„Lazár, poď von!“
Suspírium: „Uzdrav ma, Hospodin, a budem uzdravený, zachráň ma a budem
zachránený, lebo ty si moja chvála (Jer 17,14) Amen.
Pieseň: Chválospev č. 192: „Jedine Kristus Pán je náš kňaz...”
Pozdrav: „Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem
ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu ( Žalm 91,1516).“ Amen.
Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Prvom liste
apoštola Jána v 3. kapitole v siedmom a ôsmom verši takto:
„Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám
je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží
Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky (IJn 3,7-8).“ Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta.
Pieseň: Žalm č. 77:1-7: „V ťažký deň súženia môjho…“
Vzdych: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý
seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa
vôle Boha, nášho Otca. Jemu sláva na veky vekov. Amen (Gal 1,3-5).“
Lekcia: Evanjelium podľa Jána 11, 33-44
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre
potešenie našich sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v jedenástej kapitole od
tridsiateho tretieho po štyridsiaty štvrtý verš nasledovne:
„Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v
duchu a vzrušený sa pýtal: „Kde ste ho položili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa
pozrieť!“ Ježiš zaplakal. Tu povedali Židia: „Hľa, ako ho mal rád!“ Niektorí z
nich však hovorili: „Či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby
tento nezomrel? Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa
uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra zomrelého,
mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štvrtý deň mŕtvy!“ Ježiš jej odpovedal:
„Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš
pozdvihol oči hore a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel,
že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili,
že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von!“ A
mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná
šatkou. Ježiš im povedal: „Rozviažte ho a nechajte ho odísť!“

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa.
Modlitba:
K Tebe sa utiekam môj Pane, lebo cítim aký som biedny. Som podobný biblickým
Lazarom. Je toho veľa na mňa v týchto pohnutých dňoch. Všetko ma pohlcuje
a starý človek bojuje vo mne proti Tvojej vôli. Ďakujem Ti Bože môj, že Ty aj dnes
formuješ moju dušu naplno. Ďakujem Ti, že všetky problémy, ktoré prežívam na
duchu v mojom príbytku a ktoré sú silnejšie ako ja, len s Tebou môžem zdolať.
Zmiluj sa nado mnou Pane. Zľutuj sa nad mojím životom, veď Ty „nalomenú
trstinu nedolomíš, hasnúci knôt nedohasíš, podľa pravdy budeš súdiť.“ (viď. Iz
42,3) Prosím Ťa, rozuzli môj nerozriešiteľný problém. Zošli svojho Svätého
Ducha, aby ma potešil a poučil, čo odo mňa žiadaš. Vrúcne Ťa prosím, verný
Hospodine môj, v láske a vo viere Ježišovi Kristovi! Nakvapkaj mi do vnútra
Tvoju pravdu, aby ma viedla, aby celá moja duša a celé moje telo Teba velebilo
a chválilo, že si Svätý, aby som naozaj poznával, že Ty nikoho neuprednostňuješ.
Drahý Kriste! Zvolaj mocným hlasom na mňa po mene, aby som vyšiel z môjho
bezpečného úkrytu, hoci je to len moja truhla a oživ ma, zbav ma hriechov, aby
som bol nový človek srdcom i jazykom a tešil sa z Tvojich dobrodení. V mene
Tvojho jednorodeného Syna, môjho Spasiteľa a Vykupiteľa, vypočuj ma. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 262: „Ó, Trojica Svätá večná...“
Prosím, zaujmite si svoje miesta
Vzdych: „Môj Bože,[...] Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk.
[Ježiš Kristus] On vás bude upevňovať až do konca (Ž 102,25a.26, IK 1,8a).“
Amen.
Textus: Evanjelium podľa Jána 11,43
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Jána v jedenástej kapitole v
štyridsiatom treťom verši nasledovne:

„Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von!“
Milí bratia a drahé sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi Kristovi!
Ježiš Kristus bol v duši otrasený, keď uvidel v dome Márie a Marty
zástup, ktorý osamelé sestry utešoval a posilňoval. Plače, pretože sa naučil
„plačte s plačúcimi“ (R 12,15) Prečo sa Ježiš zachvel v duchu? Bolo to pre

dohováranie Márie a Marty: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel
(Jn 11,32).“ Veď ony spravili všetko. Poslali mu zlú správu o skutočnom stave
Lazára, ale bohužiaľ On sa nedostavil včas. Ony videli, v akom bol stave ich brat,
a dokonca sa aj dav priznal, že kto otvoril oči slepých, určite by bol schopný
uzdraviť aj Lazára. Ježiš je toho schopný, ale nebol pri tom. Presnejšie nechcel byť
pri tom, pretože vedel, KOHO skutky má konať.
Práve preto Ježiš nereaguje na výčitky a napomenutia. Vie, že je to len
ľudská vypočítavosť, ktorá pramení zo žiaľu. Ony spomínajú. A v ich
spomienkach na minulosť sa zjavujú okamihy, ktoré mohol urobiť a vykonať Syn
človeka, ale nebol prítomný. Aká vzácna je pre človeka príležitosť a prítomnosť
v čase nepokojov a súžení. Načas a včas! To je asi dnes pre nás to najdôležitejšie
Povznášajúca blízkosť, ktorá by vliala silu, povzbudenie do sŕdc chorých i tých,
ktorí stoja pri lôžkach. Koľkokrát sa i nám nielen nášmu Pánovi dohovárajú: „Kde
si bol?“ „Prečo si neprišiel?“ "Prečo sa ti nepodarilo dostaviť sa včas? Toľko som
na teba čakal / čakala. Veľmi som sa s tebou chcel / chcela porozprávať.
Pamätajme dobre, že nemôžeme žiť bez našich bratov a sestier a je našou
prirodzenosťou bezprostredný kontakt prostredníctvom Ježiša. Ježiš bol otrasený
na duchu, pretože bratia na Neho čakali. Bratia čakajú, ale i Ježiš čaká. Ježiš čaká,
lebo Ten, kto sa predstavil: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie,
bude žiť (Jn 11,26).”, dosvedčí svoju moc a silu. Príde. Určite Teba i mňa navštívi
Ako budeš konať do Jeho príchodu? Budeš smútiť nad tým čo si stratil,
a vypytovať sa, kde je, prečo mešká alebo sa oprieš o Ježiša a vyrozprávaš Mu
všetko.
Ďalším argumentom, ktorý Ježišom otriasol, bola možno krutosť smrti
spôsobená plačúcim spoločenstvom. Samotný fakt, že Lazár už nie je. Skutočnosť
smrti, ktorú Ježiš nakoniec porazil na Golgotskom kríži. Bohužiaľ, človek si
zapríčinil sám takúto zostavu kvôli hriechu. Kvôli hriechu musí čeliť skutočnosti,
že má smrteľnú ranu. Človek nenachádza odpočinok na duši. Ježiš je otrasený,

pretože vidí vecné vyhlásenie Marty a Márie a počuje názor davu. On vie, čo je
smrť. On vie, čo je žiaľ. On vie, čo je pôst, ale práve s Ním prichádza opak. On vie,
čo je tragédia. Ježiš vie, že vďaka Jeho božskej sile dnes už môžeme volať s
apoštolom Pavlom: „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom
smrti je totiž hriech a silou hriechu je Zákon (1K 15: 55–57).“ Ježiš vie, že vďaka Jeho
božskej moci sú všetky skutočnosti komunikované človekom minulosťou. Ježiš
vie, že svojou mohutnou mocou dokáže zastaviť aj najväčšieho nepriateľa
človeka: smrť. Ježiš vie, že vďaka svojej božskej sile môže byť aj jediné slovo pre
Lazára uzdravujúcim a celoživotným posolstvom. Tento pôst je možnosťou aj pre
Teba, aby si sa dobre naučil, na Koho sa môžeš skutočne obracať. Boh vie, ale či to
vieš aj ty, je otázne. Existuje obdobie, v ktorom môžeš premýšľať aj ty, drahý brat
a milá sestra o Jeho blahobytnom skutku. Je čas si znova všetko premyslieť
o Ježišovi a namiesto dohovárania a napomenutia posilňovať svoju vlastnú vieru
milosťou.
Preto Ježiš nerozpráva a nereční, ale najprv pred činmi viery, podopiera
podlomenú vieru Marty. Ježiš je rozhodnutý ju podržať. Ježiš je rozhodnutý ju
oživiť. Ježiš je rozhodnutý ju prebrať z nesmierneho spánku, lebo nielen Lazár
usnul, ale aj Mária, Márta i celý nariekajúci dav.
Práve preto Ježiš spúšťa oči z človeka a obracia sa k Otcovi. Keď tam stojí
pri hrobe, nehovorí o možnom zázraku a dostupom lieku, ale modlí sa. Ďakuje za
živých. Ježiš ako tam stál pri náhrobe Lazára, otočil sa k Otcovi. Žiada Ho o
riešenie toho, čo ľudia nemôžu vyriešiť. Žiada Ho o možnosti pomoci.
Nevyslovuje možnosť prinavrátenia Lazára, ale prosí o Boží skutok ako On chce a
toto všetko žiada pre vieru ľudí. Otázka je pre nás akým srdcom vchádzame cez
brány našich cintorínov? Je na našich perách modlitba k Otcovi za živých? Naše
cintoríny sú plné kvetov a pokladov, ktoré sú znakov úcty, ale keď sme nad
náhrobmi svojich blízkych, modlime za živých, za vlastných príbuzných, za vieru
tých, ktorí skutočne očakávali a i dnes očakávajú zázraky? Prečo navštevujeme

cintoríny? Akým úmyslom tam chodíme? Pamätáme na mieste odpočinku
vlastných na živú nádej, že tým, ktorí stoja okolo hrobu potrebujú pomoc pre
vlastnú podlomenú vieru od živého Pána. Prečo ideme na hroby? Kde sú
vytesané hroby našich blízkych? Pri hroboch našich blízkych nie je potrebné
upokojovať naše vlastné svedomie, ale modliť sa za živých, za tých, ktorí tu
zostávajú. Aj v tom je Ježiš pre nás obrovským príkladom.
Už teda nie je iba bezmocným smútiacim a zroneným prítomným, Ktorý
svojimi slzami podporuje rodinu, ale živým Pánom. Je jeden s Otcom a táto
jednota vynáša Lazára z hrobky. Jednota Božej Trojice stojí pri človeku, ktorý
musí počuť to najdôležitejšie: „Lazár, poď von!“ Ježiš sa postavil na stranu svojho
Otca, potom riekol smerom k Lazárovi a všetko je vyriešené. Aké dôležité je
poradie. Nezmenné a všetko určujúce poradie. Nenahraditeľný zväzok s Otcom
a s človekom vytvára práve Ježiš. Prvý a Posledný vždy bol, je a bude Boh, náš
Otec.
Milí bratia a drahé sestry! Vyznajme i my nášmu nebeskému Otcovi, že
potrebujeme pôst živej a neoblomnej viery. Potrebujeme sa postiť za živých a nie
za naše mŕtve skutky. Ježiš nám dal príklad. Modlil sa za živú vieru tých, ktorí
boli zarmútení a klesnutí na duchu. Ten, ktorý sa sám z Božej vôle zriekol života
a ponoril sa do temnosti smrti za nás, pre nás a namiesto nás, dnes mocným
hlasom zvolá: „Lazár, poď von!“ Nechajme Ho dnes zvolať aj na nás. On tu stojí
v strede a Jeho hlas smeruje až k nám: „Lazár všetkých čias, vyjdi!“ Vykročme
smerom k životu. Vykročme z vlastných cintorínov. Vykročme z vlastných
hrobiek, tak ako sme, ovisnutí plátnom a obalení šatkou.
Drahý brat a milá sestra! Buď súčasťou života, v ktorom Ježiš obstál. Bez
Neho, bez Jeho prístupu ani Lazár, ani Ty, ani ja by som nikdy nevyšiel na svetlo!
Modlime sa za Ježišov charakter. Modlime sa za Jeho požehnanú prítomnosť.
Modlime sa za to, aby bol zázrak vzkriesenia a prebudenia k novému životu náš.
S Ježišom máme všetci ty a ja novú šancu, pretože „hoci je cesta preťažená tŕňmi,

všetci po nej kráčame s pokojným srdcom. Ježišovo bremeno je ľahké a sladké,
Jeho jarmo je nádherné“. Amen.
Modlitba:
„‚Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju
mocnú ruku (VMojž 3,24a-b).”
„Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi.
Ním je Kristus vo vás — nádej slávy (Kol 1,27).”
„...on sám ich zachránil vo svojej láske a zhovievavosti, on ich vykúpil, pozdvihol
ich a niesol, po všetky dni, od nepamäti (Iz 63,9b-c)!”
„Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou
doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave.—
Sela — Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: „Vyznám
Hospodinovi svoje priestupky.“ Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. – Sela
– Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké
záplavy nedosiahli (Ž 32,3-6).”
„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy!
Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním
modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni
chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli
uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého (Jk 5,13-16).”
„Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem
ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre (Ž 13,6)!”
Modlitba Pánova
Ofera: „Nezabúdajte však na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetách
má Boh záľubu (Žid 13,6).“
Požehnanie: „Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli
milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas (Žid 4,16).“ Amen.
Záverečná pieseň: Chválospev č. 504: „Beriem ako žiadaš, kríž svoj...“

