Sviatok alebo Ježiš?
Suspírium: „Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku
chválu o ňom?Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú
spravodlivo (Žalm 106,2-4).” Amen.
Pieseň: Chválospev č. 194: „Pred Krista poďme, On je Sudca...”
Pozdrav: „Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov
(Žalm 91,15-16).“ Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla
v 5. kapitole v ôsmom a deviatom verši takto:
„No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli
ešte hriešni.Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme
skrze neho zachránení pred hnevom (R 5,8-9).“ Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Žalm č. 136:1-3.20-23: „Vzdajte Bohu vďaku, česť…“
Vzdych: „...bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste stále viac
rástli v tom, čo ste prijali od nás: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete
Amen(ITes 4,1).“
Lekcia: Kniha proroka Izaiáša 52, 1-12
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Knihe proroka Izaiáša v päťdesiatej druhej
kapitole od prvého po dvanásty verš nasledovne:
„Prebuď sa, prebuď sa, Sion, obleč si svoju moc, obleč si svoje slávnostné šaty,
sväté mesto Jeruzalem, lebo už nevstúpi do teba neobrezaný a nečistý človek.
Stras zo seba prach a vstaň, zajatý Jeruzalem, roztrhni putá na svojej šiji, zajatá
dcéra Siona, lebo takto hovorí Hospodin: „Zadarmo ste boli predaní, nie za
peniaze budete vykúpení.“ Lebo takto hovorí Pán, Hospodin: „Do Egypta, do
cudziny šiel kedysi bývať môj ľud a napokon ho utláčala Asýria. A teraz čo s
vami?“ znie výrok Hospodina. „Zadarmo bol vzatý môj ľud. Vystatujú sa tí, čo
nad ním vládnu,“ znie výrok Hospodina. „Ustavične, celý deň potupujú moje
meno. Preto v ten deň môj ľud spozná moje meno, že ja som ten, čo hovorí: ‚Tu
som!‘“ Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha,
ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje!“ Čuj, tvoji strážcovia
zvyšujú hlas, spoločne sa radujú, lebo na vlastné oči vidia návrat Hospodina na
Sion. Plesajte, zrúcaniny Jeruzalema, spoločne sa radujte, lebo Hospodin potešil
svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Hospodin si obnažil sväté rameno pred očami

všetkých pohanov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Preč, preč,
vyjdite odtiaľ! Nečistého sa nedotýkajte! Vyjdite spomedzi nich, očistite sa, vy,
ktorí nosíte Hospodinove nádoby. Nevychádzajte však náhlivo a neodchádzajte
s chvatom, lebo Hospodin kráča pred vami, Boh Izraela uzatvára vaše rady.”
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.
Modlitba:
Ďakujeme Ti Pane náš, starostlivý a umiernený Otče, za radosť spoločného spevu
v domácnostiach, za odvahu našich krokov, za pokoj našich duší, za to, že
prichádzaš a navštevuješ svoj Sion v Bratislave. Naša cesta do našej komôrky je
plná šantenia z Tvojej lásky struny našich sŕdc spievajú len o Tebe a s Tebou, aby
si nám neprestajne slúžil na tejto zemi. Tvoja láska sa nás stále dotýka, objíma,
hladí a venujeme Ti za to i dnes obetu vďačnosti tým, že sme spolu okolo Tvojho
Slova a veríme, že aj dnes vstupuješ do tajných komôr našich sŕdc.
Ďakujeme Ti za všetko dobré, čo si pre nás urobil, že si sa nám navždy vryl do
pamäti počas modlitieb a čítania Tvojho Slova, ale prosíme Ťa, aby si dnes svojím
Svätým Duchom nám pripomínal, čo si pre nás priniesol, a vry to tak hlboko do
našej pamäti, ako len Ty môžeš. Vyznávame Ti, že prúd nášho života nie je taký
svieži ako voda Dunaja, netečie v ňom život ako na Železnej Studienke, ale aj
teraz čakáme len na Teba, kým nás premôže Tvoje milosrdenstvo a Tvoj pokoj.
Naše dni sú sychravé a často nevidíme svetlo. Prosíme, všemohúci Kriste, aby si
z nášho nedeľného davu vytvoril spoločenstvo, buď nám nablízku a neopúšťaj
nás. Zvyšuj v nás nádej, aby život zvíťazil v nás skrze Tvojej lásky
a milosrdenstva. Buďte prítomný v pripravenom Slove a pozdvihni sa z hlbín
života a smrti. Prosíme, vypočuj našu modlitbu. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 266: „Poď ťarchou hriechov, klesol som...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta
Vzdych: „Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení; sme bezradní, no nie
zúfalí;sme prenasledovaní, no nie opustení; sme zrážaní k zemi, no nehynieme;
Neboj sa, veď som s tebou... (IIK 4,8-9, Iz 43, 5a).“ Amen.
Textus: Evanjelium podľa Jána 12,12-19
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v dvanástej kapitole od
dvanásteho po devätnásty verš nasledovne:
„Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš
prichádza do Jeruzalema. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali:
„Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“Ježiš si

našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané:Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj
kráľ prichádza, sediac na osliatku!Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale
keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak
stalo. Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho
vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. Preto mu vyšiel v ústrety veľký
zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. Vtedy si farizeji hovorili medzi
sebou: „Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním!“”
Milí bratia a drahé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi Kristovi!
Pútnici, ktorí pravidelne trikrát ročne naplnili mesto židovského mieru, sú
svedkami prekvapivého privítania Ježiša. Ctia si Ježiša ako kráľov a hrdinov
ľudu. Považujú Ho za víťaza, veď majú pripravené palmové ratolesti. Považujú
za veľmi dôležité, aby sa ukázali vo svätom meste aspoň na sviatok, ktorý im
pripomína Božiu záchranu, a to vyvedenie z Egypta. Zvítajú sa, tešia sa,
a napokon pozdravujú a oslavujú Ježiša. Berú Ho do centra diania, do
Jeruzalema. Vedia, čo urobil. Vedia, čo sa stalo v Betánii. Vedia, že Lazár žije.
Vedia, že rodina učeníkov je opäť nedotknutá. Vedia, že Ježiš urobil zázrak.
Bohužiaľ, oslavujú iba jeho skutky, ale nie JEHO samotného. Bohužiaľ za JEHO
OSOBOU vidia iba skutky, ale nie Božieho Syna a Spasiteľa. Očakávajú od Neho
zmeny, ale všetko, čo potrebujú, sú len účinné kroky politikárčenia. Nepotrebujú
Ježiša. Nepotrebujú Mesiáša. Vedia, prečo prišli do Jeruzalema. Vidia v Ňom
Kráľa, Panovníka a Úradníka, ale nie Pána ich životov.
Drahí bratia a sestry! V niečom sme veľmi podobní tomuto davu. Ježiš sa,
bohužiaľ, stal iba doplnkom našich sviatkov. On je náš maskot, On je naše
hovorené slovo, On je náš Kráľ, ale my v skutočnosti netúžime po Jeho vládnutí.
Potrebujeme Jeho pomoc, potrebujeme JEHO silu, potrebujeme JEHO zázraky, ale
JEHO samotného niet. Veľkou otázkou, milí bratia a drahé sestry je, či bude naše
pôstne obdobie o nás alebo o Ježišovi? Veľkou otázkou, drahí bratia a milé sestry,
je či chceme skutočne sláviť Ježiša a mať s Ním vrelé spoločenstvo, alebo stačí
nám sviatok, v ktorom je veľa zázrakov. Stále žijeme vo svete senzácií a kto

sľubuje viac, kto sa uchádza o našu priazeň, ten, všetkých zmetie. Základná
ľudská podstata sa nezmenila. Ľudia nasledujú toho, kto ponúka viac, kto dáva
všetko.
Čo očakávajú od Ježiša? Existuje názor, že ten, kto bol schopný vzkriesiť mŕtvych,
menovite Lazára, je schopný prebudiť židovský národ utláčané Rímskou ríšou.
Od Ježiša sa očakáva, aby všetko postavil hore nohami. Musí zmeniť represívny
systém tu a teraz. Tu a teraz by malo byť všetko inak. Budeme a chceme vládnuť
tu a teraz. Tu a teraz by sme mali byť vodcami. Ukážme tu a teraz vlastnú moc a
vykonajme provokatívny puč. Pred nami je dav, ktorý zobrazuje nenásytného
človeka, ktorý si myslí, že je na vrchole moci a dokáže sa o všetko postarať.
Hosana je vzdychom, ale nie pokorným hlasom ľudu, a vznešeným krikom:
„Pomôž nám v tom a v tom!“ Majú jasný cieľ a majú jasné pravidlá. Okamžite
konaj, veď s Tebou len získame. „Pomôž nám!“ je požiadavka zosobnených
výčitiek. „Pomôž nám!“ je krik netrpezlivého človeka čakajúceho na okamžité
riešenie. „Pomôž nám!“ je „hlas“ manipulatívneho človeka, ktorý chce ovplyvniť
dianie v krajine. Je zrejmé, že Ježiša mnoho ľudí oslavovalo ako izraelského kráľa,
ktorý prináša dlho očakávané panovanie.
Ježiš však ani vtedy, ani dnes od nikoho nepotrebuje svedectvo o ľuďoch,
sám totiž vie, čo je v človeku. (viď Jn 2,25) Už obraz osliatka je veľavravný a
zobrazuje Ježišovho ducha. Osol bol na Východe ušľachtilé zviera. Vládcovia
jednotlivých zemí však úradovali na výsostných koňoch. Ak sa priblížili s
mierovým úmyslom, sedeli na osliatku. Ježiš prichádza podobným spôsobom. On
je Knieža Pokoja, Kráľom nežnosti pre všetkých, ktorí volajú o Jeho pomoc. Jeho
reakcia na každú ľudskú životnú situáciu - na slávnostné i nešťastné obdobie: je
„Nebojte sa!“. Jeho reakcia na každú ľudskú iniciatívu, ktorá žiada zmenu, je:
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako
svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká (Jn 14,27)!” Jeho odpoveď
každému netrpezlivému a vplyvnému človeku znie:„Nech sa vám srdce

neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa (Jn 14,1)!” Jeho odpoveď všetkým
nenásytným a tvrdohlavým ľuďom je: „Kto prijal moje prikázania a zachováva
ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec; aj ja ho
budem milovať a zjavím mu seba samého (Jn 14,21).” Ježiš sa vie postiť a nemá
nekalé úmysly. Má čisté úmysly.
Ježiš je Kráľom pokoja a nikam sa neponáhľa. On musí konať vôľu Otca. Ježiš je
stelesnením mieru, neznepokojuje sa, neťahá svoje hodinky dopredu. On nechce
byť ešte aktívnejší a robiť všetko inak. Zameriava sa na to, čo Jeho Otec
naplánoval. Môj drahý súrodenec vo viere! Na čo sa zameriavaš? Davu sa chceš
zapáčiť v Tvojej bezprostrednej blízkosti, ktorý čaká na nezištnú pomoc a náročne
Ťa poučuje, alebo Pánovi, ktorý poskytne mocnú ruku všetkým v každom čase.
Koho sleduješ? Módu a trendy, ktoré deklarujú to, čo potrebuješ, alebo Krista,
ktorý svojou umiernenosťou a pozornosťou k Otcovi nechce byť senzáciou, ale
životy zachraňujúcim Pánom tam a vtedy, kde to naozaj prosia. Ježišov čistý
úmysel nech je pre nás vzorom i v tomto pôstnom období.
Neboj sa, drahý brat, skutočný Kráľ je vedomý toho, kam smeruješ a čo
robíš. Neboj sa, milá sestra, pravý Pán je vedomý toho, čo potrebuješ. Nebuďme
netrpezliví, drahé spoločenstvo Krista, pretože On bude prítomný tam, kde Ho
slávia ako cestu, pravdu a život. Pán nebude meškať a ani sláva sveta nepominie
bez toho, aby Boh povedal: „Teraz je ten právny čas, aby som konal.“ Už tomuto
svetu ukázal, že všetko robí nové. Už dokázal, že existuje život, ba dokonca večný
život. Pánova príťažlivosť funguje tam, kde človek pochopí, čo je Ježišovým
skutočným poslaním. Prečo prišiel Ježiš? Pre koho prišiel Ježiš? Mesiáš prišiel
osobne pre nás? Osobne pre Teba, nie pre Tvoje kráľovstvo, nie pre Tvoju moc,
nie pre našu túžbu po sláve, ale len pre Teba samotného, kráča až tam, kde
každodenne zakúsiš nedostatok a obdaruje Ťa svojím pokojom a pokorou.
Neprichádza so silným revom, ale s jemnou a nehybnou rečou, ktorá je
symbolom povzbudenia a prebudenia, symbolom sily a moci Jeho pier: „Neboj

sa!“ Túto nebeskú príťažlivosť nikto nemôže zruinovať. Túto nebeskú príťažlivosť
nikto nemôže zničiť. Toto pociťujú aj vedúci predstavitelia vtedajšieho
Jeruzalema, farizeji. Kiežby tak bolo: „Nič nezmôžete!“ Kiežby to bola svätá
pravda v našom osobnom živote: „Nič nezmôžete!“ Kiežby to bolo rezonujúcim
v našom pôstnom období: „Ísť a odísť za Ním!“ Kiežby nás nič neodlúčilo od
Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, v našom Pánovi. (viď R 8,39) Dnes je
možnosť spoznania nerozlučiteľnej Božej lásky. Dnes je možnosť stretnúť sa
s Kniežaťom pokoja. Večera Pánova je pripravená. Je možnosť odísť za Ním a
s Ním. S Ježišom a v Ježišovi Kristovi je ešte stále možnosť obrátenia. Amen.
Modlitba:
„Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu
(Žalm 96,2)!“
„...lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až
naveky! Haleluja (Žalm 117,2)!“
„V spravodlivosti budeš upevnená, ďaleko sa drž od útlaku, aby si sa nemusela
báť, a od hrôzy, aby sa nepriblížila k tebe (Iz 54,14).“
„Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých,
nedaroval s ním všetko (Rim 8,32)?“
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako
svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká (Jn 14,27).“
„Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Udriem pastiera a
ovce sa rozpŕchnu (Mk 14,27).“
Modlitba Pánova
Ofera: „Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len v mene pravdy(IIK 13,8).“
Požehnanie: „A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj
Syn človeka,aby každý, kto v neho verí, mal večný život (Jn 3,14-15).“ Amen.
Záverečná pieseň: Chválospev č. 282: „Ó, Hospodine Tebe spievam...“

