Suspírium: „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu
Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a
tvojmu právu ako jasnému poludniu. ” (Žalm 37,4-6)
Pieseň: Chválospev č. 169.: „Ten človek je šťastlivý...“
Pozdrav: „Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec
života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.“ (Jak1,12)
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v prvom liste apoštola Petra
v druhej kapitole v devätnástom až dvadsiatom piatom verši nasledovne: „Veď je to milosť,
ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí. Veď aká
je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a vydržíte v
utrpení, to je milosť pred Bohom. Veď na to ste boli povolaní; pretože aj Kristus trpel za vás a
zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v
jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal
tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme
odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Boli ste totiž ako
blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.” (1Pt 2,19-25)
Pieseň: Žalm č. 42.: „Ako živú vodu hľadá jeleň smädom trápený...
Vzdych: „Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v
slabosti.“ Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova
sila.“ (2Kor12,9)
Lekcia: Evanjelium podľa Matúša 26, 30-56
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej šiestej kapitole od tridsiateho po
päťdesiaty šiesty verš nasledovne.
„Kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi
od veľkňazov a starších ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on. Toho
chyťte!“ Hneď nato pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho.

Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel?“ Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili
sa ho. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho
sluhu a odťal mu ucho. Vtedy mu Ježiš povedal: „Vráť svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci,
čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho Otca a že
on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť légií anjelov? Ale ako by sa potom splnili Písma, že
sa to tak musí stať?“ V tej hodine povedal Ježiš zástupom: „Ako na zločinca ste na mňa vyšli
s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali? Denne som sedával a učil v chráme, a nezajali ste ma.
Toto všetko sa však stalo, aby sa naplnili prorocké Písma. Vtedy ho všetci učeníci opustili a
zutekali.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Slova Božieho
V Duchu a v pravde, modlíme sa. Modlitba:
Milostivý Otče, k Tebe prichádzame s pokáním, lebo vieme, že Tvoja reč je pravdivá a
schopná zlepšiť všetkých, ktorí s Tebou usilujú napredovať. Ďakujeme Ti, Otče za to, že si
nám dal túžbu v našich srdciach, aby sme dnes prišli, aby sme pred Tebou vyliali svoje srdcia
a vyznali Ti všetko, čo je hriech, odmietnutie a zrada v našich životoch, ktoré každý deň
zhromažďujeme, ale veríme, že nás osvieti sila Tvojho Ducha. Každú chvíľu nášho života
chceme slúžiť Tebe, ale i teraz musíme vyznať, že v našich slovách a skutkoch vždy
spoznávame, čo Ťa odrádza od nás, a prečo nie si prvý a posledný v našej každodennosti.
Prosíme Ťa, aby sme tu dnes boli mysľou i srdcom. Koniec koncov, len Ty vieš, s čím
predstupujeme pred Tvoju tvár, čo pre nás znamenal tento týždeň a čoho sa stále nemôžeme
zbaviť v mysli.
Prosíme Ťa o aktívne počúvanie, aby iba Tvoja dokonalá cesta a čistá reč existovala pre nás.
Slovo, ktoré nás stále hľadá, Tvoje Slovo, nech posilní životy Tvojich bratislavských
učeníkov, ich službu, príslušnosť, a vezme ich stále slabosti a povznesie ich silné stránky.
Dôverujeme i dnes v Tvoju milosť a prosíme, aby si bol Kristus Pán s nami prostredníctvom
Tvojho Ducha, lebo Tvoji učeníci majú uši. Amen.

Pieseň: Chválospev č.393: „Svätý Bože, ja pred Tebou srdce otváram...“
Vzdych: „Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Len on je moja
skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť.
Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh.“ (Žalm 62,6-8)

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 26, 49-50
„Hneď nato pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Ježiš
mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel?“ Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa
ho.“
Slávnostné zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!
Miestom konania je záhrada v Getsemane. Minulý týždeň sme sa zaoberali s Ježišovou
modlitbou, keď sa pripravuje na svoju smrť a prosí, aby sa naplnila vôľa Otca, ale teraz už
udalosti naberajú rýchly spád. Jeden z dvanástich sa stane zradcom a tridsať striebra je
lákavejšia a hodnotovo cennejšia ponuka ako zostať verný vlastnému Pánovi.
Všetko, čo predpovedali proroci, sa naplnilo, a všetko, čo Ježiš povedal učeníkom pri
poslednej večeri, sa naplní. A tak sa môžeme vždy dívať na Ježišove slová a zasľúbenia s
nádejou, vediac, že to, čo Pán zasľúbil, sa aj tak splní, a nestojí za to nasmerovať vlastný život
doprava a doľava, vzdať sa správ, ktoré som dostal/a z Tvojho Slova, a toto všetko sa napĺňa
práve pre nás.
Z učeníkov Judáš je ten, ktorého konanie je takmer nemysliteľné. Pri čítaní príbehu
zajatia Ježiša je zaujímavé vidieť správanie a reakciu ostatných učeníkov. Je pravda, že
týždeň pred Veľkou nocou je za nami, ale dnes sa môžeme bližšie pozrieť na to, čo sa deje,
keď mlčíme, keď si kladieme otázky, dostávame odpovede a čítame bez úsudku niektoré
pohyby Ježišovho zajatia ako naplnenie Písma.
A keďže sme nemohli spolu počúvať udalosti Veľkého týždňa, a tu v Božom príbytku
sme nemohli tento rok sláviť vzkriesenie Ježiša Krista, tieto biblické príbehy, prostredníctvom
ktorých môžeme znova obdivovať Božiu milosť, prijať Jeho lásku a prosiť dnes o žijúcich
učeníka, sa nevynechávajú. Ježiš i dnes ako vtedy svojich učeníkov nás učí, definitívne sa
zbaviť zlého. Iba on sám bojoval a môže bojovať až do dnešného dňa s naším hlavným
nepriateľom, ktorý nemá v sebe znamenie zrady alebo popretia ako ranu v nás, ale ako
vyznanie a vykúpenie hriešnikov. Čo Ťa živí, drahý brat a milá sestra ak nie vykúpenie
v Ježišovi Kristovi? Čo Ťa posilňuje ak nie jeho zadosťučinenie?
Drahí bratia a sestry! Posledná večera priniesla učeníkom mnoho prekvapení a jedným je
práve to, keď im Ježiš povie, že ho jeden z nich zradí. A v tomto prípade je otázne, prečo si
Ježiš vyvolil Judáša za svojho učeníka, ak vopred vedel, že toto spraví. Učeníci chodili s Ním
každý deň, počúvali jeho učenie o nebeskom kráľovstve, boli svedkami Jeho zázrakov, a

predsa existuje jeden z vyvolených, ktorý sa súdi a Ho celkom odsúdi. Je šokujúce, ba až
bolestivé čítať, že toto konkrétne „znamenie“: „Koho pobozkám, to je on“ pochádza od
učeníka, ktorý je s ním spojený.
Je šokujúce, ba až bolestivé, keď čítame, že Satan prenikne aj do najužšieho kruhu Ježišových
učeníkov, ktorý musí zraziť jeden z jeho. Využíva slabosť Judáša, ktorý natiahne ruku za
striebrom, a pritom, ho nazýva Rabbi." „Buď pozdravený, Rabbi!“
Boží plán spasenia sa však nekončí pri pohľade na Judáša, ani na dnešných Judášov. Všetci
sme dostali od Boha slobodnú vôľu, podľa ktorej sa môžeme rozhodnúť, kto stojí po Jeho
boku, vedľa Neho alebo Ho zapredá a nepodá svedectvo o Ňom. I dnes existuje veľa Judášov,
ktorí kladú svoje vlastné záujmy pred službu. Tí, ktorým je jedno, čo je pre Hospodina
šokujúce a bolestivé, keď sa na Neho pozerajú. Bohužiaľ toto správanie je v nás. Ba dokonca
nie je potrebný ani bozk zrady. Môžeme Hospodina zradiť so zavretými ústami. Keď naše
životy nezvýrazňujú počuteľnosť Jeho vôle a viditeľnosť Jeho skutkov, keď sa chceme
prispôsobiť davu, ťažiť z toho, čo už vieme o Učiteľovi zákona a vieme, kde sa nachádza.
Ježišovo zajatie popisujú všetky štyri evanjeliá v rôznej podobe, ale nakoniec sa v tom
zhodujú, že urýchľujú Ježišovo utrpenie.

Judáš, ktorý bol doteraz na strane Ježiša, je teraz na strane nepriateľa. Prichádzajú Ježišovi
nepriatelia vedení Judášom, vyzbrojení mečmi a palicami, a neskôr Ježiš tiež poznamenáva,
že pochodujú proti Nemu ako lupiči, akoby On sám bol zločinec. Ježiš vie, na čo sa
pripravujú, vie, že toto je tiež súčasťou i začiatkom Jeho utrpenia, ale keď prijíma vôľu Otca a
poslúcha až do konca, dáva svoj život do Božích rúk.
30 strieborných od veľkňazov a starších odhalí Judášovu ľudskú a Ježišovu božskú podstatu iniciuje Jeho „vyznanie“, keď zneužije znamenie lásky, bozk, takže sa stane znamením, ktoré
Ježiša zradí.
Zahubil svojho Pastiera. Chyťte toho, koho bozkávam, a Ježiš vo svojom zvítaní poznamená
iba: „Priateľu, načo si prišiel?“ (Mt 62,50) Nazýva svojho nepriateľa priateľom, ktorý sa stal
učeníkom, o ktorom vie, prečo prišiel, a je dokonca pripravený trpieť a zomrieť i pre tohto
zradcu.

Chovanie Judáša je väčšinou to, čo odsudzujeme v súvislosti so zajatím, ale Slovo predstavuje
ďalšie dve formy správania sa: keď jeden z učeníkov vytasil svoj meč, a uťal ucho sluhu
Veľkňaza. Keď je vôľa konať, ale ľudská sila a odťaté časti tela nenapomáhajú k spaseniu,
pretože čo musí byť splnené podľa Božieho plánu, nemôže človek vykonať mečom alebo
životom. Lebo moje ochranné činnosti a prejavy po boku Ježiša nemajú takú váhu ako
pôsobenie Ježiša, pretože On je náš hlavný opatrovník, Spasiteľ a Pastier, a ja sám nedokážem
nič robiť. On mohol požiadať Otca, aby ho zachránil so svojimi armádami anjelov, alebo
dokonca ukryl pred Judášom tajomstvo viery, ale on dopredu už naznačil, že bude niekto, kto
ho zradí. Ale len takto bude možné naplniť Písmo.
Tretia forma správania sa učeníkov je, keď „všetci učeníci ho opustili a utiekli“.
Komunita plná prísľubov, ktorí len hovoria, že vykonajú všetko, ale keď uvidia meče, palice
a Ježiša v putách, utečú, akoby s ním nemali nič spoločné.
Je opustený vo svojej úlohe, zostal so svojimi žalobcami, ale v tejto samote ho Boh
potvrdzuje a obdaruje poslušnosťou, ktorá ukazuje prijatie všetkých, ktorí sa Ho vzdali.
Drahí bratia a sestry! Biblia neskrášľuje životy učeníkov. Neexituje dokonalá, bezchybná,
pretrvávajúca a bezhriešna komunita, a nie je ním ani prvý kruh Ježišových učeníkov. Mali
však miesto v Ježišových rozhodnutiach, ktoré im boli dané, aby tam boli, aby našli svojho
Majstra v Ježišovi. Boli mu zverení, aby mu uverilo okolie, hoci iba na obmedzenú dobu, ale
svojimi zázrakmi ich nemal len očariť, ale darovať im vieru, lásku a nádej.
Mnohokrát, akoby sme sa videli v tomto spoločenstve. V spoločenstve, ktorému, ak Boh urobí
dobré, posilní sa ich viera bez ohľadu na to, čo robíme pre Ježiša a či ohlasujeme Jeho Slovo.
Buďme k sebe dnes v spoločenstve Kristovom úprimní, koľkokrát sme Ho zapreli svojimi
sľubmi, koľkokrát sme Ho osobne zradili, a sme kráčali po ceste ako učeníci z Emaus. Chceli
sme vymazať všetko, čo sme s Ním prežili. Vymazalo by sa to všetko, čo sme doteraz prežili
s Pánom.
A On? Napriek tomu so svojou milosťou i dnes sa k nám priblíži. Zradca a utečenec môžu
prísť pod Ježišov kríž. Ježišovo zajatie sa nekoncentruje iba na Judáša, nie je to iba Judáš, kto
je vinný za to, čo musel Ježiš pretrpieť. Ale i my sami, pretože to bolo pre naše hriechy už
spáchané a ešte nespáchané. On, ktorí utrpel zajatie, výsluchy, výsmech a údery.
Ale ako vykúpení hriešnici sa nám dostalo zadosťučinenia, dnes môžeme prinášať naše zrady,
náš náhly hnev a náš únik, aby nám Božie slovo odhalil skutočnosť našich životov, čo všetko

ničí môj vzťah so Všemohúcim Pánom. A keď uvidím svoje hriechy, dovoľ mi Pán môj,
prijať znamenie Tvoje lásky. A v reakcii na to, že sa úplne zlomím a úplne sa mu odovzdám,
aby ma On formoval, viedol a prepustil na slobodu za cenu Jeho zajatia a smrti.
Prosme Pána, nech náš životný príbeh objasní Ježišov kríž, aby sme vedeli, komu patríme.
Musíme sa posilniť v službe, musíme prijať Kristovu moc, môžeme sa stať učeníkom, ktorý
vydrží v pokušení a nenahradí Svojho Pána ničím. Chce však žiť život plný, mierumilovný a
možno plný skúšok, ale v úzkom spojení s Kristom. Aby sme mohli vydržať vo svojom
pevnom rozhodnutí, tak poďte. a modlime sa, drahí bratislavskí učeníci. Amen.
Modlitba:
Bože náš, ďakujeme Ti, že si vytrval pri nás hriešnikoch, a Tvoj jediný splodený Syn utrpel
všetko, čo si zaslúžime. Sme Ti vďační za náš život, i prísľub večného života.
Prosím, daj nám pozemský život charakterizovaný nie zradou, ale vytrvalosťou vedľa Teba.
Životom, ktorý nie je sprevádzaný únikom, ale čelením našim problémom.
Prosím, pomôž nám znášať následky našich hriechov, stoj na našej strane, keď hľadáme
riešenia, podávaj nám radu a vedenie prostredníctvom Tvojho Slova prítomnosťou Ducha
Svätého, aby sme cítili, že máme Pána, ku ktorému môžeme pristupovať kedykoľvek, a ku
ktorému môžeme priniesť čokoľvek.
Takto sa dnes modlíme za našich chorých, ktorí dostávajú nové terapie, aby k Tebe mohli
volať s nádejou. Modlíme sa za tých členov rodiny, ktorí podporujú svojich blízkych v
chorobe. Modlíme sa za unavené duše a modlíme sa za všetkých, ktorí sú každý deň po
Tvojom boku, posilňujú svoju vieru Tvojím slovom a vytrvalo im sprostredkuješ vo všetkom
Tvoju pomoc.
Ďakujeme Ti, Pane, za požehnanie, ktoré sme zažili počas tohto týždňa. Prosíme Ťa, Stráž
deti na dovolenke a daj rodičom a starým rodičom dostatok trpezlivosti a pokoja na všetko.
Vypočuj nás za vernosť Pána Ježiša Krista. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného
darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)
Požehnanie: „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a
určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ (Iz 41,10)
Pieseň Chválospev č. 504:1-4 „Beriem ako žiadaš, kríž môj…”

