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Streda 12. apríla 2017 

Piesne: ES č. 112, 116 

Text: L 22, 1 – 6 

„Potom hľadal príležitosť zradiť im Ho bez prítomnosti ľudu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ľudí, ktorí iných zrádzajú, často zvykneme „titulovať“ slovíčkom Judáš. Často zvykneme vo 

svojom pohľade na spravodlivosť niekomu nalepiť na čelo nálepku nášho posúdenia a, žiaľ, aj 

odsúdenia. Iste, Judášov čin voči priateľstvu a dôvere Pána Ježiša nie je férovým postojom medzi 

priateľmi a ľuďmi, ktorí prechovávajú spoločné ciele, dôveru a snahu niečo priniesť tomuto 

svetu. No táto snaha priniesť čosi pre svet je mnohokrát práve tým kameňom úrazu, ktorý dokáže 

dvoch ľudí, spojených úprimným priateľstvom, rozdeliť na ich ceste a zmeniť ich na nepriateľov. 

Judáš aj Pán Ježiš Kristus mali v zásade rovnaký cieľ. Obom šlo o záchranu sveta – no rozišli sa 

v podstate. Zatiaľ čo Pán Ježiš Kristus prišiel, aby hľadal a spasil, čo by ináč bolo zahynulo, 

prišiel, aby sa stal Záchrancom celého sveta; tak Judáš videl záchranu „sveta“ iba vo svojom 

politickom meradle, zameranú iba na vyvolený národ a nastolenie mesiášskej ríše, zbavenej 

rímskej okupácie. Dva postoje, dva kontrasty, a predsa majú niečo spoločné, no v niečom sa 

zásadne rozchádzajú: v egu človeka. Pán Ježiš Kristus totiž neprišiel na svet, aby si plnil svoje 

sny a politické predstavy, ale aby slúžil, aby dal svoj život za mnohých, a tak naplnil vôľu svojho 

Otca v nebesiach. Judáš sa naproti tomu nevie zžiť s týmto postojom. A nielen on – podobne aj 

Peter, keď varuje Pána: „To sa ti nesmie stať.“ Obaja mali problém s tým, čo im Pán predstavil. 

Jednoducho si dovolil nabúrať ich zaužívanú predstavu o mesiášovi, dovolil si túto ľudskú 

„konštrukciu“ obrátiť naruby a postaviť proti nej slúžiacu, sebaobetujúcu lásku v poslušnosti k 

Otcovi. Odpoveď Pána Ježiša Krista na tieto ľudské „konštrukcie“ je jasná: „Choď za mňa, 

satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské.“ (Mt 16, 23) Judášov 

postoj síce smeruje k ideálu, no nie je schopný vidieť iný názor, a tak ide až do krajnosti, k zrade. 

Pán Ježiš Kristus však skutočne vykoná mesiášsky čin a naplní ním nie konkrétne ľudské 

predstavy, ale Boží plán záchrany, ktorý bol v konečnom dôsledku pripravený aj pre Judáša. 

Otázne zostáva už len to, pre ktorý plán sa rozhodneš ty: či pre ten svoj, či pre ten Boží. Amen. 

 

Modlitba:   

Vďaka Ti, Pane Ježiši Kriste, že v tomto čase vrcholiaceho pôstu nám dávaš spoznávať zásadné 

veci našej záchrany, a to najmä v každodennom hľadaní a plnení vôle nášho nebeského Otca. 

Pomôž nám, aby sme naozaj v Duchu a pravde hľadali nie to, čo je ľudské, ale to, čo je Božie, 

a tak boli soľou zeme a svetlom sveta všade tam, kam si nás pošleš. Amen. 
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