Datum:

42. lekce

JEŽÍŠ KŘÍSÍ LAZARA
Jan 11,1-44

Lazar 4 dny po své smrti vychází z hrobu

Verš k zapamatování:
Ježíš řekl: ”Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.”
( Jan 11,25)

Obsah 42. lekce
1.

V domě Marie a Marty bylo mnoho smutku. Jejich bratr Lazar byl vážně nemocný a Marta s
Marií o něho všemožně a láskyplně pečovaly. Lazarovi se přesto daří hůř. Pomohl by už jen lékař
nejlepší a všemohoucí. Ježíše dobře znaly, a tak pro něho poslaly. Ježíš Lazara zná, jsou přátelé a jen
on ho může od blížící se smrti zachránit.

2.

Sestry Marta s Marií marně čekají, že Ježíš přispěchá včas, a Lazar umře. Teď už nezbývá, než Lazara
pohřbít. Zabalily ho do plátna, položily do hrobky a vchod zavalily kamenem. Přišli přátelé a mnoho lidí,
aby všichni společně truchlili nad smrtí milovaného Lazara.

3.

Čtyři dny po smrti Lazara přichází také Ježíš. Marta mu běží naproti. Ona ví, že Ježíš je Boží syn, také
věří, že jednou, na konci času, všichni lidé budou vzkříšení. Proč ale Ježíš nepřispěchal, aby přítel
Lazar nemusel zemřít? (Odpověď je verši 15)

4.

I Maria měla stejnou otázku a plakala nad smrtí svého bratra. Ježíš cítil s truchlícími a plakal s nimi.
Tolik Ježíše bolí, když lidé umírají a není pro ně pomoci. Ježíš byl člověkem, proto rozumí lidskému
zármutku a utrpení.

5.

Mnozí lidé nevěří, že Ježíš přišel z nebe a že má boží moc. Proto se Ježíš nechal dovést k hrobu
Lazara. Řekl, ať odstraní kámen od vchodu do jeskyně. Marta upozorňuje, že Lazar je v hrobě už 4 dny
a jeho tělo se rozkládá a zapáchá. Ježíš chce ale všem lidem ukázat božský zázrak, aby v něho začali
věřit.

6.

Ježíš poděkuje Bohu otci a pak mocným hlasem zavolá:“Lazare, pojď ven!“ Ze tmy jeskyně vyšla
postava zabalená do pláten. Ježíš vzkřísil Lazara ze smrti k životu. Všichni užasli nad tímto
neobyčejným zázrakem. To žádný člověk nikdy nedokázal.

7.

Ježíš všem lidem ukázal, že on je Spasitel, ve kterého musí věřit. Jeho poslal Bůh, aby zachránil
každého, kdo uvěří, že ho Ježíš přišel zachránit. Mnozí proto uvěřili.

Poučení pro nás
1. Proč musí lidé umírat? Adamova duše zemřela ten den, co Adam zhřešil. Pro Boha byla Adamova duše
mrtvá a Adam tak Boha ztratil. Jeho tělo začalo stárnout a nakonec musel zemřít. Všichni lidé jsou
potomci Adama, jsou stejně jako on hříšní, a proto musí také umírat. Jejich duše jsou od Boha oddělené,
proto nemají život a sílu. Zdrojem duchovního života může být jen Bůh sám, neboť je duch.
2. Stejně jako Lazar, tak i my ležíme mrtví. Naše těla jsou sice živá, ale naše duše jsou mrtvé kvůli naším
hříchům a špatnostem. Jsme duchovně mrtví, pro Boha jsme pouze mrtvé duše. A co je mrtvé, to v sobě
život nemá, ani se k životu samo od sebe nemůže probudit.
3. Existuje ale někdo, kdo má takovou moc, že dokáže probudit mrtvé duše k životu. Když naše duše
dostane nový život, tak už nikdy neumře. I když naše tělo umře, tak naše duše bude dál žít a bude žít
věčně. To je ta nejradostnější zpráva na světě!
4. Když uslyšíme hluboko v našich srdcích volání Pána Ježíše, věřme, že nás Ježíš chce vzkřísit z naší
duchovní smrti, což je život bez Boha. Prosme ho, aby nám odpustil hříchy a přestaňme hřešit. Když
nám Ježíš odpustí naše hříchy, tak už nás smrt nemůže ohrozit.
5. Vyjděme z hrobů našich současných životů, poslechněme jeho hlas a vstaňme k novému životu. Ani
smrti se bát nemusíme, neboť když se znovu narodíme, tak budeme žít, i kdybychom umřeli.
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