
Zamyslenia po týždeň po Nedeli po Vstúpení 13. mája 2018  
 

Piatok 18. mája 2018 

Piesne: ES č. 247, 648 

Text: J 18, 33 – 38 

„33Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúc si Ježiša, povedal Mu: Si Ty kráľ 

židovský? 34Odpovedal mu Ježiš: Hovoríš to sám od seba, a či ti to iní povedali o mne? 

35Odpovedal Pilát: A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi Ťa vydali. Čo si urobil? 36A 

Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto 

sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo 

nie je odtiaľto. 37Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, 

že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo 

pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. 38Pilát Mu povedal: Čo je pravda? A ako to 

povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im: Ja nenachádzam na Ňom viny.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ježišovi nepriatelia priviedli Ježiša k Pilátovi s obvinením, že sa robí kráľom. Museli si nájsť 

také obvinenie, ktoré by obstálo v očiach rímskeho miestodržiteľa, pohana Piláta. Pred 

židovskou radou odsúdili Pána Ježiša pre niečo celkom iné: že sa vraj rúhal Pánu Bohu, keď 

sa označil za Božieho Syna v jedinečnom zmysle. Pilát Ho vypočúva, či je naozaj kráľom. 

Ježiš mu odpovedal slovami: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som 

vydal svedectvo pravde.“ To sú veľmi dôležité slová, lebo ukazujú, ako Pán Ježiš chápal seba 

samého, v čom On videl podstatu svojho poslania. Prišiel, aby vydával svedectvo pravde. 

Jeho zvesť o Pánu Bohu je to najpravdivejšie svedectvo o Bohu, aké vôbec máme k 

dispozícii. Jeho život, spôsob života, chápanie života, etické zásady – to je obraz 

najpravdivejšieho ľudského bytia. Nikde nenájdeme nič, čo by pravdivejšie vyjadrovalo a 

predstavovalo, ako má vyzerať ľudská bytosť. Žiadal zásadnú pravdovravnosť. Ľudia, ktorí sa 

cítili nepríjemne zasiahnutí Ježišovou požiadavkou úplnej pravdovravnosti, sa usilovali 

nepohodlného Ježiša umlčať alebo odstrániť. Pre svedectvo pravde sa dostával do konfliktov s 

tými, ktorých kritizoval, čiže ktorým hovoril neprikrášlenú pravdu o nich samých. Nasledovať 

Pána Ježiša v pravde znamená prijať Jeho kritiku, ktorú hovorí na našu adresu. Lebo Jeho 

kritické slová na adresu farizejov a ostatných ľudí sa v mnohom hodia aj na nás. Len pravda, i 

keby bola bolestná, vedie človeka dopredu. Pána Ježiša máme nasledovať aj v tom, že 

budeme verní pravde, že budeme slúžiť pravde, že budeme vydávať svedectvo pravde, a že 



budeme v tejto službe ochotní znášať aj rozličné nepríjemnosti, aby sme aj takéto dôsledky 

brali na seba, aby sme s Ním vážne rátali vo všetkých situáciách svojho života. I keď pravda 

býva spojená s krížom, i keď lož neraz prináša výhody, tak predsa nakoniec víťazí 

pravda. Mali by sme sa oslobodiť od duchovnej krátkozrakosti a dovidieť až k tomu cieľu, 

keď pravda na celej čiare zvíťazí. Preto by sme sa mali postaviť do služby pravdy i za cenu 

kríža. Symbol kríža, ku ktorému sa hlásime, nás k tomu zaväzuje. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme za všetky Tvoje dary, ktorými nás privádzaš k poznaniu 

pravdy. Tvoje slovo nás skrze Ducha Svätého vedie, učí aj napomína, ako máme žiť v súlade 

so zákonom a svätou vôľou Otca nebeského. Zosielaj nám neustále Svojho Ducha, aby sme 

boli Tvojimi vernými učeníkmi a nasledovníkmi. Aby sme v nikom a v ničom nehľadali našu 

spásu, len v Tebe, náš Vykupiteľ. Ty sám si povedal, že si cesta, pravda i život, a tak nech 

v Pravde žijeme tu na zemi i raz u Teba v nebesiach na veky vekov. Amen. 

Mgr. Belo Húska, zborový farár v CZ ECAV Necpaly 

 


