
JAK BŮH JEDNÁ

- Marta, Marie, Lazar

- Vzkříšení Lazara

- Proč Bůh tak otálel?



1) VZKŘÍŠENÍ LAZARA
Jan 11:1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra 

Marta. 2 Byla to ta Marie, která Pána pomazala vonným olejem a jeho nohy vytřela svými 

vlasy; její bratr Lazar byl nemocen.

3 Sestry mu poslaly vzkaz: „Pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocen.“

4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Tato nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží Syn byl skrze ni 

oslaven.“ 5 Ježíš miloval Martu i její sestru a Lazara.

6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl.

7 Až potom řekl učedníkům: „Pojďme opět do Judska.“

8 Učedníci mu řekli: „Rabbi, teď tě Židé chtěli ukamenovat, a zase tam chceš jít?“

9 Ježíš odpověděl: „Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože 

vidí světlo tohoto světa.

10 Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světlo.“

11 To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“

12 Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, bude v pořádku.“

13 Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku.

14 Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar zemřel.
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1) VZKŘÍŠENÍ LAZARA
15 A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Pojďme k němu.“

16 Tomáš, řečený Didymos, řekl svým spoluučedníkům: „Pojďme i my, ať spolu s ním 

zemřeme!“

17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.

18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, vzdálena asi patnáct stadií.

19 Mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili ve smutku pro jejich bratra.

20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla mu vstříc; Marie seděla v domě.

21 Marta Ježíšovi řekla: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel.

22 Ale i nyní vím, že o cokoli bys Boha požádal, Bůh ti to dá.“

23 Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“

24 Marta mu řekla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“

25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.

26 A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu?“

27 Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

28 Když to pověděla, odešla a zavolala svou sestru Marii; tajně jí řekla: „Učitel je tu a volá tě.“

29 Ta, když to uslyšela, rychle vstala a šla k němu.

30 Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl dosud na tom místě, kde se s ním setkala Marta.
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1) VZKŘÍŠENÍ LAZARA
31 Když Židé, kteří byli s Marií v domě a potěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a vyšla, vydali se 

za ní; domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. 32 Jakmile Marie přišla tam, kde byl 

Ježíš, a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel.“

33 Když ji Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil, zachvěl 

se 34 a řekl: „Kam jste ho položili?“ Řekli mu: „Pane, pojď a podívej se!“

35 Ježíš zaplakal. 36 Židé říkali: „Hle, jak ho měl rád.“ 37 Někteří z nich však řekli: „Nemohl ten, 

který otevřel oči slepého, způsobit také, aby tento člověk nezemřel?“

38 Ježíš, znovu v sobě rozhorlen, přišel k hrobu; byla to jeskyně a na ní ležel kámen.

39 Ježíš pravil: „Odstraňte ten kámen!“ Marta, sestra toho zesnulého, mu řekla: „Pane, již 

zapáchá, vždyť je to čtvrtý den.“ 40 Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží 

slávu?“ 41 Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mne 

vyslyšel. 42 Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí 

okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal.“

43 A když to řekl, silným hlasem zvolal: „Lazare, pojď ven!“

44 Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta 

šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte ho odejít!“

45 Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil, v něho uvěřili.
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2) RODINA LAZARA
- Bydleli spolu ve vesnici Betanie, což 

byl poblíž Jeruzaléma

- Marta byla nejstarší, o vše se starala, 

pozvala Ježíše do svého domu (Luk. 

10), prostřední dítě byla Marie, 

nejmladší byl Lazar

- Neměli již rodiče, o vše se starala 

Marta, otec byl malomocný, takže 

byli chudí

- Přestože neměli moc peněz, pečovali 

o Ježíše a jeho učedníky, dávali jim 

jídlo a ubytování. Ježíš se za nimi 

opakovaně vracel
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Marie u Ježíšových nohou, biblická 

ilustrace



2) RODINA LAZARA
- Matouš 21:17 I nechal je a vyšel ven z města 

do Betanie, kde přenocoval.

- Matouš 26:6 Když byl Ježíš v Betanii v domě 

Šimona Malomocného,

- Marek 11:11 A vstoupil do Jeruzaléma do 

chrámu a rozhlédl se po všem. Protože již 

bylo pozdě, vyšel s Dvanácti do Betanie.

- Marek 11:12 Když následujícího dne vyšli z 

Betanie, dostal hlad.

- Marek 14:3 Když byl v Betanii v domě 

Šimona Malomocného a byl u stolu, vešla 

žena, která měla alabastrovou nádobku 

pravého, velmi drahého nardového oleje; 

rozbila tu nádobku a olej vylila na jeho 

hlavu.

- Jan 11:18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, 

vzdálena asi patnáct stadií (3,2km).
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Marie u Ježíšových nohou, biblická 
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2) RODINA LAZARA
Ježíš zde byl přijatý, měli ho zde velmi rádi, vždy 

chtěl být s nimi

Na mnohých místech Ježíše odmítali, měli o něm 

pochybnosti, ale zde byl Ježíš touto rodinou 

přijat, věděli, kdo je Ježíš.

Každý, kdo přijme Krista, tak tam od té doby 

Ježíš přebývá podobně jako v této rodině.

Mnohokrát Ježíši posloužili, dali mu jídlo, 

ubytovali ho i jeho učedníky. Mít v domě 13 

hostů není jednoduché, navíc s Ježíšem chodili i 

některé ženy, takže jich mohlo být ještě víc.

Přesto ho přijali do svého domu a to opakovaně. 

Dávali Bohu to nejlepší, mnohokrát posloužili.

Ježíš je miloval, rád byl s nimi.
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Marie u Ježíšových nohou, biblická 
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3) BETANIE
Vesnice, kde bydleli, byla Betanie (3,2 km od 

Jeruzaléma)

Dnes je toto místo al-Eizariya nebo al-Azariya (Lazarovo 

místo)
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4) NEMOC
Poté se stalo, že Lazar onemocněl. Lidé 

tehdy umírali na nemoci, které již 

dokážeme léčit. Tehdy neměli žádnou 

pomoc, možná měli jen nějaké bylinky a 

především modlitby.

Jan 11:3 Sestry mu poslaly vzkaz: „Pane, 

hle, ten, kterého máš rád, je nemocen.“

Bylo to vážné, Lazar umíral a sestry 

poslaly vzkaz pro Ježíše – přijeď prosím a 

uzdrav ho! Byl to velmi naléhavý vzkaz, 

přijeď hned, nutně tě potřebujeme!

Každý den se modlili, každý den prosili 

Boha, aby jim pomohl a nic se nestalo.
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Marie a nemocný Lazar, filmové 

zpracování (seriál Bible)



5) JEŽÍŠOVA REAKCE
Jan 11:6 Když uslyšel, že je Lazar 

nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, 

kde byl.

Ty, které Ježíš tak miloval, se cítili opuštění 

Bohem.

Tolik sloužili Bohu, nezištně mu dávali ze 

svého a v rozhodující chvíli se cítili 

opuštěně. Teď Ježíše nejvíc potřebovali!

Ježíš ale otálel – když se dověděl, že je 

nemocen, tak tam zcela vědomě zůstal 

další 2 dny, dělal úplně něco jiného. Oni 

ho ale potřebovali okamžitě.

Jejich naděje slábla každý den.
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Ježíš a zástupy, biblická ilustrace



6) OPUŠTĚNOST
Podobně jako Marta a Marie si můžeme připadat my:

- Sloužíme Pánu, dáváme mu možná to nejlepší, máme srdce cele pro něho a přesto si 

můžeme připadat opuštěni Bohem. 

- V Jihlavě jsme se několik let modlili za to, zda máme založit nové společenství, po mnohých 

modlitbách a půstech jsme to udělali a vykročili jsme. Následně nás všichni opustili, po 

určitou dobu jsme byli jen naše rodina. Připadali jsme si opuštěně – dali jsme Bohu všechno. 

Vypadalo to, jako by nás i Bůh opustil. Přitom jsme jen chtěli poslechnout Boha a vykročit. 

Vůbec jsme Bohu nerozuměli, proč se to dělo.

- Marta a Marie to takto prožívali – potřebovali Ježíše a on tam nebyl. Nebyl tam, kde ho 

potřebovali. Věděli, že Ježíš je miluje, ale nechápali, proč jim Ježíš nepomohl.
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6) OPUŠTĚNOST
- Mojžíš vykročil blíž k Pánu – Židům 11:24 Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem 

faraonovy dcery 25 a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný 

požitek z hříchu. 26 Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť 

vzhlížel ke své odplatě. Poté, co takto vykročil, musel utéct a pak se cítil sám, byl cizincem v 

Midjánské zemi.

- Učedníci se cítili po smrti Ježíše opuštění, byli zklamaní, obětovali jsme tomu vše a teď je 

konec

- Budoucí král David prožíval mnoho pronásledování od Saula, musel opustit Izrael a nakonec 

ještě Amálekovci jeho tábor (Siklag) zničili (1.Sam.30), v Žalmu 22:7 Ale já jsem červ a ne 

člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený. Připadal si jako prokletý.

- Jób nechápal co všechno se mu děje a proč, jeho přátele ho nechápali, obviňovali ho z 

hříchu, cítil se opuštěně.

Ale Ježíš ještě neskončil, naopak teprve začíná.
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7) JEŽÍŠ PŘICHÁZÍ
17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.

Z pohledu Marty a Marie ale přišel pozdě. Také mu to vyčítali, byl to takový povzdech:

21 Marta Ježíšovi řekla: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel.

32 Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala: „Pane, 

kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel.“
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Ježíš se svými učedníky, z filmu Ježíš



8) VYZNÁNÍ
Prožívali obrovskou bolest, zemřel jim bratr, bylo to velké trápení, 

přesto Marta vyslovila úžasné vyznání:

22 Ale i nyní vím, že o cokoli bys Boha požádal, Bůh ti to dá.“

27 Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn 

Boží, který má přijít na svět.“ 

Podobná slova jako Petr, znala Krista, věděla kým je.

Přes svojí bolest vyslovuje, jak věří v Boha, jak si je jistá tím, co 

vyznává. Byla si jista, že Ježíš je Mesiáš.

Věděla, že Bůh může cokoliv – o to větší to byla bolest – vědět, 

že Bůh je tak mocný, ale nám nepomohl.
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Harold Copping, Ježíš v domě 

Marie a Marty



9) BOŽÍ JEDNÁNÍ

40 Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže 

uvěříš, uvidíš Boží slávu?“ …..

43 A když to řekl, silným hlasem zvolal: 

„Lazare, pojď ven!“

44 Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy 

měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla 

zavinuta šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte 

ho a nechte ho odejít!“

Ten největší čin, největší zázrak si nechával 

pro ty, kteří ho nejvíce podporovali.

Pro své věrné měl ještě eso v rukávu !
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Léon Bonnat, Vzkříšení Lazara, 1857



9) BOŽÍ JEDNÁNÍ
Žalm 9:13 ….pamatuje na ně, nezapomíná na volání 

zkroušených.

Izajáš 66:2 Všechny tyto věci učinila má ruka, tak to 

všechno nastalo, je Hospodinův výrok. Ale k tomu shlédnu: 

Ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese 

při mém slovu.

Jan 14:18 Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

Bůh nikdy nenechá svůj lid bez pomoci !!!

Izajáš 49:15 Cožpak může žena zapomenout na své 

miminko a nesmilovat se nad synem svého lůna? I když 

ony mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu.

KR-9B/11 Caravaggio, Vzkříšení Lazara, 1609



10) BOŽÍ ČAS
Kazatel 3:1 Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas.

2 Je čas rodit a čas umírat, čas sázet a čas vytrhávat, co bylo zasazeno;

3 čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět;

4 čas plakat a čas se smát, čas naříkat a čas poskakovat;

5 čas házet kameny a čas kameny shromažďovat, čas objímat a čas vzdálit se od objímání;

6 čas hledat a čas ztrácet, čas uchovávat a čas odvrhovat;

7 čas trhat a čas šít, čas být zticha a čas mluvit;

8 čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.

Lidsky viděno – Bůh přišel za Martou a Marií pozdě

Z Boží perspektivy – přišel v tu pravou chvíli

Žalmy 42:6 Proč jsi tak skleslá, má duše, 

proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha

KR-10/11



11) CO TO ZPŮSOBILO?
Poznali Boha jiným způsobem, poznali Boží moc v 

jejich životech.

Podle křesťanské tradice Lazar musel v době 

pronásledování na Kypr, kde se stal 1. biskupem, tam 

žil 30 let a poté byl podruhé pohřben.

Podle některých byl až v Marseille.

Marie pomazala Ježíše a vůbec jí nevadilo, že tím 

přišla o své věno, spoléhala naprosto na Pána, byla 

si jistá, že se o ní postará.
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Rembrandt van Rijn, Vzkříšení Lazara, 1630


