Biblický text (L 19, 41 – 44 v.)
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.
Kázeň
Milé sestry a bratia,
keď sa Pán Ježiš Kristus priblížil k Jeruzalemu, uvidel nádheru svätého mesta.
Ako tak hľadel na všetky tie nádherné pamätihodnosti, ktoré sa nachádzali pred ním,
zaplakal. Jeho srdce naplnil smútok, pretože Jeruzalem, ktorý videl, mal byť o
niekoľko desaťročí neskôr zničený. Pohroma, ktorú Pán Ježiš Kristus predvídal, ho
veľmi zarmucovala. Syn Boží úprimne ľutoval budúcich obyvateľov Jeruzalemu.
Učeníci, idúcky do svätého mesta, si náhle povšimli zármutok svojho Majstra. V tej
chvíli im Pán Ježiš Kristus začal hovoriť o zničení Jeruzalemu. Oznámil im, že sväté
mesto bude obklopené valom. Jeruzalem mal byť obkľúčený zo všetkých strán a
zničený nepriateľskými vojskami. Ale len málokto mu vtedy venoval dostatočnú
pozornosť. Mnohí z tých, čo ho počuli, mu neuverili. Nevedeli, že Pán Ježiš Kristus
je Darca pokoja. Len zopár ľudí mu uverilo. Títo si dobre zapamätali Spasiteľove
poučenia. Kým Syn Boží dohovoril, priblížil sa tesne k Jeruzalemu. Následne
slávnostne vstúpil do svätého mesta. O zopár dní neskôr bol Pán Ježiš Kristus
zradený, odsúdený, umrel, vstal z mŕtvych, aby o čosi neskôr vstúpil na nebesia. Na
Letnice sa prejavil Duch Svätý a vznikol jeruzalemský cirkevný zbor. Členovia tohto
kresťanského spoločenstva verili v evanjelium. Pripomínali si posolstvo Pána Ježiša
Krista. Skrze vieru prijali do duší pokoj Boží. Od smrti Pána Ježiša Krista následne
ubehli desaťročia. Židovskí náboženskí fanatici stále viac a viac burcovali ľud.
Zbožných kresťanov však bolo príliš málo a preto nemohli zabrániť poblázneným
ľuďom, aby rozpútali vzburu proti rímskym utláčateľom. Kresťania sa vtedy
rozpamätali na slová Pána Ježiša Krista a odišli preč z Jeruzalemu. Prijali totiž zvesť
pokoja. Nechceli bojovať spolu s rebelmi. Židovské povstanie proti Rímskemu

impériu vyvrcholilo obliehaním Jeruzalemu, ktoré predvídal Pán Ježiš Kristus. Po
istom čase útočiaci legionári prerazili opevnenie, vnikli do svätého mesta a pozabíjali
veľa jeho obyvateľov. Avšak jeruzalemskí kresťania, ktorí včas prijali Pánovu zvesť
pokoja, boli v bezpečí ďaleko od bojov. Zachránili si životy, lebo dôverovali Pánovi
Ježišovi Kristovi a milovali pokoj. Ale ostatní Jeruzalemčania, ktorí neuverili v
evanjelium a neprijali pokoj Boží, sa nechali oklamať sľubmi vzbúrencov. Na svoje
zlé rozhodnutia často doplatili životom. Boj povstalcov nepriniesol obyvateľom
Jeruzalemu slobodu. Smutná predpoveď Pána Ježiša Krista sa žiaľ naplnila kvôli
ľudskej bezohľadnosti a hlúposti. Jeruzalem, na ktorí hľadel Pán, bol zničený, pretože
jeho obyvatelia neprijali zvesť pokoja a siahli po zbraniach. Mečom bojovali, meč ich
usmrtil. Prijmime teda zvesť Pána Ježiša Krista, ktorý udeľuje dar pokoja.
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