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-  je piatok ráno rada veľkňazov sa konečne   
rozhodla a vyniesla rozsudok 

- bol to zdĺhavý súdny proces, ktorý 
sanapokon  ukončil   

- Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti 
Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli. 
Mnohí síce falošne svedčili proti Nemu, ale 
ich svedectvá sa nezhodovali. Tu povstali 
niektorí a falošne svedčili proti Nemu takto: 
My sme Ho počuli hovoriť: Zborím tento 
chrám, rukami postavený, a vybudujem za 
tri dni iný, nie rukami postavený. Ale ani 
takto sa ich svedectvo nezhodovalo. Potom 
si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa 
Ježiša: Nič neodpovedáš na to, čo títo 
svedčia proti Tebe?Ale on mlčal a nič 
neodpovedal. Veľkňaz sa Ho znova spýtal: 
Si Ty Kristus, Syn toho Požehnaného? Ježiš 
povedal: Som, a uvidíte Syna človeka sedieť 
na pravici Moci a prichádzať na nebeských 
oblakoch. Nato si veľkňaz roztrhol rúcho a 
povedal: Či ešte potrebujeme svedkov? 
Počuli ste rúhanie. Čo o tom súdite? A 
všetci usúdili, že je hoden smrti. (Mk 
14,61k)  

- Na základe týchto skutočností podľa 
židovského náboženského zákona mal byť 
Ježiš ukameňovaný, ale Rimania už nejaký 
čas im odobrali právo na ich vykonanie. S 
c i e ľo m p r e s a d i ť i c h r o z s u d o k v 
náboženskom súdnom spore sa táto 
záležitosť dostala až na politickú úroveň a v 
tom čase sa palestínski Židia objavili v 
hlučnom dave na praetóriáte.  

- Pilát, ktorý mimochodom sídlil Caesarei, 
bol teraz v Jeruzaleme. Podľa apoštola Jána 
dav ľudí nechcel vstúpiť do „nečistej 
budovy“ Rimanov, aby sa nepoškvrnili 
pretože mali jesť veľkonočného baránka. 
(Ján 18:28)  

- preto k ním prišiel Pilát a začalo sa trestné 
stíhanie, s  množstvom otázok a odpovedí.  

- Toto je okamih, v ktorom sa môžeme 
sústrediť na obraz a začať zaujímavú  úlohu 
dešifrovania maliarové nápady 

- čo nám chcel autor obrazu naznačiť? Po 
Pilátovej ľavici a pravici sa nachádza 10 

ľudí, ktorí symbolizujú sanhendrin 
(najvyššiu židovskú radu), ktorá bola 
zložená z vysokopostavených ľudí 

- jedna z postáv viditeľne ukazuje rukou na 
pána Ježiša a oznamuje obvinenia Pilátovi  

- žalobcom nemusel byť Kajafáš mohol to byť 
ktokoľvek  z nich 

- za nim sa nachádzajú ľudia, ktorí sa radia, 
ale všímajú si Pilátovu tvár popritom si 
podozrivo premeriavajú pána Ježiša a dávajú 
pozor na to, aby sa všetko konalo podľa 
plánu, ktorí zosnovali 

- Pána Ježiša obvinia, že je burič, ktorý 
prehlasuje o sebe, že je Mesiáš 

- až po týchto obvineniach a podozreniach sa 
začína rozhovor medzi pánom Ježišom a 
Pilátom otázkou: "Si Ty kráľ židovský?” Jn 
18, 33 váhavo, ponižujúco a povýšenecky sa 
pýta Pilát  

- v tomto momente sa odvíja druhá časová os 
tohto obrazu a scény   

- na položenú otázku mu pán Ježiš odpovedal 
slovami: Hovoríš to sám od seba, a či ti to 
iní povedali o mne? Jn 18,34 

- Pilát si uvedomil jednu skutočnosť, že ten 
kto stojí pred ním nie je ten za koho ho iní 
považujú, ale ani tým čím ho obivňujú. 
Podľa gestikulácie jeho rúk si všimnime ako 
vnútorne premýšľa nad celou situáciou 

- na tretej časovej osy obrazu autor znázorňuje 
zvedavosť davu, ktorí je v pozadí celého  
diania, Za pánom Ježišom sa nachádza 
postava v modrej farbe, ktorá nepôsobí 
celkovo zlým dojmom ako keby ho sem 
priniesla len zvedavosť  

- postava v bielej košeli naopak súhlasí s 
obvinením a protestuje proti tomu, aby Pilát 
neprepustil pána Ježiša  

- v tmavom pozadí si môžeme všimnúť 
výkriky ľudí, toto celé tmavé až čierne 
pozadie predstavuje a symbolizuje zlo v 
celej svojej podstate a hĺbke 

- štvrtá časová os predstavuje len pána Ježiša, 
ktorý v krásnom bielom rúchu stojí dôstojne 
uprostred celého obrazu napokon on sám je 
tou hlavnou postavou 

- vyžaruje z neho nevinnosť, čistota, napriek 
všetkým obvineniam, je stredobodom celého 
diania a s každou postavou ho niečo spája 



- Prečo stojí Ježiš uprostred tohoto celého 
diania? ako keby nepatril do tohto hriešneho 
sveta. Priam to kričí z celého obrazu. Autor 
vyjadruje svoju kristológiu, podstatu svojej 
viery. Biela farba je symbolom čistoty…On 
hriechu neučinil… Pričom v tej dobe v 
Palestíne sa nenosila takáto farba oblečenia. 
Autor obrazu chcel bielou farbou naznačiť 
niečo veľmi dôležité  

- Po stretnutí s Herodesom sa pán Ježiš vráti k 
Pilátovi v bielom oblečení. Nakoľko pána 
Ježiša obvinili, že je burič. Pilát ho najprv 
pošle k Herodesovi, ktorý dal popraviť aj 
Jána Krstiteľa 

- Herodes od pána Ježiša očakával akýsi 
zázrak čo pán Ježiš napokon odmietne. A 
preto z posmechu mu oblečú nové oblečenie, 
ktoré mal mať podľa predpovedí Mesiáš.  
Potom všetkom Herodes pošle pána Ježiša 
naspäť k Pilátovi s odkazom, že neberie 
vážne tieto obvinenia. A od toho momentu sa 
spriatelili Pilát s Herodesom.  Lk 23,12 

- tu máme moment, s ktorým by sme sa mali 
stretnúť oveľa  neskôr  

- u židov bolo zvykom, že veľkňaz, ktorý 
obetoval  2. Moj 28,39 bol oblečený do 
bieleho rúcha bolo to nariadenie z čias 
babylonského zajatia (Ezechielovej 44,17) 

- autor obrazu vníma pána Ježiš ako veľkňaza, 
ktorý bude trpieť za nás a vstúpi do svätyne 
(Ez 44,16) aby za nás priniesol dokonalú 
obeť 

- napriek ľudskej zlobe a nenávisti pán Ježiš  
prinesie dokonalú obeť za naše hriechy 

- ďalším momentom na obraze je priestorová 
os na ktorej si môžeme všimnúť Piláta ako 
sedí na sudcovskej stolici  

- táto udalosť sa v skutočnosti odohrávala až v 
poslednom momente, keď je vynesený 
rozsudok Jn 19,13 

- to že tam bola sudcovská s to l ica 
zachytávame z latinského názvu SPQR- 
známa skratka 

S.P.Q.R. je latinská skratka slovného spojenia 
Senatus Populus que Romanus, v preklade 
senát a ľud rímsky. V dobách Rímskej ríše bola 
táto skratka jej výsostným znakom, nachádzala 
sa mimo iného aj na minciach alebo na 
zástavách rímskych légií; dodnes sa nachádza 

v erbe Ríma. Pilát vysloví najdôležitejší 
rozsudok v mene všetkých 
- toto miesto kde sa to stalo sa volalo 

Gabbata (kamenný podstavec) Jn 19,13, 
ktorý sa nachádzal na kamennom dvore 
grécky Litostrotos  

- keď si všímame miesto posledného 
rozsudku Pilát zhrnie udalosti do jednej 
vety „Ajhľa Váš kráľ”. A svoje zistenie 
opäť potvrdí pred radou a pred žalobcami 

- Pilát konfrontuje dav s ich tvrdeniami a 
chce seba očistiť a vyzuť sa spod 
zodpovednosti 

- ale k múru ho,  pritlačí veta, keď ho pustíš 
na slobodu nie si priateľ cisárov 

- Pilát bol zbabelí, aby neprišiel o svoju 
kariéru a o svoj vplyv v momente 
odhalenia dochádza k vrcholu a k bodu 
zlomu, Pilát už trikrát zistil skutočnosti a 
povedal ….Ja nenachádzam na ňom viny. 
Jn 18,38b  

- keby Pilát konal podľa svojho svedomia 
mal by ho prepustiť, ale berúc do úvahy 
rozvášnený dav prišiel by o privilégia 

- po týchto udalostiach už neexituje žiadne 
riešenie naposledy Pilát teatrálne prehlási a 
predvedie svoju nevinu umývaním svojich 
rúk 

- Pilát veľmi dobre vie, že nekoná podľa 
svojho svedomia a presvedčenia, keď 
odsúdi pána Ježiša na základe krivej 
výpovede a falošných svedkov 

- aby svoje pochybnosti rozptýlil samotný 
ž i d i a m u v t o m p o m ôžu s v o j i m 
prehlásením, aby utíšil výkrik svojho 
svedomia   „Nemáme kráľa, len cisára!” Jn 
19,15  

- Pilát už nemá žiadnu šancu zvrátiť udalosti 
ako keby sa všetko skončilo 

- naozaj sa skončilo? 
- ďalšia časová os, ktorú maliar znázornil na 

svojom obraze nás chce upozorniť na to že 
aj v súčasnosti sme zodpovední za svoje 
konanie a myslenie…, aby sme nesúdili, 
aby sme neboli ako Pilát, ktorý kvôli svojej 
samoľúbosti urobí najväčšiu chybu svojho 
života.
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