
Zamyslenia na týždeň po 10. nedeli po Svätej Trojici 
 

Piatok 10. augusta 2018 

Piesne: ES č. 564, 684 

Text: J 19, 9 – 16a 

„9znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Skadiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. 

10Pilát Mu teda povedal: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť Ťa a mám 

moc ukrižovať Ťa? 11Odpovedal Ježiš: Nemal by si moc nado mnou, keby ti nebolo dané 

zhora; preto, kto ma tebe vydal, väčší hriech má. 12Od tej chvíle snažil sa Ho Pilát prepustiť, 

ale Židia kričali a volali: Keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva 

za kráľa, protiví sa cisárovi. 13Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša, posadil sa na 

súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos, po hebrejsky Gabbata. 14Bol prípravný 

deň na veľkonočné slávnosti a bolo asi šesť hodín. I povedal Židom: Ajhľa, váš kráľ! 15Ale 

oni skríkli: Preč s Ním, preč, ukrižuj Ho! Hovorí im Pilát: Vášho kráľa ukrižovať? Veľkňazi 

odpovedali: Nemáme kráľa, len cisára! 16Nato im Ho teda vydal“ 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Keď sa Pilát rozprával s Ježišom v súkromí a On mu neodpovedal, obžalovanému Ježišovi 

povedal, že má nad Ním moc. Pán Ježiš však neprosil pozemského vládcu o milosť, lebo 

vedel, že to, čo sa s Ním deje, je súčasťou vyššieho plánu Toho, ktorý má Jeho prípad vo 

svojich rukách a v moci ktorého je sám Pilát. A tak sa vtedy na Pilátovom súdnom dvore 

neplnila vôľa ľudí, ale Boží plán; paradoxne aj cez nespravodlivé rozhodnutia ľudských 

vládcov sám Boh uskutočňoval svoje dobré plány. Ak aj Pilát pod nátlakom verejnej mienky a 

zo strachu vydal rozsudok o ukrižovaní Ježiša, posledné slovo pri odsúdenom Ježišovi nemal 

nakoniec ľudský sudca, ale Boh, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych. Ten istý Boh bude mať 

posledné slovo aj pri nás. Moc, ktorou sa rímsky prokurátor oháňal, nebola jeho vlastná, ale 

pochádzala od tej najvyššej autority – od samého Boha: „Nemal by si moci nado mnou, keby 

ti nebolo dané zhora.“ Pilátovi a všetkým pozemským svetským i náboženským vodcom bola 

moc dočasne zverená od Boha a ten nebeský Sudca raz spravodlivo posúdi, ako ju používali. 

Kým sa tak stane, buďme ľuďmi pevného zásadového charakteru, nie pokriveného, akým bol 

Pilát, ktorý zo strachu a pod tlakom verejnej mienky odsúdil Ježiša, hoci nenašiel na Ňom 

viny; alebo akými boli najvyšší kňazi, ktorí klamali, keď nad sebou uznávali ľudskú autoritu 

pohanského cisára namiesto Boha. „Všetci sa totiž musíme ukázať pred súdnou stolicou 

Kristovou.“ (2K 5, 10) A Pilát? Ten, ktorý nechcel pre Ježiša obetovať svoje pohodlie, moc a 



slávu, napokon všetko stratil. Do troch rokov upadol do nemilosti cisára a bol preložený na 

nevýhodnejšie miesto, kde si vzal život. Aj ten, ktorý sedel na súdnej stolici a odsúdil 

nevinného Syna Božieho, sa nakoniec musel zodpovedať pred Ním. Amen.  

 

Modlitba:  

Bože, ďakujeme za to, že sme v Tvojej moci. Ďakujeme za to, že si si predivne použil aj 

nespravodlivé rozhodnutia ľudských sudcov na naše spasenie. Urob z nás pravých 

kresťanských svedkov, ktorých dar nezvedie a hrozba neskloní. Nech žijeme v nepokryteckej 

viere a v kresťanskej zodpovednosti za seba a za druhých, vo vedomí, že sa raz budeme 

musieť zodpovedať pred Tebou, naším Sudcom. Amen. 
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