvrdou cestou života až k smrti?  

Protože miloval Otce, a miloval každého z nás. Věděl, že když podstoupí 

takovouto smrt, bude to prostředek ke spáse každého člověka, který o to bude stát. 

Pán Ježíš tak umřel za všechny, jenom ne každý bude chtít přijmout milosrdenství 

skrze něj. To je pro Boha velmi bolestné, když lidé odmítají jeho lásku. Proto se právě 

v této době můžeme více modlit o milosti a dar víry pro nevěřící, pro ty kteří pohrdají 

Boží láskou. 

A zde se dostávám k hlavní otázce dnešní promluvy. Dám vám takový malý 

úkol: Pokuste se vzpomenout na situaci kdy Vás někdo odmítl jako člověka, nebo 

odmítl Váš nápad necitlivým způsobem, nebo se s Vámi vůbec nebavil, anebo vás 

někdo zradil, nedodržel slovo – jednoduše řečeno – kdy Vám neprojevil úctu a lásku 

po které jste toužili. 

Pokud máte v sobě nyní tuto emoci nespravedlnosti, můžeme projevit dobrý 

charakter tím, že položíme tuto prožívanou nespravedlnost na oltář, a obětujeme ji 

tak, jak to udělal Pán Ježíš – tedy odpuštěním a projevem lásky k tomu, který mi 

ublížil.  

Mít dobrý charakter znamená, že i když je něco těžkého přede námi, 

neuhneme před tím a dáme do toho všechno pro to, abychom to zvládli. Avšak nikdy 

ne sami, ale s Boží pomocí, protože On je tady stále, aby se Jeho moc ukázala na 

každém z nás. A Bůh jako se oslavil skrze svého milovaného syna, tak se chce oslavit 

skrze každého z nás. Kdykoli totiž odpouštíme, stáváme se mu podobnými, kdykoli 

se vyznáváme ze svých hříchů, stáváme se pokornými, proto přeji každému z nás ať 

si právě dnešní den uvědomíme o to víc co pro nás Ježíš vykonal, a v té pokoře, 

radosti z toho, že se dává zcela zdarma, přijměme jeho pokoj, chvalme a oslavujme 

jej, neboť On je opravdu Pán Pánů a Král Králů, ať je jeho jméno velebeno nyní i 

vždycky a na věky věků.  Amen 


