
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

32. časť 

ODSÚDENIE 

Smutné konštatovanie… 
31 Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: 
“Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.”  32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem 
vás do Galiley."  33 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy 
neodpadnem."  34 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút 
zaspieva, tri razy ma zaprieš."  35 Peter mu povedal: "Aj keby som mal umrieť s tebou, 
nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní učeníci.  (Mat 26:31-35 SSV) 

odpadnete: gr. skandalizo – čiže „pohoršíte sa nado mnou“. Nejde teda len o „strach 
o život“, ktorý ich donúti rozutekať sa, ale o skutočné pohoršenie: v ich očiach budú 
nasledovné udalosti tak šokujúce a nestráviteľné, že úplne otrasú ich celou vierou v 
Krista ako Syna Boha a Mesiáša – až natoľko, že im úplne vyfučí z hlavy všetko o 
zmŕtvychvstaní i všetko ostatné, až natoľko, že od okamihu rozutekania sa sa už ani len 
nevyberú ku krížu, či k Hrobu, to za nich „obstarajú“ Jozef z Arimatey, Nikodém, ženy 
(ktoré menej špekulujú a viac dôverujú ☺), ale sami učeníci ostanú doma skleslí a 
zronení a zlomení v samej podstate svojej viery, ako to čítame u učeníkov z Emauz: „No 
s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred 
všetkým ľudom;  20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a 
ukrižovali.  21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to 
všetko stalo.  (Luk 24:19-21 SSV)“ A potom pokračujú slovami, z ktorých ďalej vanie 
ich úplné sklamanie a totálna bezútešnosť: „22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. 
Pred svitaním boli pri hrobe,  23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili 
anjeli a hovorili, že on žije.  24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako 
vraveli ženy, ale jeho nevideli.  (Luk 24:22-24 SSV)“ – a tak idú domov a ani zvesť o 
Zmŕtvychvstalom na tom nič nemení: raz sa už „napálili“, ľahkovážne uverili v toho 
Krista, ale druhý raz už takú chybu zjavne urobiť nemienia… 



udriem pastiera: „Starozákonní citát je převzat ze Zach 13,7 a zapadá do 
matoušovského tématu naplnění. Hebrejský i řecký text zní: „Udeř pastýře..." Marek a 
Matouš mají „Udeřím", čímž naznačují, že Bůh je tím, kdo udeří, a pokračuje tu tedy 
myšlenka Božího plánu.“  1 

• Naša viera je vždy ODPOVEĎOU na niečo. Ak padne to, čomu veríme – a je 
jedno, či to padá naozaj, alebo len zdanlivo a podľa nášho názoru – padáme aj 
my. 

• A ak VSTANE to, čomu sme verili – ako Ježiš na tretí deň – môže povstať i 
naša viera. 

• PREDSUDKY sú smrteľne nebezpečné pre našu vieru. Mnoho ľudí opustilo 
Krista len preto, že nezodpovedal ich očakávaniam, predsudkom, že bol iný, 
než si mysleli a než očakávali a nedokázali túto Jeho inakosť stráviť: 

o od učeníkov, ktorí povedali: „"Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!"66 
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ 
(Jn 6,60.66 SSV)“ 

o … cez Judáša 
o … cez Petra a ostatných učeníkov 
o … až po súčasnosť, kedy mnohí opustili Krista, lebo mu nerozumeli a On 

sa nesprával ako automat presne podľa ich ľudských a často strašne 
naivných očakávaní a predsudkov a túžob… 

• PRETO JE DÔLEŽITÉ veri ť faktom – a im prispôsobovať svoju vieru – a nie 
veriť svojim predstavám a bolestne sa usilovať natlačiť fakty  do kabáta 
našich predstáv a očakávaní až do horkého konca, kedy sa všetko zrúti a my 
opustíme Krista v predstave, že zlyhal. V skutočnosti to, čo zlyhalo, sme boli len 
a jedine my a naše naivné predstavy o Bohu! 

predídem Vás do Galiley: „ Ježíš slibuje návrat na místo, kde shromáždil své učedníky 
a veřejně působil. Na rozdíl od Marka, kde nejsou žádná doložená zjevení vzkříšeného 
Ježíše v Galileji, Mt 26,32 poukazuje k vrcholnému Ježíšovu zjevení jedenácti 
učedníkům na hoře v Galileji (Mt 28,16-20).“ 

„Jeho věrnost přesahuje naši nevěrnost, která mu způsobí smrt. Po vzkříšení ho znovu 
najdeme v Galileji, abychom s ním byli stále, my, kteří jsme ho vydali, zapřeli a 
opustili.“ (SF) – „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. 
(2Ti 2:13 SSV)“ 

ja neodpadnem (= nepohorším sa): Peter je plný sebavedomia – a v tej chvíli zabúda, 
akí slabí a nestáli my sami v sebe sme! Nie sme ani náhodou pripravení na všetko, 
kadiaľ nás Pán prevedie. Pavol, vedomý si svojej slabosti, neskôr napíše: „s bázňou a 
                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie zo SP 



chvením pracujte na svojej spáse. (Phi 2:12 SSV)“ – a niet v tom už ani známky onoho 
sebavedomia, ktorým zatiaľ ešte Peter hýri…  

Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa: Tu znova vidieť Petrovu slabinu: 

• Uveril, že Ježiš JE Mesiáš. 
• V jeho predstave Mesiáš = veľký víťaz – toto je ten podstatný problém. Peter v 

podstate neverí v Ježiša, ale v svoju predstavu o Ježišovi! 
• Všetko vníma v tomto svojom presvedčení, o ktorom svedčí aj táto epizódka: 

o „38 Oni hovorili: "Pane, pozri, tu sú dva meče." (Luk 22:38 SSV)“ 
o „10 Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a 

odťal mu pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. (Joh 18:10 SSV)“ 
o Šimon nie je zjavne vojak, ani nevie s mečom narábať (vidieť to z jeho 

spackaného seku po Malchusovi ☺) – ale čo na tom? Je tu predsa Mesiáš! 
S ním nie je predsa možné prehrať, nie? 

• Až keď Ježiš povie: „11 Ale Ježiš Petrovi povedal: "Schovaj meč do pošvy! Azda 
nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!" (Joh 18:11 SSV)“ – tak petrovi konečne 
začne svitať. 

o A vtedy zahodí meč – a uteká kade ľahšie. Ani nie tak zo strachu o život, 
ale skôr z hrôzy, že sa mu práve zosypal jeho celý svet, to, v čo veril, to, na 
čo stavil svoj život…  

DO PRAXE: 

• VIERA má cenu len vtedy, ak sa upiera k faktom, k realite. Inak je bláznivá. 
o Musíme si dávať záležať na tom, aby sme „verili Ježišovi“ – a nie 

„vtesnávali Ježiša do svojej vieru“! 
o Znamená to neustále „korigovanie“ svojej viery, ktorá tak už nie je 

strnulá v zmysle „Takto som tomu uveril a takto tomu verím už navždy“, 
ale veľmi dynamická, rozvíjajúca sa a meniaca sa úmerne nášmu 
poznaniu Krista: 

� porov.: „Žiadny muž ani žena by nemohli dúfať, že by dosiahli 
kontempláciu bez základu, vystavaného z mnohých takýchto 
rozkošných rozjímaní o svojej úbohosti, umučení nášho Pána a 
láskavosti a veľkosti Božej. Ale, ak chceš kedy preniknúť oblakom 
nevedenia, ktorý je medzi tebou a Bohom, musíš ich zanechať a 
uložiť hlboko do oblaku zabudnutia. (Oblak nevedenia 7).“ 

o „NEPRAVÁ VIERA“  – kedy veríme našim túžbam a predstavám a nie 
realite – nutne vedie k „POHORŠENIU sa nad Kristom“ a následne k 



opusteniu Krista, ako nám to za chvíľu ukážkovo predvedú samotní 
učeníci Ježiša Krista… 

� „Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená 
to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.“ (L. N. Tolstoj) 

� Ak ale stále trváme na svojom drevenom bohu – potom je Kristus 
pre nás nestráviteľný (nie je „drevený“ ☺) a odvrhneme Ho, pretože 
Mu jednoducho nerozumieme, nechápeme Ho, nesedí do našich 
predstáv a vízií, nášho svetonázoru… 

• S BÁZŇOU A CHVENÍM  – ako hovorí ešte Pavol: „8 Lebo spasení ste milosťou 
skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar:  9 nie zo skutkov, aby sa nik 
nevystatoval.  10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, 
ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.  (Eph 2:8-10 SSV)“ 

o Nikdy nebudeme mať „pod kontrolou“ svoje kresťanstvo. 
o Nikdy sa v ňom nebudeme môcť oprieť a spoliehať na seba. 
o POINTA je: 

� vydať zo seba to najlepšie 
� ale svoju dôveru vkladať jedine do Pána – a v nej nezakolísať, ani 

keď nás prevedie nocou podobnou tej, do ktorej práve vchádza Ježiš 
a učeníci, obe strany s úplne odlišnými výsledkami…! 

o „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 
(1Co 10:12 SSV)“ 

Agónia 
36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: 
"Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa."  37 Vzal so sebou Petra a oboch 
Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť.  38 Vtedy im povedal: "Moja duša 
je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!"  39 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."  40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "To ste 
nemohli ani hodinu bdieť so mnou?  41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do 
pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé."  42 Znova odišiel a modlil sa: "Otče 
môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa."  43 A 
keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.  44 Nechal ich, znova sa 
vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.  (Mat 26:36-44 SSV) 

Getsemany: „Toto jméno znamená „lis na olej". Matouš i Marek naznačují, že toto 
místo bylo na Olivové hoře či v její blízkosti. Lk 22,39 má pouze „Olivová hora" a Jan 
18,1 je situuje „za potok Cedron, kde byla zahrada".“ 



• Prečo práve tam? „Předešlé večery se Ježíš uchyloval pravidelně do Betanie, kde 
žil Lazar, aby tam přenocoval. Ve čtvrtek večer se však Ježíš odebral na Olivovou 
horu, a to do zahrady ležící na východním úbočí Kidrónu (Cedron) (J 18,1). 
Proč? O velikonoční noci museli poutníci zůstat v Jeruzalémě. Aby to mohlo 
platit pro všechny, byly okrsky sousedící s městem prohlášeny za „Velký 
Jeruzalém", který se prostíral až do Bet-fage. Naproti tomu Betanie se už 
nacházela mimo tuto rozšířenou městskou čtvrť, a proto v ní poutníci o 
velikonoční noci nesměli pobývat. … V době Ježíšově se na tomto místě nacházel 
na svahu Olivové hory selský dvorec s lisem na olej, kde se vymačkávaly olivy. 
Ten dal dvorci také jméno: Getsemane. Máme dobré důvody předpokládat, že 
Ježíš se znal s jeho majitelem. … Hned poblíž se nacházela velká jeskyně, která 
mohla Ježíšovi a jeho učedníkům poskytnout bezpečné, ač ne právě pohodlné 
přístřeší pro nocleh.“ (Gerhard Kroll2) 

zebedejovi synovia: „Mk 14,33 uvádí jejich jména: Jakub a Jan; ti spolu s Petrem 
tvořili jakýsi nejužší kruh mezi Dvanácti. Spolu s Ondřejem byli jako první povoláni 
Ježíšem (Mt 4,18-22). Byli též svědky jeho proměnění (viz 17,1- 8). Stejně jako Petr (Mt 
16,21-23) museli být poučeni o kříži (Mt 20, 20-28).“ 

Bdejte so mnou: V tejto chvíli Boh túži po blízkosti a opore ľudí, za ktorých ide dať 
svoj život. Ak už nie pochopenie, tak aspoň blízkosť… Vyberá si len tých, ktorí s Ním 
boli pri premenení na Hore – akoby zvažoval, kto má dostatočnú skúsenosť Jeho slávy 
na to, aby „bez veľkej ujmy“ mohol vidieť aj Jeho agóniu…Ale ani to sa nepodarí.  

aby ste neprišli do pokušenia: ide tu nielen o modlitbu, ale aj „bdenie s Ježišom“ – 
bdenie vo význame „vidieť“, „chápať“, nepodľahnúť ilúziám…: 

• Ježiš opakovane predpovedá, čo sa bude diať, aby dal najavo, že všetko sa deje 
tak, ako sa diať má.. 

• Traja učeníci majú možnosť bdieť s Ním, vidieť jeho úzkosť a počuť jeho 
modlitbu – a pochopiť, že práve takto sa majú veci diať a nijako inak, nie je to 
zlyhanie Krista, ale okamih „oslávenia“ (porov. Jn 13,31), aj keď to tak na prvý 
pohľade nevyzerá. 

• A v modlitbe môžu pochopiť ešte viac a prijať od Boha silu k tomuto 
pochopeniu… 

Duch je síce ochotný, ale telo slabé: telo nie je slabé preto, že zaspáva. telo je slabé 
preto, že nedokáže chápať veci nebeské, hoci aj po tom „telesný“ človek vo svojom 
duchu túži: „14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a 
nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. (1Co 2:14 SSV)“ Modlitba 

                                           
2 Ďalej len GK 



je bránou k Bohu, ktorá človek napĺňa porozumením a robí ho tak „duchovným“. bez 
modlitby a bez opory Boha, ktorej sa v modlitbe dožadujeme, ale ktorej sa aj otvárame, 
nemôže samo „telo“ – starý človek s jeho „predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie 
za klamnými žiadosťami do skazy (Eph 4:22 SSV)“ porozumieť Božím zámerom a 
Božiemu konaniu. Výsledkom je pohoršenie sa na d Bohom, na ktoré predtým ježiš 
narážal: „A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. (Mat 11:6 SSV)“ 

našiel ich spať: V tejto hodine súdu nad svetom – i nad sebou samými! – keď Boh 
hľadá oporu u človeka (!), človek nedokáže nič iné, len (po dobrej večeri) si ľahnúť, 
zdriemnuť, ani si nevšimne, v akom stave Ježiš je… úplne ľahostajný, úplne zahľadený 
do seba, úplne necitliví voči Bohu…  

• akoby sme počuli a videli našich rovnako necitlivých „tiežkatolíkov“, ako, 
spokojní sami so sebou („Do kostola chodím, modliť sa modlím, nikoho som 
nezabil ani neokradol, ja som dobrý kresťan, všetko si plním, nemám hriechy,…“) 
srdečne kašlú na Boha, šak je to pánboh, nech si poradí sám, čo nás do Neho, 
hlavne, že nás požehná, dá zdravie, aby sme si mohli pekne užiť života a po smrti 
pekne do neba vezme, keď už sme takí super… � 

smútok a úzkosť: smútok (gr. lypeo) nad tým, že ešte aj tí, o ktorých sa túžil v tejto 
hodine temna, nechápu, sú ľahostajní, spia,… A úzkosť (gr. ademoneo, doslova mučivá 
úzkosť, skľúčenosť) z toho, čo prichádza a čo má v nasledujúcich chvíľach podstúpiť – 
a z čoho ono ukrižovanie bolo nepochybne to najľahšie, v podstate zanedbateľné v 
porovnaní s tým ostatným, čo prichádzalo (porov. minulé stretko)… 

moja duša je smutná až na smrť: „První část této věty je ohlasem Žl 42,6; 43,5 svým 
spojením slov perilypos a psýché. Vymezení „až k smrti  ) zdůrazňuje vážnost situace, v 
níž se Ježíš nachází. V druhé části tohoto verše Matoušův přídavek „se mnou" podtrhuje 
osobní pouto mezi Ježíšem a jeho učedníky.“ 

nech ma minie tento kalich: porov. minulé stretko o „štvrtom kalichu“ 

padol na tvár a modlil sa: „Mk 14,35 čte: „Padl na zem a modlil se." Matouš měl 
zřejmě na mysli hebrejské slovo popisující „prostraci" (hištachawá) před Bohem či před 
nějakou významnou osobou. Tato změna zvýrazňuje modlitební atmosféru - v textu již 
beztak význačnou.“ – a vyjadruje ešte viac Kristovu úzkosť, ktorú v tejto chvíli prežíva. 

Otče môj: „Je zde mnoho podobností mezi modlitbou Páně (Mt 6,9-13) a Ježíšovou 
modlitbou v Getsemanech.“ – čo Ježiš učil svojich učeníkov („Buď vôľa Tvoja ako v 
nebi, tak i na zemi“), to teraz aj sám ctí a zachováva. 



Zrada 
45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: "Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla 
hodina; Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.  46 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj 
zradca sa priblížil."  47 A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním 
veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.  48 Jeho zradca im dal 
znamenie: "Koho pobozkám, to je on; toho chyťte!"  49 A hneď pristúpil k Ježišovi a 
povedal: "Buď pozdravený, Rabbi!" A pobozkal ho.  50 Ježiš mu povedal: "Priateľu, 
načo si prišiel!?" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.  51 Tu jeden z tých, 
čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu 
ucho.  52 Ježiš mu povedal: "Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú 
meča, mečom zahynú.  53 Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on 
by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?  54 Ale ako by sa potom splnilo 
Písmo, že to má byť takto?"  55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: "Vyšli ste s mečmi a 
kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme, a 
nezajali ste ma."  56 Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma Prorokov. Vtedy ho všetci 
učeníci opustili a rozutekali sa.  (Mat 26:45-56 SSV) 

len spite a odpočívajte…: dajú sa chápať dvojako: „Přeložíme-li takto Ježíšova slova, 
vyjadřují rezignaci nad slabostí a selháním jeho učedníků. Často se chápou jako otázka 
(„Ještě spíte a odpočíváte?"), což patrně vyjadřuje překvapení a pobouření.“ K tomuto 
druhému významu sa lepšie hodia nasledujúce Ježišove slová. 

prišla hodina: „Hóra („hodina") je zde použita podobně jako ve čtvrtém evangeliu - 
líčí čas Ježíšova utrpení a smrti jako rozhodujícího okamžiku v dějinách spásy. Sloveso 
éngiken („přiblížila se") se objevuje také v Mt 26,46 v souvislosti s příchodem 
Jidášovým, jímž se dají tyto události do pohybu. Ježíš opět ví o svém údělu, který ho 
čeká, a zdá se, že má celou situaci pod kontrolou.“ 

veľký zástup: „Volný výraz „zástup" (ochlos) nemá vojensky uspořádanou konotaci 
výrazu speira („vojenská četa") v Jan 18,3. Jan zřejmě používá výraz speira („kohorta 
= desetina římské legie, asi 600 mužů") a chiliarchos k označení židovských oddílů. V 
Septuagintě a také u Josefa Flavia nacházíme tytéž výrazy pro označení židovských 
vojenských orgánů.“ 

dal znamenie: „Podle obvyklé romantické představy je Ježíš v Getsemanské zahradě 
zcela sám. Jenže během poutních velikonočních svátků byla Olivová hora zaplněna 
poutníky. Aby se předešlo zmatku či dokonce výtržnostem, museli se Jidáš a židovští 
představitelé předem domluvit na nějakém znamení, aby zatkli toho pravého člověka co 
nejrychleji a bez problémů. … Běžný obraz Ježíšovy modlitby v Getsemane navozuje 
dojem tiché samoty. Ale takto to židokresťané v 1. století neviděli. Matoušovi čtenáři, 



kteří věděli o putování do Jeruzaléma, o zástupech a zmatku, o politických 
demonstracích a nepokojích, si představovali cokoliv jiného, jen ne tichou samotu. 
Jejich představa výjevu na Olivové hoře se zástupy poutníků, jež tam tábořily, 
odpovídala opatřením, která podnikli Jidáš a židovští představitelé. Věděli, že je nutno 
si domluvit znamení, i o možnosti propuknuvších nepokojů.“ – čo by vysvetlilo aj fakt, 
že prítomnosť stráže nebola učeníkom nijako podozrivá (asi ako dnes hliadka policajtov 
na rušnej ulici) a do poslednej chvíle si neboli vedomí toho, čo sa deje. Podobne si asi 
do poslednej chvíle nespojili stráž a Judáša dohromady – proste len prišiel vo chvíli, 
keď náhodou okolo prechádzala jednotka chrámovej stráže… V tomto zmysle aj onen 
„bozk“ bol prirodzený – ak by sa veci diali v ľudoprázdnej záhrade, kde sa zrazu objaví 
vojenský oddiel, zastane desať metrov od Ježiša, potom sa od neho oddelí Judáš a príde 
k Ježišovi… to by podozrivé nepochybne bolo. Ale v rušnom prostredí okolia 
Jeruzalema počas sviatkov sa to celé v ruchu a množstve ľudí „stratilo“. 

priateľu, načo si prišiel?: „I když Ježíš zná Jidášovy úmysly (viz Mt 26,45-46), oslovuje 
ho „Příteli". Ježíšovu otázku není snadné přeložit. Někteří překladatelé vidí v těchto 
slovech konstatování a doplňují imperativ („Příteli, udělej, k čemu jsi zde"): Kral., 
Sýkora: „Příteli, nač jsi přišel?"; Col: „Příteli, k čemu jsi zde?"; Žilka: „Příteli, učiň 
to, k čemu jsi zde!"; Bogner: „Příteli, (učiň jen), k čemu jsi přišel."; ČEP: „Příteli, 
konej svůj úkol!"“ 

vytasil meč: „Podle Mk 14,47 „jeden z okolostojících" utne ucho veleknězovu 
služebníku. Zdá se, že byl jediný v zástupu (ne učedník) a jeho čin je součástí zmatku 
doprovázejícího Ježíšovo zatčení. Avšak v Jan 18,10 je to Šimon Petr, kdo toto udělá. V 
Lk 22,51 Ježíš ucho onoho služebníka uzdravuje. Matouš předpokládá, že pachatel byl 
Ježíšovým učedníkem, a o uzdravení se nezmiňuje.“ 

všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú: Neúprosnú logiku tohto výroku vysvetlil 
krátko a stručne Pavol, keď napísal Timotejovi: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom 
premáhaj zlo. (Rom 12:21 SSV)“. Bojovať proti zlu zlom je ako hasiť oheň benzínom: 
zlo sa iba viac rozmnoží. Jediný spôsob, ako naozaj premôcť zlo, je odstrániť ho – a to 
sa dá jedine dobrom. Ježiš bojuje úplne iný boj: Nie boj „zlých“ povstalcov proti 
„zlým“ Rimanom v „zlom“ svete, ale boj so samotným zlom… A Petrovi až doteraz nič 
nezapálilo! A teraz mu to, zdá sa, stále zapaľuje len čiastočne: nechápe, čo Ježiš robí, 
zato začína chápať, čo Ježiš neurobí – a vydesený, šokovaný – áno, pohoršený! – 
zahadzuje meč a uteká vydesene preč… Niekto ho neprenasleduje (dookola je fúra 
iných ľudí a stráži zjavne plne stačí to, že „veľmi profesionálne“ a bez incidentov v 
tichosti odchytili Nazaretského… 



dvanásť légií3 anjelov: Áno, TERAZ je SÚD nad týmto svetom. Teraz ľudia napínajú a 
„dráždia“ svojho Boha – ako keď bláznivý turista na safari ťahá za fúzy a za chvost 
leva, ktorý sa k nim znenazdania priplietol – a robia to až do krajnosti. Nielen touto 
fraškou v Getsemanoch. V tejto chvíli sa blíži čas, kedy na Ježiša doľahne všetok hriech 
sveta. A Boh Ježiš Kristus v tejto chvíli rozhoduje, ako s ľuďmi naloží. Čo zvíťazí? 
Láska? Pomsta? Premôže Dobro zlo – alebo bude Dobro nakoniec udolané zlom? Prídu 
anjeli pomsty? Alebo ono „Pokoj Vám!“ veľkonočného večera? 

„Zvláštností Matoušova příběhu o utrpení Páně je charakteristika Ježíšovy osoby. 
Daleko zřetelněji než Marek líčí Matouš Ježíše jako toho, kdo jde svobodně svou cestou. 
Ježíš by se byl mohl osvobodit. Toto poslední místo však také ukazuje, že svoboda, která 
vyznačovala Ježíše i v jeho utrpení, nebyla ničím jiným než „rubem" neochvějné 
poslušnosti vůči Otci.4 On sám nebyl tím, kdo by sám od sebe hledal kříž. Dokud to bylo 
možné, vyhýbal se vědomě hrozícím nebezpečím (srov. 4,12, 12,14n, 14,13, 15,21), 
avšak nyní jej vedla Otcova vůle jinou cestou (srov. k tomu SKK/NT 2, str 20ln) O tom 
hovoří především scéna v Getsemanech, ve které Matouš - a opět jen on - výslovně 
připodobňuje Ježíšovu druhou prosbu třetí prosbě v modlitbě Otčenáš. Tak se Ježíš 
osvědčuje také v utrpení neustále jako Boží Syn. Co bylo v zásadě objasněno v příběhu 
o pokušení, nyní praxe osvědčuje až do krajnosti.“ (MSK) 

ako na zločinca: „Řecký výraz léstés může znamenat „lupič, bandita" či „povstalec".e ) 

Ve skutečnosti patrně spojuje oba tyto významy do pojmu „společenského bandity", k 
jakému patřil např. Robin Hood. Slovo „lupič" je apolitické a „povstalec" zcela 
politické. Protože Ježíš byl popraven jako „král Židů", musí zde být nějaké politické 
podtóny v jeho chápání ze strany židovských vůdců. … užití tohoto slova Josefem 
Flaviem (viz Ant 20,160-172) ukazuje, že v době, kdy vznikaly novozákonní spisy, mohl 
mít společensko-politické konotace. Lidé, jež Josef Flavius nazývá léstés, nebyli 
pouhými zloději, spíše bychom je mohli přirovnat k moderním teroristům. Podle Josefa 
Flavia se Palestina na konci padesátých let 1. stol. po Kr. hemžila lupiči a pod- 
(vodníky. Josef, který psal z perspektivy neúspěchu židovského povstání proti Římu v 
letech 66-73 po Kr. a se zaujetím pro své římské patrony, vykazuje pramálo sympatií k 
těmto „lupičům a podvodníkům". Přesto z jeho pokroucených charakteristik vyplývá, že 
činnost těchto osob měla politický rozměr. „Lupi či" byli něco jako moderní političtí 
teroristé, kteří neváhali spáchat násilný čin i v chrámovém okrsku: „Zabili některé, 

                                           
3 Rímska légia bola základná vojenská jednotka starovekej rímskej armády. Svoj vrchol dosiahla organizácia armády až v 
období cisárstva, kde každá légia bola organizovaná do menších skupín, ktoré sa vyznačovali vysokou disciplinovanosťou: 
Kontubernium – 8 mužov, ktorí sa pri táborení delili o jeden stan, alebo jednu izbu vo vojenskej pevnosti. Centúria – 80 
mužov, menšia centúria sa lepšie ovládala a bola účinnejšia, veliteľ bol centurio – stotník. Kohorta – 480 mužov – 6 
centúrií (prvé kohorty mali až 10 centúrií), nakoľko niektorí muži pôsobili ako kuchári, úradníci a podobne. Légia – 6 000 
mužov, skladala sa z desiatich kohort, pričom jednu tvorilo 800 mužov, ostatné mali zvyčajný počet mužov. Každá légia 
mala aj svojich jazdcov, lekárov, staviteľov aj výrobcov katapultov. (wikipedia). 12 légií je teda vyše 72 000 mužov. 
4 Inými slovami: je dostatočne slobodný (od hriechu a zla) na to, aby sa mohol v plnej slobode dokonale stotožniť s 
Otcovou vôľou. 



protože byli osobními nepřáteli, a jiné, protože jim bylo zaplaceno od někoho dalšího, 
aby tak udělali" (Ant 20,165). … Ježíš kárá své učedníky za použití meče a prohlašuje, 
že on není žádný léstés (26,51-52.55).“ 

„Řecký termín LÉSTÉS, kterého Josef pro vzbouřence užívá, znamená v prvé řadě 
ozbrojeného násilníka. V římské právní mluvě byly LÉSTAI porobené kmeny, které se 
bouřily a vedly partyzánskou válku. (...) V řeči antických autorů mohl tento pojem 
znamenat obyčejného loupežníka, stejně jako člena organizovaného vojska povstalecké 
provincie.“ (J . Mánek, Když Pilát spravoval Judsko) 

Deň čo deň som sedával a učil v chráme: V Matúšovom Evanjeliu Matúš veci 
naaranžoval tak, že Ježiš prišiel do Jeruzalema až na samom konci svojho účinkovania a 
to v podstate tesne pred svojou smrťou. Z Jánovho evanjelia ale vieme, že Ježiš bol v 
Jeruzaleme počas svojho účinkovania viackrát. A teda že naozaj „deň čo deň učil v 
Chráme“ – „v „chrámovém okrsku", ne v nejsvětějších částech chrámu.“, samozrejme. 

DO PRAXE 

• Ježiš nehľadá život, nehľadá smrť. Nehľadá pohodlie, nehľadá námahu. 
nehľadá slávu, nehľadá poníženosť. Nehľadá pohodlie, nehľadá utrpenie.  

• Jediné, čo Ježiš hľadá, je Otcova vôľa – dokonalé vyjadrenie univerzálneho 
Dobra a Lásky. 

o Pokušenie Getseman spočívalo práve v tom: začať hľadať niečo iné 
popri Otcovej vôli – a to „niečo iné“ sa okamžite stáva niečím proti 
Otcovej vôli. Ježiš ale odolá – a stále ostáva slobodný od všetkého a závislí 
na jedinom: na Otcovi a Jeho zámeroch, ktoré slobodne prijíma a 
stotožňuje (nie len podriaďuje!) sa im. 

• Vďaka tejto svojej vnútornej slobode dokáže následne prija ť čokoľvek, k 
čomu Ho konanie Otcovej vôle privedie: slávu i poníženie, moc a bezmoc, 
utrpenie i odpočinok, radosť i bolesť, dary i obetovanie sa, život i smrť… 

Od nás, ako svojich nasledovníkov, vyžaduje to isté: 

• „Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím 
učeníkom. (Luk 14:33 SSV)“ – gr. apotassomai doslova znamená „povedať 
zbohom“ niečomu, rozlúčiť sa s niečím, opustiť a zanechať niečo. Všimnime si, 
Ježiš nehovorí „oželieť“, „odoprie ť“, ale hovorí vyslovene o „zanechaní“ a 
„rozlú čení“ sa s niečím – so všetkým! Čiže presne o tej istej miere slobody, 
ktorú vidíme aj na Ňom! 

• Dobre to vidieť na príklade apoštola Pavla: 



o Najprv je pripútaný k istým veciam a to ho dostáva do konfliktu s Božím 
volaním: „A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov 
posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval.  8 Preto som tri razy 
prosil Pána, aby odstúpil odo mňa  (2Co 12:7-8 SSV)“ 

o Boh mu ale hovorí: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v 
slabosti. (2Co 12:9 SSV)“ 

o A Pavol nato: „Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v 
prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som 
silný. (2Co 12:10 SSV)“ – nemá ale záľubu v týchto veciach preto, lebo by 
ich miloval pre ne samé, ale preto, že sú výrazom Božej vôle. A Pavol si 
uvedomuje, že ak je slobodný k tomu, aby nasledoval Boha – potom nielen 
on je v Bohu, ale aj Boh v ňom a preto vtedy a len vtedy je Pavol silný. 
Vrátane slobody ako „sily odolať“ všetkému, čo by ho chcelo spútať a 
odviesť preč od úplnej vydanosti Kristovi. 

• TOTO JE PODSTATA DRUHÉHO OBRÁTENIA: zrieknuť sa samého seba. 
o „Je to ten najdôležitejší krok v živote kresťana. Kresťanom som vlastne iba 

vtedy, keď som prijal toto obrátenie. Je mi ponúknuté v krste, ale nie je mi 
vnucované. Druhé obrátenie je krokom do stavu konečného obrátenia. Boh 
sa skutočne stáva Pánom môjho života, jeho plány sa stávajú mojimi 
plánmi. Druhé obrátenie je obrátením odo mňa smerom k Bohu, a to v 
zmysle Máriinho „fiat" (staň sa ), v zmysle Ježišovho krstu (úplné áno k 
Božiemu plánu so mnou a s mojím životom).  Tu je vyslovené naše „fiat". 
Úplné „áno" k tomuto Bohu mojej minulosti, prítomnosti i budúcnosti, a 
tým i úplné „áno" k môjho životu a tiež k životu druhých ľudí. „Pane, rob 
so mnou, čo ty chceš! Nech sa naplní iba tvoja vôľa.“ (Hans Buob) 

o „Druhé obrátenie je rozhodnutie k dokonalosti; je celobytostným 
odovzdaním sa; je úplným vydaním sa.“ (Heinz Schürmann) 

o „Skutočné obrátenie spočíva v tom, že už sami nechceme vôbec nič.“ 
(majster Ján Eckhardt) – a úplne a bez prekážok sme stotožnení s Otcom a 
Jeho vôľou: 

� „ Bojím sa iba jedného, že si ponechám svoju vôľu. Vezmi si ju teda, 
lebo ja si vyberiem všetko, čo ty chceš!“ (sv. Terézia z Lisieux) 

Celá prvá etapa duchovnej cesty – cesta očisťovania, ktorá začína asketickým obrátením 
– je o tom, aby sme sa čo najviac oslobodili od všetkého, čo nie je Boh. 

A potom – slobodní od všetkého – si úplne a dokonale vyvolili Boha a v Bohu si (ako 
Terézia) vyvolili bez rozpakov a váhania všetko, k čomu a do čoho nás kráčanie s 
Bohom zavedie. 



Proces a druhá zrada 
57 Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci 
a starší.  58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k 
sluhom: chcel vidieť, ako sa to skončí.  59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé 
svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.  60 Ale nenašli, hoci vystúpilo 
mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja  61 a hovorili: "Tento povedal: “Môžem 
zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.”"  62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: "Nič 
neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!"  63 Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: 
"Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn."  64 Ježiš 
mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť 
po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch."  65 Vtedy si veľkňaz roztrhol 
rúcho a povedal: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli 
rúhanie.  66 Čo na to poviete?" Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"  67 Potom mu pľuli do 
tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali  68 a hovorili: "Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, 
kto ťa udrel!"  69 Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: 
"Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!"  70 Ale on pred všetkými zaprel: "Neviem, čo 
hovoríš."  71 Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: "Tento bol s 
Ježišom Nazaretským!"  72 On znova zaprel s prísahou: "Nepoznám toho človeka."  73 O 
chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: "Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja 
reč ťa prezrádza!"  74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka." A v 
tom zaspieval kohút.  75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: 
"Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." Vyšiel von a horko sa rozplakal.  
(Mat 26:57-75 SSV) 

1. ROVINA: PROCES 

podľa Jána viedli Ježiša ešte predtým najprv k emerítnemu veľkňazovi a hlave 
veľkňazského rodu Annášovi: „Annáš byl tchánem úřadujícího velekněze Kaifáše. Tento 
předběžný výslech u Annáše měl proto ani ne tak právní jako spíše důvěrný a soukromý 
ráz. Zeť věděl přesně, jakou úctou a respektem je povinován hlavě velekněžské rodiny. 
Nechybíme však, budeme-li předpokládat, že tím skutečným Ježíšovým protivníkem byl 
starý Annáš. Mesiášský nárok Nazorejského mu připadal pro náboženství a pro národ 
nebezpečný. Jestliže Ježíš byl Mesiáš, znamenalo to konec chrámu, kultu a hierarchie. 
Kdo však ohrožoval existenci chrámu, ohrožoval také existenci Annášovu, a to zcela 
konkrétně: jeho moc a jeho společenské a finanční postavení. Tak začal Annáš 
Nazorejského brzy nenávidět. Nebyla to však slepá, fanatická nenávist, nýbrž nenávist 
chladně propočtená. Annášova existence bude zajištěna, teprve až protivník už nebude 



naživu. Proto se Annáš ve čtvrtek večer velice zajímal o to, jak noční akce proti 
Nazorejskému dopadne.“ (GK) 

„V tomto případě j e sled událostí ve čtvrtém evangeliu pravděpodobnější. Podle 
Jana byl Ježíš uvězněn a popraven před začátkem Velikonoc (viz Jan 13,1; 
19,31.42). Hlavní soudní formality jsou výslech před Pilátem (18,28-19,22) a 
předběžný výslech, který má za úkol shromáždit důkazy, dříve než bude Ježíš 
odeslán k Pilátovi k výslechu. Z historického hlediska je Janův scénář - 
předběžný výslech (v malém měřítku), •který se konal ve veleknězově domě v 
předvečer Velikonoc - pravděpodobnější než synoptický scénář.“ 

k veľkňazovi Kajfášovi: „Z údajů evangelistů vyplývá, že zasedání soudu se nekonalo 
v oficiální úřední budově velerady na Chrámové hoře, nýbrž v soukromém bytě 
velekněze (L 22,54).“ (GK) 

zhromaždili zákonníci a starší: „Podle ustanovení mišny mohlo falešného proroka 
soudit jen Velké synedrion (Sanh. 1,5). Před tímto nejvyšším soudním dvorem začal nyní 
vlastní proces podle židovského náboženského zákona. … Synedrion" (shromáždění) - 
tak zněl oficiální název - byla nejvyšší náboženská zákonodárná instituce židovského 
národa. Původně synedriu příslušela nejvyšší politická a náboženská moc nad Izraelem. 
Dokonce ještě za římského panství bylo veleradě zcela přenecháno nejen rozhodování o 
všech náboženských otázkách, ale z valné části i správa a soudnictví, i když římští 
prokurátoři do její činnosti zasahovali. U židovského národa byla tato jediná instituce 
patřící národu samému ve velké vážnosti. I židovské obce v diaspoře dobrovolně 
uznávaly rozhodnutí synedria. Podle údajů Josepha Flavia tvořily veleradu tři skupiny 
osob: veleknězi, starší a zákonici. Jsou to přesně ty tři skupiny, které nám vypočítává 
Marek. „Ježíše odvedli k veleknězi, kde se shromáždili veleknězi, starší a zákonici" (Mk 
14,53). Velerada měla jedenasedmdesát členů. Nás zajímá, kdo v době Ježíšově k 
veleradě patřil. Nemáme samozřejmě k dispozici seznam členů tohoto soudního dvora. 
Přesto můžeme uvést hodností a jménem mnoho mužů, kteří měli v Ježíšově procesu 
místo a hlas. 

• Prvním mužem a zároveň předsedou soudu byl úřadující velekněz. Jmenoval se 
Josef a měl přízvisko Kaifáš (= snad „vidoucí", „vyšetřovatel"). Obraz Kaifáše, 
jak nám jej podává Nový zákon, by odpovídal jednomu výkladu jeho přízviska: 
chytrý právník a obratný diplomat. Přiženil se do vládnoucí velekněžské rodiny 
Annášovců, a tak zahájil svou kariéru. Roku 18 po Kr. jej Římané dosadili jako 
velekněze. Kaifáš se pak dokázal udržet u moci devatenáct let, což je rekordní 
doba, které se v celém století žádný jiný velekněz ani nepřiblížil. Fakt, že Kaifáš 
byl krátce po Pilátově pádu (r. 36/37 po Kr.) sesazen rovněž Římanem, syrským 
správcem Vitelliem - patrně o velikonocích r. 37 po Kr. (Žid. starož. XVIII,4,3) -, 



potvrzuje domněnku jeho současníků, že žil z milosti Říma. Římští úředníci rádi 
střídali nositele tohoto úřadu, a velekněžskou hodnost udělili, jak již bylo řečeno, 
obvykle tomu, kdo nabídl nejvíc. Kaifáš, jehož rodinné bohatství bylo příslovečné, 
patrně ušetřil římským prokurátorům námahu dostat se k penězům zdlouhavým 
obsazováním úřadu novou osobou. 

• K nejužším spolupracovníkům velekněze patřili bývalí nositelé vysokého úřadu, 
kteří si svůj titul směli ponechat i poté, co byli úřadu zproštěni. Kromě Annáše 
známe jako velekněze ještě jeho nejstaršího syna Eleazara (přibližně r. 16 až 17 
po Kr.). Jeho předchůdce Izmael (přibližně r. 15-16 po Kr.) pocházel z rodiny 
Fiabiho, která neměla u současníků dobrou pověst. Na násilné počínání 
velekněžských rodin té doby si stěžuje jedna talmudská tradice: „Běda mi od 
domu Boétova, běda mi od jejich kopí! Běda mi od domu Katrosova, běda mi od 
jejich pera! Běda mi od domu Annášova, běda mi od jejich hadího sykotu! Běda 
mi od domu Izmaele ben Fiabi, běda mi od jejich pěsti! Jsou to veleknězi, 
chrámoví pokladníci jejich synové, úředníci chrámu jejich zeťové, a jejich 
služebníci bijí lid holemi" (b. Pesáchím 57). Nástupcem Eleazarovým byl 
Šimeón, syn Kamitův (r. 17-18 po Kr.). Stal se v dějinách svého stavu 
nesmrtelným tím, že byl v největší a nejslavnější den pro velekněze, totiž o slav-
nosti dne smíření, neschopen úřadu. Jakýsi Arab na něho den předtím plivl, a tak 
byl podle přísných ustanovení Zákona nečistý. Proto za něho vykonával 
velekněžské funkce jeho bratr, který tak byl připsán do seznamu úřadujících 
veleknězi. I on měl tedy v synedriu místo a hlas. Procesu s Ježíšem se tak spolu s 
Kaifášem zúčastnilo s největší pravděpodobností ještě pět bývalých veleknězi.  

• Kromě nich patřilo do první skupiny velerady pět nejvyšších kněží: velitel 
chrámové stráže, chrámový dohlížitel a tři chrámoví pokladníci. Všichni 
pravděpodobně náleželi k velekněžské rodině Annášově. Velitel chrámové stráže, 
který měl nejvyšší policejní moc a řídil Ježíšovo zatčení, byl Kaifášovým švagrem 
a jmenoval se Jónatan. Jeho jméno uvádí Lukáš ve Skutcích apoštolů (Sk 4,5n.): 
„Druhý den se shromáždili velekněz Annáš, Kaifáš, Jan [Jónatan] a Alexandr a 
ostatní z velekněžského rodu." Velitel chrámové stráže Jan skončil svůj život r. 60 
po Kr. dýkami zákeřných vrahů, kteří byli ve službách římského prokurátora 
Felixe.  

Z toho, co nám o těchto mužích líčí židovská tradice, lze s jistotou vyvodit jeden 
závěr: pro Ježíšovo tajemství neměli porozumění. Stáli semknuti za hlavou rodiny, za 
Annášem, jednotní ve vůli odstranit nebezpečného Nazorejského. 

• Druhá skupina v synedriu, takzvaní starší, představovala nejvlivnější zástupce 
židovské laické aristokracie. Jednoho z nich nám evangelium uvádí jménem: 
Josefa z Arimatie, majitele pozemku, který měl na okraji Jeruzaléma zahradu. 



Lukáš nám ho líčí jako muže spravedlivého, který nesouhlasil s usnesením 
velerady Nazorejského zabít (L 23,50n.). 

• Třetí skupinu ve veleradě tvořili zástupci zákoníků, kteří všichni náleželi ke 
straně farizeů. Veleknězi a starší byli zástupci urozené horní vrstvy, zákonici zase 
zastupovali měšťanstvo, z jehož řad pocházela většina příslušníků farizejského 
hnutí.“ (GK) – sem patril asi aj Nikodém. 

zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť: „K vynesení 
rozsudku smrti byli potřeba dva svědkové: „Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na 
základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného 
svědka" (Dt 17,6; ČEP). Příběh o Zuzaně v řecké verzi knihy Daniel názorně ukazuje, 
jak mohlo být toto pravidlo použito k ochránění nevinných a k odhalení křivého 
svědectví. … Matouš používá místo martyria („svědectví") v Mk 14,55 výraz 
pseudomartyria („křivé svědectví").“ 

„Že měl být nad svůdcem národa vynesen rozsudek smrti, bylo jasné; nejasné 
bylo pouze jeho zdůvodnění. Proto začalo zkoumání důvodů výslechem svědků. … 
Podle židovského procesního řádu patřila k právoplatnému svědectví výpověď 
dvou svědků: „[ Člověka] bude možno odsoudit k smrti jen podle výpovědi 
několika svědků" (Nu 35,30). Výslech svědků nám podrobně popisuje mišna: 
„Poté, co se svědkům dostalo výstrahy, byli posláni ven až na nejváženějšího z 
nich. Řekli mu: ,Pověz, jak víš, že tento člověk je vinen?'... Přivedli dovnitř 
druhého svědka a zkoušeli ho..." (Sanh. 3,6). Marek píše dále: „Mnozí sice proti 
němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se neshodovala. Někteří pak vystoupili a 
křivě proti němu svědčili: .Slyšeli jsme ho říkat: Já zbořím tento chrám udělaný 
rukama a ve třech dnech vystavím jiný, ne rukama udělaný.' Ale ani zde se jejich 
svědectví neshodovala" (Mk 14,56-59). Proces se ocitl na nebezpečném mrtvém 
bodě. Opět tu stál prorok z Nazareta jako nezranitelný.“ (GK) 

môžem zboriť Boží Chrám: „Na první obvinění vznesené proti Ježíši: že chtěl zničit 
chrám a ve iřech dnech jej postavit, pravděpodobně něco je. V kontextu Ježíšova 
hlásání Božího království mohlo toto prohlášení být v rozporu s uctíváním Boha v tomto 
věku (v jeruzalémském chrámu) a ve věku budoucím (až přijde Boží království). Období 
„t ří dnů" j e narážkou na změnu či rozhodující obrat v událostech (viz Oz 6,2). Zde 
Ježíš patrně mluvil v Božím jménu či jako Boží vyslanec. Taková řeč mohla ohrozit 
velekněze a starší lidu, protože měli na starosti a pod kontrolou jeruzalémský chrám. 
Dokonce i obyčejní lidé v této oblasti mohli být znepokojeni, protože obnova a údržba 
jeruzalémského chrámu tvořily hlavní zaměstnání města. Slova o zničení chrámu byla 
pobuřující a mohla přispět k získání místní podpory pro Ježíšovu popravu.“ 



tu vstal veľkňaz: „Nyní se ujal výslechu Kaifáš, předseda soudu, osobně. … 
Obžalovaný stál, velekněz seděl na vyvýšeném místě. Najednou Kaifáš vstal a jako na 
povel povstali i ostatní členové velerady. Tak to vyžadoval ceremoniál. Jeden odstavec 
procesního řádu týkající se lžiporoků umožňoval vyšetřujícímu soudci obžalovaného 
zastrašit. Kaifáš se tedy přiblížil k obžalovanému, přistoupil patrně těsně až k těmu a 
náhle na spoutaného křikl: „Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?" (Mk 
14,60). Ježíš se ale zastrašit nedal. „On však mlčel a nic neodpověděl" (Mk 14,61). 
Věděl stejně dobře jako Kaifáš, že výpovědi svědků byly bezcenné. Rafinovaný útok 
vyšetřujícího soudce se tak díky Ježíšovu mlčení zcela minul účinkem. Proces uvázl po-
druhé.“ (GK) 

Zaprisahám ťa…: „Veleknězi bylo jasné, že musí za každou cenu dospět k nějakému 
rozhodnutí. Položí svou poslední otázku. Jestliže obžalovaný odpoví kladně, pak zvítězil 
on, velekněz; odpoví-li záporně, pak je volný, vzdal se však sám. To pociťoval i Kaifáš. 
Vědom si své teokratické autority, otázal se Ježíše: „[Ježíši Nazaretský,] zapřísahám tě 
při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!" (Mt 26,63).“ (GK) 

si Mesiáš?: „podobě obvinění z úst velekněze mohl titul „Mesiáš" označovat skupinu 
lidí vyvolávajících nepokoje, jež Josef Flavius popisuje jako „lupiče a podvodníky", tj. 
jako falešné mesiáše: Judu, který toužil po královské hodnosti (Ant 17,278-284), 
Šimona, který byl prohlášen králem (Ant 17',273-277), a Athronga, který měl tu 
opovážlivost usilovat o královskou moc (Ant 17,278-284). „A tak Judsko bylo naplněno 
loupením. Kdokoliv se mohl prohlásit králem jako vůdce skupiny vzbouřenců, s nimiž se 
spolčil, a potom pokračovat v ničení obce, přičemž působil problémy jen několika 
Římanům, a to jen v malé míře, zato způsobil největší pohromu svému lidu" (Ant 
17,285).“ 

Sám si to povedal: Po otázce veleknězově zavládlo hrobové ticho. Odpoví Nazorejský? 
Ano! A všichni uslyšeli jeho hlas: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Moci 
a přicházet s oblaky nebeskými" (Mk 14,61n.). Podle synoptických evangelií se Ježíš 
během své učitelské činnosti zdráhal označit sám sebe veřejně za Mesiáše. Důvod této 
zdrženlivosti spočíval v tom, že nechtěl posilovat pozemsky zabarvené a národně 
politické mesiášské naděje svých současníků. Nyní však, kdy stál před splněním svého 
pověření, neváhal na jasně položenou otázku odpovědět zcela otevřeně. Nespokojil se 
však pouhým konstatováním: „Já jsem." Nikterak nechtěl udržovat velekněze v nejistotě, 
že je pravý Mesiáš. Proto doplnil svou výpověď proroctvím, že jeho žalobci ho jednou 
uvidí jako oslaveného Syna člověka sedět v nebeském majestátu po pravici Boží a při-
cházet jako soudce na nebeských oblacích. To znamená, že jeho návrat bude zjevením 
jeho mesiášské důstojnosti, která vyloučí jakýkoliv odpor.“ (GK) 

„Obraz Syna člověkaje převzat z Dan 7,13-14 (ČEP): „Hle, s nebeskými oblaky 
přicházel jakoby Syn člověka; (...) A byla mu dána vladařská moc, sláva a 



království (...) ." Zmínka o „pravici" Boží upomíná na Žl 110,1: „Řekl Pán mému 
pánu: 'Seď po mé pravici (...)."' A tak mnoho Ježíšových zmínek o sobě jako Synu 
člověka a narážek na něj jako Pána dosahuje vrcholu při slyšení před 
sanhedrinem.“ 

roztrhol rúcho : „Podle židovské tradice byl každý žid, jakmile uslyšel jméno Boží, 
povinen roztrhnout si šat. Tak roztrhl Kaifáš své svrchní roucho a ostatní členové 
velerady následovali příkladu svého předsedy.“ (GK) – znamená to, že Ježiš vyslovil 
„nevysloviteľné“ Meno JHWH (ktoré Matúš, zbožný Žid, prepísal do Evanjelia menej 
konfliktným a všeobecným „Moc“)? Alebo to bola len reakcia na „nehorázne slová“, 
ktoré Ježiš práve povedal?  

• Podľa Marka Ježiš odvetil Kajfášovi slovami „ego eimi“ – „JA SOM“ 5 – 
Menom Boha, ktorým sa Boh predstavil Mojžišovi v horiacom kríku: „Boh 
povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: “Ja-
som” ma poslal k vám!" (Exo 3:14 SSV)“ – Ján dosvedčuje, že toto „JA SOM“ 
vzťahoval na seba Ježiš aj predtým a už vtedy to Židia jasne chápali ako rúhanie: 
„Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."  59 
Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z 
chrámu.  (Joh 8:58-59 SSV)“ – to by mohol byť presný dôvod obvinenia z 
rúhania sa! 

Porov.: „Technický význam rouhání zahrnuje zneužití Božího jména, které se trestalo 
ukamenováním: „Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho 
ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu" (Lv 24,16; ČEP). 
Podle mSanh 7,5: „Rouhač není vinen, dokud nevysloví Jméno." V takovém případě se 
očekávalo, že soudci povstanou a roztrhnou svůj šat.“ 

rúhal sa: „Odstavec židovského trestního zákona zněl: „Kdo si přisvojuje Boží pocty, 
rouhá se Bohu. Musí být potrestán smrtí." Marek uzavírá zprávu o soudním přelíčení 
slovy: „Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti" (Mk 14,64).“ (GK) – pretože 
svojim vyhlásením „JA SOM“ si Ježiš nielen privlastnil Božie pocty („nebeské oblaky“ 
a pod.), ale „robil sa rovným Bohu. (Joh 5:18 SSV)“ 

potom ho bili: „Jelikož noční odsouzení odporovalo židovským procesním soudním 
předpisům - velerada přece chtěla vést proces po všech stránkách legální - bylo 
oficiální vynesení rozsudku přesunuto na časné ráno. Vězeň byl předán soudním 
sluhům, aby ho hlídali, a ti si pak čekání s Nazorejským krátili podle svého.“ (GK) 

                                           
5 doslova prekladá Kralická biblia: „A Ježíš řekl: Jáť jsem (Mar 14:62 BKR)“ 



prorokuj nám : „Podle Žalmů Šalomounových 11,31 má být Mesiáš obdařen „mocí 
Ducha svatého, moudrostí rozumného úsudku i silou a spravedlností" (viz Iz 11,2). 
Matouš přidává oslovení „Mesiáši" k příkazu těch, kteří urážejí Ježíše, a připomíná tak 
čtenáři ironii obsaženou v posmívání se Ježíši.“ 

2. ROVINA: DRUHÁ ZRADA (PETER) 

chcel vedieť, ako sa to skončí: „Na místo Mk 14,54 („a ohříval se u ohně") Matouš 
konstatuje, proč Petr přišel („aby viděl konec"). Změna odpovídá Matoušovu sklonu 
vynechávat nadbytečné podrobnosti.“ – o čo v tejto chvíli Petrovi išlo? Jeho dôvera v 
Krista bola v tejto chvíli na bode nula – „pohoršil sa“ nad Kristom tak, ako to Ježiš 
predpovedal. Možno ale kdesi vo vnútri predsa ešte driemali akési uhlíky nádeje: čo ak 
je to len divadlo? Čo ak teraz… keď ho pritlačili k stene… a pred celým Synedriom!... 
konečne zjaví svoju moc? Čo ak náhodou? A ak nie… ako to vlastne celé skončí? 

• V tej chvíli si možno ani neuvedomoval, že by mu mohlo vôbec hroziť nejaké 
riziko… 

• Môžeme prijať aj správu Jána, ktorý hovorí, že s Petrom išiel aj Ján, ktorý sa 
„poznal s veľkňazom“. Podľa raných kresťanských svedectiev tento „kňaz Ján“, 
autor 4. evanjelia, odlišný od „apoštola Jána“ dokonca pochádzal z veľkňazského 
Kajfášovho rodu a suverénne vošiel do domu veľkňaza a aj Petra uviedol do 
dvora k sluhom – čo mohlo posilniť Petrov pocit, že mu bezprostredne nič 
nehrozí. 

Stále ale platí, že Peter nesleduje tieto veci z viery, ani z vernosti Kristovi, 
neplánuje nič podnikať – tobôž nie svedčiť pred veľradou v prospech Ježiša! – ale 
ide už len vlastne zo zvedavosti. Chce proste už len ako divák vedieť, ako to celé 
dopadne… 

aj Ty si bol… ale on zaprel…: „Přidáním „přede všemi" k Mk 14,68 Matouš dělá z 
toho, co by mohlo být chápáno jako popření mezi čtyřma očima, Petrův veřejný čin.“ 

• V tej chvíli už Ježiš od sluhov vedel, ako dopadol proces s Ježišom – a výsledok 
možno aj jeho úprimne prekvapil. Až teraz si možno naplno uvedomil, do čoho sa 
to vlastne ako „pravá ruka“ Ježiša namočil! 

• Rozsudok nabudil aj sluhov (členovia stráže, služobníctvo,…) – a v tejto 
atmosfére ktosi ukáže na Petra – a jemu je jasné, že teraz mu ide vážne o krk! 

• Ešte pred časom by za KRISTA (= MESIÁŠA) bol ochotný riskovať život (v 
istote, že ho Mesiáš zachráni, samozrejme, nenechá si predsa zabiť svoju „pravú 
ruku“, muža, ktorého vymenoval za svojho námestníka a veľkovezíra v 
Kráľovstve!) 



• Ale teraz – zlomený a „pohoršený“ – nemá najmenšiu motiváciu dať sa popraviť 
s tým stroskotancom JEŽIŠOM, ktorému v slabej chvíľke uveril, že je Synom 
Boha a kvôli ktorému, ako nejaký hlupák, nechal domov, firmu, zárobok, 
všetko…! 

k bráne: Peter sa začína pomaly a nenápadne vytrácať: „Petrova zapření jsou 
vyznačena pohybem ze dvora (26,69) do brány (26,71) a ven (26,75).“ 

zaklínať a prisahať: bez viery Peter úplne prepadá strachu a zo strachu neváha aj krivo 
prisahať (volať Boha za svedka lži!), len aby si zachránil krk. 

kohút… zaplakal…: Až spev kohúta ho vytrhne na chvíľu z paniky a on sa rozplače. 
ťažko povedať, nad čím presne: nad tým, že konal zbabelo a zradil a zaprel priateľa, 
alebo nad tým, že „je po všetkom, všetko je stratené“, alebo z napätia a strachu,…  

Rozsudok Synedria 

„Keď sa rozodnilo, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli, že Ježiša vydajú na smrť. 2 Preto 
ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. (Mat 27:1-2 SSV)“ 

„Za svítání byl vězeň převeden z Kaifášova paláce do oficiální úřední budovy 
velerady. Údaje židovské tradice o poloze „radnice" nejsou jednoznačné. Josephus 
Flavius, mišna a talmud uvádějí různá místa. Podle mišny zasedala velerada v 
místnosti, jejíž jméno se však nedá bezpečně přeložit. Buď znamená „síň na xystu" nebo 
„kvádrová síň". Tato takzvaná „kvádrová síň" byla na vnitřním nádvoří chrámu.“ (GK) 
– a je teda možné znova prihliadnuť k Jánovi a rozlíšiť to, čo Matúš pre jednoduchosť 
spojil dohromady: predbežný nočný výsluch (Annáš, Kajfáš – súkromný dom) a 
zasadnutie celej veľrady ráno, v jej sídle. 

„Formální podrobnosti takovéhoto soudního zasedání známe z mišny. Členové 
velerady seděli na vyvýšených sedadlech v půlkruhu, aby na sebe navzájem viděli. 
Vpravo a vlevo od nich stáli dva soudní zapisovatelé, kteří museli protokolovat všechny 
výpovědi. Uprostřed stál obžalovaný; za ním bylo místo pro mladé soudní úředníky a 
studenty práv, kteří však museli sedět na podlaze. Z údajů čtyř evangelistů a z 
dochovaných židovských procesních předpisů jsme schopni podstatně rekonstruovat 
průběh tohoto formálního zasedání. Jakmile byl ukončen výslech svědků, zahájil 
velekněz vlastní zasedání a úřední formulí vyzval členy velerady k hlasování: „Nechť 
pánové vysloví svůj rozsudek!" (Tanch. 126"). Soudní sluha nyní vyvolal každého 
přítomného člena velerady jménem. Pro vynesení platného rozsudku muselo být pří-
tomno nejméně třiadvacet členů senátu. Pro zproštění viny stačila pouhá většina, pro 
odsouzení se vyžadovala většina dvou hlasů (Sanh. 5,5). Hlasování začínalo u 



nejmladšího člena velerady. Tvořilo je pokaždé jen jediné zvolání: „Život!" nebo 
„Smrt!". Jako poslední byl vyvolán velekněz. Jeho hlas známe: „Smrt!". Nato byl 
odsouzený přiveden do zasedací síně. Členové velerady povstali a soudní sluhové 
sejmuli obžalovanému pouta. Předseda soudu, vědom si své povinnosti střežit Zákon 
Izraele, vynesl rozsudek: Velerada odsuzuje tesaře Ježíše z Na-zareta pro rouhání vůči 
Bohu k trestu smrti!“ (GK) 

odovzdali vladárovi Pilátovi: „Podle židovského práva měl být trest smrti proveden 
ukamenováním, načež měl být Ježíš pověšen na dřevo. Že se tak nestalo, způsobily 
politické poměry. … Velerada odsoudila Nazorejského jako rouhače k smrti. Tento 
triumf však byl pro Židy spojen s těžkým pokořením. Velekněz musel rozsudek předložit 
římskému správnímu úřadu, jemuž jako jedinému příslušel výkon rozsudku smrti. Tento 
právní stav vyjadřuje Jan lakonickou poznámkou: „Nám není dovoleno nikoho 
popravit" (18,31). … Pádným důkazem, že v době, kdy zemi spravovali prokurátoři, 
nemělo synedrion právo vykonávat tresty smrti, je takzvaný Postní svitek. V něm je 
písemně prokázáno, že po odchodu římské kohorty z Jeruzaléma roku 66 po Kr. byl opět 
poprvé vynesen rozsudek smrti židovským soudem a také proveden. Doslova tam stojí: 
„Sedmnáctého dne měsíce elúlu [srpen/září] opustili Římané Jeruzalém, dvaadvacátého 
dne téhož měsíce se opět začalo s popravami zločinců." Na památku opětného nabytí 
práva hrdelního soudnictví byl 22. elúl vyhlášen národním svátkem a vyznamenán 
zákazem postu v tento den. … Velekněz měl dvě možnosti. Buď požádat císařova 
zástupce o potvrzení rozsudku velerady, aby dal Ježíše popravit za rouhání, anebo na-
opak vydat obžalovaného Římanům ke zcela novému soudnímu řízení. Kaifáš, chytrý 
diplomat, zvolil druhou možnost. Ježíš, který hlásal Boží království, byl ocejchován 
jako opozičník, který pobuřuje lid proti Římanům. Podle této zcela nové koncepce 
začal v pátek ráno před císařovým zástupcem politický proces s prorokem z Nazareta.“ 
(GK) 

Judášovo posledné dejstvo… 
3 Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútosťou pohnutý vrátil tridsať 
strieborných veľkňazom a starším  4 so slovami: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú 
krv." Ale oni odvetili: "Čo nás do toho? To je tvoja vec!"  5 On odhodil strieborné 
peniaze v chráme a odišiel; a potom sa šiel obesiť.  6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: 
"Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena krvi!"  7 Dohodli sa teda 
a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.  8 Preto sa to pole až do 
dnešného dňa volá Pole krvi.  (Mat 27:3-8 SSV) 

tridsať strieborných: „„Argyrion" (stříbrný) jako označení určité stříbrné mince se v 
bibli vyskytuje jen u Matouše. Bezpochyby se tím míní šekely nebo dvoj-drachmy. Ve 



srovnání s třemi sty denáry, jež Marie utratila za olej k pomazání Ježíše, ukazuje cena 
třiceti šekelů (to je šedesát denárů), jak mizerný to byl obnos.“ (GK) 

ľútosťou pohnutý: „Zdá se, že Jidáš, kterého trápilo svědomí, čekal před soudní budo-
vou a po Ježíšově odsouzení se přiblížil k velekněžím, aby jim peníze vrátil.“ (GK) 

• Zdá sa, že podobne ako Peter, ani Judáš nepredpokladal, že by to mohlo ísť až tak 
ďaleko (ako politiky neznalého a politikou nepokazeného človeka mu ani na um 
nezišlo, čo dokážu urobiť pre svoju moc a prestíž politici! Kam sa na nich hrabú 
ešte neskazené neviestky a mýtnici… ☺) 

• Ukázať Veľkňazovi kto je Ježiš, kde sa nachádza a pomôcť ho zatknúť je jedna 
vec… vydať na smrť nevinného (byť aj naivného a hlúpeho, ale stále čestného 
človeka – takto nejako teraz Judáš na Ježiša možno nazeral) je ale vec druhá…  

nevinnú krv:  „Tento obrat označuje „krev nevinného člověka", v tomto případě krev 
Ježíšovu. Příbuzná vyjádření se objevují v Mt 23,35 („spravedlivá krev, která byla 
vylévaná na zemi") a v 27,24 („Já nejsem vinen krví tohoto člověka"). Na Jidáše se 
vztahuje prokletí podle Dt 27,25: „'Buď proklet, kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a 
prolil nevinnou krev.'"“ 

obesil sa: „Jidášova sebevražda oběšením připomíná osud Achitofela podle 2 Sam 
17,23. Podle Sk 1,18 Jidáš spadl střemhlav (ze střechy?) a roztrhl se.“ 

„Matoušova a Lukášova zpráva o Jidášově smrti se shoduje ve dvou základních 
bodech: Jidáš zemřel násilnou smrtí a je dáván do spojitosti s „Polem krve". Jsou tu 
však i nápadné rozdíly: podle Matouše spáchal Jidáš sebevraždu; „Pole krve" 
dostalo svůj název proto, že j e kněží koupili za třicet stříbrných, které zaplatili 
Jidášovi za zradu Ježíše; ono pole bylo známo jako hrnčířovo pole. Podle Sk 1,18-19 
to byl Jidáš, kdo koupil to pole; bylo nazváno „Pole krve", protože Jidáš zde zemřel 
násilnou (pravděpodobně nešťastnou náhodnou) smrtí. Ani jednu z těchto zpráv 
nelze snadno odvodit jednu od druhé. Spíše se jedná Jo dvě na sobě nezávislé verze 
základního vyprávění o Jidášově smrti, [které ho spojují s „Polem krve".“ 

• Cirkev o nikom nikdy nevyslovila súd, že je zatratený (ako akási antiobdoba 
svätorečenia) – ani o Judášovi. 

• Aj jeho osud je len a len v Božej ruke – a aj „zúfalá ľútosť“ môže byť ľútosťou a 
smrť… nie nadarmo sa aj u nás hovorí usmrteniu zločinca „poprava“, čiže 
„náprava“, kde smrť je akoby skutkom pokánia za zločiny v zmysle Pavlových 
slov: „vydať satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil v Pánov deň. 
(1Co 5:5 SSV)“ Ktovie? Len sám Boh…  



pokladnica…: „Slovo „korbanás", jehož je tu užito, se všeobecně překládá jako 
„chrámová pokladna". Toto slovo se však v tomto významu v rabínské literatuře 
nevyskytuje. V popisu chrámových poplatků v traktátu Sekálím v mišně stojí: „ Ve 
svatyni bylo třináct trubkovitých [nahoře zúžených] schránek, na nichž bylo napsáno: 
,Nové šekely', ,Staré šekely', ,Oběť drůbeže', ,Holubi k celopalu', ,Dříví', .Kadidlo', 
,Zlato na obkládací desky'; ostatních šest bylo určeno na dobrovolné dary." Tyto 
dobrovolné dary se lidově nazývaly „korbán" (dar - to, co je zasvěceno), jak také 
vysvítá z Mt 15,5, a tento termín se pak přenesl na samu chrámovou pokladnu (srov. 
obr. 21, s. 55). Jelikož těch třicet stříbrných byla odměna za krev, nevložili je veleknězi 
do chrámové pokladny.“ (GK) 

V dnešnej dobe „stal se chrámový poklad v naší době téměř hmatatelnou 
skutečností. Mezi nálezy v jeskyních u Mrtvého moře se nacházely také dva 
měděné svitky (srov. obr. 158, s. 355). Plechy byly zavinuty do sebe a silně 
zoxidovány, takže se zdálo, že není možné je rozvinout a současně nepoškodit. Po 
mnoha pokusech se nakonec podařilo svitky rozevřít. Byly rozříznuty pilkou tak, 
že se plech rozřízl na úzké pruhy. Na tomto měděném plechu byl vyryt seznam asi 
šedesáti míst, od Chebrónu až ke Gerizímu, na nichž byly údajně ukryty veliké 
poklady… Celkové množství pokladů představuje asi dvě stě tun zlata a stříbra a 
jiných cenností. … Má se za to, že celé toto bohatství je chrámový poklad, který 
byl uschován v tajných úkrytech, když se blížili Římané. Místa byla zapsána na 
zmíněném měděném plechu dlouhém 2,4 m. Když se pak při obléhání nebezpečí 
neustále zvyšovalo, chtěli lidé dopravit také tyto „tajnosti" do bezpečí. Měděný 
plech byl svinut a oklikami dopraven na bezpečné místo, do jedné z jeskyň u 
Mrtvého moře.“ (GK) 

Hrn čiarovo pole: „Podle tradice se toto místo nachází na jihu města v Údolí syna 
Hinómova „blízko Rogelského pramene", „na druhé straně údolí". (Srov. obr. 45, s. 
109.) U Rogelského pramene, tzv. Valchářova (= koželužského), provozovali koželuhové 
své řemeslo, protože blízko bylo mnoho vody. Je docela dobře možné, že tu měli své 
pracoviště i hrnčíři, zvláště když jednu městskou bránu ve spojení s Údolím syna 
Hinómova nazval prorok Jeremjáš branou Hrnčířskou a Střepnou. Není tedy 
nepravděpodobné, že tu v Údolí syna Hinómova koupili veleknězi pozemek nějakého 
hrnčíře, aby se zde dali pohřbívat cizinci. Hřbitov zde byl již ve staré době, jak dokazuje 
mnoho starých židovských skalních hrobů. I v následujících stoletích se tohoto místa 
užívalo jako pohřebiště. Např. Helena, císařova matka, prý dala „na hrnčířově poli pro 
pohřbívání chudých" postavit kostel.“ (GK) 



Pilátov proces a druhý rozsudok 
11 Keď Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" Ježiš 
odpovedal: "Sám to hovoríš."  12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič 
neodpovedal.  13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: "Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?"  14 
Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval.  15 Na 
sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.  16 Mali vtedy 
povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.  17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: 
"Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?"  18 Lebo 
vedel, že ho vydali zo závisti.  19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho 
manželka: "Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre 
neho."  20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša 
zahubili.  21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni 
zvolali: "Barabáša!"  22 Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá 
Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!"  23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým 
väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!"  24 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 
tohoto človeka. To je vaša vec!"  25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše 
deti!"  26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho 
ukrižovali.  (Mat 27:11-26 SSV) 

Pilát: „Pontius Pilát přišel do Judska jako pátý prokurátor roku 26, tedy asi dva roky 
před začátkem Ježíšova veřejného působení. … Pilát byl v úřadě přibližně deset let.  … 
Pocházel patrně ze starého samnitského rodu Pontiů a patřil k jezdeckému stavu. Za své 
jmenování vděčil prefektovi císařské gardy Seianovi. Z vděčnosti dal Pilát svému 
prvorozenému synovi jméno svého příznivce: Áelius (Seianus). … Pilát nezklamal. Brzy 
mohl Seianus vyznamenat nového prokurátora čestným titulem „Amicus Caesaris" 
(Přítel císařův), což byla historická událost nejvyšší soudobé aktuálnosti. Uvidíme, jak 
právě tento titul měl v procesu přivodit rozhodující obrat6. … Židovský filozof Filón z 
Alexandrie (okolo r. 13 př. Kr. - 45/50 po Kr.) píše ve své zprávě o pronásledování Židů 
Římany: Pilát dal v Herodově paláci „ani ne tak z úcty k Tiberiovi jako spíše aby sklíčil 
lid", vyvěsit zlaté záslibné štíty, na nichž sice nebyl obraz císařův, ale bylo tam jeho 
jméno. Když si vysoce postavení Židé oficiálně stěžovali u samého císaře, poručil štíty 
odstranit. Byly přeneseny do Augustova chrámu v Cesareji. Pilát přesto nevynechal 
jedinou příležitost, jak dráždit lid drobným šikanováním. Jak takové ustavičné incidenty 

                                           
6 Práve vtedy, keď (asi politicky zdatný Kajfáš) vytiahol práve tento titul ako tromf: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom 
cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. (Joh 19:12 SSV)“ – a Pilát pochopil, o čo ide! „Co 
znamenala ztráta císařova přátelství,256 mohl totiž Pilát vidět na osudu svého kolegy v úřadě, egyptského správce Cornelia 
Galia. Císař ho zbavil čestného titulu svého přátelství a úředník byl propuštěn ze státních služeb. Brzy nato byl však 
propuštěný kolega zaplaven spoustou obvinění a denunciací, které ponechávaly sesazenému státnímu úředníkovi jen jediné 
východisko: sebevraždu (Suetonius, Životopisy dvanácti císařů, s. 102). To všechno Pilát velmi dobře věděl.“ (GK) 



vypadaly, ukazují dobové mince. Prokurátoři měli právo razit pro každodenní potřebu 
mince z mědi. Při volbě podoby a nápisu se však měli vystříhat všeho, co by mohlo 
způsobit nějaké pohoršení. Pro Piláta to byla naopak vítaná příležitost, jak Židy roz-
hořčit. My dnes máme tři měděné mince Pilátovy, které dal do oběhu v letech 29, 30 a 
31 po Kr. Ty mluví za všechny dlouhé komentáře. Pilát Židy nutil, aby brali do rukou 
peníze, na nichž byla vyražena zahnutá hůl a miska na úlitbu - oba znaky císařského 
kněžského úřadu (srov. obr. 67, s. 149). Josephus Flavius píše ještě o jedné krvavé 
srážce, když si Pilát vzal peníze na stavbu vodovodu z chrámového pokladu. Židé 
plánovali protestní demonstraci. Pilát, který se o tom dověděl, přikázal vojákům, aby se 
v civilním převlečení vmísili mezi demonstranty. Pod oděvem měl každý schován 
dřevěný klacek. Na Pilátovo znamení vojáci ho]e vytáhli a nemilosrdně tloukli 
překvapené Židy. Nastala velká panika a mnoho lidí bylo v tlačenici ušlapáno (podle 
Žid. starož. XVIII,3,2). Lukáš se ve 13. kapitole svého evangelia zmiňuje o dalším 
krvavém Pilátově zásahu, k němuž došlo roku 29 po Kr. v Jeruzalémě. Při obětní službě 
dal Pilát pobít svými legionáři skupinu galilejských poutníků, kteří přišli na svátky. 
Zavraždění byli poddanými Heroda Antipy. Pravděpodobně vinou tohoto svévolného a 
bezohledného zásahu, na který naráží Lukáš ve 23. kapitole, byl Pilát s tetrarchou 
znepřátelen. Prokurátorův brutální postup vůči Samařanům v roce 36 vedl nakonec k 
jeho nucené dovolené. Jeden samařský lžiprorok přislíbil svým stoupencům, že jim 
ukáže Mojžíšovo posvátné náčiní, které je prý ukryto na hoře Gerizím. Pilát, který se 
domníval, že má dojít ke vzpouře, dal horu obsadit svými vojáky. Když Samařanů 
neustále přibývalo, římští legionáři zaútočili. Mnoho Samařanů bylo zabito, ostatní byli 
zajati. Vůdcové byli později popraveni. Velerada Samařanů, která byla v Římě pro svou 
politickou spolehlivost ve veliké vážnosti, podala na Piláta oficiální žalobu u Vitellia, 
římského legáta v Sýrii. Po prozkoumání žaloby zbavil le-gát Piláta jeho úřadu. Pilát 
byl pohnán k zodpovědnosti do Říma, patrně koncem roku 36 nebo v prvních dnech roku 
37 po Kr. (podle Žid. starož. XVIII,4,2). … Přečtěme si k tomu ještě jednu poznámku o 
Pilátovi z dopisu, který napsal král Herodes Agrippa I. svému císařskému příteli 
Caligulovi do Říma: „Pilát měl tvrdošíjnou a bezohledně tvrdou povahu. Za jeho doby 
panovalo v Judsku úplatkářství, násilnosti, loupeže, útlak, ponižování, neustálé popravy 
bez vynesení rozsudku a nesmírné, nesnesitelné ukrutnosti" (Filón, Legat. ad Gaium 
38). Takový byl tedy soudce, k němuž onoho pátečního rána přivedli Židé Ježíše.“ (GK) 

vladár: gr. hegemon, čiže vodca, prenesene guvernér, „vladár“ – ale v zmysle 
„úradníckom“, nie „aristokratickom“. 

súdna stolica: „Evangelista Jan pokládá za důležité přesně uvést čas a místo Ježíšova 
odsouzení: „Od Kaifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce [prétoria]. Bylo časně 
zrána" (J 18,28). Prétorium, římský vojensko-technický odborný výraz, označoval 
především zcela všeobecně úřední sídlo římského správce. Tímto sídlem mohl být podle 
místních poměrů také stan; obvykle to však byla nejkrásnější vila dobytého města a v 



hlavních městech pak vladařova rezidence. … K pravomocím prokurátora náležela i 
moc soudní na území, jež spadalo do kompetence jeho úřadu. Místo soudu se nazývalo 
tribunál, který měl určen tradiční tvar: byla to půlkruhová tribuna se dvěma 
předsunutými rohy, kde byla místa pro přísedící a zapisovatele, a uprostřed byla „sella 
curulis" (soudná stolice). Tuto pro nás tak důležitou skutečnost vystihl klasickým 
způsobem známý historik Mommsen: tribunál mohl být zřízen jen pod širým nebem nebo 
na nějakém zastřešeném, veřejnosti přístupném místě. Prétorium byla naopak stálá 
budova, kde se nacházely obývací a správní místnosti prokurátora, štábní stráž a vězení. 
Tribunál se nacházel asi vedle prétoria, ne však uvnitř prétoria; do něho veřejnost 
přístup neměla. Když tedy prokurátor vynášel rozsudek na nějakém místě, které nebylo 
jeho obvyklým tribunálem, stačilo tam jen postavit jeho „soudnou stolici" (sella 
curulis).“ (GK) 

Si židovský kráľ?: otázka zodpovedá „zmene obvinenia“ z rúhača (čo by Piláta 
nemuselo nutne nijako dojímať) na buriča. „Tento titul je „sekulárním" překladem 
termínu „Mesiáš". Pro římského úředníka, jakým byl Pilát, znamenal politické 
nebezpečí spojené s lidovými židovskými povstáními. Ježíš je potrestán v souvislosti s 
aplikací tohoto titulu na jeho osobu (viz Mt 27,29.37).“ 

Sám to hovoríš: (gr. sú legeis, veľmi lakonické „Ty (to) hovoríš“) „Stejně jako na 
jiných místech pašijového vyprávění (viz Mt 26, 25.64) se patrně jedná o kladnou 
odpověď. Ale toto stvrzení má ironické zabarvení, neboť Pilát a židovští představitelé 
chápali tento pojem jinak než Ježíš, Matouš a čtenáři.“ – nie je to popretie (Ježiš JE 
Kráľ Židov), ale ani súhlas (je tým kráľom úplne INAK, než si to hegemón Pilát 
predstavuje, či podobne veľkňazi a synedrium. Znie to až ako ironické: „To hovoríš 
ty…“ 

neodpovedal: „Ježíš odmítá přisoudit obvinění vážnost tím, že by odpověděl, a jedná 
tedy jako Boží služebník: „Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici" (Iz 42,2 
[ČEP]; viz Mt 12,19);, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal 
němý, ústa neotevřel" (Iz 53,7b [ČEP]).“ – Ježiš sa neplánuje zachrániť, ale ak mu 
nejde o obhajobu, nemá naozaj čo povedať… 

na sviatky vladár prepúšťal…: „Není vyloučeno, že tuje při práci obratný stylista, 
dramatizující celé evangelní podání, poněvadž podle dosavadního stavu výzkumu se 
zřejmě nedochoval žádný doklad o tom, že by v palestinské oblasti byl obyčejem či 
dokonce pravidlem akt propouštění vězně podle vůle davu. Náznaky takové možnosti 
ovšem jsou, ale nezdá se, že by to bylo pravidlo. V jednom vyprávění u starověkého 
Livia z r. 68 po Kr. je např. místo, kde prefekt Vegetus říká odsouzenci: Jsi hoden smrti, 



ale já tě věnuji davu - což snad znamenalo propuštění, a ne vydání k potrestání7. V 
římském právu se místy objevují náznaky omilostnění, které uděluje caesar, 
prokonsulové a legáti, zejména o svátcích“ (Z. Sázava, „Dva Ježíšové") 

Naopak, Gerhard Kroll uvádza: „Jak ze zpráv evangelistů, tak i z jiných sou-
dobých pramenů máme zaručeno, že Židé měli o svátcích paschy právo vyžádat si 
u Římanů amnestii pro některého vězně. Velikonoční amnestie však nebyla 
nějakým milosrdným opatřením, které by mělo nějakému kajícnému zločinci 
poskytnout ještě jednu šanci, nýbrž měla význam pouze politický. Byl to projev 
shovívavosti ze strany římských úřadů. Na již zmíněném místě v mišně se při 
zabíjení velikonočního beránka projednává eventuální případ vězně určeného k 
propuštění. Z toho lze usoudit, že propuštění vězně krátce před začátkem veliko-
noční večeře nebylo nic mimořádného.“ (GK) 

Barabáš: „Podle Mk 15,7 byl Barabáš vzbouřenec a vrah: „Ve vězení byl mezi 
vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš" (ČEP).“  

Môžeme za tým vidieť prvý pokus Piláta o znemožnenie veľkňaza a Židov, 
ktorých srdečne neznášal, totiž nechať rozhodnúť dav (ktorý asi nezdieľal 
politické ambície veľrady a nerozumel, o čo tu ide) a ponúknuť dve osoby, medzi 
ktorými v podstate nebolo na výber: vraha a zločinca a rabbiho, ktorý zrejme aj v 
Jeruzaleme mal predsa len nejakých prívržencov: „Pilátovi bylo jasné, že 
důvodem nátlaku veleknězi není loajalita vůči římskému státu, nýbrž motivy 
docela jiné. Nebyl proto nikterak ochoten hrát pro jejich zájmy úlohu nějakého 
přisluhovače, ba posilovalo ho pomyšlení, že může žalobcům vyrvat tak dychtivě 
požadovanou oběť. Svého cíle se však snažil dosáhnout novou oklikou.“ (GK) 

Vec by bola jasná, dav by oslobodil Ježiša a Kajfáš i s veľradou by dostali pekné 
zaucho za predstieranej ľútosti Piláta… ☺. Kajfáš bol ale zjavne krok pred 
Pilátom (už vieme, že to bol mimoriadne zdatný politik) a zdá sa, že sa na 
podobnú alternatívu vopred pripravil a nenechal nič na náhodu. Pilát sa 
prepočítal, veľrada požívala u ľudu obrovskú úctu a autoritu – a ak teda veľrada 
povedala „Ježiš musí zomrieť!“ – davy poslúchli… 

oni zvolali: Barabáša!: „Tak nabídl Pilát členům velerady, že udělí zatčenému 
Nazorejskému amnestii. Tento dobře míněný tah se Římanovi stal osudným - sám si dal 
mat. V tutéž dobu seděl totiž v cele smrti jiný vězeň a čekal na popravu. Byl to Barabáš, 
který se při jednom povstání dopustil vraždy a Římané ho zatkli. Jist si svou věcí, pustil 
se Pilát do hry: „Koho vám mám propustit? Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Mesiáš?" 

                                           
7 „Zajímavou paralelu z římské soudní praxe o právu římských správců udělovat milost obsahuje jeden egyptský papyrus z 
roku 85 po Kr. s protokolem o soudním řízení. Římský správce Septimius Vegetus praví obžalovanému Fibionovi: 
„Zasloužil jsi být zbičován. Chci tě však darovat lidu."“ (GK) 



(Mt 27,17). Srovnání obou vězňů se ještě zvlášť vyostřilo údajem Órigenovým, podle 
něhož se onen Barabáš jmenoval také Ježíš: „Koho vám mám propustit, Ježíše, který se 
jmenuje Barabáš, nebo Ježíše, zvaného Mesiáš?" Tuto variantu našel Origenés ve 
„velmi starých" rukopisech. Je pochopitelné, že on sám a řada dalších se nad touto 
variantou pohoršili a zasloužili se o to, že tato varianta zanikla.“ ☺ (GK) 

Klaudia Prokla : „Epizoda s Pilátovou ženou se nachází pouze u Matouše a její témata 
jsou typicky matoušovská. Ježíš je nazván „spravedlivý" (dikaios), stejně jako v Mt 
1,19; 3,15; 5,6 atd. Boží poselství přichází prostřednictvím snu jako v Mt 1,20; 
2,12.13.19-20. Porozumění pohanské ženy stojí v kontrastu k duchovní nechápavosti 
veleknězi a starších v Mt 27,20.“ 

„V této napjaté situaci doručili Římanovi osobní vzkaz jeho ženy. Od časů 
Tiberiových bylo úředníkům spravujícím provincie povoleno vzít si s sebou do 
svého správního území i manželky. Z římských dějin známe několik případů, kdy 
vznešené Římanky, dokonce dámy na císařském dvoře, projevovaly zájem o 
otázky židovského náboženství.“ (GK) 

Ukrižuj…! : „Avšak i Kaifáš viděl svou šanci. Ze soudního řízení se stalo shromáždění 
lidu. Jako jediný výkřik zahřměl Římanovi v ústrety hlas lidu: „Barabáše!" Toto 
rozhodnutí lidu vyvedlo soudce úplně z míry. Udělal další taktickou chybu, protože 
přistoupil na vyjednávání. Neopatrně se zeptal: „Co tedy mám učinit s tím, kterému 
říkáte židovský král?" (Mk 15,12). Velekněz teď už nemusel skrývat své tajné úmysly. 
Soudcova nejistota dodala Kaifášovi jistotu a Kaifáš hrál o všechno. Znovu dolehl k 
Římanovi hlas lidu: „ Ukřižuj ho!" Pilát projevil svůj odpor bezmocnou otázkou: „A 
čeho se vlastně dopustil?" Velekněz ihned postřehl slabost svého odpůrce a dav nyní 
křičel ještě víc: „Ukřižuj ho!" (Mk 15,14). Právní případ se stal politickým bojem o 
moc. Poločas tohoto zápasu popisuje Marek střízlivou větou: „Tu Pilát, aby vyhověl 
zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše dal zbičovat" (Mk 15,15). Proč? Byl to poslední 
Římanův pokus nepodřídit se vůli lidu. Ale i tento pokus nakonec ztroskotal.“ (GK) 

 

 


