
 

 

Ježíš před Pilátem, Pilát před Ježíšem 
Postní kázání 
 
Bible je kniha bohatá na podivuhodné příběhy. Není to až tak překvapivé, protože její bůh sám o 
sobě je velmi podivuhodný. Mezi všemi příběhy vystupuje jeden, který si připomínáme v těchto 
dnech – příběh velikonoční. Přestože je stále stejný, každým rokem mě překvapí jiným způsobem 
a přispěje ke vzniku nového kázání. Tentokrát mě oslovila jeho verze, jak je podána v Janově 
evangeliu, z které vybírám dva momenty: Ježíšovo zatčení a soud před Pilátem. 
 

Takzvané zatčení 
 

J 18,1–11(ČSP) Po těch slovech vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Cedron, kde byla 
zahrada, do níž vešel on i jeho učedníci. 2 Také Juda, který ho zrazoval, to místo znal, protože 
Ježíš se tam častokrát setkal se svými učedníky. 3 Juda vzal s sebou oddíl vojáků a od velekněží a 
farizeů strážce a přišli tam se svítilnami, pochodněmi a zbraněmi. 4 Ježíš, který věděl o všem, co 
se mu má přihodit, vyšel a řekl jim: „Koho hledáte?“ 5 Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského. 
“[Ježíš] jim řekl: „Já jsem.“ Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. 6 Jakmile jim řekl: ,Já jsem‘, 
ustoupili dozadu a padli na zem. 7 Opět se jich tedy zeptal: „Koho hledáte?“ Oni řekli: „Ježíše 
Nazaretského. “ 8 Ježíš odpověděl: „Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte tyto lidi 
odejít.“ 9 To aby se naplnilo slovo, které řekl: ,Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem nikoho.‘ 
10 Šimon Petr, který měl meč, jej vytasil, udeřil veleknězova otroka a uťal mu pravé ucho. Jméno 
toho otroka bylo Malchos. 11 Ježíš řekl Petrovi: „Schovej meč do pochvy! Což nemám pít kalich, 
který mi dal Otec?“ 

 
Nadpis této epizody přítomný snad ve všech biblických překladech je logický, i když ne zcela 
výstižný. Pod slovem zatčení si obvykle představujeme dostižení prchajícího pachatele. Anebo 
alespoň překvapivé zadržení podezřelého, který ještě ani neví, že je hledán. V současnosti 
sledujeme intenzivní pátrání po islámských teroristech, kteří jsou dříve nebo později dopadeni. 
Ježíš byl v tehdejší době mnohými vnímán ne přímo jako terorista, ale jako nepřítel státu zcela 
určitě. 
 
Nakonec i on byl dopaden. Opravdu? Okolnosti Ježíšova zatčení se však vymykají dopadení jiných 
hledaných lidí. Zatčený Ježíš zná předem čas a okolnosti svého zatčení. Kdyby chtěl, mohl by i 
tentokrát zatčení vyhnout. Mohl by se schovat, ale z minulosti víme, že to nepotřeboval. Když chtěl 
mohl odejít od svých protivníků jejich středem za denního světla (L 4,30; J 8,59; 10,39)j. Nyní je 
ale všechno jinak. Jak to? Pozbyl Ježíš své moci? Určitě ne. Sám se identifikuje a když tak činí, 
zatýkající padají na tvář. Ne toto není scéna dopadení, ale dobrovolného vydání se. 
 
Přestože je Ježíš posléze skutečně zatčen a spoután, není nijak zaskočen, což se rozhodně nedá 
říci o jeho protivnících. 
 

Takzvaný soud nad Ježíšem 
 
Po zatčení je Ježíše odveden do veleknězova domu, ale jeho výslech nikam nevede. Ani zde 
nevychází žalobcům jejich plán. Zaskočeni jsou i Ježíšovi příznivci. Utíkají na všechny strany. Jen 
Petr ne, ten jde za Ježíšem. Ale… však víte, jak to s ním dopadlo. 
 
Jen jeden jediný je v klidu. Ten, který by v měl být nejméně, ale přesto je. A zůstane tomu tak, i 
když bude před Pilátem Pontským. 
 

J 18,28–19,16 (ČSP) 28 Od Kaifáše vedli Ježíše do vládního paláce. Bylo časně ráno. Oni 
sami do vládního paláce nevstoupili, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního 
beránka. 29 Pilát k nim vyšel ven a řekl: „Jakou žalobu vznášíte proti tomuto 



 

 

člověku?“ 30 Řekli mu: „Kdyby tento člověk nebyl zločinec, nevydali bychom ti ho.“ 31 Pilát 
jim řekl: „Vezměte si ho a suďte ho podle svého zákona.“ Židé mu řekli: „My nesmíme 
nikoho usmrtit.“ 32 Tak se mělo naplnit Ježíšovo slovo, které řekl, aby naznačil, jakou smrtí 
má zemřít. 33 Pilát tedy opět vešel do vládního paláce, zavolal si Ježíše a řekl mu: „Ty jsi 
král Židů?“ 34 Ježíš odpověděl: „To říkáš sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?“ 35 Pilát 
odpověděl: „Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi učinil?“ 36 Ježíš 
odpověděl: „Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, 
moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale mé království není odtud.“ 37 Pilát 
mu řekl: „Jsi tedy král?“ Ježíš odpověděl: „Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil 
a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší 
můj hlas.“ 38 Pilát mu řekl: „Co je pravda?“  
A když to pověděl, vyšel opět k Židům a řekl jim: „Já na něm žádnou vinu nenalézám. 39 Je 
u vás zvykem, že vám o velikonocích propouštím jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám 
propustil krále Židů?“ 40 Znovu zvolali: „Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl lupič. 
19 Tehdy Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. 2 Vojáci z trní upletli věnec, vložili mu jej na 
hlavu a oblékli mu purpurový plášť. 3 A přicházeli k němu a říkali: ,Buď zdráv, králi Židů!‘ A 
dávali mu rány. 4 Pilát vyšel znovu ven a řekl jim: „Hle, vedu vám ho ven, abyste poznali, 
že na něm nenalézám žádnou vinu.“ 5 Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a 
purpurový plášť. Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ 6 Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali: 
„Ukřižuj! Ukřižuj!“ Pilát jim řekl: „Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu 
nenalézám.“ 7 Židé mu odpověděli: „My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, 
protože se vydával za Syna Božího. “ 
8 Když Pilát uslyšel toto slovo, ulekl se ještě více. 9 Vešel znovu do vládního paláce a řekl 
Ježíšovi: „Odkud jsi?“ Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. 10 Pilát mu tedy řekl: 
„Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám pravomoc tě propustit, a že mám pravomoc tě 
ukřižovat?“ 11 Ježíš [mu] odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to 
nebylo dáno shůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích.“ 12 Od té chvíle ho Pilát 
usiloval propustit. Židé však křičeli: „Propustíš-li ho, nejsi přítelem císaře; každý, kdo se 
vydává za krále, se protiví císaři!“ 
13 Když Pilát uslyšel tato slova, vyvedl Ježíše ven a usedl na soudní stolici na místě 
zvaném ,Kamenná dlažba ‘, hebrejsky ,Gabbatha‘. 14 Byl den přípravy před velikonocemi, 
kolem poledne. I řekl Židům: „Hle, váš král.“ 15 Oni zvolali: „Pryč, pryč s ním, ukřižuj ho!“ 
Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen 
císaře.“ 16 Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován.  
 
Stání před Pilátem předchází úsměvná epizoda. Žalobci mají starost, aby se neposkvrnili, aby 
mohli projít velikonočními obřady. To, že rozehráli zinscenovaný proces, vůbec nevadí. Tak to 
někdy bývá, že lidé, kterým už je Pán Bůh jedno, stále není jedno vypadat před ostatními a sami 
sebou jako věřící. A čím, že je ta epizoda úsměvná? Žalobci se bojí, aby se neposkvrnili 
přítomností v Pilátově paláci. Další události ale ukáží, že Pilát není ten nejhorší, který v příběhu 
vystupuje. 

 
To bude docela překvapivé zjištění, protože Pilát má v Bibli i mimo ní strašnou pověst. 
Filón Alexandrijský (28 př. Kr. – 45 po Kr.) a Josefus Flavius (37–100) jej líčí jako tyrana a 
nepřítele Židů bez pochopení pro jejich zvláštní náboženské tradice - nechal do 
Jeruzaléma vnést římské zástavy, což bylo vzhledem k předpisu zakazujícímu zobrazovat 
živé tvory provokací Židů. Židovské obyvatelstvo také popudil, když při stavbě akvaduktu 
čerpal peníze z chrámového pokladu. Pilátův brutální postup vůči Samařanům nakonec 
vedl k jeho sesazení - roku 36 byl nahrazen Marcellem. Podle Eusebia byl za Caligulovy 
vlády Pontský Pilát donucen spáchat sebevraždu. Syn Heroda Velikého zaslal bratrovi do 
Říma dopis, ve kterém si stěžuje na Pilátovu krutost. Doslova píše, že Pilát páchá 
„neustálé kruté popravy bez rozsudku“.  V Bibli, na počátku 13. kapitoly evangelia podle 



 

 

Lukáše je informace, která do tohoto obrazu dobře zapadá. Nějací lidé přicházejí se 
zprávou, že Pilát smísila krev Galilejský s krví jejich objetí. (myšleno s krvi obětních zvířat) 
 
Jaký je však Pilát tváří v tvář Ježíši? Poznáváte ho? 
 
Je to úplně jiný Pilát. Zaskočený a nejistý. Předpokládám, že Pilát byl zvyklý, když před 
ním obvinění spínali ruce a prosili o milost. Když jeho příbuzní nabízeli úplatky. Nyní je 
předním Ježíš, za kterého se nikdo nepřimlouvá a sám také neprosí o milost. Je sebejistý, 
Pilát si jistý není. Ježíš ví, co říci, Pilát neví. Jeho otázku, co je pravda (v. 18,38), lze 
vnímat jako snahu něco říct, když neví, co říct. 
 
Všimněme si také nenápadné poznámky, že se věci děly časně ráno. Jak to, že měl Pilát 
vůbec chuť se takovým případem zabývat hned z rána? Nebylo by jednodušší ho prostě 
odsoudit? Záleží na tom jestli je vinen nebo není? 
 
Možná tu chuť nemá (určitě ji nemá, v. 31) , ale po prvním setkání s Ježíšem ji mít začne. 
A jaký tedy ten prazvláštní výslech ne-výslech byl? Pilát se ptá, jestli je Ježíš král. To ho 
zajímá nejvíce. Nemůže si dovolit tolerovat jakýkoliv zárodek povstání v této neklidné 
provincii. Dostává zvláštní odpověď: ty sám to říkáš. Vždy mě tato odpověď mátla. Dá se jí 
rozumět tak, že Ježíš ho nechce otevřeně odmítnout, ale ani přijmout. On je král zcela 
určitě, král králů a pán pánů, ale jeho definice krále a kralování je docela  jiná než Pilátova 
a ostatních lidí.On netouží po moci, on přišel spravovat a sloužit. 
 
Jsou to těžká slova a Pilát jim v tu chvíli neporozumí. První rozmluva končí již dříve  
zmíněnou a nezodpovězenou otázkou, co je pravda. Jsem za to, že Pilát, neví, co 
rozumného Ježíši říci, tak pokládá tuto otázku. Zároveň v tom ale cítím i něco více. Může 
to být také povzdech. Co je vlastně pravda, dá se to vůbec zjisti? 
 
Ano, dá. A odpověď skutečně přijde. Jen nebude mít podobu slov, ale podobu události, 
která změnila lidstvo. 
 
Pilát to ještě neví, ale to nevadí. Jasno ale dostává v jiné věci – něm vinu něm nenalézá. 
Čtyřikrát v tomto relativně krátkém textu zaznívá tento závěr (v. 18,38.39; 19,4.6). Může 
nás zarazit, proč po prvním rozhovoru dává Ježíše zbičovat. Jakoby to kontrastovalo s 
jeho přesvědčením. I když to může být na první pohled absurdní, můžeme bičování 
porozumět jako snaze Ježíše vysvobodit. Římské bičování bylo ztělesněním lidské krutosti 
a někdy samo končilo smrtí. Po bičování je zkrvavený Ježíš veden před dav a Pilát 
vyhlašuje: „Hle, člověk,“. (v. 19,5). V antické době se tento slogan používal pro označení 
ubožáka. Pilát chce vzbudit lítost, ale nedaří se mu to. Ježíšova krev davu nestačí a řve: 
Ukřižuj, ukřižuj. 
 
Když žalobci Pilátovi sdělí, že se Ježíš prohlašoval za Syna Boží, ulekne se ještě více a 
bere si Ježíše k sobě podruhé. Ale ono je vlastně jedno, co čem si povídají. Pilát nemá 
moc změnit běh události. Tvrdí, že má – že má pravomoc popustit a ukřižovat.  Pak mu ale 
žalobci připomenout jeho zaměstnavatele (císaře) a Pilát Ježíše hned vydává. Tak to bylo 
s jeho pravomocí. Jediné, co ještě může, je rýpnout si a – k velké nevoli velekněží dává na 
kříž nápis Král Židů. Více už ale dělat nemůže a nebude. 
 
Ne, on opravdu není pánem situace. Pánem situace, scénáristou a režisérem, je Ježíš. 
Věci jdou, jak bylo předpovězeno (v. 18,4.9.32). Pilát nakonec není ani soudcem. Celý 
příběh působí tak, že je to Ježíš, kdo soudí Piláta a ne on jeho. A Pilát neobstál – jako 
žádný jiný člověk během pašijových událostí. 



 

 

 

Kříž 
 
Od Piláta jde Ježíš rovnou na kříž. Ani zde nezpanikaří. Není zahleděn do sebe a všímá si jiných 
lidí Svěřuje svou matku do péče apoštola Jana a naopak.Jeho matka bude potřebovat záštitu. Ale 
co Jan? Byl to pravděpodobně muž z dobré rodiny. To on patrně zjednal Petrovi přístup do 
veleknězova domu. Proč on potřebuje matku? Neoddělily ho velikonoční události definitivně od 
jeho pokrevní rodiny? 
 

J 19,26–27 (ČSP) 26 Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, jak tu  
stojí, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“ 27 Pak řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka.“ A od 
té hodiny si ji ten učedník vzal k sobě. 

 

Co s tím? 
 
A  co jsem tím vším vlastně chtěl říci? 
 
Možná se vám zdá svět kolem nás na rozcestí. Možná se vám zdá, že se svět žene do záhuby. 
Může to být pravda. Ale je tu jeden, který se nikam nežene. Pevně kráčí svou cestou k lepšímu 
světu, který slíbil nám všem. I když se nám může zdát Ježíš v našem zbrklém světě neviditelný, je 
tu a má věci pevně v rukou. Stejně jako tehdy, kdy se zdál poražený, a přitom to bylo přesně 
naopak. 
 
Pašijový příběh říká také to, že není situace, ve které by věřící nemohl obstát. Možná jste někdy 
měli pocit, že jste jen ve vleku událostí, které nemůžete ovlivnit. Skutečně se kolem nás dějí 
události, které nemůžeme ovlivnit nebo jen málo. Ale sebe můžeme ovlivnit. Není situace, kterou 
by věřící člověk neměl potenciál přečkat se ctí. Využijme této možnosti. 
 
Konečnou perspektivou křesťana je druhý příchod Páně, který je v Bibli spojován rovněž s 
dramatickými událostmi. Kdo ví, co nás čeká. Příklad Pána ukazuje, že půjde obstát se vztyčenou 
hlavou. 
 
Obstát neznamená vyjít se zdravou kůží. Obstát znamená zůstat člověkem. Ale člověk volá Pilát. 
Milada Horáková uvěřila v koncentračním táborů. Byla odsouzena k smrti komunistů ty, přimlouvá 
se za ní Albert Einstein, ale byla komunisty zavražděna. Přesto z jejich dopisu víme, že zůstalo 
člověkem. Nebyla ovládnutá hněvem proti těm, kteří jí působili bezpráví. 
 
Mohli byste říci, že právě příběh ukřižování ukazuje, že opak je pravdou. že jediný Pán obstál a že 
všichni selhali. Že se rozutekli. Vzpomeňte ale na knihu Skutků. Na Štepána, kterého ukamenovali, 
na Petra a Jana, který odvážně svědčí před kněžími, na Petra, o kterém legenda říká, že se nechal 
ukřižovat hlavou dolů, protože mu standardní způsob přišel pro něho příliš vznešený – vždyť takto 
zemřel Pán. 
 
Přeji vám, aby vám byl velikonoční příběh povzbuzením, že nemusíte být jako ostatní a že i ve 
chvílích krize máte a můžete zůstat pevně ve víře. Přejí vám, aby vám velikonoční příběh byl 
povzbuzením ve chvílích, kdy se vám zdá, že Bůh není vidět a že do ničeho nezasahuje. Tak se 
lidem zdálo i Ježíšovo chování v pohnuté hodiny ukřižování. Přitom opak byl pravdou. 
 
Pavel Kostečka 


