
 5. postní neděle                                                      29. března 2020 

 
  

 
Biblické texty:  
Ezechiel 37, 12-14:  Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše 
hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem 
Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a 
oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je 
výrok Hospodinův.“ 
 
Římanům 8, 8-11:  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své 
síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 
Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, 
protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak 
ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. 

    
   Jan 11, 1-45:  Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra  
   Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její  
   bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázaly: „Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.“ Když to 
   Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ Ježíš  
   Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom  
   místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: „Pojďme opět do Judska!“ Učedníci mu řekli:  
   „Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat, a zase tam chceš jít?“ Ježíš odpověděl: „Což  
   nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však  
   chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla.“ To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale  
   jdu ho probudit.“ Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“ Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni  
   mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem  
   tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!“ Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním  
   učedníkům: „Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři  
   dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a  
   Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu  
   naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.  
   Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Řekla mu Marta:  
   „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve   
   mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Řekla  
   mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ S těmi slovy 
   odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Je tu Mistr a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela,  
   rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s  
   ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za 
   ní; domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a  
   spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.“ Když Ježíš  
   viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: „Kam jste ho  
   položili?“ Řekli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíšovi vstoupily do očí slzy. Židé říkali: „Hle, jak jej  
   miloval!“ Někteří z nich však řekli: „Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk  
   neumřel?“ Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl:  
   „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý  
   den.“ Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“ Zvedli tedy kámen.  
   Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš,  
   ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Když to řekl, zvolal  
   mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář  
   zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a  
   viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. 



  
 
Po své smrti celé neuvěřitelné čtyři dny dle Lazar v hrobě. Byl mrtev až do chvíle, dokud nezasáhla 
Ježíšova moc. Dokud nevzkřísila jeho tělo, srdce i duši. Z temnoty hrobu vyšel muž, o němž vlastní 
sestra Marta řekla: „Už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den!“ Ježíš  ukázal všem, že Boží moc je s ním. 
Činí nemožné,  to, co se vymyká rozumu a přírodním zákonům. Slovem vítězí nad smrtí a zmarem. 
Dokazuje tím svou lásku k Lazarovi a jeho rodině.  
Prosme ho, aby ji dokázal i nám v čase epidemie koronaviru, aby tak noví lidé uvěřili, že žít podle 
jeho příkladu dává hluboký smysl našemu životu.  
 
Vzkříšení Lazarovo je předobrazem Kristova vzkříšení. Je dokladem slávy a vůle Boží. Je znamením 
toho, že Boží vůli nic nemůže omezit, zmařit či zabránit, aby se projevila. I mrtvý  slyší hlas Spasitele 
a plní jeho příkazy.  
Dokážeme alespoň částečně vnímat dnešní situaci jako možnost prokazovat pravé lidství mezi námi? 
Soucit, pomoc, oběť, uskromnit se, přehodnotit svá „práva“ ve prospěch druhých…  
           
Jak jsme na tom my, kteří se nazýváme křesťany?  Denně ujišťujeme, že slyšíme, že známe, ale 
nekonáme to, co po nás Ježíš chce. Temnota hříchu, chtivosti, sobectví a zla nás svazuje i ochromuje 
zároveň. Teď je nejpříhodnější čas to změnit a natrvalo.  
 
Postní příprava na Velikonoce vyzývá: vykroč z temnot hrobu a zmaru! Důvěřuj Bohu a dočkáš se 
stejného vítězství, jímž prošel Lazar! Kristus se o to zasloužil. Svou přítomnost i budoucnost vlož do 
jeho rukou. Čiň tak modlitbou i poslušností Pána Ježíše. 
 
Modlitba: Bože, kéž bychom pod vlivem světa nezapomínali na tebe a tvůj záměr darovat lidem 
budoucnost, spásu a vzkříšení skrze tvého Syna Ježíše Krista. Ať je v našem srdci tolik lásky, zájmu a 
chuti pomáhat, kolik jich projevil Ježíš vůči Lazarovi a jeho sestrám. Kéž žijeme v sounáležitosti 
s druhými lidmi – starými, nemocnými, opuštěnými, dětmi v dětských domovech, mladých 
v domovech napůl cesty, s bezdomovci.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modlitba: 
Doznáváme, Hospodine, že jsme vždycky nechodili v  tom světle, které jsi pro nás rozžehl ve svém 
Synu Ježíši Kristu. Litujeme, že i naší vinou mnozí kolem nás nevidí zřetelně a jasně cestu života. 
Prosíme o tvé odpuštění a o sílu k nápravě. Učiň si z  nás církev, jež bude svítit světu hlásáním tvého 
slova i svou vlastní poslušností a tak přesvědčivě zvěstovat tvou bezmeznou lásku, jež poslala 
lidskému světu, leckdy nevěrnému a nevděčnému, pravé Světlo a spolehlivého Lékaře lidské 
zaslepenosti. 
 
Přímluvy: 
2. Za dar nového vidění všech věcí, za uvěření v odpouštějící lásku a pomoc Ježíše Krista . . . 
3.  Aby nás chránil před pády do temnoty vnitřního zmatku, bezradnosti a svévole . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pane Bože, prosíme, nevyplňuj naše pošetilá přání.  
 
 
 


