
Ako sa zohrieva... 

Suspírium: „Preto takto hovorí Hospodin: „Ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k 

sebe, budeš stáť predo mnou, ak budeš oddeľovať vzácne od bezcenného, budeš 

akoby mojimi ústami. Oni nech sa obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim!“ (Jer 

15,19) Amen.  

 

Pieseň: Chválospev č. 161: „Bože, Ty vieš, čo nám treba...“ 

 

Pozdrav: „Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko, 

preto ohlasujem všetky tvoje skutky.“ (Ž 73,28) Amen.    

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Evanjeliu podľa 

Marka v 8. kapitole v tridsiatom štvrtom a tridsiatom piatom verši takto:  

„Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce 

nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si 

chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre 

evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 34-35) Amen. 

Prosím, zaujmite si svoje miesta.  

 

Pieseň: Žalm č. 8.: „Bože, pred Tebou celá zem už plesá...“   

     

Vzdych: „Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista.“ (Ef 

6,23) Amen. 

     

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 14. kapitola, 66-72. veršov: 

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

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

šesťdesiateho šiesteho po sedemdesiaty druhý verš nasledovne. 

„Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. Len čo zbadala 

Petra, ako sa zohrieva, pozrela naňho a povedala mu: „Aj ty si bol s tým 

Nazaretčanom, Ježišom.“ On to však zaprel a povedal: „Nič o tom neviem, ba 

vôbec nechápem, čo hovoríš.“ A vyšiel von pred nádvorie. Vtom zaspieval kohút. 

Keď ho slúžka uvidela, začala znova hovoriť okolostojacim: „Aj tento je jeden z 

nich.“ Peter však opäť zaprel. Po malej chvíli aj okolostojaci hovorili Petrovi: 

„Veruže si jeden z nich, veď si Galilejčan.“ On sa však začal zaklínať a 

zaprisahávať: „Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám!“ Vtedy sa ozval kohút po 

druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš povedal: „Skôr než 

kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš;“ chytil sa za hlavu a premohol ho 

plač.” 

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

srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.  



Modlitba:  

Mocný Hospodin, preveľký Kristus, drahý Utešiteľ našich životov. Kiežby sme 

vedeli, aký je rozdiel medzi vyznaním viery a zapretím Tvojej osoby. Vždy sme si 

boli, a aj dnes sme si istí, že chceme kráčať po Tvojom boku, ale pred nami stojí to 

neznáme, ktoré prekvapilo aj prvého, Tvojho vyvoleného, Petra. Ďakujeme za 

vyvolenie. Keby sme nemali Teba, Vykupiteľ náš, spásy zdroj, kde by sme našli 

útočisko. V tento slávnostný deň do Tvojho náručia vkladáme naše deti, ktoré 

budú musieť pasovať s novými ťažkosťami. Ty si isté útočisko, Ježiš Kristus. 

V Tvojich ranách nachádzame ozajstnú skrýšu, lebo naše myšlienky nie sú Tvoje 

myšlienky. V nich vládne milosť, láska a zhovievavosť, medzi nami vládne 

nepokoj, svár, súženie a žiaľ. Prosíme Ťa, napoj nás, aby sme neblúdili týmto 

svetom zo dňa na deň, ale aby sme i v nebezpečenstve vedeli, Duch Tvoj nás 

vedie i úskaliami života, či sme v práci, či sme v škole, alebo na mimoškolských 

aktivitách. Zohrej nás Ty osobne, aby sme nemuseli vysedávať pri cudzom ohni 

ako bedári a vyzvedači. Tvoja česť nás podrží i v tomto školskom roku, aby sme 

ako rodičia, učitelia a študenti netrpeli muky, ale žili z Tvojej vôle ako vykúpení 

z hriechov. Pre nášho Spasiteľa, vypočuj nás, drahý nebeský Otče, požehnaj naše 

spoločenstvo a pripravuj nás na naše nové povinnosti skrze krv Ježiša Krista, 

ktorý naplnil Tvoju vôľu. Buď a zostaň pre nás príkladom v poslušnosti. Amen.  

Prosím, zaujmite si svoje miesta 

 

Pieseň: 381. chválospev 2-5. verše: „Ešte som na svete nebol...“ 

 

Vzdych: „Hospodin oslovil Mojžiša: Neznesväcujte moje sväté meno. ...je svätý 

ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.” (IIIMojž 32,22, 

1Pt 1,15) Amen. 

    

Text: Evanjelium podľa Marka 14, 67 verš: 

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

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Marka v štrnástej kapitole 

v šesťdesiatom siedmom verši takto: 

„Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela naňho a povedala mu: „Aj ty si 

bol s tým Nazaretčanom, Ježišom.“  

Toľko slov Písma Svätého.      

 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

 Aj ty. Aj ty si kresťan. Aj ty chodíš do kostola. Aj ty navštevuješ služby 

Božie, detskú besiedku a náboženskú výchovu v škole. Aj ty si konfirmand 

cirkevného zboru. Aj ty sa rád zúčastňuješ mládežníckych stretnutí. Aj ty si bol 



v našom letnom tábore v Dolných Obdokovciach. Petrovu príslušnosť k Ježišovi 

okamžite odhalí slúžka, ktorá podobne ako Peter sedí pri ohni a zohrieva sa. 

Tento svet rád odhalí našu kresťanskú príslušnosť. Moja príslušnosť k Ježišovi je 

odhalená: „Bol si s Ním. Videli sme ťa. Vieme o tebe a o úzkom prepojení 

s Ježišom.“ V kresťanskom spoločenstve učeníkov to „odhalenie“ je výsadou. 

Mimo spoločenstva, mimo ohraničeného územia, mimo kostola, mimo našej 

modlitebne to je vyznanie viery a osobné nebezpečenstvo. Tu sa cítiš bezpečne. 

Tu si medzi svojimi. Zohrial si sa. Ježiš ťa obohatil. Videl si všetko. Vieš, kto je 

Kristus. Vo vnútri spoločenstva si šťastný a bohatá, ale vonku, v práci, 

v profesionálnom živote, v škole, ako sa chováš, keď poukazujú na to, že Tvoja 

nedeľa je neobyčajná, Tvoj modlitebný život je spojený s Kristom, Tvoj osobný 

život prekypuje láskou nebeskou. Peter sa bráni a povedzme si na rovinu, aj my 

sa bránime, hlavne vtedy keď Ježiš je hladko uväznený. Čo bude s Jeho učeníkmi? 

Čo bude s Petrom? Čo bude s Jánom? Čo bude s Dvanástimi? Čo bude s nami?   

Slúžka a jej skúšobná otázka je osobnou skúškou viery Petra. Ona nie je 

nepriateľská. Rozpráva sa len s Petrom. Ale úplne neškodné to nie je, veď čo tu 

hľadá Ježišov prívrženec, keď Ježiša vo vnútri vypočúvajú? Peter zvažuje 

situáciu. Je to nebezpečenstvo. Tvári sa nechápavo. Zrazu vždy burcujúci učeník 

sa chová nevľúdne. Peter je bojazlivý a vystrašený učeník Krista. Nenápadný 

sediaci v poslednej lavici, ale potrebuje sa integrovať do prostredia, kde je 

prítomný on i jeho Majster. Drahé Kristovo dieťa! Dnes si kladieš otázku: „Aká je 

šanca, že práve ja budem musieť odpoveď na otázku slúžky?“ Aká je 

pravdepodobnosť, že moja osobná viera v Ježišovi Kristovi bude pod lampou 

v škole, na pracovisku, počas prestávky, alebo na vyučujúcej hodine? Aká je 

pravdepodobnosť, že práve mňa vyvolá odpovedať pani učiteľka na otázku: kto 

je pre Teba Kristus? Je veľká pravdepodobnosť, že budeš zosmiešnený pre Krista, 

ktorý je v okovách pred veľradou? Je veľká pravdepodobnosť, že budeš musieť 



povedať pravdu, alebo pre nebezpečenstvo radšej nenápadne povieš nie a zmaríš 

to, čo si v cirkevnom zbore tak rázne a jednoducho si povedal.   

Na nádvorí veľkňaza, na nádvorí každej školy totiž existujú len dva tábory. Ktorí 

konajú svoju prácu a sú tam z povinnosti, a vedia, kto je vo vnútri u veľkňaza a tí, 

ktorí patria do spoločenstva Ježiša Krista a nasledujú Ho až po smrť. Všetko sa 

točí okolo Ježiša. Slúžka vie, čo sa deje. Peter vie, čo sa deje. Takže von s tým... 

Čierno na bielom. Ty si ten alebo nie? Peter nechápavo ustupuje. Tvári sa akoby 

nič. Ja? To nie ja. Azda ste sa pomýlili. Ja nič. Ja som tam nebol. Slúžka však 

potrebuje uistenie. Do rozhovoru zaťahuje okolostojacich.  Totiž existujú 

svedkovia o Tebe a o Tvojom spôsobe života. Peter ako učeník sa dostal najďalej, 

len jedna stena ho oddeľuje od Ježiša Krista, vzdialenosť od Majstra je síce krátka, 

ale dostáva sa veľmi ďaleko od Jeho osoby. Duchovne sa oddialil. Dištancuje sa 

od Neho, lebo sa bojí. Ježiša sprevádzal. Zanechal pre Neho všetko a zrazu otázka 

zo šera: „Človek pochádzajúci z Nazareta je tvoj známi?“ U Petra všetko závisí od 

vonkajších okolnosti a nie od Ježiša. Nikoho nepozná. Je noc. Ničomu nerozumie, 

ale vo dvore je pre Ježiša. Jeho čin, jeho skutok sa stal pre Ježiša, ale ústa rečnia 

o inom: Nikdy som Ho nevidel. Moja minulosť a moja prítomnosť sa nikdy 

neprelínala s jeho osobou. Peter ani nevysloví meno Ježiš. „Patrí k nemu!“ – vedia 

všetci. Samotný Peter v tej chvíli nevie, ku komu patrí. Cíti Božiu blízkosť, ale je 

zahanbený pred ňou. Počuje svoj neistý šepot. Počuje svoje „čelom vzad“ a vie, že 

čo vyslovil, je mimoriadne závažný čin. Jeho vnútro je rozkúskované na mnoho 

častí. Rozpadlo sa to, čo doposiaľ tvoril celok. Ten Peter, ktorý má impulzívnu 

povahu. Ten Peter, ktorý sa vystatoval, že Ježiša nikdy neopustí. Ten... Drahí 

bratia a milé sestry, milé deti! Pozor na slová v školskom roku 2021/2022. Vážnosť 

slov pred Ježišom, ale i v Jeho neprítomnosti. Ten učeník, ktorý sa len zohrieva na 

nádvorí veľkňaza, nevie zachrániť svojho Krista, ale ani nemusí. Ježiš totiž 

zachraňuje každého Petra. On síce nie je pri ňom fyzicky, ale prichádza 

uvedomenie si viny. Peter precitol okamih. Uvedomil si, čo spravil. Ježiš mal 



pravdu. On má vždy pravdu ohľadom našej viery. Slabosť učeníka je očividná. 

Keď je v nás a vôkol nás slabý Kristus, aj my sme slabí.  Človek, ktorý v súvislosti 

s Ježišom nikdy nepoznal slovo nie, teraz sa rozplače, lebo pred svetom zaprel 

Krista. Namiesto slávneho a často spomínaného vierovyznania: „Ty si Kristus, 

Syn živého Boha“ (Mt 16,16) počujú slúžka a okolostojaci len toľko: „„Človeka, o 

ktorom hovoríte, nepoznám!“ Sebazaklínanie, osobné vyznanie: nepoznám 

a odrazu plač. Premohlo ho to, čo ho udusilo na smrť, ako sa zohrieval. Bol na 

zlom mieste v zlom čase? Nie. Bol na najlepšom mieste a zaplakal tam, kde sa 

previnil. Uľavilo sa mu? Nemyslím si, ale uvedomil si, čo spravil. A to je pre nás 

obrovské ponaučenie. Školský rok 2021/2022 bude plný mimoriadne závažných 

činov, ale naše činy budú len vtedy pred Bohom vyznané, ak si uvedomíme, čo 

sme vykonali. Peter je príkladom toho, čoho je schopný učeník Krista. Čoho sme 

schopní my všetci? Sme schopní i my zaprieť Krista. Aká bude bilancia nášho 

školského roka? Nezabúdajme, že skutok sa stal vtedy, keď si človek uvedomí, čo 

vykonal. Ježišov skutok, Jeho smrť je vyvážením toho, čo by nás malo zastihnúť, 

a predsa Kristus nehovorí o nás ako o previnilcoch, ale koná pre nás, aby sme 

mali večný život. Ježiš je náš jediný záchranca. Ježiš je Pánom nad svetmi. Ježiš je. 

Ježiš jestvuje a to je naša nová šanca. Školský rok 2021/2022 sa práve začína. Bude 

plný závažných a mimoriadnych činov s Kristom alebo bez Krista. Amen.     

Modlitba: 

„Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi 

všetkými Židmi na celom svete a je vodcom nazaretskej sekty.“ (Sk 24,5) 

 

„Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto 

popiera Otca i Syna. Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má 

aj Otca. Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane, 

čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi.“ (1Jn 2,22-24)  

 

„No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel 

vieru a je horší než neveriaci.“ (1Tim 5,8) 

 



„Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní 

a nie sú súci na nijaký dobrý skutok.“  (Tít 1,16) 

 

„Pretože tých, ktorí už raz boli osvietení, okúsili nebeský dar a majú účasť na 

Duchu Svätom, okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho veku a potom odpadli, 

nie je možné znova obnovovať k pokániu, pretože v sebe opäť križujú Božieho 

Syna a vystavujú ho na posmech.“ (Žid 6,4-6)  

 

„Toto sú Dvanásti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, ...“ (Mk 

3,25) Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou: vo viere i v slove, v poznaní i vo 

všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky.“ 

(IIK 8,7) 

 

Požehnanie: „No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je 

zjavné, je svetlo.”(Ef 5, 13-14) 

 

Záverečná pieseň: Chválospev č. 354: „Ježiš je Pánom nad svetmi…” 

 

Zuzana Jungová: Ja, Peter 

Poď sa so mnou prejsť, ja poviem ti 

niečo možno pochopíš, kým teraz 

som a prečo. Volám sa Peter. Poviem 

priamo: zbabelcom som bol nevedel 

som ešte o tom, keď s Ježišom som 

jedol. S priateľmi sme s ním sedeli pri 

stole, teraz viem, že naposledy vtedy 

totiž začali sa posúvať tých strašných 

udalostí ľady. Pán rozprával o tom, 

čo nás všetkých postretne a tomu 

horkému poháru hriechu že 

neunikne. Dostal som od neho 

láskavé upozornenie, že ten Zlý 

hovorí mojej viere „Nie!“ 

Pán ma svojimi modlitbami, milosťou 

podržal, aby som lásku k Nemu, 

vieru v Neho nestrácal. Priamo som 

Mu povedal: Milujem Ťa viac ako 

hocikto a preukázať tak ako ja Ti to 

nevie asi nikto. 

Lebo ja som odhodlaný s Tebou ísť i 

do väzenia, nezľaknem sa, a to viem 

isto, ani smrti trápenia. 

So smutným pohľadom povedal mi 

Ježiš, že život odhalí mi ešte veľa 

môjho srdca skrýš. 

Budem sám prekvapený, 

„Nepoznám ho“ že vraj poviem 

dokonca až 3x ho pred ľuďmi 

zapriem. JA?! TO SA MÝLI!!! 

Som s ním od začiatku jeho slúženia 

a dobre som počúval všetky jeho 

kázania. 

Po vode som k Nemu išiel v búrky 

čase a niečo som sa naučil i o 

pšeničnom klase. 

Určite nezradím! To je hlúposť, 

nezmysel! Niečo o sebe som predsa 

vedel. 


