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Evanjelizácia prostredníctvom čítania znamenia čias (Mk 13, 1-4)

Ježišovmu odchodu z chrá-
mu predchádzala jeho po-
chvala adresovaná chudobnej 
vdove, ktorá vložila do chrá-
movej pokladnice síce veľmi 
malú čiastku, no pre ňu zna-
menala mnoho, ba dokonca 
všetko - celé živobytie. Na 
pozadí tejto udalosti sa od-
víja rozhovor o chráme. Jeden 
z Ježišových učeníkov, kto-
rí boli svedkami tej udalos-
ti s chudobnou vdovou, keď 
vychádzajú z chrámu, chváli 
veľkosť kameňov i veľkole-
posť celkovej stavby jeruza-
lemského chrámu. Tento tzv. 
druhý chrám bol vskutku ob-
divuhodným dielom, aj keď 
podľa mnohých nedosahoval 
krásy prvého Šalamúnovho 
chrámu. Bol postavený po 
návrate z babylonského zaja-
tia a postupne zveľaďovaný. 
V spodnej časti obvodové-

ho oporného múru chrámo-
vej plošiny sa nachádza ešte 
aj dnes viditeľný tzv. západ-
ný kameň, ktorý je najväč-
ším kusom kameňa použitým 
v staroveku na stavbe. Váži 
517 ton je dlhý 13,6 m a vy-
soký 3 m. Pravdepodobne pri 
pohľade na podobné kamene 
v múroch dnes už neexistu-
júcej stavby jeruzalemského 
chrámu zazneli obdivné slo-
vá onoho učeníka. Obdiv bol 
namieste nielen kvôli veľkosti 
použitého materiálu, čo na-
značovalo dokonalú stabil itu 
a pevnosť, ale aj kvôli kráse 
budov na chrámovej plošine, 
ktoré boli bohato zlatené a v 
slnečnom svite boli doslova 
žiarivým zázrakom. Staviteľ-
ské umenie, vyjadrené v tejto 
impozantnej stavbe, si teda 
právom zaslúžilo uznanie. 

Je však zaujímavé vnímať 

učeníkov, len nedávno Ježiš 
postavil na čelo jeho bra-
ta Petra. Pamätá si aj scénu 
z cesty do Jeruzalema, keď 
dvaja ambiciózni Zebedejovi 
synovia, schopnejší než On-
drejov brat Peter, žiadali viac 
doceniť ich úlohu v spoločen-
stve učeníkov a žiadali prvé 
miesta v kráľovstve. Ondrej 
preto neobchádza predsta-
vených v spoločenstve, ale 
ich v najlepšom slova zmysle 
“namočí” do problematiky a 
spoločne predkladajú Ježišo-
vi prosbu o vysvetlenie jeho 
slov. Mohol ostať ticho. Mo-
hol sa uraziť, keď Ježiš za-
hasil jeho obdiv chrámových 
stavieb. Ondrej však bol uče-
níkom, ktorý si veci nene-
chával pre seba, ktorý neza-
metal smeti pod koberec, ale 
posúval veci dopredu tým, že 
sa pýtal. Aj vďaka jeho au-
tentickému prežívaniu a vní-
maniu sveta okolo seba, aj 
vďaka jeho empatii sa mohli 
učeníci dostať k Ježišovým 
slovám, ktoré by inak zrejme 
nezazneli . 

O niekoľko desaťročí ne-
skôr sa udiali veci, o ktorých 
Ježiš na podnet Ondreja hovo-
ril .  Rímske légie kvôli tvrdému 

odporu nielen pozabíjal i vzbú-
rencov, ale v návale zúrivosti 
zabíjal i každého, koho v Jeru-
zaleme našli a zničil i  chrám. 
Kresťania však už vopred ve-
deli o týchto udalostiach a 
poslušní Ježišovmu slovu ušli 
z Jeruzalema a zachránil i pr-
vokresťanské židovské spolo-
čenstvo od katastrofy. Všetci 
tí , ktorí neuveril i  Ježišovmu 
slovu, zahynuli v najkrvavej-
šej bitke v histórii vyvolené-
ho národa.  

Pane Ježišu, daj nám zve-
davé a otvorené srdce, aké 
zdobilo Tvojho učeníka On-
dreja, aby sme u Teba hľa-
dali odpovede na naliehavé 
otázky našich čias. Daj, aby 
v pokore pred Tvojim slovom 
a v zodpovednosti za spo-
ločenstvo Tvojich učeníkov, 
sme sa nepredbiehali v túžbe 
po postavení, ale v túžbe po 
Tvojom slove, v ktorom nám 
otváraš cestu do večného ži-
vota a chrániš aj pred čas-
nou skazou. Nech je nám 
príklad Tvojho svätého uče-
níka Ondreja a jeho mocné 
orodovanie pomocou v dobe, 
kedy veľmi potrebujeme roz-
lišovať znamenia čias a robiť 
múdre rozhodnutia. Amen.
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Ježišov postoj, ktorý na jednej 
strane nešetrí chválou na ad-
resu chudobnej vdovy a obety 
jej celého živobytia na údržbu 
chrámu, kým na druhej strane 
sa nepripája k obdivu apošto-
la tejto architektúry chrámu, 
ba dokonca hovorí o jeho úpl-
nom zničení. Hovoriť o zni-
čení jeruzalemského chrámu 
bolo vlastné starozákonným 
prorokom, najmä Jeremiášo-
vi, ktorý žil v pohnutých ča-
soch zániku prvého chrámu. 
Aj v spore, ktorý vznikol po 
vyhnaní predavačov z chrá-
mu, Ježiš sám priamo vyzýva 
k jeho zbúraniu a sľubuje, že 
vystaví nový (Jn 2,19). 

Aké posolstvo teda vychá-
dza z tohto úryvku evanje-
lia? Ježiš veľmi umne vyu-
žíva obdiv svojich učeníkov 
a premieňa ho na poučenie 
i varovanie. Pozýva svojich 
učeníkov dívať sa za vonkaj-
ší vzhľad vecí a vidieť hod-
noty, ktoré sú ukryté za ním. 
Podobne ako zníži l hodnotu 
zlatých mincí vhodených do 
chrámovej pokladnice boháč-
mi, rovnako znižuje stabil itu 
a trvácnosť stavby chrámu. 
Veľké sumy boháčov sú pre-
konané príspevkom chudob-
nej vdovy. Krása a trvácnosť 
chrámovej stavby je preko-
naná hodnotou nového chrá-
mu, za ktorý sa Ježiš sám vy-

hlasuje. Jeruzalemský chrám 
ako miesto zmierenia človeka 
s Bohom končí svoju úlohu a 
nahrádza ho nový chrám, vy-
budovaný nie ľudskou rukou 
- chrám Kristovho tela. Tak 
to neskôr pochopí azda naj-
bystrejší z jeho učeníkov, Ján, 
ktorý to potom zdôrazní vo 
svojom evanjeliu.

V danej chvíl i ,  však Ježišove 
slová: „Nezostane tu kameň 
na kameni”, hasia akékoľ-

vek nadšenie učeníkov z krá-
sy chrámových stavieb spo-
lu s ich národnou hrdosťou. 
Stíchnu. Nerozumejú tomu. 
Ešte ani zďaleka netušia to, 
čo sa odohraje v piatok pred 
veľkonočnou sobotou a čo 
potom na tretí deň. Ešte ne-
vedia nič o dare Ducha Svä-
tého. Jedno však vedia a sú si 
v tom istí: ich učiteľ nehovorí 
len tak. On má slová večného 
života. 

Trpká príchuť Ježišových 
prorockých slov a úplnom 
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zničení chrámu ešte rezonuje 
v srdciach učeníkov, keď krá-
čajú cez údolie Cedronu na 
Olivovú horu. Štyria z nich, 
keď prídu na miesto, kde ob-
vykle pod vrcholom hory po-
poludní oddychovali v tieni 
olivovníkov cestou do Betá-
nie, otvárajú tému chrámu 
znova a kladú Ježišovi otázky. 
Nie však posmešne ako zá-
konníci v chráme, ktorí v ten 
deň chceli Ježišovi dokázať, 

že sa mýli, ale s bázňou - ako 
učeníci, ktorí tušia, že sa tu 
môžu dozvedieť dôležité veci. 
Nespochybňujú Ježišovo slo-
vo, len sa pýtajú na čas, kedy 
to bude a na znamenie, kto-
rým sa to všetko začne. 

Títo štyria učeníci sú Pe-
ter, Jakub, Ján a Ondrej. Sú to 
presne tí, ktorých Ježiš povo-
lal od ich sietí ako prvých. V 
Markovom evanjeliu prví traja 
vystupujú vždy spolu a sú pri 
najdôležitejších udalostiach 
v Ježišovej blízkosti. Sú s Je-

žišom na hore Premenenia a 
preto aj potom v Getseman-
skej záhrade sú vyzvaní, aby 
s ním bdeli a modli l i  sa. Oni 
traja tvoria akýsi „výkonný 
výbor“ celého spoločenstva. 
Preto je divné, že evanjelis-
ta Marek pri opise tohto roz-
hovoru výslovne spomína aj 
Ondreja, Petrovho brata. Prví 
traja sa tohto dialógu zú-
častňujú ako tí, ktorí pred-
stavujú vedenie spoločenstva 
i vzhľadom k tomu, čoho sa 
im dostalo na hore Preme-
nenia. Ondrej je tu spome-
nutý pravdepodobne preto, 
že evanjelista Marek týmto 
spôsobom identifikuje učení-
ka, ktorý na začiatku vyslo-
vil obdivné slová o chráme. 
Môžeme sa domnievať, že to 
bol práve Ondrej, ktorý počas 
prestávky na Olivovej hore, 
znovu otvoril túto tému. 

Možno si predstaviť ako v 
Ondrejovi celou cestou hore 
rezonovala zdrvujúca pred-
poveď skazy Jeruzalema, kto-
rú na základe jeho otázky dal 
Ježiš celému spoločenstvu. 
Možno si predstaviť, ako On-
drej, ktorý bol vždy pohotový 
reagovať na potreby spolo-
čenstva, vycíti l ,  že vo vzdu-
chu visí téma, na ktorú je po-
trebné spýtať sa ich Učiteľa. 
Na druhej strane si uvedo-
muje aj to, že v spoločenstve 

Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ, 
pozri, aké kamene a aké stavby!“ Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké 
budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Keď 
potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa 
ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude 

znamenie, keď sa toto všetko začne plniť.“
Mk 13, 1-4


