
Štvrtok 7. decembra 2017 

Piesne: ES č. 25, 642 

Text: Mt 27, 27 – 30 

„27Vladárovi vojaci prevzali vtedy Ježiša, odviedli Ho do vládnej budovy a zhromaždili okolo 

Neho celý prápor vojska. 28I vyzliekli Ho a obliekli do šarlátového plášťa, 29uplietli veniec z 

tŕnia a položili Mu ho na hlavu, do pravej ruky podali Mu trstinu, padali pred Ním na kolená 

a posmievali sa Mu: Buď pozdravený, kráľ židovský! 30Pľuvali na Neho, brali Mu trstinu a 

bili Ho po hlave.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Šikanovanie, posmech, utrpenie. Asi takto by sme mohli do troch slov zhrnúť to, čo sme 

čítali, čo musel Pán Ježiš zniesť. Vojaci na Pána Ježiša nebrali žiaden ohľad. Bol pre nich len 

ďalší v poradí, ktorého život sa skončí na kríži. Urobil niečo, za čo má zaplatiť najvyššou 

cenou, vlastným životom. Ale predtým, než zomrie Ho ešte vojaci šikanujú, posmievajú sa 

Mu. Vyzlečú Ho, oblečú do šarlátového plášťa, upletú Mu veniec z tŕnia a dajú na hlavu, do 

ruky Mu dajú trstinu, ktorou Ho neskôr bijú a ešte na Neho aj pľujú. Na jedného človeka je 

toho dosť. A aby toho nebolo ešte málo, vysmievajú sa Mu slovami: „Buď pozdravený, kráľ 

židovský!“ Jedno slovo, jedno zvolanie. To stačilo, aby to všetko prestalo. Pán Ježiš mohol 

v jednom okamihu všetko zastaviť a vrátiť im to tak, ako by si zaslúžili. Ale On to neurobil. 

Stál a v pokore znášal všetko, čo Mu a s Ním robili. Musím povedať – obdivuhodné. Hoci 

trpel a cítil veľkú bolesť, nereptal, nenadával, nevyhrážal sa. Vedel, že to všetko je súčasť 

Božieho plánu. Vedel, že to musí aj kvôli tým vojakom zniesť, vytrpieť. A Boh Otec sledoval, 

ako Jeho vlastný Syn trpí, ako je šikanovaný, ako je posmievaný. On toto všetko znášal spolu 

s Ním. A čo my? Ako by sme sa zachovali v takejto ťažkej situácii my? Asi by sme to 

nezvládli. Nie asi, ale určite by sme to nezvládli. Veď veľakrát reptáme, nadávame pri 

menších ťažkostiach, starostiach či problémoch, a pritom nám ani nejde o život. Skúsme si 

vtedy spomenúť na Pána Ježiša. Na Jeho správanie. Berme si z Neho príklad. Nie vždy je to 

jednoduché a dá sa to, ale snažme sa. Pamätajme, že tak ako to vtedy sledoval a znášal 

s Pánom Ježišom Boh Otec, tak to všetko sleduje a znáša aj s nami, svojimi deťmi. Amen. 

 

Modlitba: 

Ďakujeme Ti, nebeský Otče, že si poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, 

Pane Ježiši, za všetko, čo si pre nás urobil. Si pre nás veľkým príkladom, lebo nikto z nás ľudí 

by netrpel pre druhého človeka tak a toľko, ako si Ty trpel pre nás, všetkých ľudí. Nedaj nám 

na to nikdy zabudnúť. Buď pre nás vzorom poslušnosti a lásky a vďaka tomu nás raz priveď 

do svojho kráľovstva, k svojmu i nášmu nebeskému Otcovi. Amen. 
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