
Živí – mrtví 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, ve čtvrtou neděli postní, slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 20, 6-7) 
6 Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha.  
   Kéž splní Hospodin všechna tvá přání! 
7 Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství,  
   on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. 
 
Píseň: EZD 607 - Bůh je náš Pán a Král 
 
Modlitba: 
Dobrý Bože, věříme, že nás slyšíš a podle své dobré vůle nás vyslýcháš. Děkujeme Ti za dnešní ráno. 
Děkujeme. Že jsi slyšel naše povzdechnutí, nevstávalo se každému z nás radostně. Ne každý dnes ráno se 
cítil zdravý. Někoho již bolí záda a klouby, jinému pláče zraněná duše, další je v sevření životních 
problémů, jiný Ti nerozumí a trápí ho to. Děkujeme za to, že jsme dnes zaslechli a přijali pozvání k 
bohoslužbám nebo jen pozvání k obrazovkám tohoto kázání. Stali jsme se tak viditelnými svědky a 
příjemci Tvé lásky a Tvého milosrdenství. Prosíme, svým svatým Duchem nás nyní soustřeď ke slyšení 
Tvého slova, k přemýšlení o něm a k jeho přijetí. Tobě, Bože Otče, Synu i Duchu svatý, buď vzdána naše 
čest a chvála nyní i na věky. Amen. 
 
I. Čteni: (J 11, 1-27) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme 
zapsaná v evangeliu podle Jana 11, 1-27 
 
1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. 
2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl 
nemocen. 
3 Sestry mu vzkázaly: „Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.“ 
4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ 
5 Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. 
6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. 
7 Teprve potom řekl svým učedníkům: „Pojďme opět do Judska!“ 
8 Učedníci mu řekli: „Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat, a zase tam chceš jít?“ 
9 Ježíš odpověděl: „Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa. 
10 Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla.“ 
11 To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ 
12 Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“ 
13 Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 
14 Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel. 
15 A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!“ 
16 Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: „Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!“ 
17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. 
18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, 
19 a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. 
20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. 
21 Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. 
22 Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“ 
23 Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ 
24 Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ 
25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 
26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ 
27 Řekla mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ 
 
Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen (Lk 11, 28) 
 
Píseň: S 148 – Kdo na kolenou klečí 



Kázání: (J 11, 25-26) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Jana 11, 25-26. 
Tam čteme:   
 
25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 
26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ 

 
Milí přátelé,  
 
nacházíme se asi 3 km od Jeruzaléma, ve městě Betánia, které v překladě znamená „dům chudého“. 

Bylo před Velikonocemi, jako je tomu dnes a tady, a náš příběh mluví o nemocném Lazarovi (Eleazar – 
Bůh pomáhá). Mluví o člověku, který podle Ježíše jenom spí. A kdo spí, ten se dá vzbudit! Lazar však 
zcela ustupuje do pozadí. Nic neříká. Nic nedělá. Nedovíme se nic o jeho pocitech před smrtí ani po jeho 
oživení. Škoda. Vědět tak víc.  

Hlavní postavou je Ježíš. On dává Lazarovým sestrám, naději. A novou naději dal především 
Lazarovi. Volá mrtvého ven z hrobu. A sám Lazar se v příběhu jakoby ztrácí, všechna pozornost je 
soustředěna na toho, kdo má moc nad smrtí.  

 
„Vzkříšení Lazara“ je posledním a vrcholným zázrakem v Janově evangeliu: toto znamení nám 

ukazuje, že Kristus je ten, který dává život. Všechna ostatní znamení (uzdravení slepce, ochrnutého, 
rozmnožení chlebů, proměnění vody ve víno) nejsou darováním života. Ale v tomto posledním divu jde o 
dar života: tento dar je pak znamením něčeho hlubšího, znamením exploze života při posledním 
vzkříšení. Tam nejde jen o „přivedení zpátky“ do obyčejného života jako v případě Lazarově, ale o novou 
existenci, o zásadní skok kvality.  
 

Toto evangelium je velikým darem pro každého z nás:  
 prožíváme-li svůj život jako skomírání pod břemenem mnoha problémů, které nedovolí 

se ani nadechnout,  
 prožíváme-li vysilující vztah s nějakým člověkem, který nám neustále pije krev,  
 jsme drceni-li svojí nezměnitelnou povahou,  
 prožíváme-li svůj život jako „boření se v bahnu“,  

pak Kristus přichází a ptá se: já jsem pro tebe vzkříšení právě v tomto tvém umírání, věříš tomu? 
Věříš, že už teď dávám život? Nebo si spíš myslíš, že jsem před tvým problémem bezmocný? Vírou 

se můžeme nechat vytáhnout z bahna, vírou můžeme zakoušet (stále nově!) moc Kristova vzkříšení, a to 
uprostřed skomírání.  

 
Může nám to znít jako něco neuvěřitelného, vzdáleného od běžné zkušenosti. Tolikrát jsme 

nevěřili v Krista, a on nás přece v tom nechal! Ano, i to můžeme nalézt v dnešním úryvku. Kristus 
nechává takřka volný průběh událostem: nechá Lazara umřít (mohl ho přece uzdravit na dálku jako onoho 
královského služebníka!), dokonce dopustí, že jeho tělo se začíná rozkládat.  

Prostě nechává vítězit smrt nadobro. Opravdu? Ne tak úplně. Svým slovem (a tady vidíme, jak 
velkou moc má Ježíšovo slovo!) vyvádí Lazara z prachu smrti. A přece se zdálo, že není naděje, vždyť ho 
dokonce odrazovali, že nemá smysl otevřít hrob, protože Lazarovo tělo podléhá už rozpadu! 
 

Lazarův příběh je příběhem vzorovým, ukazuje totiž určitou stránku Kristova jednání. Ježíš velmi 
často nezasahuje ihned, slovo osvobození od opakujících se hříchů, od nesnesitelných vztahů, od 
vysilujícího stereotypu nepřináší hned. Ani vzkříšení tady nepřijde okamžitě a automaticky. 

Mnohdy nechává tyto události dojít dál. Ne však proto, aby člověka nechal v poutech smrti a 
hříchu, ale aby ho z toho vysvobodil: ne pět minut před dvanáctou, ale po dvanácté (jako v Lazarově 
případě, kdy všechno bylo už „hotové“).  

 
Je těžké v takové beznadějné situaci v Krista věřit: to dobře ví Marta, která toho nebyla jen tak 

schopna. A že není lehké mít takovou živou víru, to všichni z vlastní zkušenosti víme. A proto je dobře se 
zaposlouchat, ponořit se do dnešního evangelia a Kristu dovolit, aby svým slovem prohloubil a vzkřísil 
naši víru. 

 
 
 
 



Jak a čemu věřit? 
 
Je tu událost, silná a neobyčejná. A v souvislosti s ní se mluví o víře. Nás napadne, zdali máme 

nebo nemáme věřit té události samé, je-li to pravda, je-li to možné. Ale evangelium jako by žádalo víc – té 
události říká znamení a žádá věřit tomu, co znamení znamená.  

 
Jenže něco tu nehraje. Rozhovor Ježíše s Martou o víře se odehraje ještě před tím, než ke vzkříšení 

Lazara dojde. Jako by víra umožňovala události porozumět. Anebo ji vůbec spatřit. Anebo – umožňuje 
teprve víra, aby se událost vůbec stala? 
 

Možná jsme v zaujetí senzačními detaily unikly věci daleko podstatnější. Že Lazar, Marie a Marta 
byli sourozenci, nebo že to byla komunita bratra a sester, kteří se měli rádi, a Ježíš je miloval. Že Ježíšovi 
učedníci s Ježíšem chodili – a zkuste chodit s někým, kdo vám není opravdu blízký – byli ochotni se 
s ním vydat i do nebezpečí, a on se pro ně vydal docela. A tak snad víc, než co kdo viděl a jak tím byl 
přesvědčen, záleží na tom, jak kdo žil a jak miloval. Jak žijeme a jak milujeme? Jak žijeme a jak 
milujeme? 

 
Tak jak žijeme a jak milujeme, souvisí se smrtí. Náš život může být nemocí ke smrti. Žijeme 

poznamenaní strachem ze smrti. Strach, abych v životě o něco nepřišel, nám krade lásku.  
 
Ježíš nelpěl na svém. Miloval dokonale. Proto, ač zemřel, žije. Smrt ho nedokázala podržet ve své 

moci. On je vzkříšení. Neříká „já jsem vzkřísil mrtvé, já křísím a budu křísit“, nýbrž já jsem vzkříšení a 
život.  

 
Tahle věta visí ve vzduchu, jaksi mimo čas. Jako by nechtěla připustit tu otázku: a kdy a jak, 

Pane? A kdy já? A kdy on nebo ona?  
Možná to vůbec není příběh z minulosti, a možná, to není ani příběh o budoucnosti. On je pro nás 

vzkříšením, které je už přítomné. Dvakrát tam zazní: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr zemřel. 
Slyším to jako svou otázku, jako otázku křesťanského sboru. Marta a pak Marie myslí na Ježíšovy 
léčitelské schopnosti. Ale Ježíš odpovídá: Já jsem vzkříšení a život. Já jsem… jsem tady, jsem s vámi. 
Jako ten, který miluje, jako ten, který žije život nespoutaný smrtí, jako ten, který k takovému životu 
osvobozuje. Věříš tomu? Amen. 
 
Píseň: S 79 – Hříchy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- 21.3.2021 (5. postní neděle) – v kostele 15 lidí + bohoslužba ze záznamu od 9:30  
- Narozeniny slaví – bratr Jiří Pabouček, sestra Hana Kábová, sestra Věra Tichá (Duchcov) 

k narozeninám přejeme hodně Božího požehnáni 
- Vzadu na stole je na rozdání velikonoční sborový dopis, SO a dnešní kázání  
- Je tady poslední týden na objednání knížek: Vždyť se mnou si ty... a od T. Halíka – Čas 

prázdných kostelů (kdo by měl zájem ať mi dá vědět) 
- koncem tohoto roku vyjde nový evangelický zpěvník. Náš sbor bude objednávat několik kusu, kdo 

by však chtěl zpěvník domů, může si ho u nás objednat. Cena za kus bude 400,- nebo 500,-. Stejně 
se to týká také chorálniku. Existují 2 způsoby objednání: zapsat se do tabulky v kostele nebo napsat 
na e-mail: kitti.jana@centrum.cz 

- zítra se sejde staršovstvo od 18h – on-line 
- v sobotu 20.3.2021 od 9h se uskuteční on-line setkání učitelů nedělních škol (přihlašovaní do 19.3.) 
- v sobotu 27.3.2021 od 10h se uskuteční on-line setkání – Co by měl vědět každý presbyter 

(přihlašovaní do 20.3.) 
- úterý 6. dubna 2021 od 18-20h se uskuteční on-line velikonoční šachový turnaj  
- Dnešní Postní sbírka je určená pro komunitní centrum v Libanonu. Prostředky budou využité na 

podporu vzdělávání dětí. 
 

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. (Římanům 14, 8) 
 
Přímluvná modlitba:  
Jako Tvé děti, ale také jako hříšní lidé, kteří potřebují Tvé odpuštění a milosrdenství, se k Tobě obracíme s 
prosbami. 

 Prosíme, smiluj se nad námi hříšnými a uděl nám svou milost 
 Prosíme za ty, kteří slyší ušima, ale jejich srdce je hluché, aby zaslechli Tvůj tichý hlas. 
 Prosíme za ty, kdo vidí očima, ale jejich vnitřní zrak je slepý, aby spatřili skutečnou pravdu. 
 Prosíme za ty, kdo se trápí mnohými starostmi, které jim brání ve vidění a slyšení Tebe. 
 Modlíme se za zraněné, zraňované, i za ty zraňující – uč nás být nablízku a podávat pomocnou ruku 
 Modlíme se za ublížené, kterým je ubližováno, i za ty ubližující – uč nás porozumět lidem bolesti  
 Modlíme se za podvedené, za ty, kdo jsou stále podváděni, i za podvádějící – uč nás prosazovat 

pravdu a spravedlnost 
 Modlíme se za trpící i za ty, kdo utrpení způsobují – uč nás pohledět do vnitra člověka a uvědomit 

si jeho hodnotu 
Prosíme tě, dobrý Bože, přinesl si do tohoto světa světlo víry, lásky i naděje a nám lidem dej, abychom 
našli tu víru, lásku a naději. 
Prosíme Tě o světlo Tvé lásky, aby rozzářilo naše životy, i životy v našem okolí. 
Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou 
modlitbu: 
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i 
sláva na věky. Amen                                            
 
Píseň: S 387 – Za ty, kdo hladem trpí  
 
Posláni: (Řím 6, 22) 
Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž 
posvěcení, a čeká vás život věčný. 
 
Požehnáni: (Žalm 20, 2-3; 5) 
2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví. 
3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu! 
5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr! Amen 
 
Píseň: S 189 – Moudrost mi Pane dávej 


