ZAMYŠLENÍ K ÚMYSLU NA ZÁŘÍ 2020
Z evangelia podle Matouše
Ti, kdo se Ježíše zmocnili, vedli ho k veleknězi Kaifá šovi, kde se shromá ždili
učitelé Zá kona a starší. Petr šel zpovzdá lí za ním až k veleknězovu dvoru.
Vešel dovnitř a sedl si k služebníků m, aby viděl, jak to skončí. Velekněží
a celá velerada hledali proti Ježíšovi lživé svědectví, aby ho mohli odsoudit
na smrt, ale nenašli, třebaže se dostavilo mnoho falešných svědků . Nakonec
přišli dva a řekli: „On prohlá sil: Mohu zbořit Boží chrá m a ve třech dnech ho
zase vystavět.“ Velekněz povstal a zeptal se ho: „Nic neodpovídá š na to, co
tito (lidé) proti tobě vypovídají?“ Ježíš však mlčel. Tu mu velekněz řekl:
„Zapřísahá m tě při živém Bohu, abys ná m řekl, zdali jsi Mesiáš, syn Boží!“
Ježíš mu odpověděl: „Tys (to) řekl. Ale říká m vá m: Od této chvíle uvidíte
Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího a jak přichází v nebeských
oblacích.“ Tu roztrhl velekněz své roucho a řekl: „Rouhal se! Nač ještě
potřebujeme svědky? Právě jste sami slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?“
Odpověděli: „Hoden je smrti.“ Pak mu plivali do tvá ře a tloukli ho pěstmi;
někteří ho bili do tvá ře a říkali: „Když jsi prorok, pověz ná m, Mesiá ši, kdo tě
to udeřil!“ Když nastalo ráno, všichni velekněží a starší lidu se usnesli proti
Ježíšovi, že ho vydají na smrt. Dali ho proto spoutat a odvést a vydali ho
vladaři Pilá tovi.
Ježíš byl předveden před vladaře. Vladař se ho zeptal: „Ty jsi židovský
král?“ Ježíš odpověděl: „Ty (to) říká š.“ Na žaloby velekněží a starších
neodpověděl nic. Tu mu řekl Pilá t: „Neslyšíš, co všechno proti tobě
vypovídají?“ Ale Ježíš mu neodpověděl ani na jednu otázku, takže se vladař
velmi divil. Bylo zvykem, že o svá tcích vladař propouštěl lidu jednoho
vězně, kterého chtěli. Právě tehdy měli pověstného vězně, jmenoval se
Barabá š. Proto když se (lidé) shromáždili, zeptal se jich Pilá t: „Koho chcete,
abych vá m propustil? Barabá še, anebo Ježíše, kterému říkají Mesiá š?“ Věděl
totiž, že ho vydali z nenávisti.
Když zasedl na soudní stolec, poslala k němu jeho žena se vzkazem:
„Nic neměj s tím spravedlivým! Kvů li němu jsem dnes ve snu mnoho
vytrpěla.“ Velekněží a starší však přemluvili lid, aby si vyžá dali Barabá še,
a Ježíše aby dali popravit. Vladař se jich zeptal: „Kterého vá m z těchto dvou
má m propustit?“ Začali volat: „Barabá še!“ Pilá t jim řekl: „Co tedy mám
udělat s Ježíšem, zvaným Mesiá š?“ Všichni volali: „Na kříž s ním!“ On však
namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Na kříž s ním!“
Pilá t viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stá le vzrů stá . Dal si
tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl: „Nemá m vinu na krvi
tohoto člověka. To je vaše věc.“ Všechen lid odpověděl: „Jeho krev ať padne
na ná s a na naše děti!“ Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat
a vydal ho, aby byl ukřižová n.

