Suspírium: „Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.” (Rim12,12)
Pieseň: Žalm č. 90:1 „Býval si naším príbytkom, ó, Pane…”
Pozdrav: „Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte.“ (2Moj14,14)
Suma evanjelia: „Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú
na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.
Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich
k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich
bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde
zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka
príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“ (Lk12,35-40)
Pieseň: Žalm č. 112:1-6 „Haleluja! Blažený je ten…“
Vzdych: „Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len
nie skrze mňa.“ (Jn4,6)
Lekcia: Evanjelium podľa Lukáša 19,41-44
„Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal: „Kiežby si aj ty, aspoň v
tento deň, spoznalo, čo ti prináša pokoj! Teraz je to však skryté pred tvojimi očami.
Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo
všetkých strán. Zrovnajú ťa so zemou a s tebou aj tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň
na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.“
V Duchu a v pravde, modlíme sa. Modlitba:
Náš Nebeský Otče v mene Pána Ježiša Krista!
Prinášame Ti našu vďaku dnes, keď znova môžeme čítať Tvoje slovo a precítiť Tvoju
prítomnosť v časoch biedy. Ďakujeme Ti, že Ty si pripravený na naše povzbudenie a
vštepenie sily a pokoja do nášho každodenného života. Bože náš pred tebou je naš každodený
život i v túto chvíľu. Ty vieš že v priebehu týždňa sme koľkokrát nahradili Ducha sily, lásky
a rozvahy duchom bojazlivosti. Ty vieš, čo spôsobuje osamelosť, život v domácnosti, neustála
prítomnosť druhého: manžela, manželky, dieťaťa, rodiča, súrodenca a iba predstava ich
choroby. Prosíme Ťa, drahý Pane, aby si naše myšlienky a vety, ktoré sa začínajú
pochybnosťou: „čo bude, ak...“, úctivo odohnal, aby sme ich mohli kedykoľvek nahradiť
Tvojim oslávením. Chceme Ti vyznať každý deň, že si skutočný večný Pán, v Ktorého rukách
je čas, ktorý stojíš na začiatku a na konci všetkého, si jediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý,
zabitý Baránok a víťazný lev. To všetko nám stačí Pane, lebo aj my sami sme súčasťou
Tvojho víťazstva, ak zotrváme vo viere. Ďakujeme, že máme stále dôvod sa radovať , pretože
sa k nám prihovoríš. Aj keď sú naše chrámy a farnosti zatvorené, prosíme, aby si otvoril naše
srdcia Svätý Duch. Pomôž nám, aby sme Ťa vypočuli, modlili sa za moc Ducha Svätého,
ktorý i dnes veje, kam chce, a môže i chce pracovať na nás a pripraviť nás na ešte zložitejšie
situácie. Zmiluj sa nad nami, Pane, nájdi nás s tým, čo najviac potrebujeme, aby sme upreli na
Teba našu pozornosť. Pomôž nám láskavý Bože náš, nepozerať sa na vlny okolo nás, ale buď
naším záchrancom a spasiteľom, ktorý nás podrží nad vodou. Prosíme, vypočuj našu
modlitbu v mene Pána Ježiša Krista. Amen

Pieseň: Žalm č. 130:1-3 „Na Teba z hlbín, Pane…“
Vzdych: „Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Len on je moja
skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť.
Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh.“(Žalmy 62,6-8)
Text: Evanjelium podľa Lukáša 19,42
„Kiežby si aj ty, aspoň v tento deň, spoznalo, čo ti prináša pokoj!“
Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie
v Pánu Ježišovi!
Žijeme v období bez návštev. V prvú pôstnu nedeľu, v čase keď sme spoločne slávili
večeru Pánovu, sme si ani náhodou nemysleli, že naša návšteva chrámu by sa raz mohla
skončiť, a Božie slovo nás navštívi v našich domácnotiach cez technické alebo poštové
prostriedky nášho sveta. Náš Boh nás dnes navštevuje, hoci naši priatelia a naša rodina nám
nemôžu otvoriť dvere, ale dnes máme takého návštevníka, pre Ktorého nie je potrebné
vyriadiť byt, ale čakáme, kým sa tento Návštevník pozrie do vnútra našej celej mysle i celého
srdca, a opraví naše vírivé myšlienky a posilní našu vieru tak, aby sa náš dnešný HOSŤ stál
verným členom našej rodiny, Ktorý bude mať miesto v našom každodennom živote.
Požiadajme preto tohto návštevníka, nášho Pána Ježiša Krista, aby sa k nám prehovoril a
začal dialóg, po ktorom nebudeme mlčať, ale budeme pripravení vstúpiť na cestu viery
a spásy, aby sme celým svojím životom odpovedali na Ježišovu neoblomnú lásku.
Drahí bratia a milé sestry! Ježiš počas svojej služby pôsobil v jednotlivých oblastiach
Izraela, kde svedčil o Božom kráľovstve, kde hovoril o obrátení, uzdravoval, učil, rečnil o
smrti a zmŕtvychvstaní, ale Jeho svedomitý a celistvý život i slová našli i zaryté a neústupčivé
hluché uši a slepé oči. Ježiš poznal Otcovu vôľu, a keď uvidel veľké mesto, plakal nie kvôli
udalostiam, ktoré ho čakajú, ale zaplakal nad Jeruzalemom. Zaplakal nad zatvrdilým životom
Izraela. Kým doteraz Jeho prítomnosť priniesla radosť všetkým spoločenstvám, radosť z
vyliečenia ľudí v Jeho okolí, je bolestné čítať alebo si predstaviť obraz samotného Syna
Božieho, ktorý plače. Koľko bolesti môže spôsobiť, ak nenájde vieru a Jeruzalem sa nachádza
v takom stave. Jeho osud je bohužiaľ spečatený.
Mesto Dávidovo, mesto Božie, mesto nášho Boha, mesto Pána, mesto Hospodina
zástupov, mesto veľkého kráľa, Sion svätého Izraela, sväté mesto, mesto Júdovo a pritom
nespoznalo Ježišov pokoj. Ježiš svojím príchodom ich neočaril. Ježiš svojím pokojom
prekvapil celú rodinu Izraela. I keď vo svojom prímení nesie slovo šalom = pokoj, je to len

príklad dnešného kresťana, ktorý len perami oslavuje Boha, ale jeho srdce je na míľe
vzdialené od Neho. Jeruzalem chcelo iba kráľa, ale Spasiteľa nie. Nebeský Otec sa nikdy
nevzdal svojho ľudu, ale poslal svojho jednorodeného Syna, ale oni si mysleli, že múry mesta
a bašty sú dosť silné.
Ak však chýba Božia ochrana, nepomáha múdrosť ľudí. Veľkosť a nádhera budov sú
a budú vždy menej cenné. Záhuba je predo dvermi. Keďže mesto odvrhlo Kráľa a Mesiáša
poslaného od Boha, jeho hradby sa stanú väzením, v ktorom jeho nemilosrdní nepriatelia ich
potlačia a zabijú pýchou prekypujúcu vrchnosť i jeho deti. Ďalší priebeh udalostí ukáže, že
Ježišov plač a krik nebol neopodstatnený.
Ježiš hovorí s obyvateľmi mesta a prehovára ich: „Kiežby si aj ty, aspoň v tento deň,
spoznal...“ „V tento deň, v ten čas“ je vždy príležitosťou spoznať Božiu milosť. Blahoslavený
muž, ktorý dokáže v každom malom zázraku, vo vykonanej úlohe, v zdraví i v nemoci, v
radosti i v zármutku povedať, že jeho Spasiteľom je Pán Ježiš Kristus, Ktorého požehnania
niekedy pochádzajú i z nášho domnelého zla a nakoniec vďaka Nemu a v Ňom je na mieste
„každá maličkosť.“, lebo Jeho cieľom v našom živote nie je smrť, ale pokoj a nádejná
budúcnosť.
Kiežby by sme dnes to spoznali i my! Kiežby sme si uvedomili, že cesta k Božiemu
pokoju vedie len cez Krista a Ním pre nás je dovŕšená, pretože my už vieme, čo namiesto nás
urobil náš Kráľ. Kiežby sme si znovu a znovu uvedomili, že nám stačí sa pozrieť na
Spasiteľa, hľadať a nájsť Ho pred našimi očami, žiadať o Jeho vôľu, odpočívať v Jeho pokoji,
lebo len to nám dnes môže priniesť pokoj a útechu.
V mnohých prípadoch pociťujeme zlo, ktorá je skrytá práve v Božej milosti. Kiežby
sme spoznali po toľkých týždňoch samoty, že len človek milujúci Boha môže mať pôžitok z
toho, že jeho prostredie je uzavreté a stále má čas a bude mať čas milosti, aby JEHO našiel, a
aby sa obrátil k Bohu.
Keď sa na nás dnes pozrie Pán, čo vidí náš Kristus? Aké srdce, akú dušu, akú silu a
akú myseľ? Vidí azda pripútanosť nášho srdca k Jeho životu a smrti? Badá dôveru našej duše?
Nachádza zdroj našej sily? Povšimne si naše neustále hľadanie Boha a Jeho vôle? Tvoj
dnešný návštevník sa mňa a Teba pýta a chce počuť naše odpovede, drahý brat a milá sestra.

Ježiš ďalej hovorí: „Teraz je to však skryté pred tvojimi očami.“ Je to ako keď sa dvere na
Noachovej arche zatvorili. Zatvoril ich samotný Boh. Počas troch rokov vlastnej služby Ježiš
kázal Božie kráľovstvo a vyslovil potrebu pokánia. Ak si vybrali slepotu a žijú i naďalej v nej,
to je ich rozhodnutie. Ale Ježišové slová sa naplnili, ba aj naplnia. Stane sa niečo
hrôzostrašné, čo sami uvidia: „Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú
valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa so zemou a s tebou aj tvoje deti, a
nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.“ (Lk 19,4344)
Mesto Jeruzalem nespoznalo čas Božej návštevy, odmietlo Ježiša, jedinú cestu k
pokoju, a tak historicky vysledovateľné mesto vstúpilo na cestu záhuny. Evanjelium totiž
môže transformovať nielen jednotlivcov, ale aj spoločenstvá, mestá, národy a národnosti.
Jonášova veta: „ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené“ (Jon 3,4) spôsobila obrátenie
mesta. Liečivá, oživujúca a životodarná sila v osobe Ježiša Krista môže a vie všetko zmeniť.
Ako hĺboko veríme v evanjelium? Akú cenu sme ochotní zaplatiť mi, reformované
spoločenstvo žijúce v Bratislave, aby evanjelium mohlo preniknúť do našej chorej krajiny a
do nášho bolestivého sveta?
V roku 70 sa všetko, čo vravel Ježiš, naplnilo. Nepotrebovali Pána života a smrti, ocitli sa na
ceste ničenia. V roku 2020 o čom hovorí Písmo, sa pomaly naplní. My, obyvatelia Bratislavy
si vyberáme cestu deštrukcie alebo cestu pokoja?
Ježiš stále navštevuje tento svet so svojím Slovom. Stojí pri tvojich dverách a Jeho stálou
otázkou je: „ Si pripravený / pripravená vpustiť ma do svojho života? V ktorej fáze
Ježišových troch rokov pôsobenia žijeme? Sme pripravení vykročiť na cestu pokoja? Drahý
brat a milá sestra, uvedomme si, že Kristus, ktorý nás navštevuje, môže byť hosťom alebo
stálym členom nášho príbytku. Zostane náš domov len útulkom Ježišovým? Modlime sa k
Pánovi, aby nám otvoril naše duchovné oči, aby sme vždy očakávali na Jeho návštevu a žili
skrze spoznanej milosti v Ňom. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane, že si nás i dnes navštívil. Prosíme, Pane Ježišu, neustále sa na nás
pozeraj, pretože sám si nedokážeme zmyť svoje hriechy, len skrze Teba vieme náš pohľad
otočiť správnym smerom od všetkých pozemských vášní. Ďakujeme Ti za dodržanie Tvojich
sľubov. Vieme, že nemáme dôvod sa obávať, pretože ani sme nevyriekli svoje prosby, Ty už
vieš, čo potrebujeme. Prosíme Ťa, zmeň intenzitu našej viery a dôveru v Teba. Prosíme,
posilni nás duchovne, aby sme mohli vždy reagovať na Tvoju vernosť. Modlime sa za
chorých. Modlime sa za smútiace rodiny sveta. Pane náš podaj Ducha útechy na správne
miesto a v správny čas na dokonalé vyslobodenie z hriechov. Bez ohľadu na kresťanské
denominácie sa modlime za duchovných, členov stráže rodiny, aby v tomto čase, dokázali
skloniť svoje hlavy vo svojom príbytku, a aby sme mohli vo svojich domovoch duchovne
kľačať pred Tvojou vznešenosťou a milosťou. Prosíme, vypočuj našu modlitbu v mene Pána
Ježiša Krista. 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: „Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to
zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.“(Jer 29,11)
Pieseň Chválospev č. 389:1-4 „Ja s vierou pozerám…”

