
Titul: TV_1287_Svätá Biblia_Evanjelium podľa Marka_kap 6-11 
 
Marek 6 

Prorok bez cti 

Potom odtiaľ Ježiš odišiel  

a prišiel do svojej vlasti;  

jeho učeníci išli s ním. 

Keď nadišla sobota,  

začal učiť v synagóge.  

Počúvalo ho mnoho ľudí 

a s údivom hovorili:  

„Skade to má tento?  

Aká to múdrosť, ktorej 

sa mu dostalo, a zázraky, 

čo sa dejú jeho rukami?! 

Vari to nie je tesár, syn Márie  

a brat Jakuba a Jozefa, 

Júdu a Šimona? 

A nie sú tu s nami aj jeho  

sestry?” 

A pohoršovali sa na ňom. 

Ježiš im povedal:  

“Proroka si všade uctia, 

len nie v jeho vlasti, 

medzi jeho príbuznými 

a v jeho dome.“ 

A nemohol tam urobiť  

nijaký zázrak, 

iba že vložením rúk 

uzdravil niekoľko chorých. 

A čudoval sa ich nevere.  

Ježiš vysiela dvanástich 

Potom chodil 

po okolitých 

dedinách a učil. 

Zvolal Dvanástich 

a začal ich 

posielať po dvoch. 

Dal im moc 

nad nečistými duchmi 

a prikázal im,  

aby si okrem palice 

nebrali na cestu nič: 

ani chlieb ani kapsu ani 

peniaze do opaska, 

ale aby sa obuli do sandálov  

a neobliekali si dvoje šiat. 

„Keď kdekoľvek vojdete  

do domu, ostaňte tam, kým  

odtiaľ nepôjdete ďalej. 

Ale keby vás  

na niektorom 

mieste neprijali, 

ani nevypočuli, 

odíďte odtiaľ 

a straste si prach z nôh 

na svedectvo proti nim.“ 

Oni šli a hlásali,  

že treba robiť pokánie. 

Marek 8 

Petrovo uznanie Krista 

Ježiš vyšiel so svojimi  

učeníkmi do dedín okolo 

Cézarey Filipovej. Cestou sa 

pýtal svojich učeníkov: „Za 

koho ma pokladajú ľudia?“ 

Oni mu odpovedali:  

„Za Jána Krstiteľa, 

iní za Eliáša 

a iní 

za jedného z prorokov.“ 

„A za koho  

ma pokladáte vy?“, 

opýtal sa ich. 

Odpovedal mu Peter: 

„Ty si Mesiáš.“ 

Ale on ich napomenul, aby  

o ňom nerozprávali nikomu. 

Ježiš predpovedá svoju smrť 

Potom ich začal poúčať:  

„Syn človeka 

musí mnoho trpieť, 

starší, 

veľkňazi a zákonníci 

ho zavrhnú, 

zabijú ho, 

ale on po troch dňoch 

vstane z mŕtvych.“ 

Hovoril im to otvorene.  

Peter 

si ho vzal nabok 
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a začal mu dohovárať. 

On sa obrátil,  

pozrel sa na 

svojich učeníkov 

a Petra pokarhal: 

„Choď mi z cesty, satan, 

lebo nemáš zmysel 

pre Božie veci, 

len pre ľudské!“ 

Potom zavolal  

k sebe zástup 

aj učeníkov 

a povedal im: 

„Kto chce ísť za mnou, 

nech zaprie sám seba, 

vezme svoj kríž 

a nasleduje ma. 

Lebo kto by si chcel  

život zachrániť, 

stratí ho, ale kto 

stratí svoj život pre mňa 

a pre evanjelium, 

zachráni si ho. 

Veď čo osoží  

človekovi, 

keby aj celý svet získal, 

a svojej duši by uškodil?! 

Lebo za čo vymení  

človek svoju dušu?! 

Kto sa bude hanbiť  

za mňa a za moje 

slová pred týmto 

cudzoložným 

a hriešnym pokolením, 

za toho sa bude 

hanbiť aj Syn človeka, keď 

príde v sláve svojho Otca 

so svätými anjelmi.“ 

Marek 9 

A povedal im:  

„Veru, hovorím vám: 

Niektorí z tých, 

čo tu stoja, neokúsia 

smrť, kým neuvidia, 

že Božie kráľovstvo 

prichádza s mocou.“ 

Premena 

O šesť dní  

vzal Ježiš 

so sebou Petra, 

Jakuba a Jána a len ich 

vyviedol na vysoký vrch 

do samoty. 

Tam sa 

pred nimi premenil. 

Jeho odev zažiaril  

a bol taký biely, 

že by ho nijaký bielič 

na svete tak nevybielil. 

A zjavil sa im  

Eliáš s Mojžišom 

a rozprávali sa 

s Ježišom. 

Vtedy Peter povedal  

Ježišovi: „Rabbi, 

dobre je nám tu. 

Urobme tri stánky: 

jeden tebe, 

jeden Mojžišovi 

a jeden Eliášovi.“ 

Lebo nevedel,  

čo povedať; 

takí boli preľaknutí. 

Tu sa utvoril oblak  

a zahalil ich. 

A z oblaku zaznel hlas: 

„Toto je môj 

milovaný Syn, 

počúvajte ho!“ 

A sotva sa rozhliadli,  

nevideli 

pri sebe nikoho, 

iba Ježiša. 

Keď zostupovali z vrchu,  

prikázal im, 

aby o tom, 

čo videli, 

nehovorili nikomu, 

kým Syn človeka 

nevstane z mŕtvych. 
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Oni si toto slovo zapamätali  

a jeden druhého 

sa vypytovali, 

čo znamená 

„vstať z mŕtvych“. 

A pýtali sa ho: „Prečo teda  

zákonníci hovoria, 

že najprv 

musí prísť Eliáš?“ 

On im povedal: „Áno,  

najprv príde Eliáš 

a všetko obnoví. 

Ale prečo je o Synovi 

človeka napísané, 

že bude 

veľa trpieť  

a že ním opovrhnú? 

No hovorím vám:  

Eliáš už prišiel 

a urobili s ním, 

čo chceli, 

ako je 

o ňom napísané.“ 

Kto je najväčší? 

Tak prišli do Kafarnauma. 

A keď bol v dome, 

opýtal sa ich: 

„O čom ste sa 

zhovárali cestou?“ 

Ale oni mlčali,  

lebo sa cestou 

medzi sebou hádali, 

kto z nich je väčší. 

Sadol si, zavolal Dvanástich  

a povedal im: 

„Kto chce byť prvý, 

nech je posledný 

zo všetkých 

a služobník všetkých.“ 

Potom vzal dieťa,  

postavil ho 

medzi nich, 

objal ho a 

povedal im: 

„Kto prijme jedno z takýchto  

detí v mojom mene, 

mňa prijíma. 

A kto prijíma mňa, 

nie mňa prijíma, 

ale toho, 

ktorý ma poslal.“ 

Marek 10 

Malé deti a Ježiš 

Tu mu prinášali deti,  

aby sa ich dotkol. 

Ale učeníci, 

ich okrikovali. 

Keď to Ježiš videl,  

namrzený 

im povedal: 

„Nechajte deti 

prichádzať ku mne! 

Nebráňte im, 

lebo takým patrí 

Božie kráľovstvo. 

Veru, hovorím vám:  

Kto neprijme 

Božie kráľovstvo 

ako dieťa, 

nevojde doň.“ 

Potom ich objímal,  

kládol na ne ruky 

a požehnával ich. 

Mladý boháč 

Keď sa vydával na cestu,  

ktosi k nemu pribehol, 

kľakol si pred ním 

a pýtal sa ho: 

„Učiteľ dobrý, 

čo mám robiť, aby som 

obsiahol večný život?“ 

Ježiš mu odpovedal: „Prečo  

ma nazývaš dobrým? 

Nik nie 

je dobrý, jedine Boh. 

Poznáš prikázania:  

Nezabiješ! 

Nescudzoložíš! 

Nepokradneš! 

Nebudeš krivo svedčiť! 
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Nebudeš podvádzať! 

Cti svojho otca i matku!“ 

Ale on mu povedal: „Učiteľ,  

toto všetko som zachovával 

od svojej mladosti.“ 

Ježiš naňho pozrel  

s láskou a 

povedal mu: 

„Jedno ti ešte chýba. 

Choď, 

predaj všetko, čo máš, 

rozdaj chudobným a 

budeš mať poklad v nebi. 

Potom príď a nasleduj ma!“ 

On pri tomto slove zosmutnel  

a odišiel zarmútený, 

lebo mal veľký majetok. 

Ježiš sa rozhliadol a povedal  

svojim učeníkom: „Ako 

ťažko vojdú do Božieho 

kráľovstva tí, 

čo majú majetky!“ 

Učeníci sa nad  

jeho slovami zarazili. 

Ale Ježiš im ešte raz povedal: 

„Deti moje, ako 

ťažko sa vchádza 

do Božieho kráľovstva! 

Ľahšie je  

ťave prejsť 

cez ucho ihly, 

ako boháčovi vojsť 

do Božieho kráľovstva.“ 

Oni sa ešte viac čudovali  

a hovorili si: 

„Kto potom môže 

byť spasený?“ 

Ježiš sa na nich  

zahľadel a povedal: 

„Ľuďom je to nemožné, 

ale Bohu nie. 

Lebo Bohu 

je všetko možné.“ 

Tu sa ozval Peter: „Pozri, my  

sme opustili všetko 

a išli sme za tebou.“ 

Ježiš povedal: „Veru,  

hovorím vám: Niet nikoho, 

kto by pre mňa 

a pre evanjelium 

opustil dom alebo 

bratov a sestry alebo matku a 

otca alebo deti alebo polia, 

aby nedostal  

stonásobne viac; 

teraz, 

v tomto čase, domy, 

bratov, sestry, matky, 

deti i polia, 

hoci s prenasledovaním, 

a v budúcom veku 

večný život. 

A mnohí prví  

budú poslednými 

a poslední prvými.“ 

Ježiš znovu predpovedá 

svoju smrť 

Boli na ceste  

a vystupovali do Jeruzalema. 

Ježiš išiel pred nimi 

a oni tŕpli a so 

strachom išli za ním. 

Opäť vzal 

k sebe Dvanástich a 

začal im hovoriť, 

čo ho očakáva: 

„Hľa,  

vystupujeme 

do Jeruzalema 

a Syn človeka 

bude vydaný veľkňazom 

a zákonníkom. 

Odsúdia ho na smrť 

a vydajú pohanom, 

vysmejú ho, opľujú,  

zbičujú a zabijú, 

ale on po troch dňoch 

vstane z mŕtvych.“ 

Požiadavka Jakuba a Jána 

Tu k nemu pristúpili  
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Zebedejovi synovia Jakub 

a Ján a hovorili mu: 

„Učiteľ, chceme, 

aby si nám splnil, 

o čo ťa poprosíme.“ 

On sa ich opýtal: „Čo chcete,  

aby som vám urobil?“ 

Oni mu povedali:  

„Daj, aby 

sme sedeli v tvojej sláve 

jeden po tvojej pravici 

a druhý po ľavici.“ 

Na to im Ježiš povedal:  

„Neviete, čo žiadate. 

Môžete piť kalich, 

ktorý ja pijem? 

Alebo môžete byť 

pokrstení krstom, 

ktorým som ja krstený? 

Oni mu vraveli: „Môžeme.“ 

Ježiš im povedal: „Kalich, 

ktorý pijem ja, 

budete piť, aj krstom 

ktorým som krstený ja, 

budete pokrstení. 

Ale dať niekomu sedieť po  

mojej pravici alebo po ľavici 

nepatrí mne. 

To dostanú tí, 

ktorým je to pripravené.“ 

Keď to počuli  

ostatní desiati, 

začali sa mrzieť 

na Jakuba a Jána. 

Ježiš si ich zavolal  

a povedal im: 

„Viete, že tí, 

ktorých 

pokladajú za vládcov 

národov, panujú 

nad nimi a ich veľmoži 

majú nad nimi moc. 

Medzi vami to tak nebude.  

Ale kto sa bude chcieť stať 

medzi vami veľkým, 

bude vaším služobníkom. 

A kto bude chcieť byť medzi  

vami prvý, bude sluhom  

všetkých. Lebo ani Syn  

človeka neprišiel, 

aby sa dal obsluhovať, ale  

aby slúžil a položil svoj život 

ako výkupné za mnohých.“ 

Marek 11 

Ježiš čistí chrám 

Potom prišli  

do Jeruzalema. 

Keď vošiel 

do chrámu, 

začal vyháňať 

predavačov 

a kupujúcich v chráme. 

Peňazomencom 

poprevracal stoly a 

predavačom holubov stolice. 

A nedovolil  

nikomu prenášať 

ani náčinie 

cez chrám. 

A učil ich: „Nie je napísané:  

’Môj dom 

sa bude volať 

domom modlitby 

pre všetky národy?‘ 

A vy ste z neho 

urobili lotrovský pelech.“ 

Keď to počuli  

veľkňazi a zákonníci 

hľadali spôsob, 

ako ho zabiť. 

Báli sa ho, 

lebo všetok 

ľud obdivoval jeho učenie. 

A keď sa zvečerilo,  

odišli z mesta. 

Otázka na Ježišovu moc 

A znova prišli do Jeruzalema. 

Ako chodil po chráme, 

pristúpili 

k nemu veľkňazi, 
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zákonníci a starší 

a pýtali sa ho:  

„Akou mocou toto robíš? 

Alebo kto ti dal moc, 

aby si to robil?“ 

Ježiš im povedal:  

„Aj ja sa vás 

na niečo spýtam. 

Odpovedzte mi, 

potom vám poviem, 

akou mocou toto robím. 

Jánov krst bol z neba,  

či od ľudí? 

Odpovedzte mi!“ 

Oni rozmýšľali  

a hovorili si: 

„Ak povieme: 

‘Z neba‘, povie: 

‘Prečo ste 

mu teda neuverili?‘ 

Ale ak povieme: ‘Od ľudí...‘“  

To sa báli ľudu, 

lebo všetci 

pokladali Jána 

za ozajstného proroka. 

Odpovedali teda Ježišovi:  

„Nevieme.“ 

A Ježiš im odvetil: 

„Ani ja vám nepoviem, 

akou mocou toto robím.“ 

 


