„My sme opustili...“
Suspírium: „Povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení:
milosrdenstvo vám i pokoj a láska v hojnosti!“ (Júd 1b-2) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 188: „Ó, Ježišu, Ty snímaš hriech sveta celého…“
Pozdrav: „Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Plesajte v nej všetci, čo ju milujete. Tešte sa s
ňou preveľmi všetci, čo sa nad ňou rmútite, aby ste mohli sať a nasýtiť sa z pŕs jej útechy, aby
ste mohli čo najviac vypiť a potešiť sa z ňadra jej slávy.“ (Iz 66,10-11) Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla Rimanom
v 7. kapitole v dvadsiatom druhoma až v dvadsiatom piatom verši takto:
„Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch
vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu,
ktorý je v mojich údoch. Ja biedny človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka
skrze Ježiša Krista, nášho Pána. (R 7, 22-25a) Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Chválospev č. 255. 1-4. verše: „Blahoslavenstvo svoje mám vždy v tom,...“
Vzdych: Amen, amen, hovorím vám: Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie,
zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto
svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. ( Jn 12,24-25) Amen.
Lekcia: Evanjelium podľa Lukáša 18,18-27
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Evanjelium podľa Lukáša v osemnástej kapitole od osemnásteho po
dvadsiaty siedmy verš nasledovne. Nech Pán Boh požehná čítanie a zachovávanie Jeho slova.
V Duchu a v pravde, modlíme sa. Modlitba:
Všemohúci Bože, Ty večné a nebeské tajomstvo. V týchto dňoch veľmi pociťujeme Tvoju
blízkosť i vzdialenosť. Vyznávame pred Tebou, že si pre nás neviditeľný Pán, ale v mene
Ježiša Krista Ťa oslavujeme ako nášho jediného Otca, lebo si k nám zhovievavý a náklonný
svojou milosťou. Najmenšia byľka na zemi stvárňuje Tvoju múdrosť a Tvoje bohatstvo.
Vzduch, moria, lúky, doliny, a vrchy sú žalmami a chválospevmi Tvojej vznešenosti. Prosíme
Ťa Pane náš, nauč nás aj v tejto chvíli, že Ty si jediná skala a bradlo nášho života. Staň sa
pevným útočiskom všetkých nás, ktorí sa opierajú len na Tvoje slovo v ňom dúfajú. Naše
srdce je radostné, lebo Ty si nám všetko prisľúbil, a nie je v nás strach a bojazlivosť. Odkiaľ
by sme získali silu do našich všedných dní, aki nie od Teba, Pane náš milujúci? Kto by nás
odbremenil tak rýchlo a pohotovo ako Ty, naša pevnosť? Bez Teba raz-dva pominie naša
viera, naša nádej a naša láska. Ty si všetko pre nás, preto Ti skrúšeným srdcom vyznávame
svoje viny. Ty si nás vykúpil z hriechov, ukáž nám i dnes pripravené spasenie pre každého.
Daj, aby nás potešilo Tvoje slovo, lebo Ty drahý Ježiš prijímaš aj hriešnikov. Drahý Pane, Ty
nás dobre poznáš a si nás povolal po mene. Ty vieš, akí sme a čo sa skrýva v našich srdciach.
Pomôž nám zveriť sa Tebe, lebo Ty si za nás a namiesto nás zveril všetko. Kto verí v nášho
Pána, Ježiša Krista, má večný život. Vrúcne Ťa prosím, obohať náš život týmto svedectvom,
aby naša viera prinášala ovocie a milovala iných skutkami a opravdivo, nielen slovami
a v jazyku. Amen.
Pieseň: 67. žalm 1-3. verše: „Ó, Pane, zmiluj sa nad nami...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta.

Vzdych: „Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá“, „Lebo v ňom sú ukryté všetky
poklady múdrosti a poznania.“ (Dan 2,28a, Kol 2,3)
Text: Evanjelium podľa Lukáša 18, 28-30
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša v osemnástej kapitole v dvadsiatom ôsmom
až v tridsiatom verši:
Toľko slov Písma Svätého
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Peter po dialógu Ježiša a bohatého mládenca v mene všetkých učeníkov prehovorí.
Bráni, ochraňuje a obhajuje učeníkov. Jeho jasná a zreteľná výpoveď je však ihneď
pretransformovaná na otázku, lebo spoločenstvo učeníkov od Ježiša chceli počuť vyjadrenie
toho, čo bude vlastne ich odmena, veď oni všetko opustili. My musíme podotknúť, že ich
výpoveď je pravdivá. Ich lode a ich rybárske siete po stretnutí s Ježišom ostali prázdne, lebo
počuli Jeho volanie „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí“ (Lk 5,10) Mýtnik Lévi vstal od stola
mýtnikov, lebo Ježiš ho osobne oslovil: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ (Lk 5,31) Oni
skutočne vykonali to, čo Ježiš žiadal od bohatého mládenca: „Ešte jedno ti chýba. Predaj
všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
(Lk 18,22) O tom jednomyseľne podáva správu aj evanjelista Lukáš v jednej kapitole až
dvakrát: „zanechali všetko a išli za Ním“, „tam nechal všetko, vstal a nasledoval ho.“ (viď.
Lk 5,11.28) Sloveso opustiť znamená vo Svätom Písme zmeniť životný štýl. Otočiť sa a
zmeniť smer. Zmeniť všetko o 180 stupňov vo svojom konaní. Zmeniť pohľad na veci.
Milí bratia a drahé sestry! Krkolomne sa ľpieme k veciam, ktoré nemajú hodnoty.
Naše vyparádené nové auto. Cnie sa nám za novým a väčším domovom? Našou túžbou je
preniesť si hypotéku do novej banky? Čo by sme nikdy nevedeli opustiť? Koho by sme nikdy
nevedeli opustiť? Čo v skutočnosti vlastníme? V týchto dňoch si viac uvedomujeme hodnoty
života. Sme v karanténe, ale v skutočnosti len naše rodiny dostali naspäť svojich rodičov. Sme
v karanténe, ale v skutočnosti naši osamelí našli ozajstnú opateru. Naši bezmocní po poriadku
vidia ochotu a pomoc v očiach tých, ktorí zatiaľ ich vôbec nevnímali. Upustili sme od zisku
a majetku, veď digitálne pomôcky pre školy v domácnostiach sú zdarma, aby uľahčili
spoločné učenie detí a rodičov. Upustili sme od zisku a majetku, veď elektronické knihovne
ponúkajú množstvo príležitostí zadarmo. Táto karanténa podporuje súdržnosť. Táto karanténa
podporuje lásku, nádej a vieru. Táto karanténa podporuje medziľudskú komunikáciu. O tomto
radikálnom upustení hovorí Ježiš. Upustiť od pôžitkov a zisku. Upustiť a rozdeliť. Upustiť

a zmeniť názor. Upustiť a rozdávať. To je Božia milosť, že všetkého sa vieme zdať, ba
dokonca odovzdať iným, lebo vždy ide o život toho druhého.
Kedy sa to začalo? Nie samo od seba, ale povolaním učeníkov. Bola to Božia vôľa.
Náš Boh, Boh útechy a zmierenia to chcel tak. Presne tak. Táto viditeľná zmena má jediný
pevný bod: Ježiš Kristus. S príchodom Ježiša Krista sa všetko zmenilo v živote učeníkov.
Jeho slová a jeho skutky zmenia človeka. Jeho poverenie zmení myslenie človeka. On svoje
vlastníctvo nám odovzdáva a prenechá. Vlastníctvo, ktoré je stvorené na Jeho obraz. Čo sme
dostali ako dar od Boha? Ježišovým povolaním sa zriekneme a upustime od pozemského
vlastníctva. Pre nás kresťanov bude hodnota niečo vyššie a majestátnejšie. Vyšší level
v našom živote je práve život v Kristovi a život v spoločenstve tých, ktorí Jemu uverili: „A
nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.“ (Sk 4,32)
Drahý brat, milá sestra! S Ježišom sa naučíme správne argumentovať: „To nie je moje, to je
spoločné.“ S Ježišom sa naučíme správne vyjadrovať a komunikovať: „Prosím, čím Ti môžem
poslúžiť?“ S Ježišom budeme mať správne otázky a odpovede: „Mám čas, môžem Ti
v niečom pomôcť?“ Po povolaní Kristom sa zmení všetko. Ježiš vie zmeniť všetko. Ježiš nie
je karanténa a ani nezaručuje karanténu, ale Jeho vnímanie nás naučí pochopiť, že Boh je
láska, a nie naša láska je bohom sveta.
V Ježišových slovách je dôležitosť a opodstatnenosť. Musíme sa odpútať od všetkých.
Odpútať sa od rodinných kruhov. Vedieť sa odpútať od otca a matky. Vedieť sa odpútať od
manžela a manželky. Hlásať Božie slovo slobodne a voľne. Kresťanskí misionári dnešného
sveta musia byť lekári, pekári, úslužný a nápomocný personál tam, kde ich potrebujú, a to
nielen v čase karantény. Musíme ísť tam, kde nás Ježiš posiela. Misia je pomoc odkázaným.
Konanie misie je obsiahnuté v Ježišových slovách: „Vy im dajte jesť!“ Ale oni hovorili:
„Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých
ľudí.“ (Lk 9,13) Konanie misie je obsiahnuté v Ježišových slovách: „Pas moje ovce a nasleduj
ma!“ (Jn 21, 15.19) Radikálne požiadavky Ježiša nás majú priviesť k zmene. Zmeniť to, čo
vie len Ježiš, je tá zmena, ktorú potrebujeme. Karanténa nezmení to, čo vie len Ježiš. Ježiš sa
totiž postavil zoči voči smrti. Ježiš sa postavil v tvárou tvár našim hriechom a vinám. On sa
postavil veľmi radikálne k nášmu hriešnemu životu. Zaútočil na nášho najväčšieho nepriateľa
a zvíťazil nad ním. Svojou smrťou, svojím zmŕtvychvstaním, a svojím nanebovstúpením
prekonal to, čoho sa veľmi bojíme aj v týchto dňoch. Ježiš so svojou radikálnou zmenou na
golgoltskom kríži dokonal. Jeho nami prijatá obeť na kríži je odmena viery, ktorá neminie
nikoho z nás, ak prijmeme Jeho službu. Ježiš pritom nehovorí len o nadchádzajúcom veku.
Jeho službou prichádza do nášho života jar a dar. Neohronmý dar nového a neobyčajného. Je

to odmena v prítomnom a v budúcom čase. V prítomnom čase je to odmena spoločenstva
veriacich. Byť a existovať v kresťanskom kruhu. Modliť sa, počúvať Jeho slovo a vzývať
Jeho meno. Prijímať duchovné dary mojich bratov a sestier a navzájom sa povzbudiť vašou a
mojou vierou. (viď. R 1,12). V budúcom čase je to odmena nebies. Vernosť a zverenie
pravého bohatstva tomu, ktorý vedel, že Pán sa vráti. (Lk 16,11-12) Prítomný a budúci čas.
To je odmena Ježiša Krista. Prítomný život vo viere tu na zemi, a budúci naplnenie viery
v nebeskom kráľovstve. Tvoj a môj život s Ježišom je spojený v prítomnosti a v budúcnosti.
Ježiš pozná tvoju prítomnosť a vie o tvojej budúcnosti. O Tebe a s Tebou sa rozpráva Ježiš len
v dvoch líniách: „Teraz a potom.“ Ježiša zaujíma Tvoj dnešok a Tvoj zajtrajšok. Drahý brat,
milá sestra! Ježiš vie o tvojej dnešnej všednosti, a vie aj o tvojej budúcnosti. On všetko
zariadil, aby si mohol slobodne a voľne žiť. Opieraj sa len o Neho, ktorý ti ponúka zrelosť
a vrelosť viery, uvedomelosť nádeje, a plné prežitie lásky aj v súženiach. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti Pane, že Ty neprestajne „vydávaš svedectvo o sebe. Dobre robíš, keď nám z
neba dávaš dážď a úrodné časy, aby si sýtil pokrmom a naše srdcia radosťou.“ (Sk 14,17)
Žehnáme Ti, za tento úrodný čas Tvojho slova aj v takejto forme, bez bratov a bez sestier, ale
spojení s Nimi s Duchov Svätým. „Ty si jediný, Hospodin, ty si stvoril nebesia, nebesia
nebies a všetky ich zástupy, zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty
všetkému dávaš život.“ (Neh 9, 6) Dúfame v Teba, a prosíme Ťa o Tvoju spravodlivosť. Si
milostivý vo všetkých svojich skutkoch.“ (Žalm 145,17) Ďakujeme Ti za dar modlitby, lebo
neprestávame sa „modliť a prosiť, aby sme vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli
naplnení poznaním Tvojej vôle. (Kol 1,9) Vrúcne Ťa prosíme o mladších, aby v tejto situácii
boli poddaní starším. Drahý nebeský Otče, zaodej nás do pokory jedni voči druhým, lebo Ty
pyšným odporuješ, ale pokorným dávaš milosť.“ (IPt 5,5) Vyznávame Ti svoje viny, lebo
vieme, toto trápenie sme si privodili sami – pre svoje hriechy.“ (Žalm 38,19) Ty poznáš naše
klamlivé a nenapraviteľné srdce. Ty, drahý náš Vykupiteľ, dôkladne preskúmaj naše srdce a
preskúšaj naše obličky, aby sme sa stali s Tvojimi učeníkmi. (viď. Jer 17, 9-10) Drahý náš
Liečiteľ, poukáž na jedinú pravdu v našom živote, ktoré upokojí naše vnútro. „Ty si väčší ako
naše srdce a vieš všetko.“ (IJn 3,19-20), preto Ťa prosíme za chorých, malomocných,
biedných, za naše vdovy a siroty. „Hospodine Ty máš záľubu v tých, čo sa Ťa boja, v tých, čo
očakávajú Tvoju milosť.“ (Žalm 147,11) Upokoj srdcia tým, ktorí potrebujú potešenie, „lebo
každý, kto plní Božiu vôľu, je Tvoj brat, sestra a matka.“ (viď. Mk 3,35) Požehnaj naše
spoločenstvo v mene Ježiša Krista, aby naša prítomnosť a budúcnosť bola vždy v dobrých
rukách, v Tvojich Pane náš. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného
darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)
Požehnanie: „On im odpovedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“ (Lk 18, 27)
Pieseň Chválospev č. 482. 1-5. verše: „Ó, Bože bližšie chcem k Tebe byť...“

