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Utorok 16. februára 2016 

Text: J 13, 21 – 30 
21Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a osvedčil toto: Veru, veru vám hovorím: 

Jeden z vás ma zradí. 22Učeníci v rozpakoch pozreli jeden na druhého, o kom hovorí. 
23Jeden z Jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, spočíval na prsiach Ježišových. 24Tomu 

dal Šimon Peter znamenie a povedal mu: Povedz, kto je to, o kom hovorí. 25On sa teda 

naklonil k hrudi Ježišovej a povedal Mu: Pane, kto je to? 26Ježiš odpovedal: Ten je to, 

komu podám omočenú skyvu. Nato omočiac skyvu, vzal ju a podal Judášovi, synovi 

Šimona Iškariotského. 27A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. Vtedy mu povedal 

Ježiš: Čo robíš, urob rýchlo! 28Ale nikto zo spoluhodujúcich nerozumel, prečo mu to 

povedal: 29Pretože Judáš mal pokladničku, niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal: 

Nakúp, čo potrebujeme na slávnosti! alebo, aby dal niečo chudobným. 30(Judáš) vzal teda 

skyvu a hneď vyšiel. A bola noc. 

Piesne: ES č. 115, 91 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Ježišova láska sa ukázala aj ako trpiaca. Od Neho sa učíme rozumieť slovám apoštola 

Pavla, že láska je trpezlivá a všetko znáša. On vedel o svojom zradcovi od počiatku 

a znášal ho trpezlivo. I jeho nohy umyl pri poslednej večeri, i jemu preukázal službu 

lásky. Vtedy ešte pre Judáša nebolo neskoro vstúpiť do seba a vyznať svoje hlboké 

poblúdenie, i keď sa už nachádzal v nebezpečnom pokušení. Stačí mu urobiť už len jeden 

krok, aby opustil láskavé spoločenstvo so svojím Pánom a so svojimi spolubratmi, 

učeníkmi, a už bude celkom v putách zlého. To aj urobil, keď vzal skyvu a vyšiel do tma-

vej noci. Aké je to dôležité aj pre nás: nenarušiť spoločenstvo s Pánom Ježišom 

a s bratmi a sestrami vo viere! Ako Pán Ježiš znášal svojho nehodného učeníka, tak 

znášajme aj my tých, ktorí zlyhali voči Pánu Bohu i nám. Inak sa naruší to Božie 

spoločenstvo lásky a odpúšťania a duchovne stroskotáme. Namiesto odpúšťania budeme 

odsudzovať, možno sa i v pýche povyšovať nad tých slabších, a namiesto lásky bude 

v našich srdciach zatrpknutosť. Opravdivá láska vie aj trpieť a znášať protivenstvá. 

U Pána Ježiša nevidíme jediné slovo výčitky, jediné slovo odsúdenia toho, čo Judáš robil, 

hoci o tom vedel a iste s tým nesúhlasil. No aj v tom je Jeho láska a trpezlivosť s nami. 

Tak ako jediný Ježišov pohľad po tom, ako ho zaprel, priviedol Petra k pokániu, tak aj 

Judášovo vyznanie: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú, mohlo byť začiatkom novej cesty, 

keby nebol prepadol zúfalstvu a nesiahol si na život. A tak sa už nestretol so vzkrieseným 

Pánom a nemohol už prijať Jeho odpustenie. Nech je jeho príbeh pre nás v tomto 

varovaním. Amen. 

Modlitba: 
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že Tvoja láska k nám je nekonečná, trpezlivá, 

dlhozhovievajúca a obetavá. Vidíme to aj v príbehu o Judášovi, ktorý Ťa zradil. Dnes už 

vieme, že sa to všetko muselo tak stať a že i Judáš bol súčasťou plánu, ktorý pripravil pre 

naše spasenie Tvoj i náš Otec nebeský. My Ti za všetko, čo si pre nás urobil, úprimne 

ďakujeme a Tvoje sväté meno oslavujeme. Amen. 
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