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Milí mladí priatelia,

v prvej časti POHĽADOV NA ŽIVOT KRISTA sme sa zamýšľali 
nad Ježišovým životom a učením. Sledovali sme jeho život uči
teľa a proroka až po jeho umučenie.

V tejto druhej časti sa zameriame na Ježišove posledné dni, 
na jeho umučenie a smrť. Zoznámime sa s pomermi, v ktorých 
Kristus žil a uskutočňoval svoje vykupiteľské poslanie. Pohovorí
me si o židovskom národe, o jeho reprezentantoch, o Jeruzalem
skom chráme, o židov ských sviatkoch, o mesiášskych túžbach, 
ktoré ovládali Židov v čase, keď žil v Palestíne Ježiš Kristus. Pre
skúmame starozákonné proroctvá o Vykupiteľovi a  vysvetlíme 
si, prečo musel Kristus zomrieť ako zločinec, odvrhnutý židov
ským národom. Povieme si, ako splnil svoje kňazské a vykupiteľ
ské poslanie.

Toto všetko treba poznať, ak chceme hlbšie pochopiť udalosti 
posledného týždňa Ježišovho života a jeho umučenie.

V prvej časti POHĽADOV sme nechceli opisovať Kristov život, 
mal to byť len návod, ako čítať a lepšie chápať evanjeliá. Od toh
to úmyslu sa nechceme odchýliť ani v tejto časti. Pri niektorých 
statiach sa možno bude zdať, že sú osobné. To preto, lebo nie je 
možné, aby pri písaní o takých pôsobivých udalostiach nezaujal 
k nim pisateľ osobný postoj. Veď o to nám napokon ide aj pri čí
taní evanjelia: osobne ho prežívať a zaujať k nemu vlastný postoj.

Ak nás uvažovanie o  utrpení, ktoré podstúpil Ježiš z  lásky 
k nám, nenaučí vrúcne ho milovať, nič iné nás k nemu nepritiah
ne. Sám Ježiš to tak povedal: „Až budem vyzdvihnutý od zeme, 
všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12, 32).

Váš priateľ
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Motto

Veď Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí,

ale aby mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, 

aby svet odsúdil, 
ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 16 – 17
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l.  ČO BY SME MALI VEDIEŤ  
 O ŽIDOVSKOM NÁRODE? 

1. Prierez dejinami židovského národa

Židovský národ pochádza od Abraháma. Abrahám bol z ara
mejskej rodiny Táreho, ktorý býval v Chaldejskom Ure neďaleko 
Perzského zálivu. Odtiaľ sa Táre presťahoval do  Haranu spolu 
so synom Abrahámom, jeho bezdetnou manželkou Sárou a vnu
kom Lotom. V Harane dostal Abrahám od Boha príkaz a veľký 
prísľub:

„Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho 
otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba 
veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš 
požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem 
tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky po
kolenia zeme!“ (Gn 12, 1 – 3).

To mu Boh povedal, hoci jeho žena Sára bola neplodná. Abra
hám uveril Bohu. Bol to spravodlivý a bohabojný človek. Odišiel 
do krajiny Kanaán so ženou Sárou aj so synovcom Lotom. A Boh 
obnovuje svoj prísľub:

Keď sa Lot od  neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: 
„Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, 
na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe 
a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako 
prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, 
bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo (Gn 13, 14 – 16).

Boh splnil svoj sľub a Sára v neskorej starobe porodila syna 
Izáka. Od Izáka pochádza Jakub. Jakub mal dvanásť synov, ktorí 
sa stali zakladateľmi dvanástich kmeňov židovského národa. Boh 
zmenil Jakubovo meno na Izrael, preto sa Židia volajú aj Izraelit
mi. Udalosti sa odohrali v 16. – 14. storočí pred Kristom.

Za vlády Hyksósov sa Jakub presťahoval z  Kanaánu, čiže 
Zasľúbenej zeme, do  Egypta spolu so  svojimi dvanástimi syn
mi a  ich rodinami. Prvý sa tam usadil Jozef, Jakubov miláčik, 
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ktorého žiarliví bratia predali kupcom a tí zasa do Egypta. Na
daný a šikovný Jozef si neskôr získal faraónovu priazeň a ten ho 
ustanovil za správcu celého Egypta. Tak sa stal Jozef v krajine 
prvým mužom po faraónovi.

V čase hladu prijal do Egypta celú rodinu spolu s otcom Jaku
bom, ktorý tam aj zomrel. Zomierajúci Jakub dáva požehnanie 
svojim synom a osobitne Júdovi:

„Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia! ... Ne
oddiali sa žezlo od  Júdu, ani berla od  jeho nôh, kým nepríde 
Ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy“ 
(Gn 49, 8 – 10).

Počas Jozefovho života sa mali Izraeliti v Egypte dobre. Keď 
zomrel Jozef i faraón, ktorý im bol priateľsky naklonený, lebo si 
obľúbil Jozefa, upadli do otroctva, v ktorom žili asi 430 rokov. 
Za ten čas sa z nich vytvoril národ, ktorý sa v Egypte rozšíril.

Egypťania sa báli, že im Židia prerastú cez  hlavu, a  preto 
s nimi kruto zaobchádzali. Nútili ich na tie najťažšie práce a fa
raón vydal príkaz zabiť každého židovského chlapca, ktorého 
porodí Židovka. To preto, aby sa národ nemnožil. Židia veľmi 
ťažko znášali kruté zaobchádzanie a vrúcne prosili Boha, Jahve
ho, aby ich vyslobodil z tohto otroctva. Boh ich vypočul. Poveril 
Mojžiša, ktorého na túto úlohu pripravoval, aby predstúpil pred 
faraóna a žiadal prepustiť Židov z Egypta do zeme Kanaán, ktorú 
Boh prisľúbil a dal už Abrahámovi. Faraón nechcel dať Izraeli
tom slobodu, preto Boh zoslal na Egypt strašné pohromy (desať 
egyptských rán), aby ho prinútil prepustiť ich.

Bolo to pravdepodobne za  vlády Ramzesa II. v  13. storočí 
pred Kristom.

Počas cesty, ktorá trvala štyridsať rokov, sa Boh o Izraelitov 
zázračne staral. Kŕmil ich, napájal a  Mojžišovi odovzdal Desa
toro, ktoré sa v  budúcnosti stalo základom židovského zákon
níka. Zachovávanie Desatora zaručovalo stále Božie požehnanie 
a malo byť prejavom lásky vyvoleného národa k Bohu. Prostred
níctvom tohto národa chcel požehnávať všetky ostatné národy. 
Z neho mal prísť na svet Vykupiteľ.
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Po štyridsaťročnom blúdení po  púšti sa jednotlivé kmene 
postupne usádzajú po celom území Kanaánu, ktoré im Boh po
máha vydobývať od tamojších obyvateľov. Mojžiš už vtedy nežil. 
Vodcom národa sa stal Jozue a po ňom takzvaní sudcovia.

Neskôr si Izraeliti proti Božej vôli žiadajú kráľa. Tak sa prvým 
kráľom stáva Saul. Za jeho vlády, no najmä za vlády jeho nástup
cov, Dávida a Šalamúna, sa izraelské kmene spojili v  jednotný, 
mocný štát. Jeho právomoc siahala od Egypta až po Eufrat v Sý
rii za  Damaskom. Toto obdobie bolo najslávnejším obdobím 
Izraela. Bolo to asi tisíc rokov pred Kristom.

Kráľ Dávid, ktorý pochádzal z Júdovho kmeňa a z mesta Bet
lehem, nepreslávil izraelské kráľovstvo len politickou mocou. 
Bol nadšeným pevcom a  Božím miláčikom. Boh mu obnovuje 
prísľub:

„Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, usta
novím po  tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať 
z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môj
mu menu dom a  ja upevním trón jeho kráľovstva naveky“ 
(2 Sam 7, 12 – 13). 

Budúci Mesiáš bude teda pochádzať z rodu kráľa Dávida! Dá
vidov syn Šalamún postavil prvý Jeruzalemský chrám, ktorý sa 
stal duchovným centrom, objektom hrdosti a  miestom útechy 
Izraelitov v ďalších storočiach. Bolo to jediné miesto, kde Boh 
dovoľuje, aby sa mu prinášali obety za hriechy, a kde zvláštnym 
spôsobom prebýva. Tam bola uložená archa zmluvy a kamenná 
tabuľa Desatora.

Po Šalamúnovi sa kráľovstvo rozpadá na Judské a Izraelské. 
V období týchto dvoch kráľovstiev (930 – 585 pred Kristom) po
siela Boh národu významné osobnosti, prorokov. Ich poslaním 
bolo prebúdzať v národe vieru v  jediného Boha, zjavovať jeho 
vôľu, odvracať národ od modloslužby, budiť v ňom národné po
vedomie a  hlásať príchod Mesiáša. Toto obdobie bolo charak
terizované útlakom Asýrčanov, ktorí si podmanili Izraelské krá
ľovstvo, a útlakom Babylončanov, ktorí zničili Judské kráľovstvo.

Nasleduje smutné obdobie babylonského zajatia (586 – 538 
pred Kristom), ktoré sa začína zničením Jeruzalema.
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V období dvoch kráľovstiev vystúpili proroci Eliáš, Elizeus, 
Ozeáš, Amos, a najmä Izaiáš (750 – 725 pred Kristom).

Proroci, ktorí pôsobili počas babylonského zajatia, ohlasovali 
„Božie kráľovstvo“. Boli to Jeremiáš, Ezechiel a Daniel.

Po zániku Babylonskej ríše si Izraelitov podmaňujú Peržania 
(538 – 167 pred Kristom). Kráľ Kýros povoľuje roku 538 Židom, 
aby sa vrátili do  vlasti a  postavili nový chrám. Všetky kmene 
okrem kmeňa Júdovho a  Léviho sú rozmetané. Júdov kmeň 
preto preberá vládu nad zvyškami Izraela. Z Léviho kmeňa sa 
regrutujú starozákonní kňazi. Stále väčší vplyv v národe nado
búdajú kňazi, najmä veľkňaz. Vystupujú ďalší proroci, ktorí svo
jimi proroctvami stupňujú v národe túžbu po Mesiášovi. Bol to 
Zachariáš, Malachiáš a Joel.

Roku 198 pred Kristom si Judeu podmaňuje sýrsky kráľ Anti
ochus III. Vtedy začína medzi Izraelitov prenikať grécka kultúra, 
takzvaný helenizmus.

Roku 63 pred Kristom sa Palestíny zmocnili Rimania, ktorí 
v  nej vládli prostredníctvom miestodržiteľov aj v  čase, keď žil 
Kristus. 

– o –

2. Poslanie židovského národa

Boh si od samého počiatku vybral tento národ, aby z neho 
vyšiel Mesiáš, Vykupiteľ sveta.

Počas dejín ho viedol ako otec syna, ako pastier svoje ovečky, 
ako manžel svoju manželku. Často ho tvrdo vychovával. Svoju 
vôľu a príkazy mu zjavoval prostredníctvom prorokov, ktorých 
autorita často prevýšila aj autoritu kráľa. Čím viac hrozilo ne
bezpečenstvo odpadlíctva od pravej viery, tým častejšie sa ob
javovali proroci, ktorí prebúdzali túžbu po  Vykupiteľovi. Boží 
prísľub sa prenášal z pokolenia na pokolenie a často bol jediným 
prameňom posily v ťažkých chvíľach otroctva.

Vykupiteľa nazývali Židia „Mašiah“ (Mesiáš), čo znamená „Po
mazaný“, po grécky Chrestos. Z tohto slova vzniklo aj slovenské 
Kristus. Už názov označuje, že ide o vladára, kráľa, ktorý privedie 
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pod svoje žezlo celé národy. V staroveku totiž u Židov pomazáva
li kráľov olejom. A túto úlohu vykonávali proroci.

To, čo ľudstvo po  páde prvých ľudí cítilo ako ťažkú poro
bu, pocit neodpustenej viny a túžbu po zmierení, to sa u Židov 
zachovalo vo  svojej podstate. Navonok to vyjadrovali túžbou 
po odpustení, po príchode Božieho kráľovstva prostredníctvom 
Mesiáša.

– o –

3. Proroctvá

Bude iste osožné, ak si aspoň v stručnom prehľade všimne
me, čo všetko prorokovali proroci o Mesiášovi.

a) O pôvode Mesiáša

Keď Abrahám preukázal ochotu obetovať svojho jediného 
syna Izáka, Boh mu povedal:

„Pretože si toto urobil a  svojho syna, svojho jediného si 
neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáram
ne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi 
a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní 
brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané 
všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas“ (Gn 22, 
16 – 18).

Zomierajúci Jakub predpovedá Júdovi, že kráľovské žezlo mu 
nik neodníme a v jeho potomstve sa naplní prísľub daný Abra
hámovi. 

Žalmista spolu z Izaiášom predpovedá, že Mesiáš bude Dávi
dov potomok:

Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dá
vida. Jeho rod bude trvať naveky a predo mnou sa ako slnko 
bude vznášať jeho trón; a navždy bude pevný sťa luna, verný 
svedok na oblohe“ (Ž 89, 36 – 38). 

Dávidov otec bol Jesse (Izai), a preto Izaiáš píše:
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„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vy
kvitne“ (Iz 11, 1). 

Izaiáš ďalej predpovedá, že Mesiášova matka bude panna: 

„Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí 
syna a dá mu meno Emanuel,“ t. j. Boh je s nami (Iz 7, 14).

b) O mieste a čase narodenia

Prorok Micheáš predpovedal, že Mesiáš sa narodí v Betleheme: 

„A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba 
mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpra
dávna, odo dní večnosti“ (Mich 5, 1).

Prorok Aggeus hovorí, že Mesiáš príde na  svet v  čase, keď 
bude vybudovaný druhý chrám (Ag 2, 7 – 9).

Prorok Daniel presne určuje čas Mesiášovho príchodu a smr
ti, spustošenie Jeruzalema a chrámu, zakončenie éry starozákon
ných obiet v chráme. Prorokuje, že chrám už nikdy nepostavia:

„Od vyjdenia rozkazu, aby sa Jeruzalem znova postavil, 
až po pomazané knieža, bude sedem týždňov a šesťdesiatdva 
týždňov; znovu sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. Po šesť
desiatich dvoch týždňoch zabijú pomazaného bez  toho, že 
by mal (vinu). A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí mesto 
a svätyňu; koniec toho bude pustošenie a po vojne bude pred
určené ničenie. V jednom týždni však potvrdí zmluvu s mno
hými a v polovici týždňa prestane obeta a žertva, v chráme 
však bude ohavné spustošenie a až do dovŕšenia a do konca 
potrvá spustošenie“ (Dan 9, 25 – 27).

c) O Mesiášovom predchodcovi

Malachiášovo proroctvo hovorí:

„Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. 
I zaraz príde do svojho chrámu Panovník...“ (Mal 3, 1).
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A Izaiáš hovorí:

„Čuj! Ktosi volá: Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte 
na pustatine chodník nášmu Bohu! ... A zjaví sa Pánova sláva“ 
(Iz 40, 3. 5).

d) O prívlastkoch Mesiáša

Mesiáš bude Božím Synom... (porov. Ž 2, 2 – 7).
„Mocný Boh, Knieža pokoja...“ (porov. Iz 9, 5 – 7).
„Spočinie na ňom Duch Pánov...“ (Iz 11, 2).
Bude ponížený, dobrotivý, milosrdný... (porov. Iz 11, 1 – 5; 42, 
1 – 4; 61, 1 – 3).

Bude zázračne uzdravovať:

„Vtedy sa roztvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. 
Vtedy sťa jeleň bude skákať chromý a jazyk nemého zaplesá“ 
(Iz 35, 5 – 6).

e) O jeho poslaní

Mesiáš bude učiteľ a prorok (Iz 61, 1; 42, 1 – 7), zákonodarca 
a kráľ v novom kráľovstve (Iz 55, 3 – 4; Ž 2, 6; Zach 9, 9 – 10; Jer 23, 
5), bude kňazom naveky podľa rádu Melchizedechovho a usta
noví obetu za naše hriechy (porov. Ž 110, 4; Mal 1, 11; Iz 53, 4 – 10).

f) O jeho umučení a smrti

Ocenia ho na tridsať strieborných... (porov. Zach 11, 12 – 14). 
Pohania ho budú bičovať a potupovať... (porov. Iz 50, 6). 
Pripočítajú ho medzi zločincov... (porov. Iz 53, 12).
V smäde ho napoja žlčou a octom... (porov. Ž 69, 22; 22, 16). 
O jeho rúcho sa rozdelia... (porov. Ž 22, 19).
Pochovajú ho v hrobe boháča... (porov. Iz 53, 9).

g) O jeho zmŕtvychvstaní a oslávení

Jeho telo neuzrie porušenie... (porov. Ž 16, 10). 
Bude univerzálnym kráľom... (porov. Ž 2, 7 – 13).

– o –
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4. Zhrnutie učenia prorokov

V Izraeli žije Boží ľud a speje k cieľu, ktorý prinesie požeh
nanie všetkým národom. Vidíme to jasne v  prísľuboch, ktoré 
dal Boh patriarchom židovského národa. Očakávanie budúceho 
Kráľa a Spasiteľa je tu ešte len slabo naznačené. Mesiášsku ideu 
naplno rozvinuli až proroci po  zániku Dávidovho kráľovstva. 
Z kníh prorokov možno vyvodiť tieto názory na Mesiáša:

a) Mesiáš bude kráľom z Dávidovho rodu, kráľom nábožen
ským, víťazom a vládcom nad celým svetom. To bol prvý a zá
kladný názor na Mesiáša.

b) Druhý názor hovorí, že mesiášske kráľovstvo bude vlastne 
Božím kráľovstvom. V tomto kráľovstve bude mať dôležitú úlohu 
Sluha Jahveho, prorok, svetový zákonodarca, trpiteľ, ktorý učiní 
zadosť za hriechy, zomrie a bude oslávený.

c) Tretí názor hovorí, že Božie kráľovstvo sa odovzdá Synovi 
človeka, ktorý príde z neba a bude kraľovať na miestach zniče
ných kráľovstiev a ríš.

d) Mesiášsku dobu bude charakterizovať „Nová zmluva“, kto
rá bude spravodlivejšia ako „Stará zmluva“.

e) Konečná spása spojená s  príchodom mesiášskeho diela 
a  Božieho kráľovstva obsahuje aj vzkriesenie z  mŕtvych, ktoré 
bude dielom Božej moci. Takto Božia spravodlivosť bohato od
platí každé utrpenie, ba i smrť, ak ich človek podstúpi za vernosť 
Božiemu zákonu.

f) Zmŕtvychvstanie sa týka nielen spravodlivých, zbožných, 
dobrých, ale aj bezbožných a zlých. Jedni vstanú, aby získali več
nú odmenu, druhí večný trest. Pred zmŕtvychvstaním spravodli
ví spočívajú „v pokoji“, t. j. na radostnom, jasnom mieste.

To boli myšlienky a názory Židov v období asi 150 rokov pred 
príchodom Krista.

K týmto ideám postupne prenikali aj myšlienky na iného Me
siáša – Vysloboditeľa. Židia boli veľmi sebavedomým a  hrdým 
národom „nepoddajnej šije“. Žili s vedomím, že ich jediným krá
ľom je Boh a oni sú jeho vyvoleným ľudom. Mesiášske myšlienky 
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len umocňovali ich sebavedomie a pocit nadradenosti nad iný
mi národmi.

Práve preto veľmi ťažko znášali útlak od  Asýrčanov, Baby
lončanov, Peržanov alebo v  Kristových časoch útlak Rimanov. 
Dlhodobý útlak v nich stupňoval túžbu po Osloboditeľovi – Me
siášovi, lenže to už nebola pôvodná náboženská túžba. Chceli 
Vykupiteľa politického, ktorý zvrhne moc nenávideného Ríma, 
nastolí svetové panstvo Židov, a tak sa stanú slávnym národom...

– o –
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II. AKO PRIJALI JEŽIŠA KRISTA ŽIDIA?

Kristus svojou náukou a životom prebral k životu celú Pales
tínu. Všade sa o  ňom hovorilo, všade ho chceli vidieť, poznať, 
počuť.

Pospolitý ľud bol ním očarený. Spĺňal všetky ich očakávania. 
Vedel prekrásne a  pútavo rozprávať o  prichádzajúcom Božom 
kráľovstve. Vydržali ho počúvať celé dni, často o hlade a smäde. 
Jeho slová vyvolávali silnú ozvenu v srdciach. Mnohí začali ro
biť pokánie, a to až veľmi radikálne (Zachej, Mária Magdaléna, 
Matúš). Mnohí sa k nemu pridávali ako učeníci a nasledovali ho 
na jeho cestách po Palestíne:

Zázraky, ktorými umocňoval svoje kázne, len zväčšovali jeho 
popularitu a povesť o ňom sa šírila po celom kraji. Zástupy mrzá
kov, slepých, hluchých, nemých, malomocných, ktoré uzdravo
val, stávali sa nadšenými hlásateľmi a propagátormi jeho učenia.

Kristus v očiach týchto dobrých, prostých roľníkov, pastierov 
a rybárov narastal do nadľudských rozmerov. Preto sa nedivme, 
že v ňom začali vidieť toho, ktorého predpovedali proroci ako 
prisľúbeného Mesiáša...

Spĺňali sa o ňom všetky proroctvá.

Sám Ján Krstiteľ, posledný a  najväčší prorok, vydal o  ňom 
svedectvo pred svojimi učeníkmi, keď ich z  väzenia poslal 
za Kristom:

Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján 
Krstiteľ a pýta sa: ,Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme ča
kať iného?‘“ Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, 
chorôb a  od zlých duchov a  mnohým slepým daroval zrak. 
A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli 
a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hlu
chí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 
A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší“ (Lk 7, 20 – 23).

Ján už od  Kristovho krstu vedel, že Kristus je prisľúbený 
Mesiáš. Ale chcel, aby ani jeho učeníci o  tom nepochybovali. 
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Jánovým poslaním bolo ohlásiť Židom, že prisľúbený Mesiáš je 
už tu a že je ním Ježiš z Nazareta. Odvoláva sa pritom na Izaiášo
vo proroctvo o Mesiášových zázrakoch.

Ľudia boli často takí nadšení Kristovými slovami a zázrakmi, 
že sa ho chceli zmocniť a vyhlásiť ho za kráľa. Ježiš tomu vždy 
predišiel a nepozorovane sa vzdialil:

Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je 
naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spo
znal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa 
utiahol na vrch celkom sám (Jn 6, 14 – 15).

Ježiš veľmi dobre vedel, že viera týchto prostých ľudí, ale aj 
viera jeho apoštolov nie je viera vo Vykupiteľa – Osloboditeľa 
od hriechu, ale viera v to, že splní ich politické a mocenské túžby.

Takého kráľa by potrebovali, akým bol Kristus! Ten by určite 
zvrhol moc nenávidených Rimanov a priviedol by židovský ná
rod k sláve!

Žiaľ, aj tí najbližší, apoštoli, pristupovali k  nemu s  takýmito 
túžbami a nádejami. Dúfali, že raz zaujmú popredné miesta v jeho 
kráľovstve. Spomeňme si na matku Zebedejových synov, ako im za
bezpečovala kreslá... (porov. Mt 20, 20 – 28). Ale ani ostatní neboli 
lepší. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich bude väčší v Kristo
vom kráľovstve. Iste to nie je pre nich najkrajšia vizitka, ale aspoň 
vidíme, ako úprimne píšu evanjelisti. Napokon, nepodobáme sa im 
aj my? Nečakáme od Krista len pozemské výhody a požehnanie, ale 
beda, ak prídu nepríjemnosti pre náboženstvo...?!

Dalo by sa povedať, že národ ho vcelku prijal a našiel v ňom 
to, čo očakával. Ale ich túžby neboli v súlade s náukou Ježiša, 
ktorý hlásal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a že do neho 
vedie „úzka cesta“ a „tesná brána“. Blažení v ňom budú chudobní, 
tichí, prenasledovaní, čistí, pokojamilovní, čo netúžia po  svet
skej sláve a moci...

Toto nevedeli pochopiť. Preto muselo prísť k tomu hroznému 
sklamaniu a vytriezveniu pri Ježišovom umučení a smrti. O tom 
si však povieme neskôr.

– o –
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A čo „smotánka“ židovského národa? Ako ho prijali fari-
zeji, zákonníci, saduceji, kňazi a starší z ľudu? Ako sa stavala 
ku Kristovi vládnuca trieda?

Aby sme lepšie pochopili ich správanie, bude dobré povedať 
si niekoľko slov o týchto jednotlivých skupinách židovského ná
roda.

– o –

V Ježišových časoch prevládali v národe dva hlavné nábožen
ské prúdy: farizejský a saducejský.

Farizeji popri písanom Zákone, ktorý dal Boh Mojžišovi, 
uznávali aj ústny zákon. Ba často ho kládli pred zákon písaný. 
Obsahoval vonkajšie predpisy až do  najmenších podrobností. 
Tieto predpisy často zívali prázdnotou a formalizmom a zaťažo
vali ľudí tak, že ich dakedy nebolo možné ani dodržať.

Navonok sa farizeji zdali horlivcami za neporušené židovské 
tradície a bojovali proti prenikaniu helenizmu do židovstva. Ná
zov farizej pochádza z hebrejského „perushim“ alebo z aramej
ského „perishajja“, t. j. oddelení.

Farizejských zásad sa pridŕžali zákonníci – učitelia Zákona. 
Boli to laici, vzdelaní v  Zákone a  v tradíciách. Evanjelium ich 
často zaraďuje medzi farizejov. Zákonníkom bol každý, kto ovlá
dal Zákon a vysvetľoval ho iným. Ich úlohou bolo čo najstarost
livejšie zachovávať neporušený Zákon a odovzdávať ho budúcim 
generáciám. Mali ho stále študovať a aplikovať v praxi. Často ich 
nazývali „rab, rabbi“ – „veľký, môj veľký“. Zákonníci mali úžasnú 
moc. Boli akoby otcovia, vychovávatelia a mravní vodcovia ná
roda.

Saduceji nepripúšťali ústne podanie a  z písaného Zákona 
uznávali len Pentateuch, päť kníh Mojžišových, ktorý podľa nich 
pripúšťal popierať vzkriesenie z mŕtvych, čo hlásali farizeji. Prijí
mali helénsku kultúru, boli oslnení cudzou vzdelanosťou. Tvorili 
skutočnú politickú stranu, zloženú zväčša z aristokratov a kňa
zov.

Kňazi mali pôvodne na starosti aj vyučovanie Zákona, okrem 
toho, že prinášali obety. Postupne však strácali záujem o Zákon 
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a na ich miesto nastúpili vzdelaní laici – zákonníci. Tým sa aj zá
konníci zbližovali s farizejmi, ktorí pochádzali z chudobnejších 
vrstiev národa.

Tak sa stalo, že za Ježišových čias sa činnosť kňazov obme
dzila na bohoslužby v chráme a na politické úlohy. Laici zasadali 
ako učitelia v školách Zákona, kázali v synagógach ako nástup
covia Mojžiša a vystupovali ako vzor svätosti na uliciach i medzi 
ľuďmi, ktorí ich mali vo veľkej úcte.

Najvyšší kňaz bol hlavou židovského kňazstva, ktorého čle
novia sa vyberali z kmeňa Léviho. Mal najvyššie postavenie v ná
rode. Bol prvým „ministrom kultu“ a  predstaveným všetkých 
chrámových bohoslužieb. V občianskom živote vystupoval ako 
hlava, predseda veľrady. Najvyššiemu kňazovi pomáhali kňazi 
a leviti.

Kňazi vykonávali službu v chráme. Delili sa na 24 tried alebo 
turnusov. Tie sa po týždňoch striedali v liturgickej službe. Leviti 
mali na starosti nižšie práce v chráme. 

Najvyššou autoritou po  veľkňazovi bola veľrada, čiže sy
nedrium. Bolo to zhromaždenie židovských predákov, ktorým 
predsedal veľkňaz. Malo 71 členov, rozdelených na tri skupiny:

a)  kňazské kniežatá, čiže neúradujúci veľkňazi a hlavy 
kňazských tried,

b)  starší z ľudu, čiže laici zo šľachtických rodín,

c)  učitelia Zákona, ktorí patrili k farizejskému smeru.

Počas nadvlády Rimanov moc veľrady značne stúpla. Rima
nia aj v Palestíne konali podľa ustáleného zvyku: podrobeným 
národom ponechali úplnú slobodu vo  veciach náboženských 
a čiastočnú vo veciach správy. U Židov ju zverili veľrade. Vedeli, 
že ju tvoria najmä ľudia z urodzených vrstiev, ktorí boli Rima
nom milší ako buriči z nižších spoločenských skupín.

Na Palestínu dozeral rímsky prokurátor. Veľrada mala aj vý
konnú moc a o výkon svojich rozhodnutí mohla požiadať aj po
líciu židovskú či rímsku.
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Jediný prípad vyňal Rím z  pôsobnosti veľrady: výkon tres
tu smrti. Veľrada ho mohla vyniesť, ale vykonať sa mohol len 
po schválení rímskeho úradníka – prokurátora.

– o –

Aký vzťah mala k Ježišovi vládnuca vrstva?

Spočiatku zdržanlivý. Pozorovali ho. Niektorí prišli za ním aj 
súkrom ne (Nikodém). Iní aspoň vnútorne s ním sympatizovali. 
Väčšina však mala proti nemu výhrady. Od počiatku s ním ne
súhlasili.

Ján Krstiteľ ich kedysi nazval „hadím plemenom“, ale ani 
Kristus nebol vo  výrazoch jemnejší. Svojím božským zrakom 
videl hlboko do  ich vnútra ukrytého za  upraveným, navonok 
bezúhonným zovňajškom. Mal pre nich nelichotivé označenia: 
obielené hroby, pokrytci, slepí vodcovia, hadie plemeno. Takto 
označoval ich vnútro a charakterizo val ich skutky.

Nepáčilo sa im, že sa Ježiš stretával, zhováral, ba hodoval 
s  mýtnikmi, hriešnikmi a  pohanmi. Oni sa cítili povznesení 
nad túto „nižšiu“ kastu.

Keď videli, že obdiv k  Ježišovi rastie, že mnohí idú za  ním 
a oslavujú ho, začala sa v nich prebúdzať žiarlivosť a závisť.

Čo ich však najväčšmi urážalo a vyvolávalo v nich priam ne
návisť, boli jeho konkrétne výčitky na ich účet. Znevažoval ich 
pred tými, v očiach ktorých sa chceli zdať svätí, spravodliví, pra
voverní hlásatelia Zákona.

Vtedy Ježiš povedal zástupom i  svojim učeníkom: „Zá
konníci a  farizeji zasadli na  Mojžišovu stolicu. Preto robte 
a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov 
nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné 
bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani 
prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľu
dia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strap
ce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé 
stolice v  synagógach, pozdravy na  uliciach a  keď ich ľudia 
oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je 
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váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho 
na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa ne
dávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. 
Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa 
povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate ne
beské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, 
čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. 

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate 
more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním 
stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste 
sami!

Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ,Kto by prisahal 
na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, 
to ho už viaže.‘ Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato či chrám, 
ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ,Kto by prisahal na oltár, to 
nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už 
viaže.‘ Slepci! Čože je viac: dar či oltár, ktorý ten dar posvä
cuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je 
na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý 
v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na 
toho, čo na ňom sedí.

Beda vám, zákonníci a  farizeji, pokrytci, lebo dávate de
siatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone 
dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a  vernosť! Toto 
bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Ko
mára preciedzate a ťavu prehĺtate. 

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu 
a  misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a  nečistoty! Slepý 
farizej, vyčisti čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte 
obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri 
sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy 
navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokry
tectva a neprávosti.
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Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom stavia
te hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: ,Keby 
sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelie
vali krv prorokov.‘ A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, 
čo zabíjali prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! Hadi, 
hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla? Preto, hľa, ja 
k  vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a  zákonníkov. 
Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bi
čovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mes
ta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, 
počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Ba
rachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltá
rom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie“ 
(Mt 23, 1 – 36).

To bolo na nich veľa. Takto sa k nim ešte nikto neodvážil ho
voriť! A aká bola reakcia na tieto slová? 

„Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a  farizeji 
prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Stro
jili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst“ (Lk 11, 53 – 54).

Vysielajú k nemu zákonníkov, aby ho počúvali a pozorovali 
a napokon mu dokázali, že aj jeho slová sa rozchádzajú s  jeho 
činmi, že nezachováva Mojžišov zákon.

Kristus ich však vždy umlčal a  dokázal im ich pokrytectvo. 
Stačí si pripomenúť uzdravenie človeka s  vyschnutou rukou 
v sobotu alebo uzdravenie zhrbenej ženy takisto v sobotu:

V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osem
násť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemoh
la sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju 
a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil 
na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. 

Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu 
uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; 
v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v so
botu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás 
v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 
A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov 
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spútanú, nebolo treba vyslobodiť z  tohto puta hoci aj v so
botu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale 
ľudia sa radovali zo  všetkých slávnych skutkov, ktoré konal 
(Lk 13, 10 – 17). 

V príhode so ženou cudzoložnicou im Ježiš znova ukazuje, 
že sú horší ako žena, ktorú k nemu priviedli:

Ježiš odišiel na  Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil 
do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. 
Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzo
ložstve, postavili ju do  prostriedku a  povedali mu: „Učiteľ, 
túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zá
kone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to 
hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol 
a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, 
vzpriamil sa a  povedal im: „Kto z  vás je bez  hriechu, nech 
prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. 
Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vy
trácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš 
sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 
Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 1 – 11).

Chceli ho usvedčiť, že aj on je pokrytec. Ak by ženu odsúdil, 
povedia: Kdeže je tá jeho milosrdná láska, o ktorej toľko káže? 
Ak by odpustil, obvinia ho, že nezachováva Mojžišov zákon.

Myslím, že obanovali aj túto nástrahu, lebo ešte väčšmi vy
niklo ich pokrytectvo.

Keď videli, že slovnými potýčkami ho nepremôžu, že im spo
kojne môže povedať: Kto z vás ma obviní z hriechu? – a nikto 
sa na  to neodvážil, lebo videli, že je spravodlivý – rozhodli sa 
pre  inú taktiku. Treba ho zlikvidovať politicky! Dokázať pred 
prokurátorom, že je burič, nepriateľ platenia daní, a ten s ním 
už urobí poriadok.

Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. 
Poslali k  nemu svojich učeníkov a  herodiánov so  slovami: 
„Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Bo
žej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu 
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človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisá
rovi daň, či nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: 
„Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni 
mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ 
Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je 
cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Keď to počuli, zadivili 
sa, nechali ho a odišli (Mt 22, 15 – 22).

Nevyšlo im to! Mali to tak pekne premyslené. Ak povie: Plať
te!, znepriatelí si ľudí, ktorí nenávideli Rimanov a ešte väčšmi 
platenie daní, lebo im to pripomínalo ich otroctvo. Ak povie: 
Neplaťte!, stačí to povedať Pilátovi, ktorý bol vtedy prokuráto
rom, a ten s ním urobí poriadok!

Ježiš aj túto udalosť využíva na  poučenie ľudí a  formuluje 
základnú vetu o  vzťahu veriaceho k  štátnej vrchnosti: Dávajte 
cisárovi, čo je cisárovo, a čo je Božie, Bohu. 

Úžasne jednoduchá zásada! Treba sa ňou riadiť vo  vzťahu 
k štátu, v ktorom žijeme.

Človek sa skladá z tela a duše. Štát sa má starať o telesné po
treby a vzdelávanie svojich občanov. Boh sa skrze Cirkev stará 
o dušu človeka. Ako občania sme povinní svedomito pracovať, 
študovať, vzdelávať sa, platiť dane, nastúpiť do vojenskej služby, 
ctiť si vrchnosť, poslúchať zákony, ktoré sú pre dobro všetkých 
občanov. Ako veriaci si máme plniť všetky náboženské povin
nosti voči Bohu a blížnym.

Rozumný štát podporuje rozvoj Cirkvi, ktorá takto rozmýšľa. 
Cirkev mu zasa vychováva svedomitých a pracovitých občanov. 
Cirkev nemá zasahovať do  vnútropolitických záležitostí štátu, 
ani do hospodárskeho zriadenia. Cirkev je nadtriedna ustanovi
zeň, ktorá jestvuje vo všetkých hospodárskych systémoch.

Štát nemá právo zasahovať do náboženského života občanov, 
ak len nesmeruje k rozkladu štátu. Nesmie vnucovať svoju ideo
lógiu a svetonázor tým, ktorí s ním nesúhlasia. Ak teda štátna 
moc žiada od nás niečo, čo je proti Božím zákonom, napríklad 
stať sa ateistom, nechodiť do  kostola, neprijímať sviatosti, ne
vyučovať náboženstvo a nedať deti na náboženstvo, vychovávať 
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ich v ateistickom duchu, koná protiprávne a nie sme povinní, ba 
nesmieme ho v týchto veciach poslúchať.

Každá vrchnosť je od Boha, a preto nemá právo rozkazovať 
proti Božím zákonom. Boha treba väčšmi poslúchať ako ľudí!

– o –

Každá potýčka medzi Ježišom a farizejmi sa skončila ich za
hanbením. To v nich vyvolalo otvorenú nenávisť. Niekedy sa ho 
v  návale nenávisti pokúšali aj násilne usmrtiť. Boli rozhodnutí 
zabiť ho, iba čakali na príležitosť.

Právne si to vo svojom farizejskom svedomí vyriešili na za-
sadnutí veľrady, ktoré sa uskutočnilo po Lazárovom vzkriesení.

Mnohí z  tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, 
uverili v neho.  No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpo
vedali im, čo Ježiš urobil.  Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu 
a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak 
ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia 
nám i toto miesto, i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol 
veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedo
mujete si, že je pre vás lepšie, ak ZOMRIE JEDEN ČLOVEK 
ZA ĽUD, A NEZAHYNIE CELÝ NÁROD.“ Toto však nepove
dal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Je
žiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby 
zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli 
rozhodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel 
odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam 
sa zdržiaval s učeníkmi.

Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vy
stupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. 
Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: 
„Čo myslíte? Príde na sviatky?“ Ale veľkňazi a farizeji vydali 
nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby 
ho mohli chytiť (Jn 11, 45 – 57).

– o –
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III. POSLEDNÉ JEŽIŠOVE DNI PRED UMUČENÍM

Ježiš vedel, že sa blíži deň jeho smrti. Vedel, že jeho nepria
telia sa neuspokoja, kým neuhasia svoju nenávisť voči nemu. 
Apoštolom už povedal zo svojej náuky všetko, čo boli schopní 
pochopiť. Ostávalo mu ešte odovzdať im najvyšší prejav lásky: 
obetovať svoj život za nich a za všetkých...

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde 
býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam 
hostinu. Marta obsluhovala a  Lazár bol jedným z  tých, čo 
s  ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardo
vého oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich 
svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. 

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal 
zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov 
a  nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že 
mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, 
čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová 
na  deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi 
sebou, ale mňa nemáte vždy“ (Jn 12, 1 – 8).

Začína hovoriť o svojej smrti. Chcel ich pripraviť, aby sa ne
prekvapili, keď príde jeho hodina.

Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred 
nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe 
Dvanástich a  začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystu
pujeme do  Jeruzalema a  Syn človeka bude vydaný veľkňa
zom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, 
vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch 
vstane z mŕtvych“ (Mk 10, 32 – 34).

Oni však nechápali (Lk 18, 34). A to už tretí raz predpovedá, 
čo ho čaká. Vie to presne a je rozhodnutý. Ba z toho, že sa poná
hľa, vidíme, že túži až do poslednej litery vyplniť Otcovu vôľu...

Keď sa priblížil k  Betfage a  Betánii pri  hore, ktorá sa 
volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so  slovami: „Choďte 
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do  dediny, čo je pred vami. Len čo do  nej vojdete, nájdete 
priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. 
Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ,Prečo ho 
odväzujete?‘ poviete: ,Pán ho potrebuje.‘“ Tí, ktorých poslal, 
odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko odväzo
vali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 
Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“ Osliatko priviedli k Ježišo
vi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša (Lk 19, 
29 – 35).

Zrazu sa pred ním objavilo mesto, ktoré tak miloval a ktorého 
osud mu tak ležal na srdci. Bolesť z opovrhnutia a potupa, ktorú 
mu toto mesto pripravuje, ho núti plakať a naposledy volá:

Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňu
ješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaž
diť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli 
ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma 
neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ,Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene Pánovom‘“ (Lk 13, 34 – 35).

Apoštoli ani teraz nechápali, čo sa s ním robí. Mysleli si, že je 
pesimista, a privítanie, ktoré mu pripravili jeho učeníci a obdi
vovatelia pri vstupe do Jeruzalema, ich v tomto presvedčení len 
upevnilo.

Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali 
zo  stromov ratolesti a  stlali ich na  cestu. A  zástupy, čo išli 
pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidov
mu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna 
na výsostiach!“

Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypyto
vali sa: „Kto je to?“ A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš 
z galilejského Nazareta.“

Ježiš vošiel do  chrámu a  vyhnal všetkých predavačov 
a  kupujúcich v  chráme. Peňazomencom poprevracal stoly 
a  predavačom holubov stolice a  povedal im: „Napísané je: 
,Môj dom sa bude volať domom modlitby.‘ A vy z neho robíte 
lotrovský pelech.“
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V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdra
vil. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, 
čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali 
sa a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: 
„Pravdaže. Nikdy ste nečítali: ,Z úst nemluvniat a dojčeniec 
pripravil si si chválu‘?“ (Mt 21, 8 – 16). 

Tentoraz Ježiš prijíma kráľovský hold. Dovolí, aby ho oslavo
vali. Chce nás poučiť o pominuteľnosti pozemskej slávy. Vie, že 
ten istý zástup bude o pár dní volať: „Preč s ním! Ukrižuj ho!“

Kňazom a starším z ľudu sa nepáčilo, že robil v chráme poria
dok. Dotkol sa ich citlivého miesta – peňazí. Preto sa ho pýtajú, 
akým právom sa to opovažuje robiť.

Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi 
a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal 
túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. 
Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. 
Odkiaľ bol Jánov krst? Z  neba, či od  ľudí?“ Oni rozmýšľali 
a hovorili si: „Ak povieme: ,Z neba,‘ povie nám: ,Prečo ste mu 
teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ,Od ľudí,‘ máme sa čo obávať 
zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ Odpovedali 
teda Ježišovi: „Nevieme.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepo
viem, akou mocou toto robím“ (Mt 21, 23 – 27).

Raz im už povedal, keď žiadali od neho znamenie, ktorým by 
dokázal oprávnenosť svojho počínania:

„Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale zname
nie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol 
Jonáš tri dni a  tri noci v  bruchu veľkej ryby, tak bude Syn 
človeka tri dni a tri noci v  lone zeme. Muži z Ninive vystú
pia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa 
kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš! 
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a od
súdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu 
múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12, 
39 – 42).

A keď prvý raz čistil chrám, už na začiatku svojej verejnej čin
nosti, vtedy tiež žiadali znamenie:
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Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho 
postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento 
chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme 
svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spo
menuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal 
Ježiš (Jn 2, 19 – 22).

– o –

Slávnostný vstup do  Jeruzalema možno datovať na  nedeľu 
2. apríla roku 30 po Kristovi. Potom Ježiš celý týždeň strieda
vo vyučoval v chráme, hádal sa s farizejmi a na noc odchádzal 
do Betánie a na Olivovú horu, kde sa modlieval.

Apoštoli a  učeníci ešte vždy nechápali. Sláva, ktorej sa mu 
v tých dňoch dostávalo, im stúpla do hlavy. Cítili sa pri ňom dob
re a boli šťastní a plní nádeje, že sa blíži čas, keď zasadnú do mi
nisterských kresiel a on bude ich kráľom...

Ako hrdo sa vypínali, keď pozerali na  prekrásny, mohutný 
chrám. Pričinením Herodesa Veľkého dosiahol takú veľkoleposť, 
aká nemala v tom čase páru. Bol slávnostne otvorený iba štyri 
roky pred Kristovým narodením. Jeho výzdobu úplne dokončili 
až roku 64 po Kristovi.

Budovali ho skoro 600 rokov od roku 538 pred Kristom. Vy
pínal sa severozápadne od Jeruzalema na veľkej plošine, kam sa 
vystupovalo podzemnými schodišťami. Zo štyroch strán ho za
krývali mohutné stĺporadia.

V strede plošiny veľké štvorhranné zábradlie zamedzovalo 
(pod trestom smrti) pohanom prístup do chrámoviska. Priestor 
medzi stĺporadím a  zábradlím sa hemžil predavačmi holubov, 
baránkov, oviec a peňazomencami.

Za stĺporadím bola budova chrámu s  nádvorím pre  ženy, 
za ním nádvorie pre mužov, sieň nádvoria pre kňazov, kde stál 
oltár celostných obiet.

V centre, v najvnútornejšej časti bol svätostánok, rozdelený 
na dve miestnosti: svätyňu a svätyňu svätých.
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Vo svätyni bol zlatý kadidlový oltár, stôl predkladných chle
bov a zlatý sedemramenný svietnik.

Za svätyňou bola veľká, ťažká záclona, chrámová opona, 
cez  ktorú raz do  roka vstupoval veľkňaz do  svätyne svätých. 
V nej bola za čias Šalamúna archa zmluvy a kamenné tabule De
satora.

Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu 
jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však po
vedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu 
kameň na  kameni; všetko bude zborené.“ Keď potom sedel 
na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spý
tali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie 
tvojho príchodu a konca sveta?“ (Mt 24, 1 – 3).

Po príchode na Olivovú horu, ktorej vrchol je asi 50 m nad Je
ruzalemom, Ježiš odpovedá na otázku a opisuje podrobne dve 
udalosti: skazu Jeruzalema a  koniec sveta. Text uvádza svätý 
Matúš. Prelínajú sa v ňom jednotlivé proroctvá o skaze Jeruzale
ma, o konci sveta a poslednom súde.

Znamenia konca sveta. – „Dajte si pozor, aby vás niekto 
nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovo
riť: ,Ja som Mesiáš.‘ A mnohých zvedú. Budete počuť o voj
nách a  chýry o  bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. 
To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ 
proti národu a  kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude 
hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap. 
Potom vás vydajú na  mučenie, budú vás zabíjať, a  všetky 
národy vás budú nenávidieť pre  moje meno. Vtedy mnohí 
odpadnú a  budú sa navzájom udávať a  nenávidieť. Vystúpi 
mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa 
rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vy
trvá do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve sa 
bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. 
A potom príde koniec.

Znamenie konca Jeruzalema. – Keď uvidíte ohavnosť spus
tošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto 
číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 
kto bude na  streche, nech nezostupuje vziať si niečo z  domu, 
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a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Beda ťarcha
vým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

Veľké súženie. – Modlite sa, aby ste nemuseli utekať 
v zime alebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké ne
bolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa 
tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným 
sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: ,Hľa, tu je 
Mesiáš‘ alebo: ,Tamto je,‘ neverte. Lebo vystúpia falošní me
siáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, 
aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám 
to vopred. Keby vám teda povedali: ,Hľa, je na púšti,‘ nevychá
dzajte; ,Hľa, skrýva sa v dome,‘ neverte. Lebo ako blesk vzí
de na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod 
Syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

Druhý príchod Krista. – Hneď po súžení tých dní slnko 
sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať 
z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zja
ví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú narie
kať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch 
s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov za mohut
ného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch 
strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.

Poučenie od  figovníka. – Od  figovníka sa naučte podo
benstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že 
je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte toto všetko, vedzte, že je 
blízko, predo dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto 
pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, 
ale moje slová sa nepominú. 

Výzva na bdelosť. – Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, 
ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. Ako bolo za dní Noe
ma, tak bude aj pri  príchode Syna človeka. Ako v  dňoch pred 
potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď 
Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmiet
la všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú 
na  poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú 
mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
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Podobenstvo o  vernom sluhovi. – Bdejte teda, lebo ne
viete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospo
dár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel 
a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte 
pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

...

Posledný súd. – Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním 
všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním 
zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, 
ako pastier oddeľuje ovce od  capov. Ovce si postaví sprava 
a capov zľava. 

Potom Kráľ povie tým, čo budú po  jeho pravici: ,Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás 
pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste 
mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný 
a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som cho
rý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ 

Vtedy mu spravodliví povedia: ,Pane, a kedy sme ťa videli 
hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 
Kedy sme ťa videli ako pocestného a  pritúlili sme ťa, alebo 
nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo 
vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ,Veru, hovo
rím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich naj
menších bratov, mne ste urobili.‘ 

Potom povie aj tým, čo budú zľava: , Odíďte odo mňa, zlo
rečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho 
anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som 
smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste 
ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo 
väzení, a nenavštívili ste ma.‘ 

Vtedy mu aj oni povedia: ,Pane, a kedy sme ťa videli hlad
ného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, 
alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy 
im on odpovie: ,Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili 
jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ 
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A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do več
ného života“ (Mt 24, 4 – 44; 25, 31 – 46).

– o –

V hrozných obrazoch predstavuje Ježiš skazu Jeruzalema 
a koniec sveta s posledným súdom.

Prvá časť proroctva sa vyplnila s údesnou presnosťou roku 70 
po Kristovi, keď Titus, syn cisára Vespaziána, zrovnal Jeruzalem 
so zemou. Predtým ho vyhladoval. Napriek výslovnému zákazu 
poškodiť vzácny chrám, istý vojak ho v zápale pustošenia podpá
lil a chrám bol zničený tak, že neostal kameň na kameni...

Kresťania sa však rozpamätali na príznaky skazy a včas ušli 
do  hôr. Cisárski vojaci množstvo Židov pozabíjali a  odvliekli 
do zajatia. Iní sa rozpŕchli po celom svete. Národ prestal existo
vať. A to všetko sa stalo asi 40 rokov po tom, ako odzneli Ježišove 
slová. Doslovne sa splnilo, že pokolenie, ku ktorému sa Kristus 
prihováral, sa nepominulo, kým sa to všetko nestalo.

Stačí nám, že sa splnila táto časť Ježišovho proroctva o skaze 
Jeruzalema, aby sme uverili v  pravdivosť ešte neuskutočnenej 
druhej časti proroctva o konci sveta a poslednom súde...?

– o –

Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:

„Viete, že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude 
vydaný, aby ho ukrižovali.“

Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a  starší ľudu v  dvorane 
veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že Ježiša pod
vodne chytia a zabijú. Ale hovorili: „Nie vo sviatok, aby sa ľud 
nevzbúril“ (Mt 26, 1 – 5).

Prečo sa museli Ježiša zmocniť podvodom? Prečo ho nezajali 
verejne?

Vedeli veľmi dobre, aký je Ježiš obľúbený. Keby ho boli zaja
li na verejnosti, ľudia by sa mohli vzbúriť, lebo nepochybovali 
o jeho nevinnosti. Bolo treba využiť dajakú príležitosť, pri ktorej 
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by ho potichu zajali a  postavili pred veľradu. Väčšina členov 
veľrady ho nenávidela a žia dala si jeho smrť. Ak veľrada vyhlási 
Krista za zločinca hodného smrti, ľudia sa s tým zmieria, či už 
zo strachu pred veľradou, alebo z úcty, ktorú členovia veľrady 
požívali. Ľudia sa báli, aby ich nevylúčili zo synagóg a z účasti 
na obetách v chráme, čo bolo pre Žida veľkým trestom. Tí druhí, 
naivnejší, členom veľrady slepo verili.

Toto všetko si uvedomovali Ježišovi nepriatelia. Prišlo im 
veľmi vhod, keď za nimi prišiel Judáš Iškariotský, ktorého Ježiš 
verejne napomenul pre lakomstvo v Betánii, keď mu Mária po
mazala nohy vzácnym olejom:

Vtedy jeden z  Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – 
odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte, a ja vám ho 
vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle 
hľadal príležitosť vydať ho (Mt 26, 14 – 16). 

Je to hrozné. Tri roky chodí s Ježišom, počúva jeho slová, vidí 
zázraky, a predsa ho za peniaze zrádza...

Ocenil Krista cenou jedného otroka!

Aká dôrazná výstraha pre  nás, ktorí si myslíme, že sme už 
pevní vo viere, že nezradíme, keď nám budú predkladať lákavé 
ponuky...

Či chvíľkové rozkoše, strach pred pichľavou poznámkou 
nadriadeného, túžba po verejnej pochvale, naša osobná pohodl
nosť nemajú ešte menšiu cenu ako tridsať strieborných? A pred
sa kvôli tomu zapierame Krista, svoju vieru a Božie zákony...

– o –

Naposledy sa Ježiš prihovoril k zástupom ľudí, veriacich i ne
veriacich v jeho poslanie, dva dni pred smrťou. Túto reč zachytil 
a komentoval apoštol Ján:

Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; aby 
sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril 
tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“
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Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: „Oslepil im 
oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápa
li a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“

Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. 
A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre fa
rizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 
lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu.

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, 
ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, ne
ostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva 
ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spa
siť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sud
cu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 
Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, 
ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, 
že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, 
ako mi povedal Otec“ (Jn 12, 37 – 50). 

– o –
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IV.  PREDVEČER UMUČENIA – POSLEDNÁ   
 VEČERA

Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľ
konočného baránka. Poslal Petra a Jána so slovami: „Choďte 
a pripravte nám veľkonočnú večeru!“ Oni sa ho opýtali: „Kde 
ju máme pripraviť?“ Povedal im: „Len čo vojdete do  mes
ta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte 
za  ním do  domu, do  ktorého vojde, a  majiteľovi domu po
vedzte: ,Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som 
mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?‘ On 
vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte.“ Išli 
teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonoč
ného baránka (Lk 22, 7 – 13).

– o –

Čo znamenali židovské veľkonočné sviatky?

Boli to najstaršie a najslávnejšie sviatky, podľa ktorých sa ur
čovali aj ostatné sviatočné dni. Slávnosť Veľkej noci trvala osem 
dní. Počas nich Židia jedli nekvasený chlieb (u nás známy ako 
maces). Prvá sobota po jarnom splne mesiaca, čiže Veľkonočná 
sobota, bola zároveň prvým zo siedmich dní nekvasených chle-
bov. Na päťdesiaty deň po Veľkej noci boli Turíce. Vtedy sa obe
tovali prvé chleby upečené z novej úrody.

Tretím veľkým sviatkom bol Sviatok stánkov, ktorý sa slá
vil šesť mesiacov po Veľkej noci. Vtedy si Židia pripomínali po
byt v púšti pod stanmi počas putovania z Egypta do Zasľúbenej 
zeme. Preto osem dní prebývali pod stánkami z haluzia. Evanje
lium ešte spomína Sviatok posvätenia chrámu a Sviatok poká-
nia, kedy najvyšší kňaz vstupoval do svätyne svätých, kam nemal 
nik okrem neho prístup.

Veľkonočné sviatky boli spomienkou na vyslobodenie Izrae
litov z Egypta pod Mojžišovým vedením. Stalo sa to okolo roku 
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1250 pred Kristom, pričom cesta do Zasľúbenej zeme im trvala 
asi 40 rokov.

Pán hovoril Mojžišovi: „Ešte jednou ranou budem biť fa
raóna a Egypt. Potom vás už stadiaľto prepustí. Nielenže vás 
prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto. Povedz všetkému ľudu, 
aby si muži i  ženy vyžiadali od  svojich známych strieborné 
a zlaté predmety!“ A Pán prebudil v Egypťanoch priazeň voči 
ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi váženým mužom v egyptskej kraji
ne, tak v očiach faraónových úradníkov, ako aj v očiach ľudu.

Potom Mojžiš vravel: „Toto hovorí Pán: ,O polnoci prej
dem Egyptom. Vtedy zomrie každý prvorodený v  egypt
skej krajine, od  prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť 
na  jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žar
nove, aj všetko prvorodené z dobytka.‘ A bude nárek po ce
lej egyptskej krajine, aký dosiaľ nebol, ani viac nebude. Ale 
u Izraelitov ani pes nezaštekne ani na človeka, ani na dobyt
ča, aby ste poznali, že Pán obdivuhodne rozlišuje Egypťanov 
od Izraelitov. Potom prídu všetci títo tvoji služobníci ku mne, 
padnú predo mnou a budú prosiť: ,Odíď ty aj tvoj ľud, čo ti je 
poddaný!‘ A potom pôjdem.“ A odišiel od faraóna veľmi roz
hnevaný. Pán však povedal Mojžišovi: „Faraón vás nepočúval 
len preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine.“

Mojžiš a Áron robili pred faraónom všetky tieto zázraky, 
Pán však zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil Izrae
litov zo svojej krajiny (Ex 11, 1 – 10).

Tu Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a  povedal im: 
„Vyberte sa a zaobstarajte si pre svojich príslušníkov barán
ka a obetujte paschu! Do krvi, ktorá bude v miske, omočte 
zväzok yzopu a pomažte ňou obe veraje a vrchný prah! Nik 
z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. 
Pán bude totiž prechádzať a  biť Egypťanov. Keď však uvidí 
krv na  hornom prahu a  na oboch verajach, Pán prejde po
pri domových dverách a nedovolí hubiteľovi vojsť do vašich 
domov a zabíjať. Zachovajte teda toto ustanovenie, lebo je to 
príkaz, ktorý platí pre teba a pre tvoje deti naveky! Aj potom, 
keď vojdete do  krajiny, ktorú vám dá Pán, ako to prisľúbil, 
takto zachovávajte tento zvyk! A keď sa vás opýtajú vaše deti: 
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,Čo to máte za zvyk?‘, vy odpoviete: ,To je obetovanie paschy 
pre  Pána, ktorý obišiel domy Izraelitov v  Egypte, keď bil 
Egypťanov a keď naše domy ušetril.‘“ Tu ľud padol na kolená 
a klaňal sa. 

A Izraeliti išli a urobili tak, ako Mojžišovi a Áronovi priká
zal Pán. Tak urobili.

O polnoci Pán pobil všetkých prvorodených v  egyptskej 
krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho 
tróne, až po prvorodeného zajatca, čo bol v žalári, aj všetky 
prvorodené zvieratá. V tú noc vstal faraón i všetci jeho slu
žobníci a  všetci Egypťania a  v Egypte nastal hrozný nárek, 
lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. A ešte v noci dal 
zavolať Mojžiša a Árona a povedal: „Vstávajte! Odíďte spome
dzi môjho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť Pánovi, ako ste 
si to žiadali! Vezmite so sebou aj ovce a dobytok, ako ste si 
žiadali, a choďte! A vyproste aj pre mňa požehnanie!“ Egypťa
nia tiež súrili, aby ľud čím skôr odišiel z krajiny, lebo vraveli: 
„Všetci pomrieme!“ Ľud si vzal cesto, prv ako vykyslo, dieže, 
zabalené do plášťov, na plecia. Izraeliti sa zachovali aj podľa 
Mojžišovho návodu a  vyžiadali si od  Egypťanov strieborné 
a zlaté predmety i šatstvo. Pán však vzbudil voči ľudu pria
zeň Egypťanov, takže vyplnili ich žiadosť, a tak vydrancovali 
Egypťanov.

Nato sa Izraeliti pohli z  Ramesesu do  Sokotu, bolo ich 
asi šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí. S nimi šlo aj 
mnoho všelijakého ľudu, ovce a  dobytok, nesmierne veľké 
stáda. Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasených 
osúchov; cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich hnali z  Egypta 
a nemohli sa dlho zdržiavať a pripraviť si jedlo na cestu.

Izraeliti bývali v Egypte štyristotridsať rokov. Po dokonče
ní štyristotridsiatich rokov, práve v ten deň, odišli všetky Pá
nove voje z egyptskej krajiny. Bola to noc bdenia, zasvätená 
Pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je tá Pánova noc, ktorú 
majú bdením sláviť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie 
(Ex 12, 21 – 42).

Toto je história vzniku veľkonočných sviatkov. Počas nich si 
mali Židia pripomínať zázračné vyslobodenie z  Egypta počas 
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jednej noci, ktorá sa pre Židov stala VEĽKOU NOCOU. A Boh 
prikázal, aby si Židia každoročne pripomínali toto zázračné vy
slobodenie, ako aj udalosti, ktoré sa počas štyridsaťročného pu
tovania stali na ceste do Zasľúbenej zeme.

Pán povedal Mojžišovi a  Áronovi v  egyptskej krajine: 
„Tento mesiac bude pre  vás počiatočným mesiacom. Bude 
vám prvým mesiacom v  roku. Celej izraelskej pospolitosti 
oznámte: Desiateho tohto mesiaca nech si každý zaobstará 
baránka pre svoju rodinu, pre každý dom! Ak je však rodi
na málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spo
lu so svojím susedom, ktorého rodina býva najbližšie, podľa 
počtu osôb; podľa toho si máte zadovážiť baránka, koľko kto 
z vás zje. Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vybe
riete si ho spomedzi oviec alebo kôz. A bude vo vašej opatere 
do štrnásteho dňa tohto mesiaca, keď ho celá izraelská po
spolitosť v podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú 
sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých 
ho budú jesť. A  v tú noc budú jesť mäso upečené na  ohni; 
budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. 
Nič ne smiete z neho jesť surové ani uvarené vo vode, ale iba 
upečené na  ohni, i  hlavu, nôžky a  vnútornosti. Nič z  neho 
nenecháte do rána. Čo by však z neho malo zostať do rána, 
spálite to na ohni. A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať 
opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narých
lo, lebo je to Pánov prechod (Pesach). 

... Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho 
sláviť ako Pánov sviatok: z pokolenia na pokolenie ho budete 
sláviť ako večité ustanovenie!“ (Ex 12, 1 – 11. 14).

– o –

Nebeský Otec zvolil práve tieto sviatky, aby počas nich Ježiš ako 
veľkonočný baránok priniesol obetu svojej krvi za naše vykúpenie. 
Tak ako baránkova krv zachránila prvorodených Židov, čiže celý 
izraelský národ od  záhuby, aj Kristova krv nás všetkých zachráni 
od večnej záhuby, ktorú si zasluhujeme za svoje hriechy.

Nebeský Otec naozaj nemohol vybrať pre  Ježiša príhod
nejší deň na naše vykúpenie. Preto aj my kresťania oslavujeme 



38

veľkonočné sviatky v tom čase, keď ich slávili Židia. Pripomína
me si nimi umučenie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý nás 
oslobodil z  otroctva hriechu a  pomohol nám vstať do  nového 
života.

– o –

Ďalej necháme hovoriť evanjeliá. Akýkoľvek komentár by 
oslabil ich jednoduchosť, nádheru a  účinnosť. Evanjeliá nás 
oboznamujú s priebehom poslednej Pánovej večere, počas kto
rej Ježiš predniesol rozlúčkovú reč a ustanovil Eucharistiu ako 
najušľachtilejší prejav svojej nesmiernej lásky k  ľuďom. V  Eu
charistii nám dáva za pokrm svoje telo a krv.

Tomuto prejavu lásky predchádza hlboké poníženie, umýva-
nie nôh apoštolom. Takto nás Ježiš učí, ako aj my máme slúžiť 
svojim bratom a sestrám. Nemáme od nich službu čakať, ale im 
slúžiť. Aby sme to dokázali, musíme čerpať silu z Krista v Eucha
ristii, ktorá nás s ním spája, ba viac, premieňa nás naňho...

V ten večer, plný dojímavej lásky, nám Pán odovzdáva aj svoj 
testament, svoju poslednú vôľu, jediné prikázanie, ktoré odvte
dy viaže kresťana: prikázanie lásky: MILUJTE SA NAVZÁ-
JOM, AKO SOM JA MILOVAL VÁS!

Pane Ježišu, daj nám silu a  milosť pri  čítaní nasledujúcich 
riadkov. Daj, aby sme na  tieto slová nikdy nezabudli, aby sme 
o nich vždy s láskou rozjímali a hlavne podľa nich žili.

– o –

Ustanovenie Eucharistie. – Keď prišla hodina, Ježiš zasa
dol za stôl a apoštoli s ním. Tu im povedal: „Veľmi som túžil 
jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem tr
pieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenapl
ní v Božom kráľovstve.“ Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: 
„Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám: 
Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie 
kráľovstvo.“ 
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Spor učeníkov o prvenstvo. – Vznikol medzi nimi aj spor, 
kto je z nich asi najväčší. Povedal im: „Králi národov panujú 
nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. 
Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako naj
menší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí 
za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? 
A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

Odmena sľúbená apoštolom. – Vy ste vytrvali so  mnou 
v mojich skúškach a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec 
dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľov
stve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.“

Ježiš umýva učeníkom nohy. – Pri  večeri, keď už dia
bol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho 
zradil, Ježiš vo  vedomí, že mu dal Otec do  rúk všetko a  že 
od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si 
odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody 
do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať záste
rou, ktorou bol prepásaný. 

Tak prišiel k  Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, 
ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte 
nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: 
„Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak 
ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu 
vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Je
žiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy 
a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho 
zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“

Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k sto
lu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslo
vujete: ,Učiteľ‘ a: ,Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď 
som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden 
druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy 
robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám: Sluha 
nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho 
poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. 
Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale 
má sa splniť Písmo: ,Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti 
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mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby 
ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. Veru, veru, hovorím 
vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto 
prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Označenie zradcu. – Keď to Ježiš povedal, zachvel sa 
v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma 
zradí.“ Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: 
„Azda ja?“ On im odpovedal: „Jeden z Dvanástich, čo so mnou 
namáča v mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, 
ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho člove
ka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom 
to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, 
bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, 
aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Je
žišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: 
„Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chle
ba a  dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A  hneď 
po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo 
chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozu
mel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí 
mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať 
na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku 
a hneď vyšiel von. A bola noc.

– o –

Ustanovenie Eucharistie. – Pri  večeri vzal Ježiš chlieb 
a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky 
a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv no
vej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hrie
chov.“

– o –

Nové prikázanie. – Po večeri Ježiš povedal: „Teraz je Syn 
človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslá
vený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 
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Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako 
som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam 
vy prísť nemôžete. NOVÉ PRIKÁZANIE vám dávam, aby ste 
sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 
som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji 
učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Výstraha Petrovi. – Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam 
ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť ne
môžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ Peter mu vravel: „Pane, 
prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ 
Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Vy všetci tejto noci 
odpadnete odo mňa, lebo je napísané: ,Udriem pastiera a stá
do oviec sa rozpŕchne.‘ Ale keď vstanem z  mŕtvych, predí
dem vás do  Galiley.“ Peter mu povedal: „Aj keby všetci od
padli od teba, ja nikdy neodpadnem.“ Ježiš mu odvetil: „Veru, 
hovorím ti: Tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma 
zaprieš.“

Pán sa modlí za Petra. – I povedal Pán: „Šimon, Šimon, 
hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja 
som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz 
obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ On mu povedal: „Pane, hoto
vý som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“

Reč o mečoch. – Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, 
keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni 
odpovedali: „Nie.“ On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, 
nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá 
šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, 
čo je napísané: ,Započítali ho medzi zločincov.‘ Lebo sa spĺňa 
o mne všetko.“ Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On 
im povedal: „Stačí.“

– o –

Ježiš odchádza k Otcovi. – „Nech sa vám srdce nevzru
šuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je 
mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám pove
dal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím 



42

vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy 
boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože mô
žeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „JA SOM CESTA, 
PRAVDA A ŽIVOT. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak 
poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho po
znáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a  to nám postačí.“ 
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s  vami, a  nepoznáš 
ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ,Ukáž nám 
Otca!‘?  Neveríš, že ja som v  Otcovi a  Otec vo  mne? Slová, 
ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý 
ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otco
vi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo  mňa, bude 
konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja 
idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom 
mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť 
o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého. – Ak ma milujete, 
budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on 
vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha prav
dy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. 
Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás 
ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, 
ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň 
spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 
Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto 
miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem mi
lovať a zjavím mu seba samého.“

Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že 
seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ Ježiš mu odpovedal: „Kto 
ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude 
milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma 
nemiluje, nezachováva moje slová. A  slovo, ktoré počujete, 
nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
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Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, 
Duch Svätý, ktorého pošle Otec v  mojom mene, naučí vás 
všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja 
vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje 
a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – 
a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že 
idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám 
to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 
Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. 
Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem 
Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!“

Vinič a ratolesti. – „Ja som pravý vinič a môj Otec je vino
hradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, 
odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala 
viac ovocia. 

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaň
te vo mne a  ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete 
vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja 
v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič uro
biť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť 
a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. 

Ak ostanete vo  mne a  moje slová ostanú vo  vás, proste, 
o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že 
prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa 
miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak bu
dete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako 
ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. 
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša 
radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, 
ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto 
položí život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už 
vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. 



44

Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, 
čo som počul od svojho Otca. 

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a usta
novil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie 
zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mo
jom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzá
jom.

– o –

Nenávisť sveta. – Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa ne
návidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo 
je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil 
zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som 
vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa pre
nasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje 
slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť 
pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 

Keby som nebol prišiel a  nebol im hovoril, nemali by 
hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto ne
návidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi 
nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale 
teraz videli a  znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. To preto, 
aby sa splnilo slovo napísané v  ich Zákone: ,Nenávideli ma 
bez príčiny.‘

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch 
pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 
Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia 
vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás za
bije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, 
že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste 
si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. 
Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

Dielo Ducha Svätého. – No teraz idem k tomu, ktorý ma 
poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ,Kam ideš?‘ Ale srdce vám 
naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám 
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pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, 
Tešiteľ k  vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k  vám. 
A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť 
a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem 
k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už 
odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to ne
zniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej prav
dy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo po
čuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho 
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som 
povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

– o –

Ježiš odchádza, ale zasa príde. – „Ešte chvíľku a  už ma 
neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma.“ Niektorí z  jeho uče
níkov si medzi sebou hovorili: „Čo je to, že nám hovorí: ,Ešte 
chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma,‘ a: ,Idem 
k Otcovi‘?“ Hovorili: „Čo je to, že hovorí: ,Ešte chvíľku‘? Ne
vieme, čo hovorí.“ 

Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať, a povedal im: „Doha
dujete sa medzi sebou o tom, že som povedal: ,Ešte chvíľku 
a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma‘? Veru, veru, ho
vorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude rado
vať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď 
žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí 
dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet člo
vek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa 
bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa 
ma už nebudete na nič opytovať.

Záver Ježišovej rozlúčkovej reči. – Veru, veru, hovorím 
vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám 
to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dosta
nete, aby vaša radosť bola úplná. 

Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, 
keď vám už nebudem hovoriť v  obrazoch, ale budem vám 



46

o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom 
mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď 
Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že 
som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; 
a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“ 

Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a neho
voríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, 
aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ 

Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba 
už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a  mňa 
necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so  mnou. 
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete 
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“

– o –

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k  nebu a  modlil sa 
k Otcovi: 

Ježiš sa modlí za seba. – „Otče, nadišla hodina: Osláv svoj
ho Syna, aby Syn oslávil teba, tak ako si mu dal moc nad kaž
dým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný 
život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pra
vého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa 
oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. 
A  teraz ty, Otče, osláv mňa pri  sebe slávou, ktorú som mal 
u teba skôr, ako bol svet.

Ježiš sa modlí za apoštolov. – Zjavil som tvoje meno ľu
ďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne 
a  oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si 
mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal 
im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, 
a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, 
ale za  tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A  všetko, čo je 
moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. 
Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý 
Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby 
boli jedno ako my.
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Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, 
ktoré si mi dal. Ochránil som ich a  nikto z  nich sa nestra
til, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem 
k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť 
– a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo 
nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil 
pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Po
sväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal 
na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám po
sväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.

Ježiš sa modlí za Cirkev. – No neprosím len za nich, ale aj 
za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno 
ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby 
svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja 
som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty 
vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si 
ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, 
kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma 
miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepo
zná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil 
som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma milu
ješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

– o –

Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok 
Cedron. Tam bola záhrada.

– o –
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V. UMUČENIE JEŽIŠA KRISTA

1. Na Olivovej hore

Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getse
mani, a povedal učeníkom: „Sadnite si tu, kým odídem tam
to a  pomodlím sa.“ Vzal so  sebou Petra a  oboch Zebedejo
vých synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im po
vedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte 
so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče 
môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja 
chcem, ale ako ty.“ Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. 
I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je 
síce ochotný, ale telo slabé.“ 

Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich 
nemôže minúť a  musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa.“ 
A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od úna
vy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istý
mi slovami: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No 
nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ Tu sa mu zjavil anjel 
z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúc
nejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

– o –

Uvažujme nad príčinami krvavého potu.

Ježiš je Boh i človek. Ako Boh jasne poznáva, čo ho čaká v na
sledujúcich hodinách. Ako človek to všetko prežíva.

Detailne vidí jednotlivé fázy svojho telesného mučenia: bičo
vanie, korunovanie tŕním, krížovú cestu a  napokon smrť na  kríži. 
V hĺbke ľudskej duše prežíva zradný Judášov bozk, zbabelosť apoš
tolov, Petrovo zapretie, výsmech sluhov a  vojakov, Pilátovu neroz
hodnosť a  nespravodlivosť, rozbesnený zástup, ktorý ho ešte pred 
týždňom oslavoval a  teraz ho chce zabiť. Vidí, ako uprednostňujú 
Barabáša, vidí bolesť matky pod  krížom, posmech a  rúhanie ne
priateľského davu okolo kríža... Okrem toho na neho dolieha ťarcha 
a ošklivosť hriechov celého sveta, ktoré berie na seba dobrovoľne on, 
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najnevinnejší. Duchovným zrakom jasne vidí všetky naše smilstvá, 
cudzoložstvá, svätokrádeže, krádeže, znesväcovanie Božieho mena, 
potupovanie kňazov a opovrhovanie nimi, zneucťovanie Eucharistie, 
nevšímavosť a chlad pri svätej omši a svätom prijímaní, zrady a ne
vernosti kňazov a rehoľníkov, zapretie viery, zbabelosť pri vyznávaní 
jeho náuky, ľahostajnosť k dielu, ktoré spečatil svojou krvou...

To všetko Krista tlačí, desí, budí v ňom prenikavý vnútorný 
odpor, strach, úzkosť, pocit zbytočnosti celého jeho vykupiteľ
ského diela. Nedivme sa teda, že ako človek volá k Otcovi až tri 
razy, aby mu odňal „kalich“ utrpenia, ktorý prekypuje a ktorý už 
nevládze ďalej piť...

Srdce mu bije zrýchlene a  jemnými cievami vytláča na  po
vrch tela krv, ktorá sa mieša so smrteľným potom a kropí zem.

Ako človek hľadá ľudskú útechu u svojich učeníkov. Ale oni, 
hoci im kázal bdieť, až trikrát zaspali. 

Duševná trýzeň je taká veľká, že len útecha anjela mu dáva 
silu, aby neodstúpil od začatého diela...

Čo mohlo vtedy Ježiša povzbudiť, ak len nie to, že si predsta
voval ovocie svojej smrti? Videl milióny vykúpených, šťastných 
ľudí, ktorí ho milujú v Oltárnej sviatosti, vo sviatosti lásky, milió
ny mučeníkov a trpiacich, ktorí čerpajú silu z rozjímania o jeho 
utrpení a z pohľadu na kríž... Myšlienka na nich ho povzbudzo
vala a posilňovala.

Akí sme niekedy malicherní, úbohí a zbabelí pri znášaní du
chovného utrpenia, ktoré nám spôsobuje samota, zrada dra
hých, neopätovaná láska, obava z  telesnej bolesti, ľahostajnosť 
iných k našim problémom!

Ježiš to vedel, a  preto trpel, aby sme my pri  spomienke 
na jeho utrpenie nezúfali...

– o –

Potom prišiel k  učeníkom a  povedal im: „Teraz už spite 
a odpočívajte! Hľa, prišla hodina; Syna človeka už vydávajú 
do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa pri
blížil.“
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A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z  Dvanástich, 
a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi 
a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, 
to je on; toho chyťte!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: 
„Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Ježiš mu povedal: 
„Priateľu, načo si prišiel!?“

Ako páli Judášov bozk! Judáš, ktorý žil s  Kristom tri roky 
a Kristus ho tak miloval, že aj teraz ho oslovuje „Priateľu“, použí
va bozk, prejav dôvernej lásky ako nástroj zrady!

Nie sú to azda naše hriešne bozky, ktorými nedovolene roz
paľujeme svoje vášne, a  tým zrádzame Krista a  vytláčame ho 
zo svojej duše...?!

Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo naňho prísť, popodišiel 
a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Naza
retského.“ Povedal im: „Ja som.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako 
im povedal: „Ja som,“ cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda 
opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“ 
Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. Keď teda mňa hľadáte, 
týchto nechajte odísť!“ Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal: 
„Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“

Ježiš im dáva pocítiť svoju božskú moc, ktorou sa im mohol 
vymknúť z rúk, keby bol chcel. Veď to robieval aj predtým. Teraz 
však nie! Dáva sa zajať dobrovoľne, aby ľudskú nenávisť použil 
ako nástroj na prejavenie svojej lásky k bratom.

Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu je
den z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasia
hol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na  jeho miesto! Lebo 
všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že 
by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal 
viac ako dvanásť plukov anjelov? Ale ako by sa potom splnilo 
Písmo, že to má byť takto?“

I dotkol sa mu ucha a  uzdravil ho. Potom Ježiš povedal 
veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a  starším, čo prišli 
za ním: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. Keď som 
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bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. 
Ale toto je vaša hodina a moc temna.“

Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík 
išiel za ním, odetý plachtou na holom tele; a chytili ho. Ale on 
pustil plachtu a utiekol nahý.

– o –

2. Pred Annášom, Kajfášom a veľradou

Pôvodcom celého sprisahania proti Ježišovi bol bývalý 
veľkňaz Annáš. Hoci ho rímsky prokurátor zosadil už dávnejšie, 
naďalej mal veľký vplyv. Vďaka bohatstvu sa stále držal pri moci 
jeho rod: po ňom bol veľkňazom jeho syn, teraz zasa zať Kajfáš. 
Práve v  jeho dome sa zišla veľrada a  on jej predsedal. Bolo to 
protizákonné zhromaždenie. Zákon nedovoľoval vynášať rozsu
dok smrti v nočnú hodinu. 

Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviaza
li ho a priviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, 
ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil 
Židom: „Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud.“ 

Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho uče
nie. Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som 
učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič 
som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí 
počuli, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril.“ Ako to 
povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a po
vedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“ Ježiš mu odvetil: „Ak som zle 
povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ A tak 
ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.

Všimnime si, ako sa Ježiš bráni proti nespravodlivému útoku 
sluhu, ktorý sa chcel blysnúť pred svojím chlebodarcom. Robí to 
pokojne, rozvážne, bez  pomstychtivosti. Dáva nám lekciu, ako 
máme reagovať v podobných situáciách.

– o –
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Veľkňazi a  celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, 
aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. Mnohí proti nemu 
krivo svedčili, a  ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí 
vstali a krivo proti nemu svedčili: „My sme ho počuli hovoriť: 
,Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni posta
vím iný, nie rukou zhotovený.‘“ Ale ani tak sa ich svedectvo 
nezhodovalo. Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal 
sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?“ 
Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: 
„Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som. 
A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať 
s nebeskými oblakmi.“

Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte po
trebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na  to poviete?“ 
A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Niektorí 
začali naňho pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho päsťami a hovorili 
mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári.

Ježiš neodpovedá na  falošné, vopred pripravené svedectvá. 
Ale keď sa ho veľkňaz úradne pýta a kladie vážnu otázku o Me
siášovi, ktorá je obsahom celých židovských dejín a  ku ktorej 
smeruje celý Starý zákon, Ježiš musel prehovoriť. Predstavitelia 
židovského národa práve v tejto chvíli odmietli Mesiáša. Tým ži
dovský národ stratil výsadu vyvoleného národa, spreneveril sa 
svojmu najvnútornejšiemu poslaniu, ktoré mu Boh určil.

Ježiš vedel, že za  svoju odpoveď bude musieť ísť na  kríž. 
Pre takých totiž, ktorí o sebe tvrdili, že sú bohovia, Zákon stano
vil trest smrti. Bola to najťažšia urážka Boha, ak sa niekto z ľudí 
nazval bohom. Ježiš to urobil, a preto musel zomrieť. Veď sa vy
hlásil za Božieho Syna.

Človeka odsúdeného na  smrť už nikto nepovažoval za  člo
veka. Zaobchádzali s  ním ako so  zločincom zbaveným ľudskej 
dôstojnosti. Pri  ňom sa uvoľnila všetka zloba, pomstychtivosť 
a živočíšne pudy.

– o –

Počas tohto súdu a  ponižovania sa na  veľkňazovom dvore 
odohrala smutná udalosť:
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Za Ježišom šiel Šimon Peter a  iný učeník. Ten učeník sa 
poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvo
ra, Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý uče
ník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou 
a voviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj 
ty z učeníkov toho človeka?“ On vravel: „Nie som.“ Stáli tam 
sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno, 
a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa.

I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie 
som.“ Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému 
Peter odťal ucho, vravel: „A nevidel som ťa s ním v záhrade?!“ 
Peter znova zaprel – a vtom zaspieval kohút.

Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpa
mätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút 
zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal.

Ako mohol Peter tak hlboko klesnúť? Tak, že nedbal na Pá
novu výstrahu: Bedlite a modlite sa! Okrem toho si priveľmi dô
veroval a vystavoval sa nebezpečenstvu. Chcel ukázať, že je iný 
ako ostatní apoštoli. Prebral ho až pohľad, ktorým na neho Ježiš 
pozrel, keď ho znova vyvádzali z väzenia pred veľradu. Pri speve 
kohúta si s hrôzou uvedomil svoju zbabelosť, a preto sa horko 
rozplakal...

Tradícia spomína, že kedykoľvek potom Peter počul kikiríkať 
kohúta, vždy oplakával tento pád. 

– o –

Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a  zákonníci, 
predviedli ho pred svoju radu a hovorili mu: „Ak si Mesiáš, po
vedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem, neuveríte, 
a keď sa opýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude Syn človeka 
sedieť po pravici Božej moci.“ Tu povedali všetci: „Si teda Boží 
Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte, že som.“ Oni poveda
li: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli 
z jeho úst!“ Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.
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Ježiš vie, že ho zabijú. Využíva poslednú príležitosť, aby sa 
pred úradnou vrchnosťou predstavil nielen ako očakávaný 
Mesiáš, ale aj ako Sudca, pred ktorým raz budú oni stáť ako ob
žalovaní...

– o –

A ešte jedna smutná udalosť sa odohrala po Kristovom od
súdení. Zradca Judáš úzkostne sleduje vývoj procesu s Ježišom. 
Ťažia ho nielen strieborné mince v kapse, ale aj svedomie, ktoré 
mu vyčíta podlosť. Zdrvený si uvedomuje, že spáchal zločin. Taj
ne sa nádeja, že Ježiš použije svoju moc, aby sa vyslobodil. Veď 
to urobil už viackrát, keď ho chceli zabiť. Judáš v to dúfal azda už 
vtedy, keď sa rozhodol pre zradu. Ostali by mu peniaze a Majster 
by mu istotne odpustil.

Tentoraz sa však prerátal. Ježiš prijíma rozsudok smrti a Ju
dáš s  hrôzou preciťuje Ježišovo: „Beda človeku, ktorý zrádza 
Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol na
rodil.“

Zmocňuje sa ho ľútosť, ale aj zúfalstvo. Zrada, ktorej sa do
pustil, bol neospravedlniteľný zločin. Ale Ježiš mu mohol odpus
tiť, veď Judáša miloval. Ale to, že Judáš neveril v Ježišovu odpúš
ťajúcu lásku, bol ešte väčší hriech. To bola Judášova najväčšia 
tragédia.

Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnu
tý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším so slovami: 
„Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Ale oni odvetili: 
„Čo nás do toho? To je tvoja vec!“ On odhodil strieborné pe
niaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť. Veľkňazi vzali 
peniaze a  povedali: „Neslobodno ich dať do  chrámovej po
kladnice, lebo je to cena krvi!“ Dohodli sa teda a kúpili za ne 
Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole 
až do dnešného dňa volá Pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo pove
dal prorok Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných, cenu toho, 
ktorého takto ocenili synovia Izraela,  a dali ich za Hrnčiaro
vo pole.“

– o –
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3. Pred Pilátom a Herodesom

Veľrada nemala právo vykonať rozsudok smrti bez  súhlasu 
rímskej moci, ktorú v tom čase reprezentoval prokurátor Pont
ský Pilát. Každý rozsudok smrti si Židia museli dať schváliť. Pre
to aj súdny proces sa musel obnoviť pred Pilátom.

Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. 
Ale oni do  vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili 
a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi 
Pilát a opýtal sa: „Akú žalobu podávate proti tomuto člove
ku?“ Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec, neboli by 
sme ti ho vydali.“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte 
podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme 
nikoho usmrtiť.“ Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým na
značil, akou smrťou zomrie.

... a začali naňho žalovať: „Tohto sme pristihli, ako rozvra
cia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že 
je Mesiáš, kráľ.“

Pilát opäť vošiel do  vládnej budovy. Predvolal si Ježiša 
a spýtal sa ho: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš 
to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: 
„Vari som ja Žid? Tvoj národ a  veľkňazi mi ťa vydali. Čo si 
vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. 
Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by 
sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo 
nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš 
odpovedal: „Sám 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, počúva môj hlas.“ Pilát mu povedal: 
„Čo je pravda?“

A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. 
Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe 
svedčia?“ Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa 
vladár veľmi čudoval. Pilát povedal veľkňazom a zástupom: 
„Ja nenachádzam nijakú vinu na  tomto človeku.“ Ale oni 
naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei; počnúc od Ga
liley až sem.“ Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten člo
vek Galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej 
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právomoci, poslal ho k  Herodesovi, lebo aj on bol v  tých 
dňoch v Jeruzaleme.

Pilát videl, že Ježiš je obeťou žiarlivosti Židov a že ide o nábo
ženské pletky, ktoré neboli dostatočným dôvodom na to, aby ho 
odsúdil. Od počiatku nadŕžal Ježišovi. Okrem toho neznášal Ži
dov, lebo sa až v Ríme sťažovali, že prekračuje svoje právomoci. 
Vtedy im musel na pokyn nadriadených ustúpiť; teraz im chcel 
dať pocítiť svoju prevahu. Preto mienil Krista oslobodiť.

Predstavitelia veľrady však prehliadli jeho úmysly, a preto na
schvál preniesli obžalobu na politické pole. Obvinili Ježiša, že sa 
robil kráľom a poburoval ľudí proti cisárovi.

Pilát sa chcel Krista zbaviť. Keď sa dozvedel, že je z Galiley, 
ktorá patrila pod  Herodesovu právomoc, rozhodol sa poslať 
Krista k nemu. Ide tu o Herodesa Antipasa, ktorý dal sťať Jána 
Krstiteľa, lebo mu vyčítal cudzoložné manželstvo s bratovou že
nou Herodiadou.

Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno 
ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť 
nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič ne
odpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň 
žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, uro
bil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal 
ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, 
lebo predtým žili v nepriateľstve.

Kristus pred Herodesom mlčal. Chcel nám ukázať, ako sa 
máme správať pred mocnými tohto sveta, ak si z nás robia šašov. 
Keď sa zaujímajú o náboženstvo, tak iba preto, aby ho zosmieš
nili a potupili. Vtedy nehovorme. Nehádžme perly pred svine, 
aby ich nepošliapali.

Kristus potupený, oblečený ako blázon, nás chce posilniť 
vo vyznávaní našej viery...

– o –

Pilát videl, že Ježiša sa tak ľahko nezbaví. Vonkoncom sa 
nepotešil, keď mu ho Herodes poslal späť. Zato sa utvrdil 
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v presvedčení o jeho nevine. Znova sa pokúša Ježiša oslobodiť. 
Ale ani Kristovi nepriatelia nezaháľajú.

Ako blesk prebehla ráno po Jeruzaleme zvesť, že veľrada od
súdila Ježiša z Nazareta na smrť ako bohorúhača a zločinca. Tisí
ce Židov, ktorí zo všetkých krajov prišli do Jeruzalema na veľko
nočné sviatky, zhromaždili sa pred Pilátovým palácom a čakali 
na  výsledok procesu. Veľkňazi a  hodnostári podplatili sluhov, 
aby nahuckali ľudí, žeby žiadali pre Krista smrť. To značne sťaži
lo Pilátovu situáciu.

Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud a povedal im: 
„Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho 
pred vami vypočúval a  nenašiel som na  tomto človeku nič 
z  toho, čo na  neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho 
poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. 
Potrescem ho teda a prepustím.“

Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktoré
ho si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Ba
rabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: „Koho vám mám 
prepustiť: Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ Lebo 
vedel, že ho vydali zo závisti.

Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: 
„Nemaj nič s  tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa 
vytrpela pre neho.“ Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si 
žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: „Kto
rého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Bara
báša!“ Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom, kto
rý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ On vravel: 
„A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“

Pilát videl, že situácia je čoraz vážnejšia. Bál sa vzbury, o kto
rej sa mohol dozvedieť aj cisár v Ríme. Pilát by mal z toho ne
príjemnosti a nebolo by to prvý raz. Obáva sa aj o svoje miesto. 
Začína taktizovať. Chce nasýtiť aj vlka, aj ovcu zachrániť. Keď 
mu nevyšiel ťah s Barabášom, vrahom a zločincom, ktorého Ži
dia uprednostnili pred Ježišom, rozhodol sa pre prvú neprávosť: 
„Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať“ (Jn 19, 1).
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Aké stručné je Sväté písmo! Neprifarbuje udalosti, nerozpi
suje sa o nich. Koľkú hrôzu však skrýva jediná veta: Dal ho zbi
čovať!

Bič, o ktorom je tu reč, bol drúčik, ktorý mal na jednom konci 
pásy kože zakončené kovovými retiazkami a  olovenými guľka
mi alebo háčikmi. Bičovanie bolo verejné a dialo sa na pretóriu. 
U Rimanov spravidla bičovali tých, ktorí mali zomrieť ukrižova
ním. Niekedy bičovanie nahradilo aj trest smrti.

Odsúdeného bičovali vojaci. Bol obnažený a zápästím privia
zaný k  stĺpu tak, že mal chrbát ohnutý cez  stĺp. Údery pri  bi
čovaní Rimania nepočítali. Ich počet závisel od ľubovôle katov 
a od odolnosti bičovaného, ktorého už nepokladali za človeka, 
ale za vec, na ktorej sa mohli vybesniť.

Kto podstúpil rímske bičovanie, bol taký zohavený, že budil hrôzu 
a  odpor. Pri  prvých úderoch sa podlial krvou krk, chrbát a  boky, 
ruky a nohy. Potom sa ukázali krvavé pásy, nabehnuté pľuzgiere, tr
hala sa koža a mäso, cievy praskali a striekala z nich krv. Napokon 
zbičovaný vyzeral ako kus zakrvaveného mäsa, úplne znetvorený. 
Najčastejšie pod údermi omdlel, niekedy namieste zomrel v kaluži 
krvi. Tomuto trestu podrobil Pilát Ježiša. Nazdával sa, že tým dojme 
ľud a ten bude žiadať jeho oslobodenie.

Prepočítal sa aj tentoraz. Zabudol, že keď šelma zbadá krv, 
ešte väčšmi zdivie...

Bičovaním sa však neskončila procedúra, ktorej vojaci pod
robili Ježiša.

Vladárovi vojaci vzali Ježiša do  vládnej budovy a  zhro
maždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a odeli do šarlá
tového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hla
vu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená 
a  posmievali sa mu: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ Pľuli 
naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.

Toto korunovanie tŕním sa nedialo na Pilátov príkaz. Vojaci 
si ho sami vymysleli, keďže sa dozvedeli, že Ježiš sa vyhlasuje 
za kráľa. Robili si z neho žarty, vysmievali sa mu. Hodili na neho 
červený plášť, aký nosili triumfátori pri oslave víťazstva.



59

Tvár sa mu zaliala krvou, veď dlhé tŕne sa pod údermi palíc 
zapichávali do hlavy. Muky, ktoré Kristus cítil pri nasadzovaní 
a nosení tŕňovej koruny, sú nepredstaviteľné. A až tri razy mu ju 
nasadzovali: pri bičovaní, pri obliekaní do vlastných šiat, ktoré 
sa preťahovali cez hlavu, a keď ho pribili na kríž. Takto zohave
ného ho predviedli pred Piláta.

– o –

Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite, privádzam vám 
ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“ 
Ježiš vyšiel von s  tŕňovou korunou a  v purpurovom plášti. 
Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ Len čo ho zazreli veľkňazi 
a  ich sluhovia, kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im pove
dal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“ 
Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí 
umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna.“

Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel 
do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu 
neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! 
Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ Ježiš od
povedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo 
dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe.“

Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: 
„Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva 
za kráľa, stavia sa proti cisárovi.“ Keď Pilát počul tieto slová, vy
viedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom 
Lithostrotus, po  hebrejsky Gabbatha. Bol Prípravný deň pred 
Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: „Hľa, váš 
kráľ!“ Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát 
im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: 
„Nemáme kráľa, iba cisára!“

Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte 
vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja 
nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec!“ A všetok 
ľud odpovedal: „Jeho krv na  nás a  na naše deti!“ Vtedy im 
prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby 
ho ukrižovali.
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Nerozhodnosť, snaha vyhovieť každému Pilátovi nevyšla. Napo
kon ho Židia pod hrozbou udania cisárovi donútili Krista odsúdiť.

Nemáme právo súdiť Pilátovo počínanie, ale zato sa zamys
lime nad  sebou, najmä dnes, keď toľkí kresťania za  „výhod
né miesto“ konajú práve tak ako Pilát... Dlho sa však neudržal. 
Za iné prechmaty a surové zásahy proti Samaritánom bol zosa
dený a roku 36 sa musel ísť zodpovedať cisárovi.

– o –

Ako tragicky znejú slová, ktorými Židia zapreli to, za čo ne
ustále bojovali a v čo dúfali: „Nemáme kráľa, ale cisára!“ Nená
visť voči Ježišovi ich dohnala až k tomu, že radšej uznali pohan
ského cisára za svojho pána, ako Krista za očakávaného Mesiáša. 
A vyhlásili to veľkňazi, ktorí dobre poznali Písmo a vedeli, ako 
Boh – Jahve hájil svoje právo byť jediným kráľom Izraela. S akou 
neľúbosťou prijal žiadosť Izraelitov, že chcú mať kráľa, ktorým sa 
vtedy stal Saul (1 Sam 8). Teraz sa rozhodli pre cudzinca, neobre
zaného, modloslužobníka, pohana Tibéria.

Kristova krv, ktorú privolali na seba a na svoje deti, sa čosko
ro zmenila na ich vlastnú krv. Roku 70 nastalo „ohavné spusto
šenie“ Jeruzalema. Cisárske vojská Židov masovo vyvražďovali 
a rozohnali ich po celom svete. Bola to pohroma, z ktorej sa Ži
dia podnes nespamätali...

Dnes už nemajú Židia chrám ani veľradu, ktorá pred dvad
siatimi storočiami odsúdila Krista na smrť a žiadala si jeho krv 
na hlavy budúcich detí Izraela. Preto tieto deti roku 1933 usta
novili v Jeruzaleme oficiálny súd, ktorý podrobne preskúmal pô
vodný rozsudok veľrady.

Tento súd vyniesol výrok, že „niekdajší rozsudok veľrady je 
odvolaný, lebo sa dokázala nevina obžalovaného. Jeho odsú-
denie bolo jedným z najstrašnejších zločinov, ktorých sa kedy 
ľudia dopustili. Keby sa podarilo túto chybu napraviť, bolo by 
to pre židovský národ najväčším vyznamenaním“ (Ricciotti).

– o –



61

4. Cesta na Golgotu, ukrižovanie

Prv než budeme sledovať Krista na jeho poslednej ceste a po
čúvať jeho posledné slová z kríža, stručne si povieme, ako sa vy
konávalo ukrižovanie v Kristových časoch,

Evanjelium hovorí k  ľuďom, ktorí v  tých časoch žili a  teda 
poznali, čo je ukrižovanie. Preto ho opisuje vecne, stručne. My 
ľudia 21. storočia nedokážeme precítiť ukrutnosť tohto mučenia. 
Azda preto tak ľahostajne chodíme okolo krížov, všímame si ich 
umeleckú hodnotu, ale aby nás pohľad na kríž pohol zmeniť svoj 
život, to je jav veľmi zriedkavý... Pavol apoštol hlbšie precítil Je
žišovo umučenie, keď povedal: Miloval ma a seba samého vydal 
za mňa. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť 
na kríži (porov. Flp 2, 8).

Čo teda hovoria slová Kréda: UKRIŽOVANÝ UMREL?

Ukrižovanie bolo rímskym trestom. Za rúhanie veľrada sta
novila židovský trest smrti, a to ukameňovanie. V Ježišových ča
soch sa však zvyk ukrižovať udomácnil aj u Židov. Ukrižovanie 
vzniklo z pôvodného trestu „narazenia na kôl“, ktorý používali 
Babylončania a Asýrčania.

Aj samotní Rimania mali pred ukrižovaním hrôzu. Cicero ho 
nazýva „trestom najukrutnejším a najhroznejším“.

Kríž mal trojaký tvar:
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V Ježišovom prípade bol použitý prvý tvar. Skladal sa z dvoch 
častí: priečneho brvna (patibulum), na  ktoré na  zemi pribili 
v zápästí ruky odsúdeného. Kolmé brvno bývalo trvalo zatlčené 
do zeme na popravisku a bolo vysoké tri až štyri metre. Niekedy 
bol na ňom silný, hrubý kolík, na ktorom ukrižovaný akoby se
del. Vtedy musel mať nohy pribité dvomi klincami. Kristus mal 
obidve nohy pribité jedným klincom, teda kolík nemal. Kolená 
mal pritom pokrčené.

Pred pribitím na kríž bolo dovolené podať odsúdenému víno 
s primiešaným narkotikom na otupenie vnímania. Ježiš ho ne
prijal, chcel trpieť pri plnom vedomí.

Potom odsúdeného vyzliekli donaha. Okolo bedier a v roz
kroku mu mohli ovinúť kus látky.

Priečne brvno, dlhé asi dva metre, si odsúdenec niesol sám. 
Malo asi pätnásť kilogramov...

Kat položil priečny trám za  odsúdeného, vzal ho za  ruku 
a  zvalil na  chrbát. Vyrovnal mu trám pod  hlavou a  vojaci mu 
kľakli na ruky. Hranaté, asi 13 cm dlhé klince položili k zápästiu 
na  mieste priehlbne a  silnými údermi zatĺkali... Potom dal kat 
znak, aby dvíhali trám. Robili to štyria vojaci. Dvaja chytili brvno 
na  koncoch, zdvihli ukrižovaného na  nohy a  potom pomocou 
ďalších dvoch a povrazov vytiahli odsúdeného na zvislé brvno 
a  pripevnili priečny trám na  zvislý do  zásekov. Telo sa pritom 
zvíjalo v kŕčovitých bolestiach.

Keď bol priečny trám poriadne upevnený, kat pribil ešte 
nad hlavu tabuľku, na ktorej bolo napísané meno a vina odsú
deného. S  pomocou dvoch vojakov ho potom chytili za  lýtka 
tak, aby pravá noha bola na ľavej a tretím klincom pribil kat obe 
nohy.

Ako nastávala smrť ?

Nie vykrvácaním, ani vysilením, ale udusením.

Ukrutné bolesti, ktoré ukrižovaný cítil, ho nútili k  ďalším 
mučivým pohybom. Hlava mu občas odkväcla a dotýkal sa hru
de. Na Kristovej hlave bola tŕňová koruna, ktorá pri pohyboch 
hlavy spôsobovala ukrutné bolesti. Hlava sa pri náhlych kŕčoch 
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obracala raz k jednému, raz k druhému ramenu. Oči hľadeli ako
by v tme a ústa pálil strašný smäd, spôsobený horúčkou... 

Keď sa telo únavou zviezlo dolu, celou svojou váhou viselo 
na  pribitých rukách a  ramená tuhli v  bolestnom napätí. Svaly 
na stranách hrudného koša ochrnuli a nepracovali, čo spôsobo
valo, že ukrižovaný sa síce mohol nadýchnuť, ale nemohol vy
dýchnuť, a  preto sa začal dusiť. Ak chcel vydýchnuť, musel sa 
vzoprieť o pribité nohy. Vtedy klinec silno tlačil na horný okraj 
rany na  nohách. Ukrižovaný, vzpierajúc sa o  klinec, dvíhal sa 
stále vyššie, aby mohol vydýchnuť. Len čo sa ramená dostali 
na úroveň rúk, dýchanie sa zrýchlilo a bolo ľahšie. To však trva
lo len okamih. Krutá bolesť v nohách, kŕč v stehnách spôsobili, 
že telo začalo klesať stále nižšie, až ukrižovaný opäť visel na ru
kách a dusil sa. Znova bol nútený zaprieť sa o nohy, vytiahnuť sa, 
vydýchnuť, a znova klesá na ruky... Tieto strašné muky u Krista 
trvali asi tri hodiny!!! U iných odsúdených viac alebo menej, to 
záviselo od predchádzajúceho mučenia a fyzickej zdatnosti od
súdených.

Kristus musel byť nesmierne vysilený od bičovania a koruno
vania tŕním. Svedčí o tom aj skutočnosť, že okoloidúceho Šimo
na z Cyrény prinútili niesť Ježišov kríž, aby nezomrel prv, než by 
sa mohli pokochať jeho ukrižovaním.

Ježiš aj počas smrteľných kŕčov plní svoje učiteľské poslanie. 
Z úst sa mu občas vydrali slová určené osobám, ktoré okolo jeho 
kríža reprezentovali celé ľudstvo, za ktoré umieral...

Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu 
jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili 
istého Šimona z Cyrény, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu 
niesol kríž.

Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kví
lili a  nariekali. Ježiš sa k  nim obrátil a  povedal: „Dcéry je
ruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou 
a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ,Bla
hoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridája
li!‘ Vtedy začnú hovoriť vrchom: ,Padnite na nás!‘ a kopcom: 
,Prikryte nás!‘ Lebo keď toto robia so  zeleným stromom, 
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čo sa stane so suchým?“ Vedno s ním viedli na popravu ešte 
dvoch zločincov.

Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená 
Lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.

Potom ho ukrižovali. Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín.

Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ 

Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného spra
va, druhého zľava.

Pilát vyhotovil aj nápis a  pripevnil ho na  kríž. Bolo tam 
napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ Tento nápis čítalo 
mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko 
mesta; a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židov
skí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On 
povedal: ,Som židovský kráľ.‘“ Pilát odpovedal: „Čo som napí
sal, to som napísal.“

Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich 
na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. 
Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto 
si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí 
bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj 
odev hodili lós.“ A  vojaci to tak urobili. Potom si posadali 
a strážili ho.

A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami a vraveli: 
„Ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň 
sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!“ Podobne sa mu po
smievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: „Iných zachra
ňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech 
teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha; 
nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: ,Som 
Boží Syn.‘“ Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižo
vaní.

A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie 
si ty Mesiáš?! Zachráň seba i  nás!“ Ale druhý ho zahriakol: 
„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže 
my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. 



65

Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si 
na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: 
„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, 
Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku 
a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, 
tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od 
tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej 
hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným 
hlasom: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, čo znamená: „Bože môj, 
Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli niektorí z tých, 
čo tam stáli, vraveli: „Volá Eliáša.“

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, 
aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. 
Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu 
ju k  ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané“ 
a zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svoj
ho ducha.“ 

Po tých slovách vydýchol.

– o –

5. Kristove príhovory z kríža ľuďom

Ježišovo telo trpelo na  kríži nevýslovné muky. Nie menšou 
trýzňou trpela Ježišova duša, keď počúval a pozeral na tých, kto
rí stáli pod  krížom: nepriatelia, apoštol Ján, matka Mária, lot
ri... Jeho srdce na  kríži však prekypovalo nevýslovnou láskou 
ku všetkým, za ktorých trpel. Preto sa ešte z posledných síl pri
hovára všetkým, ktorí tam zastupovali celé ľudstvo.

– o –

Najväčšmi mu leží na srdci osud tých, ktorí sa mu posmievajú 
aj na kríži. Tí, za ktorých akoby zbytočne trpel: jeho nepriatelia. 
Ich zloba a nenávisť mu pripravila tieto muky. A k nim sa obracia 
najprv. Prikázal nám ich milovať, odpúšťať im, odplácať sa za zlo 
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dobrom. A preto za nich prosí a ospravedlňuje ich zlobu: „Otče, 
odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“

Ježišu, ak by si to nebol povedal ty, neveril by som tomu. Ako
že nevedia?! Veď od samého začiatku ti cieľavedome pripravo
vali túto chvíľu. Ešte aj teraz sa smejú z tvojej lásky...! A predsa 
si povedal: Nevedia. A ja, Pane, ti musím veriť, lebo len ty vidíš 
do človeka. My ľahko súdime len podľa vonkajších prejavov. Daj 
mi silu, aby som aj ja pri pohľade na teba vedel odpúšťať tým, 
ktorí mi ublížili a opovrhli mojou láskou...!

– o –

Druhý príhovor patril kajúcemu lotrovi na kríži.

Spočiatku sa mu aj on posmieval spolu s tým, čo sa nekajal. 
Ale láska, s akou sa Ježiš obetoval, s akou odpúšťal, ako aj pohľad 
na nápis na kríži v ňom vzbudili vieru. Preto ho prosí o spomien
ku, keď Kristus príde do svojho kráľovstva. Je mu už jasné, že to 
nie človek visí vedľa neho, lebo mu dokázal svoje božstvo milo
srdným odpúšťaním na kríži. A Ježiš mu nielenže odpúšťa, ale 
ako jediného zo všetkých ľudí na svete ho ubezpečuje, že ešte 
toho dňa bude s ním v raji!

Pane, tvoja láska ma zráža na kolená. Veď aj ja patrím k ta
kýmto ľuďom. Som lotor, aj ja som ťa potupoval a urážal. Aj ja 
som spočiatku zneužíval tvoju lásku. Vraždil som, smilnil som, 
cudzoložil a kradol, či už doslova alebo v túžbach, myšlienkach, 
slovami. Ale keď som spoznal tvoju lásku, uveril som ti a teraz 
prosím, spomeň si aj na  mňa, kajúceho lotra, lebo sa necítim 
hodný prosiť o viac ako o spomienku. Viem, ty mi dáš viac, nie
len božské odpustenie, ale vrátiš mi aj rúcho milosti. Ba pripravil 
si mi nebo, len ešte musím počkať. To preto, aby som svojím utr
pením, ktoré z lásky k tebe, s pohľadom upreným na teba chcem 
znášať, mohol učiniť zadosť za svoje hriechy...

– o –
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Tretí pohľad padol na apoštola Jána, Ježišovho obľúbenca.

Bol jediný z apoštolov, ktorý s ním vytrval až do konca. Bol 
to čistý, nevinný mladík, panic. Dostalo sa mu milosti stretnúť sa 
s Ježišom prv, než ho načal hriech. Preto je aj obrazom očistené
ho ľudstva po vykúpení. Ježiš ho dáva pod ochranu Márie, ktorá 
toto vykúpenie dosiahla v okamihu počatia. Bola vopred vyňatá 
spod kliatby dedičného hriechu.

Či to nie je zrozumiteľná reč: „Hľa, tvoj syn!“? V Jánovi dostá
va Mária na starosť celé vykúpené ľudstvo, združené v Kristovej 
Cirkvi. Ona, ktorá pod  krížom v  bolesti zrodila toto tajomné, 
Kristom vykúpené spoločenstvo ľudí, stáva sa tak Matkou celej 
cirkvi, keď sa stáva Jánovou matkou.

Ježišu, aj takíto Jánovia sú medzi nami. Oni ťa vždy milovali. 
Aj za nich si musel zomrieť, aby z pohľadu na kríž čerpali silu 
k  obetiam a  sebazapreniam, ktoré sú potrebné na  zachovanie 
nevinnosti a  čistoty... A  ukázal si im, že vytrvajú, len ak budú 
ako tento tvoj apoštol „spočívať na tvojej hrudi“ pri tvojej veče
ri – pri prijímaní tvojho tela a krvi – a v dôvernom spoločenstve 
s tvojou Matkou...

– o –

Od nepriateľov, cez kajúceho lotra a nevinného Jána tvoj po
hľad prechádza na Máriu. Ona ťa bezbolestne porodila v Betle
heme, ale zato v krutých duševných bolestiach rodila tvoje ta
jomné telo pod  krížom. Mohla by sa spokojne pýtať hocikoho 
z nás: Čia bolesť je väčšia ako moja? A pritom sa pýtame my: Čia 
duša bola nevinnejšia a čistejšia ako duša Máriina?

Pane, a ako možno pochopiť tento rozpor? Prečo dávaš toľko 
trpieť čistým, zbožným, nevinným dušiam, ktoré sa usilujú plniť 
tvoju vôľu, kým tí druhí... Veď vieš, čo chcem povedať.

„Syn môj, dcéra moja, chceš vedieť prečo? Nuž, pozri sa 
na mňa a pochopíš. Jedinou spoľahlivou mierou lásky je obeta 
pre milovaného. Jedinou mierou nekonečnej lásky je nekonečná 
obeta, ktorú som aj ja za teba priniesol. Chceš mi azda iným spô
sobom prejaviť svoju lásku ako tým, že sa mi pripodobníš dobro
voľným utrpením z lásky?“
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Pane, už mlčím a  snažím sa pochopiť. Len som ešte slabý 
a ťažko chápem takúto reč. Verím, že pod láskavým vedením tej, 
ktorú si mi dal za Matku, to dokážem. Chcem aj ja svoj budúci 
život stráviť v  službe tých, za  ktorých si toľko trpel, aby tvoja 
krv nebola vyliata za nich nadarmo. A ak si praješ, aby som aj 
ja utrpením, či už telesným alebo duševným, dokončieval tvoje 
vykupiteľské dielo, nuž tu som, Pane...

– o –

K telesným mukám na  kríži sa pridružili aj nevýslovné du
ševné muky. Najťažšie pociťoval osamelosť. Opustil ho národ, 
zriekol sa ho. Opustili ho apoštoli a učeníci, ktorých tak miloval. 
Opustili ho aj úbožiaci, ktorých uzdravoval, potešoval, ktorým 
odpúšťa... No najhroznejší bol pocit, že sa ho zriekol aj sám ne
beský Otec, lebo „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorode
ného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí“ (Jn 3, 16). Otec sa 
zriekol Syna, aby zachránil otroka. Bolo to pre Krista ťažké, hoci 
až do konca chcel plniť Otcovu vôľu. Preto volá k Otcovi: „Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Pane, daj mi vo chvíľach samoty, pre ktorú som sa rozhodol 
zasvätením sa iba tebe alebo ktorú mi posielaš utrpením, cho
robou, smrťou drahých, nepochopením blízkych, ktorá sa nie
kedy tak ťažko znáša, myslieť na tvoju opustenosť na kríži. Ve
rím, že keď precítim tvoju osamelosť, zatíchne hlas opustenosti 
vo mne...

– o –

Až keď sa Kristus prihovoril ku všetkým, až potom obracia 
pozornosť na seba... Uvedomuje si svoje položenie na kríži. Jeho 
telo trápi krutý smäd, ktorý z vyschnutého hrdla vynútil vzdych: 
„Žíznim!“

Pane, akí sme tupí! My sme si mysleli, že zahasíme tvoj smäd 
špongiou namočenou v octe. Zabudli sme, že ty sa nám dávaš 
úplne. Týmto výkrikom si nechcel zahasiť svoj telesný smäd – 
veď si ani neprijal ocot – ale chcel si dať naposledy najavo svoj 
neuhasiteľný smäd po láske, ktorej sa ti od nás nedostáva!
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Pane, daj mi aspoň teraz pochopiť, že tvoju nesmiernu trý
zeň môžem zmierniť iba láskou k tebe, vernosťou tvojim slovám 
a konaním dobra... 

– o –

Ježišovo umučenie sa blíži ku koncu. Z posledných síl nám 
oznamuje radostnú zvesť, že dielo vykúpenia sa skončilo: „Je do
konané!“

Pane, daj, aby som aj ja raz mohol týmito slovami zakončiť 
svoj pozemský život, aby som aj ja dokonal dielo, ku ktorému si 
ma krstom povolal. Aby ma nezastihla smrť skôr, než vyplním 
tvoju vôľu. Potom aj moja duša bude môcť spokojne povedať: 
Otče, do tvojich rúk sa porúčam.

Daj, aby to boli ruky objímajúce moju dušu vo večnom objatí, 
ktoré si pripravil tým, čo ťa milujú. Nie ruky trestajúce a odvrhu
júce do večného zatratenia.

Ježiš dobrý, nezabudni, 
pre mňa si šiel kríž niesť trudný!  
Nezatrať ma v ten deň súdny!

Hľadal si ma, ustal v sparne, 
vykúpil na kríži zdarne,  
nech to všetko nie je márne.
... 
Máriu si zbavil zlosti, 
lotra vzal si do milosti, 
aj mne si dal nádejnosti. 
(Z Dies irae – slovenský misál)

– o –

6. Udalosti po Ježišovej smrti

Len čo Ježiš skonal, začína svoj protest proti bohovražde aj 
príroda:

A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo  dvoje odvrchu až 
dospodku. Zem sa triasla a  skaly sa pukali. Otvorili sa hro
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by a  mnohé telá zosnulých svätých vstali z  mŕtvych. Vyšli 
z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a uká
zali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli 
zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: 
„On bol naozaj Boží Syn.“

Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevá
dzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Má
ria Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka 
Zebedejových synov.

Roztrhnutie chrámovej opony bolo pre veriaceho Žida čímsi 
strašným. Veď nikto okrem veľkňaza nesmel za ňu vkročiť, aby 
ho nestihol trest smrti. A  teraz svätyňa svätých odhalená zíva 
prázdnotou, lebo Boh opúšťa svoj chrám. Doteraz vo  sväty
ni svätých zvláštnym spôsobom prebýval. Éra starozákonných 
obiet sa skončila. Je už len jediná obeta, ktorú Boh prijíma, a to 
je Kristova obeta na kríži, ktorá sa sprítomňuje pri každej svätej 
omši nekrvavým spôsobom. Končí sa Starý zákon – Stará zmlu
va medzi Bohom a židovským národom. Spolu s ňou sa končia 
aj starozákonné obety v  chráme. Novozákonná obeta sa práve 
uskutočňuje na kríži. Ňou sa začína Nová zmluva medzi Bohom 
a vyvoleným ľudstvom – obdobie Nového zákona.

– o –

Mohutný protest prírody neostal bez vplyvu na divákov sto
jacich pod krížom.

Ježišova smrť prináša nové plody. Spĺňajú sa jeho slová: „Ak 
pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. 
Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 24). A inde hovo
rí: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem 
k sebe“ (Jn 12, 32).

Pohania vstupujú do spoločenstva veriacich v Krista, do Cirkvi. 
Prvý je stotník, ktorý viedol popravu a prebodol Kristov bok. 
Malá hŕstka verných žien s apoštolom Jánom sa pomaly rozrastie 
na mohutný strom svetovej Cirkvi.
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Začínajú sa hlásiť aj tí, čo sa doteraz báli verejne priznať 
ku  Kristovi: Nikodém a  Jozef z  Arimatey, ktorý ponúka svoj 
hrob pre mŕtve Kristovo telo.

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukri
žovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži 
cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vo
jaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukri
žovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti 
mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok 
a hneď vyšla krv a voda. 

A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedec
tvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. 
Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlome
ná.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“

Ani po Ježišovej smrti nám z jeho srdca neprestala prúdiť lás
ka. Jej symbolom sa stalo prebodnuté srdce, z ktorého vyteká 
„krv a voda“. Ježiš vylial za nás všetku krv a jeho otvorené srdce 
sa stalo naším útočiskom...

– o –

Blíži sa sobota. Podľa židovských predpisov nesmela zostať 
po západe slnka v piatok žiadna mŕtvola na povrchu zeme. Bolo 
treba napochytro vystrojiť pohreb.

Kristus zomrel v piatok, pravdepodobne 7. apríla roku 30 asi 
o pätnástej hodine. Slnko v tom čase zapadlo okolo pol siedmej 
večer. Kým dostali od Piláta povolenie zložiť z kríža telo, uplynu
la aspoň hodina. Zháňanie plachiet na zabalenie mŕtvoly, myrhy 
s aloe na jej pomazanie, snímanie z kríža – to všetko trvalo dosť 
dlho. Preto na umývanie mŕtvoly neostal čas. Bolo ju treba rýchlo 
zabaliť do plátna s voňavkami, uložiť do hrobu, ktorý dal k dis
pozícii bohatý Jeruzalemčan, sympatizujúci s Ježišom. Boli roz
hodnutí, že po sviatkoch ho pochovajú podľa všetkých predpisov.

Vďaka zhonu pri pochovávaní sa nám po Ježišovi zachovala 
cenná relikvia. Plátno, do ktorého bol zabalený, vytvorilo odtla
čok Krista. Podnes sa uchováva v Turínskej katedrále, a preto sa 
volá Turínske plátno. Na  ňom je celá Kristova podoba spredu 
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i zozadu. V poslednom čase pápeži Pavol VI. i Ján Pavol II. dali 
znova preskúmať vierohodnosť tejto cennej relikvie. A výskumy 
potvrdzujú, že je pravá.

Keď sa už zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň 
pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, 
ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi 
a poprosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavo
lal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník 
potvrdil, daroval telo Jozefovi.

Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Pri
niesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Jozef kúpil plátno, 
a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesa
ného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň.

Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozre
li si hrob aj to, ako uložili jeho telo. Potom sa vrátili domov 
a  pripravili si voňavé oleje a  masti. Ale v  sobotu zachovali 
podľa prikázania pokoj.

– o –

Ježišovi nepriatelia sa neuspokojili s tým, že ho ukrižovali. Na
raz sa rozpamätali na Ježišove slová, ktoré vyriekol, keď od neho 
žiadali znamenie pri vyháňaní kupcov z chrámu. Teraz pochopili, 
že predpovedal svoju smrť, ale hlavne svoje zmŕtvychvstanie.

Na druhý deň, ktorý bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa 
veľkňazi a farizeji k Pilátovi a hovorili: „Pane, spomenuli sme 
si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: ,Po troch dňoch vsta
nem z  mŕtvych.‘ Rozkáž teda strážiť hrob až do  tretieho dňa, 
aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: 
,Vstal z mŕtvych,‘ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé.“ 
Pilát im povedal: „Máte stráž; choďte a strážte, ako viete!“ Oni 
šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.

– o –

Slnko už zapadlo, keď malý hlúčik žien a mužov odchádzal 
od  hrobu do  mesta. Zapadli aj všetky nádeje, ktoré vkladali 
do Ježiša. Okrem Ježišovej matky nikto z nich neveril, že ho ešte 
dakedy uzrú. Chceli mu pripraviť riadny pohreb po sviatkoch.
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Na kraj pomaly sadala tma. Tma zahalila aj duše, ubolené 
zo straty milovaného Majstra. Zaľahol na ne hlboký smútok a ja
zyk sa nevedel zmôcť na jediné slovo. Odchádzali ticho a v mysli 
každého z nich tkvela jediná myšlienka: Prečo? Prečo musel tak 
hrozne trpieť, keď bol taký dobrý a nevinný...?

Áno, Ježišu, prečo?

Sám si nám dal odpoveď, keď si v predvečer toho hrozného umu
čenia povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život 
za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Ty si nám chcel túto lásku dokázať.

Ale musel si to urobiť tak ukrutne?

Áno, musel. Chcem, aby všetci tí, čo musia trpieť v pozem
skom živote, mohli čerpať silu z  môjho utrpenia pri  pohľade 
na kríž. Chcem, aby ma nikto neprevýšil v utrpení, aby ma nikto 
nemohol obviniť, že som mu pripravil ťažší kríž ako sebe... V tom 
som si nechal prvenstvo...

Rozumiem ti, Pane. Ty si už vtedy myslel na  nás všetkých, 
na chorých, trpiacich, siroty, vdovy, opustených, opovrhovaných. 
Vedel si, že by ťa mnohí mohli obviniť, že pri toľkom trápení sa 
podľa tvojej náuky nedá žiť. Ty si aj im povedal: „Dal som vám 
príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15).

Pane, čo chceš povedať tým, ktorých si ešte doteraz nepoctil 
svojím krížom?

Moje utrpenie bolo veľké, dobrovoľné, z lásky. Trpel som, lebo 
som chcel trpieť. Nuž dopĺňaj aj ty moje utrpenie svojím dobro
voľným sebazaprením a  trápením, ktoré prináša služba ľuďom. 
Tak ako to robil môj apoštol Pavol, ktorý na vlastnom tele dopĺ
ňal to, čo ešte chýbalo k plnosti môjho utrpenia pre dobro Cirkvi.

– o –

Brat, sestra, ako ty teraz odpovieš na  Ježišovu lásku, ktorú 
osvedčil svojím utrpením a smrťou aj za teba? Chceš ho naďalej 
urážať, ukrižovať svojimi hriechmi, svojou ľahostajnosťou a ne
všímavosťou?

– o –
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EPILÓG

Na záver svojho rozprávania nechajme hovoriť o Ježišovom 
umučení prorokov.

Kráľ Dávid žil asi tisíc rokov pred Kristom. Osvietený Du
chom Svätým opísal v 21. žalme utrpenie Mesiáša takto:

Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil? 
Prečo mi neprídeš na pomoc? 
Takto znie môj úpenlivý nárek.

Bože môj, volám vo dne, 
ale mi neodpovedáš, 
kričím v noci, 
a odpočinku nemám.

A predsa ty si Najsvätejší, 
sláva vyvoleného národa!

Naši predkovia v teba 
skladali svoju nádej, 
dúfali v teba 
a vyslobodil si ich,
k tebe volali, 
a unikli nebezpečenstvu, 
na teba sa spoliehali, 
a nesklamali sa.

Ale ja som červ, 
a nie človek, 
ľuďom na posmech, 
opovrhovaný svetom.

Všetci, čo ma vidia, 
robia si zo mňa posmešky, 
vyškierajú sa mi, 
pokyvujú hlavou a hovoria:
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„Na Boha sa spoliehal, 
nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, 
keď ho má rád.“

Bože, ty si chcel,
aby som sa šťastlivo narodil, 
ochraňoval si ma
v matkinom náručí,
tebe ma zverili,
keď som prišiel na svet,
ty si môj Boh 
už od narodenia.

Neopúšťaj ma, 
lebo súženie sa blíži,
a nemám nikoho, 
kto by mi pomohol.

Nepriatelia ma obkľúčili 
ako stádo býkov,
obstali ma ako divé byvoly 
z krajiny Bášan.

Otvárajú na mňa tlamy
ako lev, keď trhá korisť a reve.

Moja sila sa rozliala ako voda, 
všetky kosti sa mi uvoľnili,
moje srdce je ako vosk, 
roztápa sa mi v útrobách.

Hrdlo mám suché ako črep
a jazyk sa mi lepí na podnebie,
zanechal si ma na pokraji hrobu.

Svorka divých psov ma obstupuje, 
obklopuje ma banda zločincov. 
Prebodli mi ruky a nohy,
môžem si spočítať všetky kosti. 

Premeriavajú si ma
a kochajú sa pri pohľade na mňa.
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Delia si moje šaty
a o môj plášť hádžu kocky...
(Ž 21, 1 – 19, in Kniha žalmov, Rím 1978)

– o –

Asi 750 rokov pred Kristom, v období dvoch kráľovstiev, pro
rok Izaiáš má videnie o služobníkovi Pána, čiže o Mesiášovi:

Hľa, môj služobník bude úspešný,
bude povýšený, poctený a veľmi slávny.

Ako sa mnohí nad ním zhrozili –
pretože neľudsky je zohavený jeho výzor
a jeho obraz je nepodobný človeku –,
tak ho budú obdivovať mnohé národy
a králi pred ním zatvoria ústa,
lebo uvidia, o čom sa im nevravelo,
a spoznajú, čo nikdy nepočuli.

Kto by uveril, čo sme počuli? 
Komu sa zjavilo Pánovo rameno? 
Veď vzišiel pred ním ako ratoliestka, 
sťa koreň z vyschnutej zeme.

Nemá podoby ani krásy,
aby náš pohľad upútal;
ani vzhľad nemá, aby sa nám zapáčil. 

Opovrhnutý, opustený ľuďmi,
muž bolestí,
čo poznal utrpenie,
ako niekto, pred kým sa zakrýva tvár, 
potupený a nami znevážený.

A on niesol naše neduhy,
našimi bôľmi sa obťažil.
No my sme ho pokladali za zbitého, 
strestaného Bohom a pokoreného.
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Áno, pre naše hriechy bol prebodnutý, 
pre naše zločiny strýznený.
On pre náš pokoj znášal trest
a jeho rany nás uzdravili.

My všetci sme ako ovce blúdili, 
každý jeden zahol svojou vlastnou cestou. 
A Pán naňho uvalil neprávosť nás všetkých. 
Týrali ho, on to ponížene prijal
a neotvoril ústa
ako baránok vedený na zabitie,
ako ovca, ktorá onemie pred strihačmi
a neotvorí ústa.

Zabili ho útrapy a nespravodlivý súd; 
ktože sa stará o jeho osud?
Bol vytrhnutý z krajiny žijúcich,
pre hriechy môjho ľudu na smrť ubitý.
So zločincami ho pochovali
a hrob mal medzi boháčmi,
hoci sa nedopustil násilia,
ani podvod nebol v jeho ústach.

Pán dovolil zdrviť svojho služobníka utrpením,
keď dá svoj život ako zmiernu obetu,
uvidí svoje potomstvo, bude dlho žiť
a splní sa skrze neho Pánova vôľa.
Po útrapách svojej duše uvidí svetlo
a nasýti sa poznaním.

Môj spravodlivý služobník
ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny.
Preto mu ako podiel dám zástupy
a ako korisť dostane mocnárov,
pretože svoj život vydal na smrť
a pripočítaný bol k hriešnikom,
pretože niesol hriechy mnohých
a prosil za zločincov.
(Iz 52, 13 – 53;12, Lekcionár I, s. 205 – 207)

– o –
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Nemyslime si, že tu ide o podvrhnuté, falošné texty, napísané 
až po Kristovi!

Izaiášovo videnie sa zachovalo na zvitkoch starších ako Kris
tus, ktoré sa našli pred niekoľkými rokmi v Kumranských jasky
niach pri Mŕtvom mori. Ježiš splnil doslovne všetko, čo o ňom 
predpovedali proroci, aby Židia nemohli pochybovať, že je pri
sľúbeným Mesiášom.

Ako je potom možné, že v neho neuverili a neprijali ho? A ne
prijala ho nielen vládnuca trieda, ale pod jej vplyvom takmer ani 
celý židovský národ.

Stalo sa to preto, že Kristus nesplnil ich očakávania.

Stále čakali, že Kristus vzkriesi izraelské kráľovstvo, zvrhne 
moc Rimanov a Židia sa stanú slávnymi ako za čias Dávida a Ša
lamúna.

Pôvodná mesiášska idea o duchovnom Vykupiteľovi a o Bo
žom kráľovstve prerástla do politickej oblasti. A tu ich Kristus 
sklamal. Preto sa ho zriekli, keď odmietol stať sa ich kráľom a od 
obdivu prešli k opovrhovaniu a k nenávisti, ktorou ho dohnali 
až na kríž...

Tí, ktorí dali svetu Vykupiteľa, ktorí ho po stáročia očakávali 
a čerpali posilu z nádeje na jeho príchod, ho neprijali, keď pri
šiel medzi nich! 

Je to naozaj tragédia židovského národa! Ale nie beznádejná. 
Apoštol Pavol, ktorý sa nad tým všetkým zamýšľal, píše:

Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraeli
ta, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa. Boh neod
vrhol svoj ľud, ktorý predpoznal... Aj v tomto čase ostal zvy
šok vyvolený z milosti... 

Izrael nedosiahol, o  čo sa usiloval, ale vyvolení dosiahli; 
ostatní oslepli... Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby 
potom na  nich žiarlili. Lenže ak je ich pád pre  svet bohat
stvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, o koľko viac ich 
plnosť?! Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo 
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a boli múdri sami pre seba, že na časť Izraela zaľahla slepota 
dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a tak bude spasený 
celý Izrael... (porov. Rim 11, 1 – 26).

– o –

OAMDG et BMV!



80

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

Písmo sväté Starého zákona

Posolstvo

Za svetlom

Umučenie Krista podľa videní Kataríny Emmerichovej

BAJAN, Silvester: Tvoje slovo, Pane, je duch a život 

BISHOP, Jim: Den, kdy zemřel Kristus

FAUDENOM, A.: Počuli sme slovo Pánovo

HYNEK, Rudolf Maria: Muž bolesti  
(1. a 2. časť hovorí o Turínskom plátne)

MARKUŠ, Jozef Ondrej: Moje úvahy o ňom a o nás

MESSORI, Vittorio: Hypotézy o Ježišovi

PAPINI, Giovanni: Život Krista

PRONZATO, Alessandro: Nepohodlné evanjeliá

RICCIOTTI, Giovanni: Život Ježiša Krista 

ROPS, Daniel: Písmo sväté pre deti (1. a 2. časť)

ROPS, Daniel: Ježiš v našej dobe

SANTUCCI, Luigi: Aj vy chcete odísť?

Poznámka: 
V štvrtej a piatej kapitole bol použitý text z knihy Posolstvo, ktorá vyšla 
v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, s upraveným znením podľa Biblie 
– Starý a Nový zákon i s poznámkami, ktorý vyšiel v Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
v roku 2018.
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