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Utorok 21. marca 2017 

Piesne: ES č. 483, 460 

Text: Mk 14, 43 – 52 

„Jeho zradca bol s nimi dohovorený; povedal im totiž: Ktorého pobozkám, ten je; chyťte Ho a 

spoľahlivo odveďte!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Verše 43 až 52 v 14. kapitole Evanjelia podľa Marka nám opisujú jednu z najdramatickejších 

scén záveru pozemského života Pána Ježiša. Dokladajú to slová: položili ruky na Neho, prišiel 

zástup s mečmi a kyjmi, zadržte Ho, odveďte Ho! Evokujú násilie, vojenský zákrok, represiu voči 

osobe Pána Ježiša. Dráma rastie v spojení s tým, prečo sa toto všetko deje, kto je za tým. Ako to 

už býva, i v tomto prípade je to niekto blízky. Jeden z dvanástich. Bozk – symbol lásky, úcty, 

priateľstva a blízkeho vzťahu – sa mení na prostriedok zrady, na znak, podľa ktorého vojaci 

spoznajú toho „vinníka“, ktorý si za svoje konanie „zaslúži smrť“. Pán Ježiš po tom, čo ho 

učeníci opustili a utiekli, vidí, že slová Písma sa napĺňajú a nastal ten čas, keď Ho vydajú do rúk 

pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú. Marek síce popisuje aj akúsi chabú scénu obrany 

Pána a Majstra zo strany „kohosi“ z prítomných, ktorý vytasil meč, i „akéhosi“ mládenca, ktorý 

chcel nasledovať Pána Ježiša, ale všetko nasvedčuje tomu, že je koniec – že strach učeníkov 

nateraz zavrel ich ústa a zobral im aj odvahu. Pán Ježiš je v zajatí „moci“ človeka.  

Podobne to môžeme vnímať aj dnes. Akoby samotná zvesť o Pánovi Ježišovi bola aj dnes 

v akomsi zvláštnom zajatí. Je to zajatie ľudskej ľahostajnosti, pýchy, nášho nezáujmu. Pár 

verných Ho ešte stále nasleduje. Čo však vtedy, keď príde zrada, nebezpečenstvo? Čo keď bude 

potrebné dosvedčiť vieru či priniesť obeť? My dnes vieme to, čo učeníci v Getsemanskej záhrade 

ešte nevedeli: Kristus nezostal zviazaný, zajatý, nezostal zbičovaný, nezostal na kríži ani v hrobe. 

Vstal z mŕtvych. Stal sa Víťazom. Cesta s Ním je správna, vedie do večnosti, k spáse a radosti. 

Takto sa nemusíme ničoho báť. Amen. 

 

Modlitba:   

Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, za cestu utrpenia, ktorú si pre naše spasenie vykonal. Ďakujeme 

za obeť na kríži, za istotu vzkriesenia i nádej večného života. Obdar nás, prosíme, vernosťou, 

láskou, trpezlivosťou. Obdar nás darom pokánia, buď nám blízky na ceste života. Amen. 
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