
Zvesť o ňom 

Suspírium: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.“ (R 

1,7) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 515. 1. verš: „Vyslyš v nebi ó, Pane…“  

Pozdrav: „Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo 

je lepšie ako synovia a dcéry. Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.“(Iz 

56,5) Amen.  

 

Suma zákona: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Knihe proroka 

Izaiáša v 43. kapitole v prvých troch veršoch nasledovne: 

„A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj 

sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj.Keď budeš prechádzať 

cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, 

nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, 

tvoj spasiteľ. Amen.“ (Iz 43, 1-3)  

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Chválospev č. 393.: „Svätý Bože, ja pred Tebou srdce otváram...“ 

 

Vzdych:„Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi 

pomoci a srdce mi zaplesalo.“ (Žalm 28,9) Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 1,21-28 

Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre 

potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v prvej kapitole od 

dvadsiateho prvého po dvadsiaty ôsmy verš nasledovne. 

„Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.Žasli 

nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.Práve 

vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol:„Čo 

ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“No 

Ježiš mu pohrozil slovami: „Mlč a vyjdi z neho!“Vtom nečistý duch človekom 

zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.Všetci sa čudovali a medzi sebou sa 

dohadovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a 

poslúchajú ho.“A zvesť o ňom sa hneď rozniesla všade, po celom galilejskom 

kraji.“ 

 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a  zachovávanie Jeho slova, v Duchu 

a v pravde, modlíme sa.  

 



Modlitba 

Bože môj, Bože môj, ďakujem Ti, že Tebe patrí tento svet, aj napriek tomu, čo 

v ňom vidím.  Ďakujem, že všetko, čo som od Teba prijal, bude zúčtované Tebou. 

Komu som pomohol? Koho som pozdvihol? Pomôž mi dnes premyslieť všetko 

ohľadom Tvojich osobných darov, aby som získal to, čo si nikdy neviem 

privlastniť. Navštív ma dnes svojou milosťou, Boží Svätý. Ako si prisľúbil, zostaň 

so mnou, dobrotivý Otče. Buď veľmi trpezlivý so mnou a daruj aj mne 

trpezlivosť, aby od Teba prijaté možnosti sa stali v mojom živote skutočnosťou 

a prinášali ovocie cirkevnému zboru. Ďakujem, že Ťa môžem velebiť za svoju 

manželku, lebo viem, že neexistuje zaslúžený poklad. Ďakujem, že Ťa môžem 

chváliť za svoju službu, a viem rozpoznať, že všetko, aj dosiahnuté a aj vyslúžené 

som prijal od Teba. Buď ku mne milostivý, aby som sa našiel v Tvojom živom 

slove a oduševni svojou láskavosťou to, čo každodenne chátra a mizne. Navštív 

ma a upokoj moju dušu skrze krv Ježiša Krista. Amen.   

 

Pieseň: 340. chválospev: „Ježiš moje vykúpenie...“ 

Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

 

Vzdych: „Hospodin! Milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je príbytok 

tvojej slávy.Ja však budem žiť bezúhonne. Vykúp ma a zmiluj sa nado mnou!“ (Ž 

26,8.11) 

 

Text: Evanjelium podľa Marka 1, 28 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v prvej kapitole 

v dvadsiatom ôsmom verši takto:  

„A zvesť o ňom sa hneď rozniesla všade, po celom galilejskom kraji.“ 

Toľko slov Písma Svätého 

 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

 

Deň v Kafarnaum na poli útechy je užitočný pre celé spoločenstvo. 

Evanjelista Marek všetky podklady posúva v prítomnom čase. Má za cieľ, aby 

čitateľ evanjelia spoluprežíval vyprávajúceho a Ježišove skutky. Markovo „hneď“ 

prerozpráva celý príbeh a človek sa nevie vzdialiť od soboty, od dňa v synagóge 

v Kafarnaum. Ježiš sa pohybuje. Ježiš sa presúva. Ježiš slúži spoločenstvu. 

Prítomnosť Ježiša a v prítomnom čase prerozprávaný príbeh nás musí osloviť.  



Jeho častejší príchod, Jeho pohyb, Jeho osobný presun, Jeho služba a už sme 

v tom od hlavy až po pätu. Ježišova prítomnosť. Ježišov živý vstup do nášho 

mesta. Ježišov živý vstup na naše polia útechy. Ježišov živý vstup do našej 

synagógy. Ježišov živý vstup do nášho chrámu. Ako vnímame Ježiša? Ako 

vnímame Jeho službu? Ako vnímame Jeho živý vstup tam, kde sme my a naše 

spoločenstvo? To, čo sa udialo v sviatočný deň, v sobotu a na mieste, kde Židia 

vykladali Zákon a modlili sa k Bohu, je úžasom aj pre nás? 

Ježiš vstupuje do životov prítomných ako Učiteľ Zákona. Má moc. Je to 

autentická moc. Veď daná Mu je všetka moc na nebi a na zemi. (viď. Mt 28,18) Je 

to právomoc. Táto moc Mu prináleží a patrí. Je to vnútorná moc. Je to moc 

príťažlivosti. Je to moc, ktorej nikto nemôže oponovať. Je to moc, ktorá pretvára 

a následne je to posväcujúca moc. Začína sa aktívne počúvanie. Kde Ježišova 

rozprava je živá, tam spoločenstvo cíti Božiu moc. Obecenstvo žasne nad službou 

Ježišovou. Nové inšpiratívne učenie – kázanie podľa Písem- pomáha orientovať 

sa v živote. Výklad bol nový? Bola to novota? Bolo to celkom iné, ako výklad 

predošlých učiteľov Zákona? Nie, len tým výkladom bolo cítiť radosť nebies, ale 

i právomoc nad životmi. Božie Slovo sa ujíma svojej moci. Nie nad Jeho osobou, 

ale nad Jeho učením a výkladom žasnú. Aký rozdiel? Moc Slova Božieho, alebo 

moc slov? Moc Slova Božieho pretvára myseľ, preorganizuje spoločenstvo, 

vytvára ucelený obraz o vlastnom živote a o živote celého cirkevného zboru. 

Zvestovanie Božieho slova je Božie Slovo. Hlásanie evanjelia je Božie slovo. 

Služba slova má svoju moc. Služba slova má svoju právomoc a vyžaduje celého 

človeka. Kde v centre diania je a zostáva Božie slovo, tam sa životy odovzdávajú 

do rúk TOHO, Kto skutočne prehovorí a obsah Jeho slov je moc, sláva a veleba.  

Službu slova však chce zmariť nečistý duch. Uprostred spoločenstva sa objavuje 

človek, ktorý je posadnutý nečistým duchom. Kde sa prejavuje Božia moc, tam sa 

prejaví aj moc satana. Ježiš rieši situáciu. Svätý Boží lieči a uzdravuje. Ježiš vie 

odbremeniť človeka. Ježiš má moc nielen prehovoriť, ale aj oslobodiť od zlého. 



Ježiš vie, lebo má moc. Ježišova pôsobiaca moc sa prejavila pri stretnutí 

s človekom, ktorý bol posadnutý zlým duchom. Démonické sily sa pokladali za 

nečisté. Nečistota znamená duchovnú ťarchu. To, čo nepatrí do oblasti Božej. Je 

od nej veľmi vzdialená. Táto nečistota prehovorí. Táto nečistota odporuje. Táto 

nečistota vyvoláva paniku. Nečistý duch osočí Ježiša:„Čo ťa do nás, Ježiš 

Nazaretský?“ Táto nečistota komunikuje v mene celého spoločenstva, a tým 

zneisťuje každého člena: „Prišiel si nás zničiť?“ Táto nečistota veľmi dobre pozná 

Ježiša: „Viem, kto si: Boží Svätý!“ Tieto vyjadrenia sú však prejavy obavy a 

prejavy útoku. Jeho správanie reprezentuje nositeľa. Jadrom jeho osočovania je 

zmarenie živej viery. Nečistý duch vie, kto je Ježiš. Pozná Jeho silu a moc. Nečistý 

duch je i v starožidovskej tradícii prepadnutý anjel, ktorý odvrhol svätosť a moc 

Božiu. Ježiš je Svätý Boží a nemá nič dočinenia s nositeľom nečistoty. Božia 

svätosť sa nespája so zlom. Božia svätosť sa nespája s nečistotou. V tomto prípade 

ide o rúhanie sa. Nečistý duch sa pokúsi o ovládnutie Ježiša:„Viem, kto si.“ Je to 

rúhanie sa proti Božej svätosti. 

Vedieť a osobne poznať. To sú odlišné veci. Poznatky o Ježišovi nezaručujú 

osobný vzťah s Ním. Jeden duchovný, pred nástupom do dôchodku vyznal 

osobne cirkevnému zboru nasledovné: „Poznal som Ježiša od útleho detstva, ale 

služba medzi vami mi priniesla obrátenie sa v Kristovi. Počas mojej 40 ročnej 

služby medzi vami, som sa nemohol oprieť o Vás, ale o Ježiša v modlitbách vždy. 

Počas mojej 40 ročnej služby medzi vami som sa nemohol spoľahnúť na rady 

a pomoc presbyterstva, ale o Ježišovu radu a posilnenie vždy. Počas mojej 40 

ročnej služby medzi vami sa nikto k Pánovi  neobrátil v cirkevnom zbore, ale ja 

áno. Prišiel som medzi Vás ako hľadajúci, ale odchádzam do dôchodku ako 

Ježišom nájdený. Sláva Otcovi, Synovi, a Duchu Svätému.“ Mať určité informácie 

o Ježišovi: „Viem, kto si...“, ale nespolupodieľať sa na spoločenstve s Ním, to nie 

je to isté.  



Svätý Boží káže evanjelium. V synagóge odvrhne zlého. Nevstupuje do jeho 

kruhu: „Mlč a vyjdi z neho.“ Ježišov príkaz je jasný. Ježišova odpudiaca 

a následne príťažlivá sila je zjavná. Ježiš vracia do spoločnosti človeka, ktorý sa 

dovtedy veľmi odlišoval svojím správaním od vlastného okolia, popritom 

nezdieľa spoločenstvo so zlým duchom. Oddeľuje človeka od zlého ducha. Je to 

nová skúsenosť s vierou. Je to nová skúsenosť s odpustením. Je to nová skúsenosť 

pred Bohom a Jeho svätosťou. Ježiš pohrozí a prikazuje. Ježiš vyháňa svojou 

mocou: SLOVOM ŽIVOTA to, čo nepatrí do našich životov. SLOVO ŽIVOTA má 

zachraňujúcu moc pre človeka a to tým, že Ježiš vyjadruje jasný odchod pre 

zlého. Drahí bratia a milé sestry! Naše vnútro sa vylieči len Božou mocou. Ježiš 

vie ako na to. On je praktizujúci lekár. On je skutočný exorcista. On je pravdivý 

Svätý Boží, ktorý sa nebude o človeka: o každodenného Adama deliť s nikým 

iným. Ježišova moc, Ježišova právomoc nad celým svetom je preukázaná v Ňom, 

práve Pánovou láskou a vernosťou, ktorá definitívne potlačí to, čo nás premohlo 

a udusilo na smrť. Ježiš má obrovskú moc. Ježiš má právomoc. Ježiš má svoju 

moc, a následne zlý duch odchádza a víťazí Ten, kto pozná aj smrť aj život.    

Reakcia prítomných je očividná. Čo to je? presnejšie Kto to je? Kto to je, že na 

dosah je odpustenie? Kto to je, že na dosah je milosť? Kto to je, že na dosah je 

vzrast života? Kto to je, že na dosah je opora a zmena? Kto to je, že na dosah je 

všetko? Kto je Ježiš pre tých, ktorí sú prítomní v synagóge Kafarnaum? Kto je 

Ježiš pre tých, ktorí počuli a videli moc SLOVA BOŽIEHO? Kto je Ježiš? Marek 

túto otázku svojím „hneď“ vkladá do sŕdc vlastného spoločenstva. Marek túto 

otázku svojím „teraz“ vkladá do sŕdc tých, ktorí túto nedeľu čítajú, počúvajú 

a zachovávajú Božie Slovo v našom spoločenstve. Vieme sa stotožniť s úžasom 

a s údivom tých, ktorí počuli Ježišov výklad Písma a videli Ježišovo konanie 

v živote človeka posadnutého zlým duchom? Živá viera v Kristovi pretvorí aj nás.    

Hranica Ježišovho poznania je v súčasnosti Galilea. Zvesť o ňom sa šíri. Zvesť 

o Jeho moci Ho posúva vpred. Jeho vystúpenie je znakom toho, že slúži ľudom 



a poslúži v prospech zmeny človeka. Ježiš nič nevyžaduje, ale ponúka všetko: 

prinavrátenie sa k plnému životu bez strachu. Celá galilejská krajina sa preberie. 

Celá krajina ožije skrze služby Svätého. Celá krajina. Celá Galilea. Celý 

Bratislavský kraj. Celý územný celok. Celý. Zvesť o ňom sa šíri. Či to je len chýr, 

alebo radostná zvesť v našich srdciach, to vie len Boží Svätý. Naše polia útechy 

potrebujú len Jeho, aby žatva na našich poliach „prinieslo úrodu: niektoré 

tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú.“A dodal: „Kto má 

uši na počúvanie, nech počúva!“ (Mk 4,8-9)Amen.  

Modlitba: 

„Mnohí hovoria o mne: „Ani Boh mu nepomôže!“— Sela —Ty však, Hospodin, si 

môj štít, si moja sláva; pozdvihuješ mi hlavu.“ (Ž 3,3-4) 

 

„veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.“ (Lk 1,49) 

 

„Duch Pána, Hospodina, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma 

hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, 

zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie.“ (Iz 61,1) 

 

„Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova 

zapriahnuť do jarma otroctva.“ (Ga 5,1) 

 

„Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie.“ (Žid 10,36) 

 

„Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ (Lk 20, 38) 

 

„uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany.“ (Žalm 147,3) 

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera:„Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody.“ (Prís 3,9)  

 

Požehnanie: „Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani 

barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. (Kol 

3,11).“ Amen.  

  

Pieseň: Chválospev č. 354: „Ježiš je Pánom nad svetmi...“ 


