
Bohoslužba 29.08.2021 

Triezve nasledovanie Krista 

Vzdych: „Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený 

človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, 

menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, 

veď na Sione uvidia Boha (Ž 84,5-8) 

Úvodná pieseň: č. 165 – Pane Bože, náš velebný… 

Suma evanjelia: „Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do 

záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je 

tých, čo ju nachádzajú.” (Mt 7,13-14) 

Piseň: žalm č. 65,1-3 – Na Sione sa česť Ti dáva… 

Lekcia: Mk 13,1-13 Predpoveď skazy chrámu. Začiatok útrap 

1 Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pozri, učiteľ, aké kamene a 

aké stavby!“ 2 Ježiš odpovedal: „Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, 

všetko bude zničené.“  

3 Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a 

Ondrej: 4 „Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína 

plniť?“ 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 6 Mnohí 

prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ‚Ja som!‘ A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť 

správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa! To sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. 8 

Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia 

a nastane hlad. To bude začiatok útrap. 9 Vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a 

synagógam, budú vás biť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali 

svedectvo. 10 Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás budú viesť, 

aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej 

chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec 

dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje 

meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. 

Modlime sa: 

 Bože a Otče náš, s vďakou Ťa chválime za toto posvätné miesto, kde si nám 

pripravil stretnutie s Tebou i navzájom. Ďakujeme za spoločenstvo, v ktorom Ťa 

môžeme vzývať a vyznávať, kde nás svojím slovom sýtiš a dávaš nám vedenie do 

života. Vďaka Ti za všetko, čím si nás obdaril, obklopil, za všetku strarostlivosť 

a ochranu, pomoc a silu, tak telesnú ako i duchovnú. Ďakujeme za vieru, nádej 

a lásku, veď sami na to nemáme, aby sme vo svete obstáli.  

 Prichádzame so svojimi skúsenosťami, otázkami, strasťami aj bolesťami. 

Nemusíme Ti nič vysvetľovať, veď Ty vieš o nás všetko, aj to, čo vlastne potrebujeme. 

Prosíme, tým nás obdaruj, posilňuj a vyzbroj do ďalších zápasov viery, aby sme 

obstáli, zostali triezvi a bdelí. Prosíme aj o to, aby aj teraz zvestované slovo nám 

pomohlo v orientovaní sa v bludisku tohoto sveta. Tak nás oslov a veď Duchom 

svojím. Pre meno Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, vypočuj nás. Amen 



Pieseň: č. 279 – Ó, Bože, Otče milosrdný náš… 

Text: Mk 13,5 – Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 

Milí Bratia a milé Sestry, 

 Kapitola, z ktorej sme dnes čítali iba začiatok, je tzv. malá apokalypsa a je 

možné ju tématicky deliť na niekoľko častí, ako ich aj prekladatelia pomenovali: 

predpoveď skazy chrámu, začiatok útrap, veľké súženie a príchod Syna človeka. 

Naznačuje, možno aj odhaľuje určité nastávajúce situácie, na ktoré je človek vždy 

zvedavý, ale nikdy nie je úplne pripravený. 

   Pán Ježiš vychádza z chrámu a jeden z učeníkov Mu hovorí: „Pozri, učiteľ, 

aké kamene a aké stavby!“ Impozantný jeruzalémsky chrám bol pýchou každého 

Izraelitu s presvedčením, že tam bude stáť nedotknuteľný navždy, a neboli v tom 

výnimkou ani učeníci. No Ježiš reaguje prekvapivo: „Vidíš tieto mohutné stavby? 

Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zničené.“ V tomto výroku sa dostane 

k slovu aj ten fakt, že chrámy, aj tie naše, nie sú stavané na/pre večnosť. Pokiaľ chrám 

prestane plniť svoj účel, prestáva byť domom modlitby, neznie tam už slovo Božie, 

ale nejaké napodobeniny, bude to len jedna budova, ktorá vyzerá ako chrám, ale 

stratou svojho poslania prestane byť posvätným miestom. A budovy sa stavajú aj 

búrajú... 

 Učeníkov Ježišova reakcia iste veľmi zarazila. Keď potom na Olivovej hore 

sedeli oproti chrámu sami s Ježišom (Peter, Jakub, Ján a Ondrej), pýtali sa Ho: 

„Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?“ 

Brali teda Jeho slovo vážne, bez pochyností či protestu. Avšak spájali skazu chrámu 

s príchodom konca sveta, a Židia mali jasné predstavy o tom, že to má nejaké 

sprievodné znamenia v prírode, preto sa pýtali kedy a ako?  

Dobré by bolo vedieť... myslí si človek, ale Pán Ježiš to tak nemyslí. Jeho 

odpoveď totiž neobsahuje žiadny harmonogram, ani nijaký manuál, ako chápať 

znamenia. Ale začne učeníkov varovať: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí 

prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ‚Ja som!‘“ Teda dôležité je, aby boli 

a zostali triezvi, bdeli a dali si pozor, aby ich nezviedli nejaké falošné alebo pochybné 

javy. Aby vedeli spoznať a rozlíšiť falošných kristov, sebazvaných mesiášov a všetko, 

čo sa len zdá byť pravé, ale chce zvádzať a pomýliť aj učeníkov. Dajte si pozor – je to 

veľmi dôležité upozornenie, veď vždy vtedy sa nám stane niečo zlé, keď si nedáme 

pozor. A ide tu o veľa, ide o život, dokonca o  život večný. 

 Totiž falšovanie sa oplatí vtedy, ak sa falšuje niečo hodnotné, vzácne. Falšovať 

Krista znamená zviesť tých, ktorým na Ňom záleží, ziskať si dôveru a poslušnosť 

ľudí, ktorí stratia orientáciu – a napokon im ide o spásu. Vyhnúť sa takémuto 

podvodu je možné podobne, ako v prípade falošných peňazí: tie vie odhaliť ten, 

komu sú dobre známe charakteristické znaky pravých peňazí. Odlíšiť pravé od 

falošného v duchovných veciach sa dá tiež len dôkladným poznaním toho pravého, 

Ježiša Krista, Jeho slova, a neodchýliť sa od neho. Preto hovorí Pán Ježiš: „Dajte si 

pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ‚Ja som!‘ A 



mnohých zvedú“. Totiž povrchné poznanie sa dá ľahko ovplyvniť a pomýliť. Veru 

tým, že niekto spomína Krista, ešte nemusí byť Jeho nasledovníkom. A tým, že 

spomína lásku, bibliu, ešte nemusí mať svoj vlastný život položený na tento základ. 

Avšak kto pozná hlas dobrého Pastiera, ten si ho nepomýli so žiadnym iným hlasom, 

aj keby hovoril hoci čo. Berme vážne Ježišovo varovanie nenaletieť takýmto javom! 

Milí Bratia a milé Sestry, Jeho varovanie je totiž i dnes stále veľmi aktuálne. 

Lákavé ponuky a reči ľudí, ktorí si osvojili biblickú slovnú zásobu a majú kresťanský 

podtón, musíme vedieť rozlíšiť od pravého a čistého slova Božieho, ak sa nechceme 

stať obeťou nejakého zvodu. Ak niekto spomína Krista, to ešte neznamená, že ho 

máme prijať za pravého veriaceho, preto Ježiš varuje a škoda, ak mnohých zvedú. Pre 

tých, čo sa nenechajú oklamať, má definitívnu autoritu Jeho slovo, podľa neho sa 

majú riadiť a keď budú triezvi a bdelí, tak nenaletia. Musíme na to pamätať, lebo 

vtedy sa nám stane zle, keď sme nepozorní. 

Pán Ježiš ďalej  svojich učeníkov pripravuje na neľahké obdobie, keď Ho majú 

vyznať pod tlakom prenasledovania. Nikto netúži po prenasledovaní, ale bola to 

cesta aj nášho Pána, ktorú prijal pre nás, a keď Ho chceme nasledovať, v Jeho 

šľapajách chodiť, tak máme počítať s tým, že tá úzka cesta je veru trnistá a plná 

skúšok. Avšak Ježiš hovorí o týchto nadchádzajúcich skúškach s úplnou 

zamozrejmosťou, ony totiž majú svoje miesto v živote učeníkov. Ich cieľom je 

poskytnúť priestor pre vyznanie Pána pred takými vysoko postavenými, ktorých by 

inakšie jednoducho ani nemohli osloviť. Nielen „budete stáť pred súdom,“ ale aj „budete 

stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.“ Tak sa napĺňa poslanie 

učeníkov, zvestovať evanjelium a vydať tak svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Prenasledovanie bude nástrojom k tomu, aby sa dostali k možnosti svedčiť, ako aj 

apoštol Pavel ako vezeň sa dostal do Ríma, aby tam mohol vydať svedectvo. 

Bratia a Sestry, viďme, že Pán Ježiš nikdy nesľuboval svojim, že budú žať 

úspechy a budú populárni pre svoju vieru vo svete. To nie je cesta kresťanov. Ale 

sľuboval, že môžu svoje poslanie naplniť a dá im k tomu vedenie, múdrosť a silu – a 

pripraví aj okolnosti. On sám kvôli našej spáse nastúpil neľahkú cestu a šiel po nej až 

na Golgotu, preto ani Jeho nasledovníci nemajú túžiť po ľahkej a bezstarostnej 

životnej dráhe, avšak môžu mať istotu, že ich vernosť sa stretne s Jeho vernosťou k 

nim. A tak učeníci môžu vedieť, že aj keby došlo dokonca k tomu, že majú svoje 

svedectvo spečatiť vydaním svojho života, aj tak plnia svoje poslanie. Veď pôvodný 

výraz martyrium slúži aj na označenie svedectva. A je dobré, že sme svedkami toho 

v knihe Skutkov apoštolov. 

Zároveň však si všimnime, že Pán nestraší svojich, ale ich povzbudzuje, 

petože nie sú sami. Hovorí im: nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale 

hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. 

Veru, koľkokráť sme plní strasti, že čo bude, ako bude, ako obstojíme, čo sa budú 

pýtať a čo máme alebo nemáme povedať... nedá sa na takéto situácie slovne 

pripraviť. Ale pripraviť sa môžeme na očakávanie a prijatie Jeho prítomnosti 



a pomoci. Lebo sám to prisľubuje. Duchom svätým vedie, usmerňuje svojich a dáva 

im radu, múdrosť, tie správne slová do úst. Bude vám dané. Aké veľké zasľúbenie, 

aká istá ochrana to je – z hora, od Neho. Kedy? Nie dopredu, ale v danej hodine, 

v danej chvíli – teda nie dodatočne, ale v pravý čas.  

Milí Bratia  milé Sestry, ak Ježišovým slová správne rozumieme, tak nemáme 

myslieť na to, že nám bude daná odpoveď poriadne silná, štiplavá a zvalcujúca 

druhú stranu, a dosiahneme tak víťazstvo. To tu nie je sľúbené, i keď nemôžeme 

vylúčiť, že aj to sa môže stať. Avšak tam, kde aj pokrvné vzťahy sa rozpadnú a sa 

premenia v nepriateľstvo a kde „všetci vás budú nenávidieť pre moje meno“ je to 

o inom. Duchom svätým nám bude dané slovo nie našej obrany či nášho víťazstva, 

ale slovo svedectva o Ňom. Aby sme Ježiša Krista verne vyznali a reprezentovali - 

a vtedy pre nás platí zasľúbenie: Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. 

No, pekné výhliadky – mohol by niekto povedať. Avšak byť učeníkom 

znamená prijať spoločný údel so svojím Spasiteľom, ako aj On prijal spoločenstvo s  

nami na našom osude. Čiže s učeníkom sa deje len to, čo sa stalo aj Majstrovi. A po 

tejto ceste s Ním, je možné vytrvať a zostať v Jeho milosti. Chodiť po úzkej ceste 

nikdy nebolo ľahké, ale viaže sa k nej také zasľúbenie, pre ktoré jedine po tejto ceste 

sa oplatí chodiť. Veď Ježiš je na nej náš spolupútnik a sprievodca, On je cesta a s Ním 

je dobré chodiť a dôjsť do cieľa. On nás povzbudzuje vytrvať na tejto ceste s Ním 

a pri Ňom.  Amen  

Modlime sa: 

 Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nezastrašuješ nás, keď nás varuješ, ale 

hovoríš jasne a zrozumiteľne, aby sme pochopili, kde si musíme dávať pozor. Pomôž 

nám orientovať sa na dôležité veci a nezaoberať sa s tým, čo nie je nám dané. A daj, 

aby sme si boli vedomí toho, čo je pravé a čo falošné, kde musíme bdieť. Ťažko si 

priznáme, že sme zvoditeľní, oklamateľní, daj, aby sme si to uvedomili, aby sme 

počúvali Tvoj hlas a študovali Tvoje slovo, inak nedokážeme rozoznať, čo je pravé 

a potrebné. Prosíme, vezmi od nás strach a uč nás spoľahnúť sa na Tvoje sľuby, že 

dáš nám všetko k tomu, aby sme mohli svoju úlohu splniť: vydávať svedecvo o Tebe. 

Daj, aby sme vytrvali na úzkej ceste, po ktorej máme výsadu putovať s Tebou, aby 

sme chodili s radosťou a nádejou. Ty si pre nás všetko prijal, aby si nás zachránil, daj, 

aby sme sa nehanbili za Tvoje meno, aby sme sa nikdy a nikde nebáli vyznať Ťa.  

 Prosíme, svojou láskou a živou prítomnosťou posilňuj chorých a trúhliacich, 

pozdvihni zúfalých a sklamaných, urovnaj naše zbabrané vzťahy a udržuj nás 

v obecenstve s Tebou. Ochraňuj našich blízkych, náš zbor a Tvoj ľud na celom svete, 

aby mohol byť dobrým svedectvom aj pre tých, ktorí Ťa ešte nepoznajú. Vypočuj nás 

pre svoje milosrdenstvo. Amen  

Otče náš... 

Požehnanie... 

Záverečná pieseň: č. 559 – Vpred bratia, poďmelen vpred... 


