Zamyslenia po 2. nedeli po Veľkej noci 15. apríla 2018
Piatok 20. apríla 2018
Piesne: ES č. 108, 114
Text: L 23, 50 – 56
„50A hľa, muž zo židovského mesta Arimatie, menom Jozef, ktorý bol radca, muž dobrý a
spravodlivý, 51a nesúhlasil s ich radou a skutkom, ale očakával kráľovstvo Božie, 52prišiel k
Pilátovi a prosil ho o Ježišovo telo. 53Keď Ho sňal, zavinul Ho do plátna a položil do hrobu
vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54A bol deň prípravy a nastávala
sobota. 55Ženy, ktoré Ho nasledovali a prišli s Ním z Galiley, dívali sa na hrob a na to, ako
bolo uložené Jeho telo. 56Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale v sobotu, podľa
prikázania, odpočívali.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Jozef z Arimatie bol muž, ktorý si vzal na starosť Ježišovo pochovanie. Bol to dobrý
a spravodlivý muž, ako hovorí Lukáš, a očakával Božie kráľovstvo. Dosiaľ ho však pozemské
ohľady zdržiavali verejne sa postaviť za Ježiša. Matúš hovorí, že bol bohatým mužom. Podľa
Marka bol uznávaným človekom veľrady, mal teda čo stratiť. Jozef podľa Lukáša
neschvaľoval ich rozhodnutie a postup. Jozef z Arimatie prišiel k Pilátovi a vyžiadal si
Ježišovo telo. Touto prosbou vystúpil zo svojho doterajšieho váhania a verejne sa priznal
k Tomu, ktorý bol popravený ako zločinec. Bol to odvážny čin pochovať Ježiša. Pochovať
prekliateho neznamenalo u Izraelcov nič iné, ako protestovať proti Jeho prekliatiu. To, že
Jozef z Arimatie pochoval Ježiša vo svojom vlastnom hrobe, je priznaním sa k Ježišovi.
K nemu sa pridáva i Nikodém. Obaja muži na to obetujú hod veľkonočného baránka, ktorý sa
v tom čase začínal. Nemôžu ho sláviť, pretože dotykom s mŕtvym sa stanú nečistými. Oni sa
však z lásky k Ukrižovanému vzdávajú hostiny. Teraz sa začína posledná smutná služba,
ktorú môžu Ježišovi urobiť. Zavinú Ho do čistej plachty. Bolo zvykom tej doby, že váženým
osobám vystrojili veľmi drahé pohreby. Tento hrob Jozefovi nebol príliš vzácny na to, aby
v ňom pochoval Pánovo mŕtve telo. Ženy, ktoré to všetko pozorovali, sa pravdepodobne
s Jozefom a Nikodémom nepoznali a navyše oboch mužov považovali za spojencov
náboženských vodcov, ktorí sa spikli proti Ježišovi. Preto sa samé rozhodli pripraviť Ježišovo
telo na pohreb. Vrátili sa domov, aby pripravili vlastné vonné látky a oleje. Ježišovo telo
muselo byť uložené do hrobu ešte pred západom slnka, ktorým sa začínala sobota, a preto

ženy nestihli prípravu tela dokončiť. Nasledoval totiž najväčší židovský sviatok. Preto v tento
deň, ako čítame v našom texte, odpočívali. Amen.

Modlitba:
Otče nebeský, vzdávame Ti vďaku, že si svojho jediného Syna vydal na bolestnú smrť kríža
za nás, aby sme boli vykúpení z moci zla, hriechu a zatratenia. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši
Kriste, že si vyniesol na kríž naše viny a hriechy, že si namiesto nás podstúpil ťažké muky
a smrť. Baránok Boží, bol si za nás obetovaný, aby sme my mohli byť vzkriesení k večnému
životu. Amen.
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