
Zamyslenia na týždeň po 14. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 7. septembra 2018 

Piesne: ES č. 246, 456 

Text: Mt 26, 47 – 56 

„47Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a 

starších ľudu s mečmi a kyjmi. 48Jeho zradca dal im znamenie a povedal: Ktorého pobozkám, 

ten je; toho chyťte! 49A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Majstre! A 

pobozkal Ho. 50Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na 

Ježiša a zlapali Ho. 51A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, tasil meč, udrel 

veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo 

všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. 53Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a 

postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? 54Ale ako by sa potom naplnili Písma, 

že sa to musí tak stať? 55V tú hodinu riekol Ježiš zástupom: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a 

kyjmi, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával v chráme a učil, a nezlapali ste ma. 56Ale 

toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké Písma. Vtedy Ho všetci učeníci opustili a 

utiekli.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Keď ide o život, tak ide o všetko. Ježišovi išlo o život. Jeho učeníkom popri Ňom tiež. Čo 

urobia? Čo urobí Ježiš? Jeden z nich tasí meč, udrie veľkňazovho sluhu a odtne mu ucho. 

Nakoniec Ho všetci učeníci opustia. Ježišovi ide skutočne o všetko. Mohol prosiť nebeského 

Otca a postavil by Mu hneď viac ako 12 plukov anjelov. Ale ako by sa potom naplnili Písma, 

že sa to musí tak stať? Vie, že sa musí podrobiť ťažkému utrpeniu, ktoré Ho čaká. Stačilo by 

jediné slovo, aby utrpeniu unikol. Ale to nevyužil. Kvôli životu ustráchaných učeníkov, kvôli 

záchrane nášho života vydáva ten svoj za obeť.  

Ježiš je zajatý. Stáva sa zajatcom ľudského hriechu, ktorý ho doviedol až na golgotský kríž. 

Ľudské zlo, pýcha, túžba po moci pribila Ježiša na kríž. Láska je v zajatí, pravda je v zajatí, 

milosrdenstvo a odpustenie i svetlo sa ocitá v zajatí. Ale len do dňa veľkonočného rána. So 

vzkrieseným Kristom prichádza víťazstvo života nad smrťou, víťazstvo pravdy nad lžou, 

lásky nad nenávisťou, svetla nad tmou. Nech vzkriesený Kristus každý deň žije v našich 

srdciach a dáva schopnosť spoznať a silu vymaniť sa z najrozličnejšieho zajatia. Amen. 

  

Modlitba:  



Pane Bože, odpusť nám, že aj naše hriechy sa stali príčinou zajatia Tvojho Syna Ježiša Krista. 

Žijeme v zajatí strachu, bojíme sa o svoj život, o svoje zdravie, o svoj majetok, o svoju prácu, 

o svoju povesť... Osloboď nás z tohto zajatia. Obklop nás svojou láskou a milosťou. Nauč nás 

obetovať svoj život pre dobro a službu našim blížnym. Tak ako si Ty obetoval ten svoj pre 

našu spásu. Amen. 
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