
S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, 
BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: 
Martin Vargovčák 
Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď 
hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme 
príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. 
Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke 
Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba 
znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad 
lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že 
nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú 
obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa 
vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od 
Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo 
vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej 
lásky. Amen.   
3. časť: Mt 26, 36-46 
Ježiš v Getsemane 
36 Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo 
Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým odídem a 
pomodlím sa tamto. 37 Vzal so sebou Petra a oboch synov 
Zebedeových, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. 38 I riekol im: 
Veľmi smutná je mi duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so 
mnou! 39 Nato poodišiel trochu, padol na tvár a modlil sa 
takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. 
Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty. 40 Príduc k učeníkom, 
našiel ich spať; i riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so 
mnou ani hodinku? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé. 42 A zase 
odišiel a druhý raz modlil sa takto: Otče môj, ak ma toto 

nemôže minúť, a musím ho vypiť, nech sa stane Tvoja vôľa. 
43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli 
unavené. 44 Nechal ich teda, opäť odišiel a modlil sa tretí raz 
tými istými slovami. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal 
im: A vy len spíte a odpočívate? Ajhľa, priblížila sa hodina! 
Syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. 46 Vstaňte, 
poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca! 
Výklad: Mt 26, 36-46 
Dnes máme pred sebou najhlbšie tajomstvo evanjelia. 
Doteraz nám evanjelisti podávali obraz o Ježišovi, ktorý s 
božskou vznešenosťou, nebeským pokojom a nadľudskou 
vyrovnanosťou a dôstojnosťou kráča v ústrety smrti. 
A teraz? Vidíme kontrast a nepochopiteľnú zmenu! Muž, 
ktorého prírodné živly na slovo poslúchali, pred ktorým 
utiekla smrť, ktorý nepoznal strach, teraz stojí pred slabými 
učeníkmi, žalujúc, smútiac, chvejúc sa a v úzkosti! Takýto je 
Ježiš v modlitebnom zápase v Getsemanskej záhrade. Vie 
veľmi dobre, že do Jeho zajatia zostáva už iba málo hodín. A 
preto sú tieto hodiny vzácne. A musia byť vyplnené tým 
najcennejším – modlitbou, rozhovorom s nebeským Otcom. 
Getsemanská záhrada na Olivovej hore je pre Ježiša a Jeho 
učeníkov dobre známym miestom. Istotne tam už strávil 
nejednu noc. Aj Judáš dobre poznal toto miesto. Ježiš to 
dobre vedel a táto skutočnosť, že sa Pán pobral sem, kde Ho 
zradca musel bez ťažkostí nájsť, svedčí o Spasiteľovom 
pevnom rozhodnutí nevyhnúť sa svojmu osudu, hoci záhrada 
sama a jej poloha poskytovala Mu nejednu šancu ešte v 
poslednej minúte uniknúť prenasledovateľom. 
Ježišov modlitebný zápas v Getsemanskej záhrade odkrýva 
pravú podstatu Ježiša Krista. Tu vidíme a poznávame, že nie 



je nadčlovek, ktorého sa utrpenie netýka. Celá Jeho bytosť sa 
chveje a trasie, na tvári sa Mu zračí nevýslovná bolesť, 
zachvacuje Ho skľúčenosť, úzkosť, strach až smrteľná bolesť 
vedúca na pokraj zrútenia. 
Mnohí to pokladajú za Ježišovu prehru. Táto skutočnosť, že 
Ježiš cíti veľkú hrôzu a strach, že sa trasie a je doslova „v 
úzkych“, pokladala sa často za zarážajúcu. Poukazovalo sa na 
ľudí, ktorí s pokojom a v rovnováhe idú na smrť. Títo ľudia, 
ktorí si myslia, že tu Boží Syn načisto zlyhal, však chápu 
zmysel dejín spásy celkom nesprávne! 
Lebo k utrpeniu, ktoré Ježiš vzal na seba, patrí aj tento 
najhlbší otras Jeho vnútra. On ani neskrýval takú biedu pred 
očami svojich, ale chcel ich urobiť svedkami svojho ťažkého 
zápasu. A isteže potreboval aj ich duševnú podporu, najmä 
najbližších: Petra, Jakuba a Jána. Hovorí im: „Zostaňte tu a 
bdejte so mnou!“ A odchádza od nich na malú vzdialenosť. 
Padol na kolená a z hĺbky srdca volá, že to znie ďaleko 
jasnou mesačnou nocou: „Otče môj, ak je možné, nech ma 
minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ 
Tento kalich je symbolom strašnej smrti na kríži, ktorá je 
Ježišovi v tomto okamihu veľmi blízka a živá. 
Žeby Ježiš nechcel zomrieť? Zdráha sa? Nie, On sa nevzdáva 
svojho diela na vykúpenie ľudstva. Iba sa pýta, či je kríž 
jediným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. Nemohol 
by Otec nebeský vo svojej všemohúcnosti nájsť iný spôsob 
zmierenia? Musí byť Otec sám proti Synovi, a tak vlastne 
„Boh proti Bohu“? Ježiš je však podriadený ako človek 
Otcovej vôli. Aj On musel poslúchnuť bez toho, aby 
rozumel… Jeho prosba, to je vlastne posledné a najkrajšie 
vzývanie Otcovskej lásky a Božej všemohúcnosti zároveň! 

Nebeský Otec neodpovedá! Vieme si dobre predstaviť, ako to 
Ježišovo volanie zaniká v tej osamelej a mlčiacej noci? 
Hladina strachu rastie a Otec, mlčiac, necháva svoje dieťa 
zápasiť… 
K bolestiam tejto noci patrí tiež to, že učeníci – traja vyvolení 
– nebdejú s Ježišom, ale spia. Úpenlivo ich prosí a napomína, 
aby Ho teraz nenechali samého, aby s Ním bdeli a modlili sa. 
V slovách: „duch je síce hotový, ale telo mdlé“, počujeme z 
Ježišových úst okrem výčitky aj akési mierne, dobrotivé 
úsilie pochopiť ich ľudskú slabosť. Zostať bdelý a pri 
modlitbách je najlepšia zbraň proti pokušeniu. 
Druhý krát odchádza Ježiš na to isté miesto, modlí sa tými 
istými slovami, modlí sa vrúcnejšie. Musí preniknúť k srdcu 
svojho Otca, musí dostať odpoveď. Pán hľadí iba na Otca, 
ktorému je všetko možné. Prosí o odňatie kalicha, ktorý 
mimochodom už v žalmoch a u prorokov mal symbol 
utrpenia. 
Prenikne tentokrát Jeho dojímavé „Abba, Otče!“ tmavou 
nocou k nebu? Bude môcť Otec aj teraz mlčať? Či mu ten 
hrozný strach, tá neopísateľná bolesť, ktorá ťaží milovaného 
Syna, nezlomí srdce? Kiež by sme mohli v tú hodinu nazrieť 
do Otcovho srdca! ON predsa nemohol odpovedať…! 
A učeníci spia! Tento spánok najvernejších priateľov v 
hodine najväčšej úzkosti musel nášho Spasiteľa veľmi bolieť. 
Len si predstavme, ako by bolelo ťažko chorého človeka, 
keby jeho najbližší pri posteli spali, namiesto, aby bdeli! A čo 
bolo ešte horšie – kto spí, upadá do moci pokušenia a 
prehráva boj prv, ako sa začal. Tak mohol pokušiteľ vplývať 
na učeníkov bez toho, že by oni o tom vedeli. Keď napadol 
Pastiera, iste nenechal na pokoji ani ovce. Tu je poučenie pre 



nás – víťazí ten, kto sa nespolieha na seba, (= na telo), ale 
ten, kto sa podriaďuje Božiemu Duchu, ktorý je schopný 
pomôcť aj nám. 
Ježiš konečne tretí raz vrháva sa do noci na osamelé miesto, 
modlí sa rovnako ako predtým. Jeho modlitebný zápas však 
speje k jasnému cieľu: aj keď Jeho trojnásobná modlitba 
zostala bez odpovede z Božej strany, práve toto mlčanie 
prijal ako odpoveď! Niet inej cesty – s posvätnou 
rozhodnosťou a sústredenosťou vykročil Pán Ježiš v ústrety 
hodine, v ktorej Ho vydávajú do rúk hriešnikom. Pevným 
krokom ide ďalej v ústrety krížu, pri pohľade na ktorý sa ešte 
pred chvíľou chvel. 
Nie tak Jeho učeníci! Tí sa nepripravili na hroziace sa 
nebezpečenstvo nevernosti bdením ani modlitbou. A preto čo 
chvíľa  podľahnú! 
V tejto pašiovej správe sme videli, že Pán Ježiš – Boží Syn a 
Mesiáš ľudstva tiež ťažko, dokonca veľmi ťažko hľadal 
Božiu vôľu, odpoveď nebeského Otca. Našiel ju v mlčaní 
svojho Otca. Tak aj nám ukázal, že jedine v trpezlivosti a v 
totálnej odovzdanosti do Božích rúk je naše víťazstvo na 
ceste viery života. Amen. 
Verše z Bachových Matúšových pašií:  
(Recitatív č. 25 O Schmerz; Ária č. 26 Ich will bei meinem 
Jesu wachen) 
Ach, nebesá! 
Hľa, Jeho srdce chveje sa, 
klesá tam, bledne Jeho tvár! 
Prečo tak trpí Boží Syn? 
Veď privedú ho k súdu hneď  
a ochrany a pomoci už niet! 

Súdia Ho pre ťarchu mojich vín! 
Viem, znáša tresty pekelné, 
pre cudzí vzdor a zhrešenie! 
Pán Ježiš, je to vina naša, 
že muky znášaš! 
Za Tebou idem ako tieň... 
Keby som mohol tejto noci, 
ku Tebe aspoň bližšie vkročiť, 
tak na veky tu zostanem! 
  
Vďačne dnes bdiem tu s Ježišom, 
no slabosť hneď ma uspáva, 
kým Jeho smrť 
mňa pozbavuje pút 
a žiaľ mi dobro pôsobí. 
Na obeť tú niet obdoby 
je trpká, no tak láskavá. 

Verš z Bachových Matúšových pašií:  
(Chorál č. 31 Was mein Gott will) 
Čo žiada Boh, to stane sa –  
Len zver sa Jeho vôli! 
Na pomoc verným ozve sa,  
Škodiť im nedovolí. 
Pomáha svojím večný Pán. 
V Ňom dobro, láska ústi –  
Kto v dôvere Mu uverí, 
Toho viac neopustí. 
 Piesne: 101, 507 



S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, 
BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: 
Martin Vargovčák 
Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď 
hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme 
príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. 
Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke 
Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba 
znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad 
lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že 
nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú 
obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa 
vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od 
Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo 
vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej 
lásky. Amen.  
4. časť: Mt 26, 47-56 
Zajatie Ježiša 
47 Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s 
ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a 
kyjmi. 48 Jeho zradca dal im znamenie a povedal: Ktorého 
pobozkám, ten je; toho chyťte! 49 A hneď pristúpil k Ježišovi 
a povedal: Buď pozdravený, Majstre! A pobozkal Ho. 50 
Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pristúpili, 
položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. 51 A hľa, jeden z tých, 
čo boli s Ježišom, vystrel ruku, tasil meč, udrel veľkňazovho 
sluhu a odťal mu ucho. 52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na 
jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. 53 
Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by 

mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa 
potom naplnili Písma, že sa to musí tak stať? 55 V tú hodinu 
riekol Ježiš zástupom: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a 
kyjmi, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával v chráme a 
učil, a nezlapali ste ma. 56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa 
naplnili prorocké Písma. Vtedy Ho všetci učeníci opustili a 
utiekli. 
  
Výklad: Mt 26, 47-56 
Ježišov modlitebný zápas v Getsemanskej záhrade, cez 
všetky slzy a duševné trápenie, ktoré ho doprevádzali, 
priniesol ovocie – Ježiš vstáva a s Božím pokojom očakáva 
nasledujúce chvíle. Modlitba Kristova v Getsemane je pre 
každého svedectvom, že v modlitbe, v duchovnom sústredení 
môžeme dostať útechu, posilnenie a pokoj. Nepriateľ ducha – 
pokušiteľ je premožený modlitbou a prosbami, keď srdce 
človeka si v modlitbe vybojovalo vnútorný zápas a 
odovzdanosť. Utrpenie, ktoré Pán Ježiš prežíval – a my ho 
prežívame podobne – ešte síce bolí, no jeho účinok je už 
zlomený pod dotykom Božej odpovede, a človek ho nesie v 
pokoji a tichosti. Každý, kto to už zažil vo svojom živote, vie 
o čom je reč. Vie, že Božia odpoveď, ktorá je niekedy úplne 
odlišná od nášho želania a predstáv, prichádza včas a prináša 
vnútorný pokoj, aj vyrovnanie sa so situáciou. 
            To môžeme vidieť v osobe nášho Pána a Spasiteľa. 
Vyrovnane a rozhodne očakáva príchod zradcu, doslova 
vychádza oproti nemu. 
            Znamením bozku si Judáš dohovoril so skupinou 
vojakov zatknutie Ježiša, aby náhodou nechytili omylom 
niektorého z Ježišových učeníkov. 



            Bozk bol obvyklým prejavom oddanosti. V žalme 2, 
12 sa hovorí, že máme slúžiť Hospodinovi s bázňou a s 
chvením Mu bozkávať nohy. Ide o obrazné vyjadrenie 
oddanosti voči najvyššie postaveným – v Izraeli sa o.i. 
bozkom na čelo doprevádzalo pomazanie kráľovej hlavy pri 
inaugurácii a tak isto sa tým vyjadroval blízky priateľský 
vzťah medzi žiakom a učiteľom. 
            Nuž pod znamením lásky a priateľstva sa uskutočnil 
najčernejší skutok svetových dejín a právom je tento Judášov 
bozk od tejto hodiny výrazom najodpornejšieho pokrytectva. 
Treba si tiež uvedomiť, že Judáš sa bozkom s Ježišom zvítal 
pri povolaní za učeníka a teraz sa bozkom od Ježiša lúčil… A 
náš Pán ešte v neopísateľnej vľúdnosti dovolí, aby Ho Judáš 
pobozkal. Akú veľkú lásku nášho Spasiteľa cítime v oslovení 
Judáša: „Priateľ môj, načo si prišiel?“ Evanjelista Lukáš 
dáva Ježišovi do úst otázku: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna 
človeka?“(Lk 22,48) 
            Spôsob zatknutia Ježiša je otrasný. Pre Ježiša je to 
ponížením a pohanou. Veď Ho zatýkajú ako lotra! Vojenská 
jednotka, ktorú zorganizovali veľkňazi s Judášom, bola podľa 
všetkých evanjelistov veľmi veľká až prehnane veľká. 
Evanjelista Ján dokonca tvrdí, že to bola rímska kohorta. 
Doslovne to brať nemôžeme, pretože spravidla bola na hrade 
Antónia iba jedna rímska kohorta pre celý Izrael, ktorá 
pozostávala z 500 vojakov. Predsa však, na zatknutie Ježiša 
zorganizovali celú jednotku, teda časť oddielu, ktorý bol 
práve k dispozícii. Takýto bol hnev, či závisť Judášova v 
srdci, ktorá donútila a posilnila odhodlanie židovskej 
vrchnosti, aby žiadali veľkú vojenskú moc a tým vlastne 
vplývali aj na Piláta a rímsku vrchnosť, že Ježiš je nanajvýš 

nebezpečný človek. A tým bol Ježiš čoraz viac už vopred 
podozrivý pre rímsku vrchnosť, pred ktorú museli Ježiša 
predviesť, aby Ho dostali na popravisko. 
            Pri Ježišovom zatknutí sa pokúša nemenovaný učeník 
brániť Ježiša. Podľa Jána to bol učeník Peter a menuje tiež 
sluhu, ktorý sa volal Malchus, ktorému Peter namiesto hlavy 
utne ucho. Učeník Peter tu chcel dokázať, že je pripravený 
ísť s Pánom do boja, ba aj na smrť. Tak sa aspoň usiloval 
splniť svoje chlapské slová, ktoré povedal na ceste do 
záhrady. Myslel to dobre, ale nerozumne horlil pre svojho 
Pána. Isteže bolo ľahšie seknúť mečom, ako bdením a 
modlitbou premáhať skrytú moc pokušiteľa v záhrade. Peter 
však neskôr, keď sa stal apoštolom, sa to naučil. Sám sa 
naučil tak, ako jeho Majster a Pán, dať sa zviazať a obetovať 
svoj život v Ježišovej službe. 
Napriek horlivosti učeníka, ktorá mohla Ježišovi a Jeho 
posolstvu ešte viac poškodiť – lebo inak by nemohol Ježiš 
pred Pilátom povedať na obranu proti Židom slová: „Moje 
kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z 
tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný 
Židom“ (J 18, 36), -  Ježiš teda karhá Petrov skutok a káže 
odložiť meč. 

            Tu vidíme, ako často v dejinách nejeden Boží sluha 
síce dobre mienil, ale vo svojej príliš pozemskej horlivosti 
Ježišovej veci uškodil tým, že v duchovnom zmysle „odťal“ 
nejakým naliehaním hľadajúcemu ucho, takže dotyčný už 
radšej nechcel ani nič počuť! Ježiš Kristus však aj napriek 
chybám svojich sluhov uzdravuje a buduje svoje kráľovstvo. 



            V závere hovorí Ježiš zástupu smutnú, ale pravdivú 
reč: Prišli ste ma zatknúť ako lotra, toho najväčšieho 
zločinca, v noci a po tme. To je naozaj zbabelý čin! Ježiša, 
ktorý každý deň sedával v chráme, verejne učil a prednášal 
svoje myšlienky pred verejnosťou, nechytili tam, na 
najprimeranejšom mieste. Načo sú im teraz meče a kyjaky? 
Je vari nejakým zbojníkom, ktorého možno zajať iba 
pomocou zbraní? Robia to zo strachu pred ľudom – nie cez 
deň, za svetla, ale v noci, za tmy. To je ich hodina a moc tmy, 
ako povedal evanjelista Lukáš. Hriešny svet nechce dovoliť 
Ježišovi ani vedomie, že trpí ako mučeník! 
            Ale týmto spôsobom sa napĺňajú proroctvá, to je 
Božia vôľa, ktorú Ježiš prijal a musí akceptovať: je počítaný 
medzi zločincov! (Iz 53,12) Zomrie medzi nimi, uprostred a 
verejne ako pohan. 
            Po tomto konštatovaní sa napĺňajú slová Pána Ježiša 
o rozutekaní oviec od svojho pastiera – učeníci zbabelo 
opúšťajú svojho Majstra a utečú preč. Už nedbá ani Peter ani 
ostatní na svoj nedávny sľub. Medzi cťou a životom sa teraz 
rozhoduje! Zvolili si život – česť sem, česť tam, keď je nôž 
na krku, človek koná podľa pudu sebazáchovy. 
            
            To je opis nálady v poslednej hodine, keď boli učeníci 
naposledy s Ježišom. Zostáva sám a opustený, slabý v očiach 
nepriateľov, ale mocný v odhodlaní – dokončiť svoje dielo na 
zemi, cez najväčšiu bolesť, samotu, utrpenie a smrť a potom 
cez slávne vzkriesenie – dať ľudstvu život v Božom 
kráľovstve, vo večnosti. Takto, až príde čas, navráti späť k 
sebe tých, čo Ho opustili, aby nás – svojich učeníkov už 
nikdy nestratil. Amen. 

Verše z Bachových Matúšových pašií:  
(Ária a duet č.33 So ist mein Jesus nun gefangen; Chorál 
č. 35 O Mensch, bewein ) 
Hľaď, Ježiša so sebou vzali... 
... Neviažte Ho! Pusťte Ho zas! 
Mesačný jas od bolesti sa do chmár halí! 
Hľaď, Ježiša sťa vraha jali. 
... Nechajte Ho! Nezväzujte! 
Odvádzajú Ho preč od nás? 
------------------------------------------------- 
Kde si dnes búrka, hrom a blesky? 
Roztvor sa peklo! Zažni smrtný plameň! 
Znič, zdláv a pohlť, na ničotu zameň, 
Na popol zdrv, 
Tvár toho zradcu, tú zločineckú krv! 
-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

Plač, človeče, zo všetkých síl! 
Boh-Otec náruč roztvoril 
a poslal na svet Syna -  
Bol z čistej Panny zrodený 
a žil tu s nami na zemi, 
kde hriechy sveta snímal. 
  
Mŕtvym On nový život dal, 
nemocným k zdraviu pomáhal, 



kým čas sa nepriblížil, 
že sám sa stal raz obeťou 
a očistil svet od hriechov, 
keď zomrel tam na kríži.     

Piesne: 112, 451 

S prebásnenými veršami z Bachových Matúšových pašií, 
BWV 244 (preklad: Jela Krčméry-Vrteľová). Pripravil: 
Martin Vargovčák 
Úvodná modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, keď 
hľadíme do Tvojho slova a keď znovu prežívame a sledujeme 
príbeh Tvojho utrpenia a smrti, privádza nás to k pokore. 
Priznávame, že nedokážeme dostatočne porozumieť hĺbke 
Tvojho utrpenia. Len tušíme, aké veľké poníženie pre Teba 
znamenalo, keď Ťa ľstivo odsúdili ako zločinca. Tvoj príklad 
lásky, ktorá obetuje seba, nás napĺňa úžasom. Vieme, že 
nedokážeme milovať tak ako Ty. Ani nemôžeme vykonať takú 
obeť, akú si z lásky k nám hriešnikom vykonal Ty. No predsa 
vnímame z Tvojho príkladu života pozvanie, aby sme sa od 
Teba učili láske. Prosíme Ťa, nech nás teda ovplyvňuje vo 
vzťahu k nebeskému Otcovi aj k našim blížnym príklad Tvojej 
lásky. Amen 
5. časť: Mt 26, 57-68 
Ježiš pred Kaifášom 
57 Tí však, čo zlapali Ježiša, odviedli Ho ku veľkňazovi 
Kaifášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. 58 Peter 
Ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a 
sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. 59 Veľkňazi však a 
celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho 

usmrtiť. 60 Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných 
svedkov. Konečne prišli dvaja 61 a povedali: Tento riekol: 
Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať. 62 Tu 
vstal veľkňaz a povedal Mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo 
svedčia proti Tebe? 63 Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz: 
Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si 
Ty Kristus, Syn Boží. 64 Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! 
Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na 
pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy 
si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Či 
potrebujeme ešte svedkov? Ajhľa, teraz ste počuli Jeho 
rúhanie! 66 Čo o tom súdite? Odpovedali: Hoden je smrti. 67 
Potom Mu pľuvali do tváre, bili Ho po hlave, niektorí Ho 
palicovali 68 hovoriac: Prorokuj nám, Kriste, kto Ťa udrel! 

Výklad: 
            Rozsudok nad Ježišom mala pôvodne vyniesť 
židovská rada, ktorá, ako vieme, bola už dávnejšie 
rozhodnutá o tom, že Ježiš je vinný a musí zomrieť. 
            Chyteného Ježiša predviedli pred výsluch. Ježišovi 
nepriatelia sa teda pohotovo - ešte za tmy zišli, aby potvrdili 
už vopred urobené rozhodnutie. Veľkňaz a celý súdny dvor 
hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby Ho mohli 
usmrtiť. Jeho obžaloba musela byť potvrdená výpoveďou 
očitých svedkov. Ak svedkov nebolo, sudca nemohol vyriecť 
odsudzujúci rozsudok. 
Vyznieva to však veľmi trápne, keď výsledok procesu je síce 
dopredu daný, ale vina sa musí hľadať a nedarí sa ju nájsť. 
            Našli sa dvaja falošní svedkovia, ktorí však Ježišove 
slová o zbúraní chrámu prekrútili. Ježiš totiž nikdy 



nepovedal, že zrúca chrám, ale povedal, že budú to oni – 
Izrael, ktorí zničia svoj chrám a to svojím postojom k Bohu, 
tým, že zavrhli Toho, ktorého poslal. 
            Ježiš sa bránil proti krivým svedectvám mlčaním. 
Tým však nedokazuje svoju slabosť, ale svoju dôstojnosť, 
ktorá takýchto falošných svedkov nepovažuje za hodných 
slova. Lebo keby im bol odpovedal a dokonca sa bránil, sám 
by sa znížil na ich nízku a podlú úroveň. Božia moc bude 
mať aj tu posledné slovo, keď ukáže a dá dôkaz, že Boží Syn 
zničí starý chrám v duchovnom zmysle a že v novej podobe 
opäť vstane. Inak povedané, Ježiš už nemohol nič vysvetliť. 
            Preto Ježiš mlčí aj nad otázkou veľkňaza. Zostáva 
zvrchovaný v mlčaní. Veľkňaz sa teda odhodlal k poslednej a 
rozhodujúcej otázke. A aby si vynútil odpoveď, použil 
zaprisahávajúcu formulku: „Zaprisahávam Ťa na živého 
Boha…“. Z jeho úst zaznieva otázka: „Si ty Syn Boží?“ Čo 
Ježiš odpovie? Pokojne a jasne, tak, aby všetci počuli, 
vyriekne svoje: „Sám si to povedal.“ Ježiš sa teda priznáva k 
svojmu mesiášstvu a veľkňazova otázka znamená pre Ježiša 
vyznavačstvo, takže mlčanie by znamenalo zradu. 
            Pravdaže, Ježiš svoje božstvo spája so svojím 
ponížením. Nenazýva sa Mesiášom, ale Synom človeka, 
ktorý trpí a preto zasadne na trón a príde v sláve. Ježiš síce 
stojí znevážený pred súdom ako porazený, pošliapaný a 
spútaný. Ale odteraz sa nachádza na ceste späť k nebeskému 
Otcovi, kde prijme titul Sudcu sveta. 
            A to už bolo pre nich priveľa! Najvyšší kňaz si 
roztrhol rúcho – na znak smútku a zdesenia. Takéto rúhanie 
sa Bohu ho zdesilo, hlboko ním otriaslo a rozsudok preto 
nemôže byť iný ako – „Hoden je smrti!“ Pre Židov bol 

trpiaci Boh ponížením Hospodina. Syn Boží, na ktorom 
zvonku žiadnu slávu nevidieť – niečo absurdné!  
            Opis konca výsluchu a súdneho procesu je príznačný 
pre veľké rozhorčenie sa Židov v rade. Inokedy totiž 
nechávali odsúdenca na pokoji, surovo nikdy s ním 
nezaobchádzali. No teraz už nevedia ovládnuť svoju zlosť a 
tak sa vlastne zabávajú, zabúdajúc na svoju sudcovskú 
dôstojnosť – bijú Ježiša a pohlavkujú. Hrajú sa tzv. 
chlapčenskú hru, kedy sa jednému zakrývajú oči a ostatní ho 
bijú po hlave. A on musí hádať, kto ho udrel, alebo ktorou 
rukou ho udreli. 

Ježiš Kristus, svätý a nevinný Boží Syn je potupený, bez 
odporu dopúšťa týranie svojho tela. Pre svojich nepriateľov 
zostáva bohorúhačom a zatrateniahodným človekom, ktorý 
ešte k tomu bezmocný a úbohý dopúšťa na seba týranie a 
výsmech. Ale pre nás zostáva pravým Božím Synom, 
Mužom bolesti, ktorý v pokore a v tichosti stáva sa našim 
Pánom a Spasiteľom. On sa raz vráti pre nás ako Sudca 
živých i mŕtvych, aby nás po našom, niekedy aj biednom a 
ťažkom živote prijal k sebe, do Božieho kráľovstva, aby nás 
obdaril večným odpočinkom. Jeho slová: „Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení“ sú aktuálnymi aj 
dnes pre všetkých nás. Preto ďakujme Mu a nebeskému 
Otcovi, že nám pripravil túto nádhernú budúcnosť: po 
ťažkostiach, bolestiach i výsmechu – večnú slávu v 
nebesiach. Amen. 

Verše z Bachových Matúšových pašií:  



(Recitatív č. 40  Mein Jesus schweigt; a Ária č. 41 
Geduld!) 
Môj Ježiš mlčí 
k falošným obžalobám, 
aby dal dôkaz, 
že Jeho súcit – ani ľudská zloba, 
ani hnev mocných nezdolá. 
Aby sme sami v svojom žiali 
sa Jemu v láske podobali, 
šli ticho – keď smrť zavolá. 
  
Pokoj! 
Keď si na mne jazyk ostria, 
keď tu odsúdený čakám 
na výsmech, 
viem, ľuďom to  bude na 
prospech, 
zlo vždy stihne Božia pomsta! 
Piesne: 95, 98


