




Lukáš 19:35-40  
 

35 A priviedli ho (oslíka) k Ježišovi, 
položili svoje rúcha na osliatko a posadili 

naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali svoje 
plášte po ceste. 37 Keď sa však už blížil ku 

svahu Olivového vrchu, celé množstvo 
učeníkov začalo radostne mohutným 

hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, 
ktoré videli, 38 a volali: Požehnaný, ktorý 
prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na 
nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí 
farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, 
zakáž to svojim učeníkom! 40 Odpovedal 

im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, 
kamenie bude kričať.



Lukáš 19:41-48  
 

41 Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad 
ním 42 a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo 
aj ty, čo [ti] je ku pokoju; ale je to teraz skryté 
pred tvojimi očami; 43 lebo prídu na teba dni, že 
ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, 

zovrú zo všetkých strán 44 a zrovnajú ťa so 
zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na 

kameni, pretože si nepoznalo čas svojho 
navštívenia. 45 Potom vošiel do chrámu a začal 
vyháňať predavačov 46 hovoriac im: Napísané 

je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste 
urobili z neho peleš lotrov. 47 A učil každý 

deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z 
ľudu, hľadeli Ho zahubiť, 48 ale nevedeli, čo si 

počať, lebo všetok ľud priľnul k Nemu a 
poslúchal Ho.



 
 

1. Niektorí sa rozhodli Ježiša 
nechváliť a bránili aj druhým 

 



 
 

 A. Odkiaľ kritizujúci postoj pramení?  
  

1. z nesprávneho pochopenia toho, kým Boh 
je - že Boh je negatívny, kritický naproti 

nám. Hľadá len naše chyby… 
 

2. Prílišná sebakritika -  Neláska k iným je 
prejavom nelásky k sebe samému… prílišná 

sebakritika/neprijatie vedie k prílišnej 
kritike/neprijatiu druhých 

 
3. Perfekcionistický pohľad, strach, 
mentalita obete & chudoby, pýcha,…  



 
B. Prečo je to problém? 

 
1. spolupracuje s diablom a nie s Bohom. Diabol 

je žalobca bratov.  
 

2. obmedzuje náš vplyv - nie je možné zmeniť to, 
pre čo nemáš nádej. Nedokážeš zmeniť 

okolnosť či ovplyvniť človeka, voči ktorému si 
negatívny.  

 
3. budeš hovoriť smrť namiesto života. Kritický 

duch prináša beznádej 
 

4. vráti sa nám to - človek bude žať to, čo seje. 
  

5. bráni nám viesť ľudí ku obnove/premene 



 
2. Riešili druhých, namiesto toho, aby 

riešili samých seba.  
 
 
 



 
 

zanedbali chrám, čo bola ich 
prvoradá zodpovednosť 

 
45 Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov 46 hovoriac im: 

Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš 
lotrov. 47 A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z 
ľudu, hľadeli Ho zahubiť, 48 ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud 

priľnul k Nemu a poslúchal Ho. (Lukáš 19:45) 
 



 
 

3. Nevideli v Ježišovi to, kým bol, ale 
zameriavali sa na to, kým byť 

nemohol… 
 



znamenia, ktoré poukazovali na to, že 
Ježiš je mesiáš: 

 
 

A. Príchod na osliatku symbolizoval 
kráľovský pôvod (1.Kráľov 1:33)  

 
B. Hádzanie pláštov znamenalo 
prejavenie úcty (2.Kráľov 9:13)  

 
C. Mávali palmovými ratolesťami (Ján 
12:13) a vystielali nimi cestu (Mt. 21:8)



NAŠA ODOZVA v túto Kvetnú nedeľu: 
 

1. Vzdáme Ježišovi chválu a budeme sa učiť, 
ako povzbudzovať druhých 

 
2. Dovolíme Mu, aby upratal v prvom rade náš 

chrám 
 

3. Budeme sa učiť vidieť na druhých, to  
“dobré” a vidieť v nich kvety a nielen tŕne:-)  

1. My vzdáme Ježišovi chválu a budeme sa učiť, ako pochváliť aj druhých 
2. Dovolíme Mu, aby očistil v prvom rade náš chrám 
3. Budeme bdelí a pripravení na Ježišov príchod a časovanie




