
4.po VN – 2.5.2021 – Aký to má dopad? 

Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha, nášho Otca a od Ježiša Krista. 

 

Marek 16:16-18 „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú 

sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať 

a keby vypili niečo smrtonosného, neuškodí im, na chorých budú klásť ruky, a nemocní budú uzdravení“.  

 

Minulý týždeň sme počuli o tom, že Ježiš svojich nie vždy veriacich učeníkov, volá do služby. Posiela ich do sveta 

a dáva im úlohu, ktorú majú zodpovedne konať. Základom, podmienkou tejto služby je, že sami veria, že Ježiš je 

vzkrieseným Pánom. Oni mali tú výhodu, že Ho videli naživo, takže nepotrebovali vieru. Neskôr však každý, kto 

počuje zvesť o vzkriesenom Pánovi potrebuje vieru, aby to prijal za realitu. Preto dnešná otázka, skôr ako pôjdeme 

v texte ďalej, je: veríš, že Ježiš vstal z mŕtvych?  

 

Ak si odpovedal, odpovedala „áno“, potom aj pre teba, pre mňa platí: „choďte po celom svete, kážte evanjelium 

všetkému stvoreniu“.  Učeníci a neskôr aj ich nasledovníci sa k tejto výzve postavili čelom, rozbehli sa do sveta 

a kázali dobrú správu o milosti Božej v Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš ich k tejto službe vybavil Duchom Svätý, ktorý je 

večným sprievodcom tých, ktorí hlásajú evanjelium.  

 

Povolanie k misii a jej následné plnenie malo za následok ľudí, ktorí to evanjelium počuli a museli k nemu zaujať 

postoj. Pán Ježiš hovorí o dvoch následkoch počúvania Božieho slova: budú takí, ktorí uveria a potom im už nič 

nestojí v ceste dať sa pokrstiť – budú takí, ktorí neuveria a tí by sa krstiť nemali, pretože krst predpokladá 

vieru. Ak hovoríme o viere a neviere, potom hovoríme o reakcii na to, že Ježiš je živý Boh. Preto je tu znovu tá 

otázka: keď počuješ alebo čítaš Božie slovo, veríš, že je v ňom pravda a že Ježiš je živý Boha naveky?  

 

Viera v Ježiša Krista ako živého Pána, kresťanstvo a jeho základné učenie sa šírilo do celého sveta a prinieslo tam 

svoje ovocie. Treba úprimne vyznať, že niekedy spôsoby a následky neboli celkom v pohode, niektoré boli priam 

hrozné, ale Ježiš to všetko chcel zariadiť trochu inak. On sám hovorí o následkoch misie cirkvi. Hovorí o znameniach, 

ktoré nie sú dané tým, ktorí hlásajú evanjelium, ale tým, ktorí uveria kvôli ich  kázaniu. Je to veľmi zaujímavé, 

pretože my by sme skôr čakali, že tí, ktorí budú kázať, budú robiť aj zázraky a nie že zázraky budú konať tí, ktorí 

budú počúvať. A predsa je to tak. Znamenia sa budú diať z Ježišovej moci – tou mocou je pôsobenie Ducha Svätého 

v človeku.  

 

Je potrebné povedať, že tieto následky, znamenia sa len tak nevidia, sú skôr veľmi výnimočné. Ale predsa len sa dejú, 

len v trochu inej podobe.  

 

Vyháňanie démonov – zvestovanie pokoja a nádeje, slobody v mene Ježiša Krista. Ľudia sú opantaní 

kadejakými „démonmi“, každý máme svojho, ktorý nás robí neslobodnými, slúžime mu, sme na ňom závislí. Úlohou 

kresťanskej cirkvi je ponúknuť slobodu v mene Ježiša Krista, oslobodzovať ľudí, ktorí sú v nejakom duchovnom či 
duševnom zajatí. Pomáhať na slobodu tým, ktorí sú zatvorení v sebe, vo svojich problémoch a ťažkostiach 

a ukázať im, že vyjsť zo svojho komfortu môže byť požehnaním nielen pre nich samotných, ale aj pre ich okolie. 

Povedzme ľuďom, že v Ježišovi je sloboda a nádej.  

 

Hovoriť novými jazykmi – prorokovať v zmysle hovoriť v správnom čase správne slová. Dnes sa slová 

používajú neuvážene. Často hovoríme bez toho, aby sme sa zamysleli, či tým pomôžeme alebo ublížime. Dokázať 

povedať správne slová v správny čas vôbec nie je jednoduché. Biblia to dokonca vníma ako prorokovanie. Netreba 
veľa hovoriť, treba byť rozvážny, keď hovoríme a rýchly k počúvaniu, keď k nám hovoria iní. Treba dbať na správny 

výber slov a najmä: treba hovoriť Božie slovo ľuďom, ktorí sú utrápení a nevedia komunikovať to, čo je pre nich 

ťažké. Božia reč je dokonalá – tú treba používať najčastejšie. Prihovorme sa ľuďom v správnom čase a správnymi 

slovami. 

 

Do rúk brať hady – to, čo druhým škodí, nám neublíži. Dnes namiesto hadov môžeme dosadiť do tohto 

verša to, čo nám ubližuje. Malo by to tak byť, že kresťania v nádeji a láske Pána Ježiša by mali prekonať všetky 

ťažkosti inak ako ľudia, ktorí v Ježiša neveria. Ľahšie by sme mali zvládať choroby, lebo Ježiš je Lekár. Ľahšie by 

sme mali zvládať samotu, lebo Ježiš je vždy s nami. Ľahšie by sme mali zvládať smrť blízkeho, lebo máme nádej na 

večný život. A takisto by nám nemali ubližovať ani naše hriechy, zlé rozhodnutia, ľudia či čokoľvek iné, pretože 
našou silou je Pán Ježiš Kristus. Teda to, čo ubližuje, láme neveriacich, by nemalo premáhať nás.  

 

Vypiť niečo smrtiace, neuškodí to – nádej na porazenie smrti aj v našom prípade. To, čo máme ako 

kresťania je nádej. Pramení z toho, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a večný život daruje aj nám. Bolo by fajn možno, 



keby sme mohli hocičo ochutnať, hocičoho sa dotknúť a nič by sa nám nestalo. Ale aj tak by sa to týkalo iba tohto 

sveta. My veriaci však musíme myslieť na život večný v nebeskom kráľovstve. Preto je správne, ak ako kresťania, 

zvestujeme nádej, že Ježiš je Pán, ktorý síce zomrel, ale aj vstal z mŕtvych a viac neumiera. A každý, kto verí, môže 
rátať s podobnými osudom. Náš nebeský Otec chce, aby sme boli zachránení a žili večne. Hoci musíme ísť cez 

údolie tieňov smrti, s Ježišom, nám to neuškodí.  

  

Uzdravenie chorých – príhovorná modlitba, pomoc chorým. Sú takí kresťania, ktorí dokážu uzdravovať. Nie 

zo svojej moci a iniciatívy, ale z Ježišovej moci a vlády aj nad chorobou. No my sme, ako veriaci, dostali ešte jednu 

zbraň. Je ňou príhovorná modlitba – keď sa modlíme za tých, ktorí sú chorí, ktorým ani lekári nevedia pomôcť, ktorí 
umierajú. Nemôžeme ich uzdraviť, ale môžeme prosiť toho najvyššieho Lekára, aby im On sám pomohol. 

Zároveň sme povolaní, aby sme chorým pomáhali: podporou, nádejou, modlitbami a praktickou pomocou. Aby 

neboli vo svojom boji osamotení a slabí, ale aby čerpali silu z nás a našej viery. A keby sa aj neuzdravili tu na 

tomto svete, Pán Ježiš nám vo svojom evanjeliu ponúka východisko v živote v nebi, kde choroby už nebudú. Modlime 

sa za chorých – ak budú uzdravení, ďakujme Pánovi, ak ich vezme k sebe, ďakujme Pánovi, lebo ten skutočný a pravý 

život sa žije v nebesiach.  

 

Zvesť evanjelia má mať na nás dopad – buď uveríme alebo nie. Buď pôjdeme do života alebo nás čaká smrť. Ale ak 

počúvame  či zvestujeme evanjelium, prosme Ducha Svätého, aby On zabezpečil, aby ono malo skrze nás tie správne 

následky na časný i večný život tých, ktorí v Ježiša uveria na základe nášho svedectva. Amen.  

 


