
5. HODINA ODSÚDENIA 

Evanjelium podľa Marka Mk 15, 1-2, 12-15 

Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, 

odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? On mu odpovedal: Sám to 

hovoríš. Ale Pilát sa znova obrátil na zástup a spýtal sa: A čo mám teda urobiť s tým, ktorého 

nazývate kráľom Židov? Vtedy znovu zvolali: Ukrižuj ho! Pilát im odpovedal: Čo zlého 

urobil? Oni však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho! Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil 

Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. 

 

Ježiš stojí pred Pilátom, ktorý má rozhodnúť o vine či nevine obžalovaného. Ale v skutočnosti 

je to všetko inak. Nie Ježiš stojí pred Pilátom. To Pilát stojí pred Ježišom. Teraz sa 

nerozhoduje o Ježišovi, ale o Pilátovi. O Ježišovi je už dávno rozhodnuté. Rozhodol o Ňom 

niekto iný, jeho Otec. A Syn prijal Otcovo rozhodnutie. Preto v Getsemanskej záhrade hovorí 

Ježiš Petrovi: Či nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec? Ježiš nie je závislý od Pilátovho 

rozhodnutia. On sám je už dopredu rozhodnutý ísť na smrť. Pilát teraz rozhoduje o sebe. Tak 

ako sa stretnutie s Ježišom stalo skúšobným kameňom pre veľkňazov, tak sa teraz stretnutie 

s Ježišom stane skúšobným kameňom pre Piláta. Teraz sa ukáže, či Pilát slúži spravodlivosti, 

alebo sebe, či ctí právo, alebo len plní vôľu ľudu. 

Pilát, sudca sa pýta na vôľu ľudu: A čo mám urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom 

Židov? Áno, kto stojí pred Ježišom, stojí pred otázkou: Čo mám urobiť s Ním? Otázka 

nesmierneho významu. Lebo situácia sa raz obráti. Tento Boží kráľ, ktorý tu teraz stojí 

zviazaný, potupený, obvinený, súdený Pilátom, ktorého sláva a moc je zahalená v slabosti 

a ponížení, príde znovu, ale tentokrát v moci a sláve, aby súdil živých i mŕtvych, i Piláta, i 

teba i mňa. A vtedy sa už nikto nebude pýtať: Čo mám urobiť s Ježišom? Vtedy sa každý 

bude pýtať: Čo Ježiš urobí so mnou? Tak sa bude pýtať i Pilát, i my, ja i ty. Čo urobí Ježiš so 

mnou? To, čo Ježiš urobí s nami potom, závisí od toho, čo my urobíme s Ním teraz. 

Pilát netuší, že v tejto chvíli nerozhoduje o Ježišovi, ale o sebe. Netuší, že keď odsúdil Ježiša 

na smrť, tým odsúdil sám seba. A tak na Veľký piatok Boh vo svojom Synovi skrížil človeku 

cestu. Nielen Židom, nielen Pilátovi, ale i nám. Postavil nás pred otázku večného významu: 

Čo urobíš s týmto Ježišom? Pilát sa rozhodol. Vieme, ako.  Rozhodnúť sa musíme i my. Už 

vieme, ako? 
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