
„Ja nie...“ 

Suspírium: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.“ (R 

1,7) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 191: „Ó, veľkosť Tvojho utrpenia…“  

Pozdrav: „Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa 

nevráti: Predo mnou sa skloní každé koleno a prisahať bude každý jazyk. Len v 

Hospodinovi,‘ povedia mi, ‚je spravodlivosť a moc.‘“ K nemu prídu a zahanbia sa 

všetci, čo proti nemu horlili.“ (Iz 45,23-24) Amen.   

 

V Duchu a v pravde, modlíme sa.  

Modlitba: 

Máme čo, pred Tebou vyznať, drahý nebeský Otče v Ježišovi Kristovi. Sme 

povrchní. Každý deň sa búrime. Nedávame Ti šancu, aby si nás objal svojou láskou 

a uistil nás o Tvojej vernosti. Vyznávame, že už svoje príbytky máme pripravené 

na sviatky. Všetko sme vyparádili, ale vymetali sme z bytu i Teba, Boha pomoci, 

útechy a pokoja. Aj dnes hlasno počuť naše „ukrižuj“, ale Božie „miluj“ nás 

neosloví a neutíši. Sme sebeckí. Žijeme a konáme bez svedomia. Zodpovednosť 

a poslušnosť voči Tvojej osobe chýba. Bez citu, bez súcitu, s povahou krvi preliatia 

stojíme pred Tebou a prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami, aby naša povaha sa zmenila, 

náš úsudok sa rozvíjal a naša závisť sa celkom vytratila. Daj, aby sme sa utiahli do 

úzadia v tieto sviatky a aby si bol jedine Ty v centre diania a stredobodom 

pozornosti. Odpusť nám, že všetko sa točí okolo nás. My, my a stále len my. 

Mýlime sa. Veď za oponou a za javiskom našich životov si Ty, láskavý Otče náš, 

Kto všetko riadiš. Zmeň i dnes náš pohľad na svet, očisti našu myseľ, uprav našu 

vnímavosť, a kontroluj nás, aby naše kľukaté chodníčky sa napravili, a aby pre nás 

Kristus bol skutočnou pravdou a ozajstným životom. Daruj nám slobodu 

svedomia, aby sme neživorili v závisti a konali neobstojne. Duchom Svätým 

i Písmom obnaž to, čo my nevieme obnažiť. Zahoj rany, ktoré sme si spôsobili sami 

sebe ale i iným. Príď a požehnaj naše spoločenstvo. V mene Pána Ježiša Krista. 

Amen.     

Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

 

Text: Evanjelium podľa Matúša 27, 15-25 

Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze 

Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej siedmej kapitole 

od pätnásteho po dvadsiaty piaty verš:  

„Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup 

vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabbáš. Keď sa 

zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: „Ktorého vám mám prepustiť: Barabbáša alebo 



Ježiša, ktorý sa volá Kristus?“ Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Keď Pilát sedel 

na súdnom stolci, odkázala mu jeho žena: „Nemaj nič s tým spravodlivým! Mnoho 

som dnes vo sne pre neho vytrpela.“ Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby 

si žiadali Barabbáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z tých dvoch 

chcete, aby som vám prepustil?“ Odpovedali: „Barabbáša.“ Pilát im povedal: „Čo 

teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Všetci odpovedali: 

„Ukrižovať!“ On namietal: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: 

„Ukrižovať!“ Keď však Pilát uvidel, že už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte 

silnie, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil: „Ja nemám vinu na tejto 

krvi. To je vaša vec!“ A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“  

Toľko slov Písma Svätého      

 

Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské zhromaždenie 

v Pánu Ježišovi! 

 

Pilát by rád daroval Ježišovi slobodu a život a pritom využije svoje 

potencionálne možnosti. Aj miestodržiteľ Pilát zvykol v tento čas prispieť trocha 

k radosti ľudu. Na sviatok omilostil jedného z väzňov. Sviatky a jeho zvyky. Táto 

pamätná obyčaj pripomína veľké oslobodenie, vyslobodenie z Egypta a pohan 

žijúci medzi Židmi sa vždy usiloval o to, aby sviatky v Jeruzaleme prispeli 

k oživeniu, prispeli k láske a súdržnosti tých, ktorí tam prebývajú. Aspoň na tieto 

dni sa zmieriť. Aspoň na tieto dni sa patrične pripraviť. Sviatky a jeho zvyky. Pohan 

Pilát nás učí ako sa chovať. Vládca Rímskeho impéria sa stáva mozaikou milosti 

v rozbúrenom mori Izraela.  

Voľba je daná. Ľud a zástup si môžu vybrať medzi Ježišom a Barabbášom. 

Nátlak zo strany vrchnosti na ľud je enormný. Podľa Piláta nie je možné, že by mali 

prepustiť Barabbáša. Barabbáš sa búril. Previnil sa vraždou. Bol veľkým zbojníkom. 

Žil v ňom revolučný duch.  Zástup však zavrhne ducha poslušnosti a viery, ktorým 

bolo poznačené celé Ježišovo účinkovanie a povolí buričského ducha, ktoré 

dovedie národ do záhuby. Pilát sa obracia na zástup. Chce obísť veľradu a ich 

krvilačnosť a apeluje na zástup, nech rozmýšľa. Prepustenie Barabáša je súdnym 

aktom. Tu ide o životy. To nie je hra, koho si vyberiem, kto bude mojím priateľom 

alebo nepriateľom, ale to je otázka života a smrti.  



Dnes si povieme: Zástupy a ich vášne mali, majú a budú mať svoje obete. 

Maličkosti, malichernosti zástupov oproti Ježišovej láske. Barabbáš je voľný, ale nič 

to neznamená pre zástup! Zástupu je ľahostajný aj Barabbáš, aj Ježiš. Toto 

nazývame manipuláciou. Toto je očividná karikatúra života človeka. Je mi to jedno. 

Nezaujíma ma to. Nesúvisí to s mojím životom. Nemá to spoločné nič so mnou. 

Najväčšia choroba dnešného sveta je vlažnosť. Neutralita. Kričím do sveta meno 

zbojníka, povestného väzňa, ale vôbec si neuvedomujem vážnosť vlastných slov. 

Vyrieknem meno a priezvisko toho, kto mi je sympatický, pričom som 

ovplyvniteľný. Manipulácia zástupu. Manipulácia vrstvy, ktorý nerozmýšľa len do 

éteru volá meno, ako keby ho vytiahol z klobúka ako výhercu lotérie. Pilát ako 

jediný si uvedomuje vážnosť situácie, ostatní kričia, bedákajú, volajú, ale ich slová 

nemajú opodstatnenie. Neuvedomujú si, že Ježiš a Barabbáš stoja pred súdnym 

tribunálom.     

Popritom Pilátova manželka varuje svojho manžela, ktorý sedí na súdnom 

stolci. Mala mučivý sen. Veľké nebezpečenstvo číha na jej manžela, lebo odsúdenie 

pravého spravodlivého človeka, je hriech. Pilát súhlasí so svojou manželkou. Ježiš 

je spravodlivý človek. Ani vo sne, ani vo vedomí si nevedia pripustiť smrť 

spravodlivého, ktoré číha na Ježiša len pre vrtkavé pohyby myslenia zástupu. 

Dobre že existuje ešte také sebavedomie. Pohanská žena prostredníctvom sna je 

upovedomená. Ľud, ktorý má v ruke Písmo, má zahalenú myseľ. Pohania trpia i 

vo sne pre Krista a Kristus aj pre pohanov trpí vo vedomí pomoci, lásky 

a sebaobetovania. Ježišova láska je strašne bohatá. Pohanovo sebavedomie. Keď 

svedomie nepustí... Slovami a skutkami zmariť lásku, ochotu, dobrú radu 

pohanskej ženy. Mučivé sny tu nemajú miesto. Ostražitosť tu nemá čo hľadať. 

Zodpovednosť sa vytratí, zostáva nenávisť a závisť. Keď svedomie škrípe. Keď 

svedomie ohlasuje opak toho, čo žiadajú iní. Keď svedomie nepovolí. Ja nie, určite 

nie... To nie, takto nie. Prečo? Začo a načo je to dobré? „Vieme totiž, že všetko 



stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti.“ (Rm 

8,23) Svedomie apoštol Pavol prirovnáva k pôrodným bolestiam.   

Ale je už neskoro. Pilát sa nevie, a ani nechce vysporiadať so smrťou 

spravodlivého. To je Vaša vec. To je Váš život. To je Vaša mienka. To je Vaše 

rozhodnutie. To je Vaše. Ja Vám ju neberiem, ale nenúťte ma prisvojiť, osvojiť si 

Vašu mienku. Symbolické umytie rúk pripomína starozákonné konanie starších. 

Všemohúci Boh v spolunažívaní riešil aj prípad neobjasnenej vraždy. A uvádza 

jediné riešenie: „Všetci starší toho mesta, ktoré je najbližšie k zavraždenému, 

umyjú si ruky nad jalovicou, ktorej pri potoku zlomili šiju. Potom vyhlásia: ‚Naše 

ruky nepreliali túto krv ani naše oči to nevideli. Hospodin, odpusť svojmu 

izraelskému ľudu, ktorý si vykúpil. Nedovoľ preliať nevinnú krv uprostred svojho 

izraelského ľudu.‘ Tak budú zbavení viny za preliatie krvi.“ (5Mojž 21,6)  

Pilát svojím konaním cituje Boží zákon. Ja by som sa rozhodol inak.  Je to 

hlboký dojem milosti. Pilát ustúpil ich vôli, ale naznačil, čo si vlastne myslí. Nemá 

to nič spoločné s jeho konaním. Jemu sa prieči správanie židov. Spravodlivosť 

nadovšetko v Ríme. Čisté svedomie nadovšetko v Ríme. Božia spravodlivosť, 

o ktorej Pilát nevie, má iné rozmery ako rímske právo. Spravodlivosť u Boha nie 

cnosť, ale vyrovnanie ľudského dlhu.  

To, čo vie zástup, to vie aj Boh. Bez krvi to nepôjde. Bez Ježišovej krvi to 

nepôjde. Boh sa rozhodol inak. Znakom jeho súdneho stolca je omilostenie pre 

všetkých Barabbášov, Pilátov, pre všetkých farizejov, pre všetkých, ktorí volajú 

i dnes: „ukrižuj!“  Nebeský miestodržiteľ volá po záchrane každého Barabbáša. On 

svojho Syna dal za naše hriechy. To nie cnosť a čnosť. To nie je náš úspech. To nie 

je náš hlas. To nie. To je Božie rozhodnutie, že pre povestných väzňov celého sveta 

Spravodlivý vedie najtvrdší boj, a to boj o život. Holý život v tuhom boji pre 

človeka. Ježiš, ktorý sa volá Kristus, to zvládol aj napriek vyslovenej hroznej kliatbe 

ľudu. Krv. Áno krv. Vyliatie krvi, ale nie za cenu smrti obyčajných smrteľníkov 

a ich detí, ale za cenu krvi Spravodlivého, a to pravého Boha i pravého človeka. Za 



cenu Jeho Jediného je večný život náš. Za cenu. Za akú cenu? Pilát sa bráni, ľud je 

zmanipulovaný, Barabbáš je ľahostajný, manželka Piláta trpí. Kto ich zachráni? 

Ježiš, ktorého volajú Kristus. Ak sa stane Pánom našich životov svedomie ustúpi, 

ľahostajnosť sa vytratí, Jeho láska zmarí hlas nadšencov a vykrikujúcich. Všetko sa 

zmení. Zlo premôže dobro. Neutrálni sa stanú skutočne zainteresovanými, lebo 

Kristova krv ich očistila. Ako je to s nami? Začuduj sa nad utrpením Krista, aby si 

videl a badala, kto a ako ťa zachránil. Amen.     

Modlitba: 

„Som oslávený v očiach Hospodina a môj Boh sa mi stal silou. Povedal: „To je málo, 

že si mojím služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť 

zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou 

až do končín zeme.“ (Iz 49,5b-6) 

 

„Veľkňaz im povedal: 28 „Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy 

ste naplnili Jeruzalem svojím učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka!“ Peter 

a apoštoli odpovedali: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich otcov 

vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili.“ (Sk 5,28-30) 

 

„On volal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, 

voda osladla. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy, tam ho 

skúšal.“ (IIMojž 15,25) 

 

„Kde sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť, 21 aby tak, ako 

zavládol hriech v smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k večnému životu 

skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (R 5,20b-21) 

 

„Chudobným sa zvestuje evanjelium.“ (Mt 11,5) 

 

„Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastoľujte pravdu, 

právo a pokoj.“ ( Zak 8,16) 

 

„neraduje sa z neprávosť, ale raduje sa z pravdy.“ (IK 13,6)      

 

Modlitba Pánova 

 

Ofera: „Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody.“ (Prís 3,9)  

 



Požehnanie: A dodal: „Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak 

mu to nebude dané od Otca.“ (Jn 6,65) 

  

Pieseň: Chválospev č. 281: „Skala vekov jediná...“ 

 

Zlatica Oravcová 

Veľká sila 

 

Veľká to sila prijať utrpenie 

A pokoriť sa pod Božou rukou tak, 

By duša strachu nepoznala vrenie 

A voľná bola jak lietajúci vták! – – 

 

Veľká to sila znášať utrpenie, 

Niesť bez reptania čo aký ťažký kríž – 

Vychádzať z izby jarné na podstenie 

A Pánovi byť vždy utrpením blíž! 

 

Veľká to sila vzdávať vďaku vrúcu 

Za utrpenie, že zažehnaná noc, 

Že zeleň vidno, nie ratoliestku schnúcu, 

Že Pán v utrpení prišiel na pomoc! – 

 

Veľká to sila trpieť s Pánom tíško, 

Veľký to cieľ, do ktorého vojdeme – 

Nebesá kynú nepoznanou výškou 

A v Kristovi svieti nám Božie zjavenie! 

 

Prispor nás sily trpieť odovzdane; 

Buď vôľa Tvoja! – nech modlíme sa tak, 

Nech sa nám podľa Tvoje vôle stane! 

Voľná je cesta – ku Cieľu letí vták – – 


