
Poď von!

Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty.  Sestry teda poslali Ježišovi odkaz: Pane, ten,
ktorého máš rád, je chorý. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štvrtý deň v hrobe. Mnohí Židia 
prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. 
Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat zomrel. Ale aj 
teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych! Marta 
mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Povedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto 
verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Povedala mu: 
Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. Povedala mu: Áno, Pane, ja som 
uverila, že ty si Kristus, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a 
potajomky jej povedala: Učiteľ je tu a volá ťa.Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš ešte totiž 
nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a 
potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu
plakať.Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, a zbadala ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si 
bol býval tu, nebol by mi brat zomrel.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: Vari ten, čo otvoril oči slepému, nemohol 
zabrániť Lazárovej smrti?Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá 
kameňom.Ježiš povedal: Odvaľte kameň! Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 
štyri dni mŕtvy!Ježiš jej odpovedal: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?Odvalili teda kameň. 
Ježiš pozdvihol oči k nebu 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 silným 
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! (Ján 11,1;3;17-45)

Dnešná téma Služieb Božích je „Vyslobodenie z otroctva smrti“. Je to zhoda okolností, že 
vyšla práve na tento dátum. 11.september 2001 sa vryl do pamätí mnohých tragickými zábermi 
zničenia newyorských mrakodrapov, ktoré sme nečakali a ktoré o to viac šokovali. Okrem tejto 
tragickej udalosti prišlo ale aj mnoho ďalších, svetových či našich osobných smutných príhod, na 
ktoré sme zareagovali beznádejou, smútkou či zvolaním „prečo si to dopustil, Bože?“ a úpenlivou 
prosbou, aby sa na svete takéto ani žiadne podobné hrôzy už nestávali. Jedna neveriaca kamarátka 
mi krátko po úmrtí svojho otca s očami plnými smútku povedala: „Vy veriaci to máte oveľa ľahšie.“
Neverila, že po smrti ešte niečo bude, že ešte niečo dobré sa môže stať, že môže byť ešte nejaké 
pokračovanie našich životov, ktoré má zmysel a niekam smeruje. Áno, pomyslela som si, 
vyznávame vieru vo vzkriesenie tela a život večný, ale práve v tú chvíľu,  keď som stála vedľa nej a
spomínala na jej starostlivého otca, som to tak vôbec neprežívala. Keď tragédie, ktoré sa nás 
dotknú, skutočne nastanú, často ich totiž prežívame podobne ako ostatní.  Skutočnosť, že naše 
životy sú dočasné, sa nás neustále dotýka a nejde sa s ňou úplne zmieriť. To zažil aj Boží Syn v 
prečítanom príbehu. 

Ježišovi zomrel blízky priateľ Lazar. Keď sa to dozvedel, urýchlene prišiel do Betánie. Prvý,
kto sa s ním o tom rozprával bola Lazarova sestra Marta. Začala priamo, ako to jej praktickej náture
pristalo,a síce otázkou ktorá pripomína skôr výčitku. Podobne ako vtedy, keď Ježišovi vyčítala, že 
nechá Máriu, aby sedela a počúvala ho, namiesto toho, aby ju napomenul, že jej povinnosťou je 
pomôcť sestre. Teraz Ježišovi vyčíta smrť svojho brata: „Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi 
brat zomrel.“ A pokračuje: „Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá.“  Dalo 
by sa povedať, že Marta má veľkú vieru. Alebo dokonca niečo viac, veď z jej slov necítiť ani tak 
prosbu, ale istotu. Nehovorí, verím, že mu môžeš pomôcť, ale viem to. Je takéto pevné vedenie to 
isté ako viera?  Je to, čo je viac než vierou, ešte stále vierou? Nie je to už toto poznanie Božích 
zámerov, ktoré je pred nami ukryté akoby za závojom po celý život niečo, čo už s vierou nič 
spoločné nemá? Marta je obrazom veriaceho, ktorý vieru vlastne nepotrebuje, pretože si myslí, že 
už to napevno vie. Tak, ako vtedy, keď obsluhovala Ježiša a chystala mu pohostenie a vedela, že 
robí to najlepšie, čo môže. Aj teraz. Vie, že Ježiš to zmeškal, ale že teraz sa to dá napraviť. Vie 
lepšie, čo je úlohou Boha ako samotný Boží Syn. A Ježiš, ktorý stojí pred ňou, a ktorý je pre ňu 
prostriedkom na záchranu jej mŕtveho brata, odpovedá: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ To Marte ale 
nestačí, sebaisto pokračuje: „Aj to viem!“ Odpovedá opäť s tou istotou, a tak jej Ježiš kladie otázku 



na telo: „Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu?“ „Áno, uverila som tomu,“ 
odpovedá ona. Uverila som tomu. Na to si ešte Marta spomína, ale odpovedi na to, či tomu verí sa 
vyhýba. Tým záznam ich rozhovoru končí. Už nie je o čom sa rozprávať. Ježiš nemôže Marte viac 
ponúknuť, pretože len prítomná, a nie minulá viera je to, čím môžeme prijímať Božie odpovede a 
pomoc. Keď táto praktická žena, Marta, vidí, že sa nič viac nedeje, ostáva jej posledná nádej, Mária.
Mária, ktorá má takú vieru, že dokáže zanedbať spoločenské zvyklosti a počúvať Ježišove život 
dávajúce slová a On ju za to ešte aj chvíli. Mária, možno ona ho presvedčí, aby Lazarovi pomohol. 
Mária predstavuje vieru, ktorej Marta nie je schopná, a tak za ňou ide a potajomky jej hovorí, že ju 
volá Ježiš. Mária hneď vyšla z domu a v slzách beží za Ježišom. Z jej úst vychádza tá istá veta, 
ktorú Mu povedala Marta: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel“. Na rozdiel od 
svojej vecnej sestry plače, je zdrvená touto smutnou udalosťou. Nie je nad vecou, nepoučuje, len 
prežíva zúfalstvo. A spolu s ňou plače aj zástup, ktorý ju sprevádza. Nie argumenty, ale slzy, toto 
bezradné ľudské utrpenie spôsobilo, že aj Ježiš sa zachvel v duchu a rozplakal sa. A vtedy výčitka, 
že keby chcel, mohol Ježiš tejto smrti zabrániť, padá po tretí raz, no tentokrát spomedzi niektorých 
Židov zo zástupu. Už to nie je priama Martina výčitka zoči voči, ani Máriin zúfalý ston, ale 
pochybnosti, ktoré nečakajú na Ježišovu odpoveď, lebo mu ani nie sú adresované. „Vari ten, čo 
otvoril oči slepému, nemohol zabrániť Lazárovej smrti?“ 

Máme tu pred sebou rôzne možnosti ako povedať to isté, a predsa obsahovo iné. Dalo by sa 
povedať, že tieto tri rovnaké vety z rôznych úst reprezentujú rôzne možnosti vzťahu k Bohu. Tá 
posledná reprezentuje žiaden vzťah, človek hovorí len o Bohu, ale nie k Bohu,jeho otázky sú viac 
menej rečníckymi, vie, že odpoveď pozná a že nie je potešujúca, utrpenie nemá riešenie. Tá 
Martina, akoby naruby obrátený vzťah, kedy vie človek, čo mal urobiť Boh, kedy nepochybuje, 
pretože vie o Bohu viac než samotný Boží Syn. Ešte sa k Bohu síce vzťahuje, hovorí s Ním, ale 
jeho odpovede nie sú dostatočné, nevyhovujú. A konečne Máriina veta. Znie síce úplne rovnako, ale
už to nie je arogantná výčitka, ale nárek ľudskej bezmocnosti a neistote, nešťastí srdca, ktoré stále 
pred Bohom cíti pokoru. A táto pokora umožňuje klíčiť semienkam viery. To je tá úrodná pôda, v 
ktorej môže viera rásť. 

A ako na to všetko reaguje Boží Syn? Ježiš sa znova rozochvel, keď ich videl všetkých 
plakať a kázal odvaliť kameň. A tu prichádza k Nemu Marta, ktorá mu pred chvíľou hovorila, že 
čokoľvek povie, stane sa, a zrazu ho upozorňuje, že Lazar už je v rozklade, že to nemá cenu. Ježiš 
jej už konečne priamo na rovinu hovorí, čo pred tým len naznačil: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, 
uvidíš Božiu slávu?“ Ak konečne uveríš a ak budeš veriť, teraz, nie kedysi dávno, Tvoja spomienku 
na vieru na to nestačí. Len prítomnou a nie minulou vierou môžeme prijímať Božiu pomoc a 
vnímať Božiu moc a slávu. 

Ľudia teda odvalili kameň a prvé, čo Ježiš vyslovil bolo poďakovanie Bohu za to, čo sa 
stane. Vopred poďakoval za niečo, čo sa ešte len malo stať, ako za uskutočnenú vec. On nemusel 
veriť, On jediný, ako Boží Syn, mohol s veľkou istotou vedieť, čo Boh vykoná. A potom zvolal 
silným hlasom. Exegéti dokonca uvádzajú, že ešte presnejší by bol preklad poriadne zakričal, až 
zareval: „Lazar, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Ako to krásne vyjadril profesor teológie Milan Balabán: 
„Tento Ježiš plačúci a búriaci sa proti smrti – to je Boh! Niet iného Boha, než toho, ktorý plače 
spolu s nami a vyslobodzuje z hrobu.“  Ježiš premáha smrť, ako to bolo predpovedané o pravom 
Mesiášovi. Ale predsa je zároveň ešte stále človekom, a tak ani pre Neho samého nebola smrť 
bezstarostným odrazovým mostíkom do večnosti. Práve naopak, stal sa človekom, a tak chcel žiť.  
Nebol to boh prezlečený za pocestného pútnika, ako to bolo bežné v iných náboženstvách, kedy sa 
bohovia pretvarovali a brali na seba rôzne podoby. Ježiš nepredstieral utrpenie, ale skutočne ho 
prežíval, nielen tu, pri Lazarovom hrobe, ale aj tam, v getsemanskej záhrade, keď plakal a modlil 
sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ak ma toto nemôže minúť, a musím ho 
vypiť, nech sa stane Tvoja vôľa.“ Z tejto modlitbe predsa ide túžba po živote, nie smrti, no zároveň 
vedomie svojho poslania, a tak o niekoľko dní na kríži zomiera. Veta z Betánie tu prekvapivo 
zaznieva zase, hoci v trochu inom znení: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Priblížil sa k 
nám ľuďom úplne, Jeho utrpením vyvrcholilo Božie dielo na zemi, stal sa človekom až do najhlbšej
hlbiny ľudského nešťastí a zažil pocit odlúčenosti od Boha, samotu plnú zúfalstva, po ktorom prišlo



vyslobodenie, ktoré si túto nedeľu pripomíname – vyslobodenie z otroctva smrti. Vyslobodenie, 
ktoré Lazar zažil na vlastnej koži, a ktoré Boh ponúka aj nám, milosť, ktorú nám zasľubuje, ale 
ktorú si nemôžeme nárokovať, pomoc, v ktorú smieme dúfať a v pokore čakať, že príde, že sa 
naplní, čo nám Pán Ježiš zasľúbil, keď povedal: „Ja som už s vami, po všetky dni, až do konca 
sveta. Ja som Alfa aj Omega, počiatok aj koniec.“ 

V našom kostole máme tento povzbudzujúci citát pred sebou počas každých bohoslužieb. 
Keď sa pozriete na drevený ambón, spoza ktorého sa čítajú oznamy, sú tu dve grécke písmená, Alfa 
a Omega, prvé a posledné z gréckej abecedy. V Bohu je počiatok a koniec. On je pôvodcom a 
dokonávateľom všetkého, aj nášho života. Skrze neho je všetko a k nemu všetko smeruje. On stojí 
na počiatku i konci sveta, On stojí na počiatku i na konci nášho života. 

Máme tu ale ešte jeden povzbudzujúci nápis. Ten druhý je hore, nad oltárom. Je to 
tetragram, teda štvorica hebrejských písmen JHVH, Božie meno Jahve. Začalo to totiž tak, že 
Mojžišovi sa zjavil Hospodin, ktorý sa predstavil ako Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, aby mu 
zveril veľké poslanie. Mal oslobodiť Izraelcov z egyptského útlaku. „Čo poviem, kto ma poslal, aby
mi uverili? Aké je Tvoje meno?“, namietol na to Mojžiš. V jeho dobe to inak nešlo, bez Božieho 
mena nebolo možné plniť nejaké náboženské poslanie. Hospodin mu dáva odpoveď, ale možno 
trochu inú, než čakal. Nehovorí mu: „Ja som JAHVE“, ale hovorí: „Som, ktorý som, ehje ašer ehje. 
„A tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám Som.“ To je prinajmenšom zvláštne meno. Hebrejská 
gramatika nás však s takýmto jednoduchým prekladom nepustí ďalej. Ejhe ašer ejhe, ktoré je 
preložené ako „som, ktorý som“ v sebe zahrňuje aj budúci a zároveň priebehový čas, teda „ som, 
ktorý sa stanem“ alebo aj „som, ktorý sa stávam“. A tak namiesto presného mena, Hospodin odhlalil
Mojžišovi svoju povahu, vlastné Božie poslanie – nielen byť, ale stávať sa skutočnosťou, ktorú sa 
však naplno douskutočňuje v budúcnosti, ako to cítiť v nedokonavom slovese „stávam sa“. Boh je 
väčší ako čokoľvek, čo o sebe odhalí. Navyše zjavenie tohto „mena“ či podstaty Božej má v sebe aj 
rozmer pohotovosti. Boh tu je, Boh sa tu stáva prítomný pre Mojžiša a pre Izraelcov.  Meno, 
ktorého ozvenu počujeme v mesiášskom zasľúbení u Izaiáša a potom v evanjeliách: „Hľa, panna 
počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.“ Boh sa v Ňom
stáva prítomným pre nás, pre celý svet. A to je možné prijať jedine prítomnou, dnešnou, nie 
včerajšou a zašlou vierou.  

Dnes je 11. september, iný rok a nový deň, a hoci nevieme, čo tento a ďalšie dni prinesú, 
Božie Slovo v Biblii nám zvestuje, že čokoľvek sa stane, On je počiatočnou a konečnou stanicou 
života, pravého Źivota, po ktorom túžime. On vždy bol a je tu pre nás, a tak žime aj my - pre seba 
navzájom. Amen.   


