
Sobota 7. apríla 2018 

Piesne: ES č. 483, 461 

Text: J 19, 31 – 42 

„31Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a 

sňať telá, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. 32I prišli vojaci a 

polámali hnáty prvému, a tak aj druhému, ktorý bol s Ním ukrižovaný; 33keď však prišli k 

Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali Mu hnáty, 34ale jeden z vojakov prebodol Mu 

kopijou bok, a hneď vy šla krv a voda. 35A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho 

svedectvo je pravdivé; on vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. 36Stalo sa to preto, aby 

sa naplnilo Písmo: Jeho kosti nebudú zlámané. 37A zase iné Písmo hovorí: Uvidia, do koho 

bodli. 38Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo 

Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo; a Pilát privolil. Prišiel teda a sňal Jeho 

telo. 39A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k Nemu, a priniesol asi sto funtov 

myrhy zmiešanej s aloe. 40Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli ho aj s tými voňavými vecami 

do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. 41Na mieste, kde Ho ukrižovali, bola 

záhrada, a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. 42Tam teda položili Ježiša, 

keďže bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pred týždňom sme si pripomínali Ježišovo dielo na Golgote, ale hlavne v nedeľu Jeho 

vzkriesenie. Ešte stále v nás rezonujú tieto myšlienky, alebo sme už zase v bežných 

posviatočných dňoch? Kto je pre nás vlastne Ježiš? A znovu sa naše myšlienky majú uberať 

k Ježišovmu pohrebu, k Jeho chvíľam na kríži, ako sa pri Ňom naplnili proroctvá a ako sa 

zachovali Jeho učeníci. Hoci aj tajní... Mnoho ľudí prijíma Ježiša za veľkého učiteľa. Mnohí 

dnes obdivujú Jeho oddanosť poslaniu, ktoré tu mal, ale nechcú prijať to, že bol Boží Syn. 

Nachádzame sa v situácii, keď sa tajní učeníci prejavili ako tí, ktorí neváhali ísť ani pred 

Piláta so svojou prosbou. Kto bolí títo muži? O Jozefovi z Arimatie v Biblii veľa 

nenachádzame. Práve len zmienku o prosbe pred Pilátom. To si vyžadovalo poriadnu dávku 

odvahy, no Pilát mu vyhovel. Písmo sväté tiež o Nikodémovi nepodáva veľa informácií. 

Vieme však o večernom stretnutí s Ježišom, ktoré ho zmenilo. Novým spôsobom porozumel 

Bohu i sebe samému. Neskôr v Písme sa Nikodém objavuje ako jeden z členov židovskej 

rady. Keď Židia v rade hovorili o tom, ako Ježišovi zabrániť v pôsobení, Nikodém sa ich 

snažil viesť k spravodlivému jednaniu. Jeho charakter sa postupne premieňal a Nikodém 

dozrieval. Ako je to s nami? Akí učeníci sme dnes? Žijeme v krajine so slobodou vyznania, 



no mnohí si tú slobodu vykladajú po svojom. Boh je neraz braný ako poistka v prípade vážnej 

potreby. O nejaké každodenné prežívanie viery dnes ľudia nemajú záujem. A to nás Ježiš volá 

byť Jeho učeníkmi v dnešnom svete. Otázka je, či nimi chceme byť. Akými? Viditeľnými 

alebo tak trochu tajnými? Možno sa Jozef a Nikodém rozhodovali, kedy sa naozaj priznajú 

k Ježišovi. Pre Nikodéma a Jozefa z Arimatie ten čas nastal práve keď Pán Ježiš zomrel. 

Nejaký čas Pán Boh môže rešpektovať naše rozhodovanie sa. No človek nemôže byť celý 

svoj život akýmsi skrytým kresťanom. To mohol byť prípad aj týchto dvoch mužov. Do 

určitého času boli akoby neutrálni. Pohybovali sa medzi ľuďmi, ktorí boli voči Ježišovi 

nepriateľskí, ale vo vnútri vo svojom srdci s Ježišom sympatizovali. Každý sa však raz musí 

rozhodnúť jednoznačne a vyjsť na svetlo. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme za Tvoju lásku, s ktorou si sa skláňal ku všetkým ľuďom 

z kríža. Ďakujeme, že nám dávaš silu k tomu, aby sme mohli byť Tvojimi učeníkmi. 

Vyznávame, že neraz rozmýšľame, ako veriť v Teba v dnešnom svete. Prosíme, aby sme vyšli 

zo svojej skrytosti. Nech sme povzbudení Tvojím veľkonočným víťazstvom, ktoré nám dáva 

nádej v našich každodenných zápasoch vo viere. Nech sme svetlom a soľou pre svoje okolie 

v rodine, škole, práci. Buď s nami, vzkriesený Pane. Amen. 
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