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Boháč a Lazar   alebo   Ako sa dostať do neba 
 

Základný text 

 
Lukáš 16:19  A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil 
každý deň v radosti a v prepychu. 
20  A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý 
21  a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi 
prichádzali a lízali jeho vredy. 
22  A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona 
Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. 
23  Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a 
Lazara v jeho lone. 
24  Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli 
Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v 
tomto plameni. 
25  A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom 
živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. 
26  A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, 
ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. 
 

Úvod 

 
 Keď Ježiš chcel ľuďom niečo dôležité povedať, niečo dôležité ich naučiť, často 
používal podobenstvá, vymyslené príbehy. Sú to príbehy, ktoré sa bežne v živote 
vyskytovali a poslucháči ich dobre poznali, ale tiež to môžu byť príbehy vymyslené, 
ktoré sa mohli udiať len s malou alebo žiadnou pravdepodobnosťou.  
  
 Mňa najviac fascinujú práve tie príbehy, ktoré sa nemôžu stať, sú jednoducho 
nereálne. Pripadá mi, že Ježiš, keď mohol, použil príbeh zo života. Ale niekedy mu 
toto proste nestačilo, nevyhovovalo, a tak siahol po vymyslenom, nereálnom 
príbehu, lebo až vtedy mohol povedať to, čo chcel povedať. Práve tie neskutočné 
okolnosti alebo prostredie príbehu mu to umožňujú.  
 
 Druhý typ podobenstiev, ktorý sa mi páči, sú podobenstvá, kde si Ježiš 
vymyslí rozhovor človeka s Bohom. Každý človek má veľa otázok a problémov, 
ktoré by občas rád prediskutoval s tým najkompetentnejším, s tým, ktorý vie všetko, 
so svojim stvoriteľom. Ale o túto výsadu prišiel už pri vyhnaní z raja. Samozrejme, 
sú určité možnosti aj dnes, ako môžme spoznať Božiu vôľu, Boží názor. Modlitba, 
čítanie Biblie, rozhovor s inými kresťanmi. Ale priamy rozhovor s Bohom z očí do očí 
je predsa len niečo iné. Takú možnosť malo počas histórie ľudstva len veľmi málo 
ľudí.  
 A Ježiš to vie. Vie, čo všetko by sa ľudia chceli spýtať Boha, čo by s ním 
chceli prediskutovať, čo by mu chceli povedať. A tak občas povie príbeh, v ktorom si 
takýto rozhovor vymyslí. na prvý pohľad to vyzerá trochu šialene, ale pozorný čitateľ 
v tom môže objaviť múdrosť, ktorú chcel Ježiš takto naučiť ľudí. 
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 A toto podobenstvo o Boháčovi a Lazarovi je presne taký typ, aký sa mi páči, 
pretože spĺňa obe tie kritériá, o ktorých som hovoril. Je aj úplne nereálne, a je tam 
aj ten rozhovor pozemšťana s nebešťanmi. 
  
 Boháč v tomto podobenstve predstavuje človeka. Má svoje skúsenosti, svoje 
názory, vie ako funguje svet, myslí si, že životu rozumie a že má Bohu k tomu čo 
povedať. 
 Abrahám predstavuje Boha, neomylnú autoritu, ktorá môže kompetentne 
odpovedať človeku na jeho otázky alebo s ním diskutovať o nejakej téme. Boh má 
vždy pravdu, preto je na človeku, aby si Boží názor vypočul, snažil sa mu 
porozumieť a tiež ho aj aplikovať vo svojom živote. 
 
 Tento rozhovor, ktorý je znázornený v tomto príbehu, je veľmi dôležitý, a týka 
sa otázok súvisiacich s večným životom. A aký človek sa vie najlepšie k tejto téme 
vyjadriť? Je to človek, ktorý svoj život už prežil, povedzme že mal možnosť 
vychutnať si všetko dobré, čo tento život ponúka, človek ktorému život už skončil. 
Kým je človek tu na zemi, je pre neho ťažké objektívne posúdiť, čo je dôležité a čo 
nie, hlavne ak je neustále zamestnaný starosťami alebo aj radosťami tohto sveta. 
Preto o večnom živote najlepšie môže diskutovať človek, ktorý sa môže za svojim 
prežitým životom obzrieť a povedať: Toto bolo dobré, toto zlé, toto by som zmenil.  
 
 Takáto situácia však v normálnom živote nie je možná, preto Ježiš navodzuje 
prostredie mimozemské, hovorí o pekle, kam sa dostal boháč, a o nebi o kde sedí 
Abrahám. Nechcem dnes hovoriť o tom, že tento príbeh nie je učenie o tom, ako to 
naozaj v nebi, prípadne v pekle vyzerá. Je nám jasné, že mŕtvi po smrti ležia 
v prachu zeme a nevedia nič, až pokým nebudú vzkriesení pri druhom príchode 
Ježiša Krista. Vieme že peklo v zmysle večného trápenia neexistuje, Biblia jasne 
hovorí o večnej smrti tých, čo nebudú spasení. A aj predstava neba, ako že svätí 
tam sedia na obláčikoch, je viac z detských rozprávok ako z Biblie. 
 
 Na dnes by nám mohlo stačiť konštatovanie, že Ježiš použil tieto, už aj vtedy 
rozšírené predstavy, aby nám umožnil zúčastniť sa rozhovoru človeka a Boha 
o závažnej téme, ktorú by sme mohli nazvať Ako sa dostať do neba. 
 
 Táto otázka, ako sa dostať do neba, je asi jednou z otázok, ktorú si ľudia, 
aspoň veriaci,  kladú najčastejšie. Toto podobenstvo je u Lukáša uvedené v časti, 
kde je aj príbeh o bohatom mládencovi, ktorý sa Ježiša pýtal: Čo mám robiť, aby 
som získal večný život?  Je tam aj podobenstvo o farizeovi a publikánovi - colníkovi, 
ktorí sa prichádzajú modliť do chrámu. Tam je tiež v pozadí záujem o dobré vzťahy 
s Bohom a o budúci večný život. V tej časti Lukášovho evanjelia je aj príbeh 
o márnotratnom synovi, ktorému sa dostáva nezaslúženej milosti od otca, a tiež tam 
je časť, kde Ježiš otvorene hovorí, ako to bude vyzerať, keď a druhýkrát vráti.   
 
Takže týmto vymysleným príbehom sa Ježiš snaží dokresliť obraz témy, ktorá je 
v tom čase diskutovaná z rôznych pohľadov. 
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Uvažovanie nad príbehom 

 
 Samozrejme, rozhovor žijúceho mŕtveho s Abrahámom je pre Ježišových 
poslucháčov dosť prekvapivý, takže tento rozhovor začína trochu odľahčene a to 
tým, že boháč si pýta trochu vody.  
24  Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli 
Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v 
tomto plameni. 
 
 Je ale jasné, že z hľadiska večnosti jeho utrpenia to nemá žiadny význam, 
a okrem toho sa to nedá. Abrahám odpovedá: 
26  A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, 
ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. 
 
 Táto časť rozhovoru je len úvodná, a mám nám pomôcť prebrať sa z toho 
šoku, že takýto rozhovor je možný.  
 Takže ak sme sa už prebrali, môžme prejsť k hlavnej téme, kvôli ktorej Ježiš 
hovorí tento príbeh, toto podobenstvo.  
 
 Boháča chytil misijný duch. Tomu už rozumieme viac. Má starosť o svojich 
bratov, nechcel by, aby aj oni takto trpeli. Možno boli podobne bohatí ako on a asi 
sa aj podobne zle správali ku chudobným okolo nich. Preto by im chcel boháč 
nejako pomôcť, nejako ich upozorniť na to, že ten blahobyt, ktorý si užívajú, nebude 
trvať večne a potom môžu byť nemilo prekvapení. 
 
 Hlavným zmyslom tohto príbehu je ukázať, ako ľudia môžu byť spasení. 
A o toto ide aj boháčovi, keď myslí na svojich bratov. Preto hovorí: 
27  A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, 
28  lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto 
miesta múk. 
  
 Boháč hovorí, že má päť bratov. Keď som hľadal v Starom zákone, prečo je tu 
použitý práve toto číslo, či to môže mať súvis s nejakou časťou písma, našiel som 
text  
1 Kronická 2:4 Všetkých synov Júdových bolo päť. 
 Keďže v dobe Ježiša už bol Izrael tvorený len kmeňom Júdovým, môže toto 
číslo odkaz na to, že sa tu hovorí o záchrane celého Izraela. A v dnešnej dobe 
celosvetovej kresťanskej cirkvi to môže znamenať, že ďalej naznačená cesta 
záchrany je cestou pre všetkých ľudí celého sveta.  
 
 Boháč si teda uvedomuje, že jeho bratov treba obrátiť. Je potrebné, aby Božie 
veci brali vážne. Aby poslúchali Boží zákon, aby boli milosrdní k chudákom. Aby 
nemysleli len na seba a na svoje bohatstvo, lebo pozemský život sa rýchlo pominie 
a následky sú večné. A boháč rozmýšľa, ako toto posolstvo povedať bratom čo 
najpádnejšie, najúčinnejšie, tak, aby ich oslovilo, aby ho prijali, aby sa nad ním 
seriózne zamysleli, aby ho vzali vážne a aby zmenili svoje životy.  
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 Páči sa vám, ako uvažuje boháč? Nie je vám to známe a sympatické? Veď aj 
my rozmýšľame, ako oznamovať dobrú správu o spasení ľuďom okolo nás tak, aby 
bola pre nich zaujímavá, aby ich oslovila, aby nad ňou uvažovali. 
Ktorá je to tá najlepšia, najúčinnejšia  metóda?  
 Tak to by sme teda chceli vedieť. Kazatelia už celé stáročia hľadajú tie 
najlepšie spôsoby, ako osloviť ľudí, ako ich vyrušiť, vytrhnúť z toho ich života, 
z ktorým sú spokojní, a ukázať im na dôležité veci, na Božie slovo, ktoré má plán 
a cestu pre každého človeka. Niekto uprednostňuje osobné priateľstvo ako metódu 
evanjelizácie, niekto používa dobré kresťanské knihy, niekto televíziu, rozhlas, 
satelit, niekto letáčiky do schránok, niekto rôzne zdravotné kurzy a podobne.. 
Možno niekde funguje viac jeden spôsob, niekde iný. 
 
 A Boháč uvažuje presne takto. Rozmýšľa, čo by na jeho bratov, rozumej ľudí 
vtedajšej doby, čo najviac zapôsobilo a čo najúčinnejšie oslovilo. A aj prišiel na to, 
ako svojich bratov obrátiť čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Čo teda vymyslel? 
Čítajme verše: 
27  Prosím ťa tedy, otče, žeby si Lazara poslal do domu môjho otca, 
28  lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí. 
 
 Otče, pošli ku mojim bratom Lazara.  
 Čo si myslíte o účinnosti tohto spôsobu evanjelizácie? Keby sa zrazu vo vašej 
obci, meste, alebo na vašej ulici, vo vašom dome, objavil niekto, o kom viete že je 
mŕtvy, že umrel, že ste ho nedávno pochovali. To by bola pecka, čo poviete? Je 
fakt, že bežný misionár takýto spôsob nemôže vymyslieť, lebo mŕtvi nemôžu ožiť 
a vrátiť sa na svet, ale čisto teoreticky, súhlasíte, že by to narobilo poriadny 
rozruch? Keby mŕtvy vstal, to by bolo svedectvo. Už aj keby hneď nič nepovedal, 
len ten samotný fakt, že znovu žije, by ľuďmi asi riadne otriasol. Aj ateisti by 
seriózne uvažovali nad tým, že Boh teda asi existuje, a že ho teda treba brať vážne. 
To by sa hneď zvýšila návštevnosť kostolov a modlitební, a po uliciach 
i domácnostiach by sa diskutovalo o Bohu, o živote a o smrti, že ako to asi je a tak 
podobne. A Biblie znalí kresťania by určite mali oveľa viac príležitostí než predtým 
hovoriť o tom, čo oni vedia , čo poznajú, vedeli by poradiť tým novým záujemcom 
o vieru. Súhlasíte?  
  
 To by mal uznať aj Abrahám, ako predstaviteľ tej dobrej, Božej strany v tomto 
rozhovore. Prečítajme si, čo na to odpovedal: 
29  A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! 
Dnes by sme povedali: Majú Bibliu, nech tú čítajú. 
  
Tak vy sa snažíte osloviť ľudí, vymýšľate misijné aktivity, a keď chcete od Boha 
trochu podpory, vzkriesiť nejakého mŕtveho, veď pre neho to je maličkosť, tak on 
vám na to povie: Majú Bibliu, nech tú čítajú. 
 

Gradácia príbehu 

 
 Boháčovi sa odpoveď Abraháma tiež nepáči. Veď on prežil svoj život na zemi, 
vie teda veľmi dobre, na čo ľudia počúvajú a na čo nie. Vie si predstaviť sám seba, 
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ako by reagoval, keby mu niekto zazvonil pri dverách a ponúkal mu Bibliu. A vie, 
ako by asi uvažoval, keby prišiel nejaký mŕtvy a hovoril by, aby, ako treba žiť. 
Abrahám to podľa neho nevie a ani tomu nerozumie. Preto mu odporuje a svoju 
požiadavku opakuje: 
30  Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. 
 
 Nezávidíte boháčovi, že sa môže dohadovať s Bohom? Nemáte chuť niekedy 
Bohu povedať: Nie, Bože, ty to nechápeš, takto to bude lepšie, ako to chcem ja. 
A to je práve výhoda tohto podobenstva, že cez osobu boháča to môžete Bohu 
povedať, Ježiš ti to umožňuje.  
 Má ale odvahu ten boháč. Vlastne,  on je už vo večnom ohni, on už nemá čo 
stratiť. Možno aj preto si dovoľuje odporovať samotnému Abrahámovi a hovorí: Nie, 
otče, ty sa mýliš. Tvoj názor je nesprávny. Ty žiješ v nebi, nevieš, ako zmýšľajú 
dnešní ľudia. ja to viem, veď som umrel len pred pár dňami. Hovorím ti, ľudí Biblia 
nezaujíma. Každý ju má doma v poličke, sú jej plné obchody, ale nik ju nečíta. majú 
ju, lebo sa to patrí, tak ako sa patrí ísť v nedeľu do kostola, (alebo v sobotu do 
modlitebne?) ale v podstate ju neberú vážne. Niektorí ju aj čítajú, lebo sa to patrí, 
občas si prečítať Bibliu, ale v podstate ju neberú vážne. Žijú si svoj vlastný život, 
ako sa im chce, Božiu vôľu ani nepoznajú alebo ak aj poznajú, tak ju ignorujú. Takto 
sa do neba nedostanú, to je jasné.  
 Naši kazatelia už vyskúšali všetko možné, aby ľudí oslovili, aby ich priviedli 
k zamysleniu, ale takmer bez výsledkov. Preto je potrebné, aby sa stalo niečo 
mimoriadne, nejaký zázrak. No a najlepšie bude, ak by vstal nejaký mŕtvy. To sa 
ešte nikdy nestalo! To by bola tá správna misia pre ľudí ako sú moji bratia. 
Počujete v tom ozvenu slov farizeov: Urob nejaký zázrak!, Chceme vidieť zázrak! ? 
Ján 6:30  Vtedy mu povedali: Aké ty teda činíš znamenie, aby sme videli a uverili ti? 
Ľudia vtedajšej doby chcú vidieť niečo mimoriadne. Až vtedy sa ľudia nad sebou 
zamyslia, až vtedy budú ľutovať svoje zlé skutky i myšlienky, až vtedy sa budú 
kajať.  
 Boháč hovorí: Bože, ja viem lepšie než ty, ako treba na ľudí. Ja som jeden 
z nich, viem si živo predstaviť, že by takéto niečo zabralo. Ak máš záujem ľudí 
spasiť, pošli na zem mŕtveho, ktorý ožil. Veď za pokus to hádam stojí, nie? Aj tak 
nemá ten chudák Lazar v nebi čo robiť ... 
 
 Tak čo myslíte, nechal sa Abrahám prehovoriť? Zamyslel sa nad argumentmi 
boháča a uznal, že by mohlo pomôcť?  
Abrahám si boháča trpezlivo vypočul a potom hovorí: 
31  Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych. 
Abrahám trvá na svojom. Len opakuje to, čo už povedal. Hovorí: Nie ja sa mýlim, 
ale ty sa mýliš.  Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto 
vstal z mŕtvych. 
Ak nečítajú Bibliu a neberú ju vážne, neuverili by, ani keby videli ktovie aký zázrak. 
Kto z nich má pravdu?  
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Hľadanie odpovede 

 
 Máme tu tvrdenie proti tvrdeniu. Boháč dva razy tvrdil, že zjavenie mŕtveho by 
pomohlo, a Abrahám dva razy tvrdil, že by to nepomohlo, a že ľuďom na spasenie 
stačí Biblia. 
 A najhoršie je, že tým toto podobenstvo skončilo. Ježiš svoje rozprávanie 
príbehu skončil. Asi nemalo zmysel túto vymyslenú hádku ďalej počúvať.  Nemala 
by konca. Tu končí aj 16 kapitola Lukášovho evanjelia, a v nasledujúcej 17. kapitole 
už Ježiš s učeníkmi hovorí o inej téme. 
 Ako sa teraz dozvieme, kto z nich mal pravdu? 
 
 Boháč je v tomto podobenstve predstaviteľom človeka. Abrahám predstavuje 
Boha. Ježiš si vymyslel túto úplne nebiblickú a prakticky nereálnu situáciu, túto 
scénku, rozhovor medzi človekom vo večných plameňoch a Bohom na obláčiku, 
aby umožnil človeku rozprávať sa s Bohom o tom, ako treba ľudí priviesť ku 
pokániu. A aj my máme tendenciu si myslieť, že by ten pokus s mŕtvym fungoval. 
Zdá sa nám, že by to mohlo tými ateistami zatriasť. Ale Boh tvrdí, že nie. 
Kto pozná človeka a jeho zmýšľanie lepšie, samotný ten človek alebo Boh? Kto 
lepšie rozumie pochodom v hlave človeka, samotný ten človek, ktorý tú hlavu má 
a používa ju, alebo Boh, ktorý ju stvoril? 
 
 Ako teraz zistíme, kto mal pravdu? Ako zistíme, či naozaj by nepomohol 
obráteniu človeka nejaký super zázrak, šok, napríklad ak by vstal niekto z mŕtvych. 
 
 Boh vraví, že Biblia je dostatočný prostriedok na to, aby sme mohli byť 
spasení. 
 Poskytnúť človeku zbierku kníh, tak ako ju poznali v Ježišovej dobe, alebo 
dokonca celú Bibliu, tak ako ju poznáme teraz, nebola ľahká ani samozrejmá vec. 
Boh vyvinul veľké úsilie, ak to tak môžme povedať, aby zabezpečil schopných ľudí, 
ktorý budú ochotní počúvať Boha a tlmočiť, zapisovať jeho myšlienky pre ostatných, 
a to tak, že keď tam aj primiešajú trochu tej svojej človečiny, že to bude stále pre 
ostaných použiteľné a užitočné. Boh musel zabezpečiť hodnoverné prepisovanie, 
pretože tlačiarenský stroj daroval ľudstvu až oveľa neskôr. Tiež musel vzácne opisy 
chrániť pred nepriateľmi, ktorí ich chceli zničiť. Ale slovo Božie prežilo a dnes je 
dúfam už natoľko rozšírené, že nejaké úplné zničenie všetkých Biblií už nehrozí.  
 
 A Boh vraví, že táto zbierka kníh je pre každého človeka dostatočná na to, aby 
mu povedala všetko dôležité o Bohu, o jeho pláne s každým človekom, aby ho 
priviedla ku pokániu a nakoniec aj ku spaseniu. 
 
 Človeku sa to ale nezdá. Nesúhlasí. Po prvé táto kniha je trochu hrubá, po 
druhé trochu nudná. A keď sa už prinútite ju čítať, zistíte, že je ťažko pochopiteľná, 
dokonca sa zdá, že si miestami sama sebe odporuje. A že skutočne jasných textov 
je tam veľmi málo.   
 Človeku sa nezdá, že toto je ten správny spôsob, ako spoznať Boha. Myslí si, 
že nejaký iný spôsob, napríklad zjavenie mŕtveho, by bolo lepšie. Po prvé by to bolo 
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oveľa rýchlejšie, po druhé by to vôbec nebolo nudné,  a nebolo by treba čítať veľké 
množstvo nezáživného textu. 
 
 Prečítajme si, čo si myslí o Biblii apoštol Pavel. Ten, ktorý pochodil takmer 
celý vtedy známy svet a založil množstvo cirkevných zborov. K čomu viedol ľudí? 
 
Židom 4:12  Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, 
a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť 
myšlienky a mysle srdca. 
 
 To, čo môže človeka zasiahnuť až do najhlbšieho vnútra, nie je šok z mŕtveho, 
ale čítanie a počúvanie živého Božieho slova. Je to preto, lebo túto moc 
prepožičiava svojmu slovu sám Autor. 
 
 Nie je nič iné, čo by mohlo človeka zasiahnuť. Spomínal som rôzne metódy, 
ktoré sa kresťania snažia využívať, aby oslovili ľudí okolo seba. Ak ich týmito 
rôznymi metódami vedieme ku tomu, aby siahli po Písme a čítali, študovali ho, je to 
úplne v poriadku. O to ide aj Bohu. Ale nemá zmysel hľadať nejaké náhradné 
spôsoby, len aby sa človek nemusel stretnúť s Bibliou. To je to, čo nefungovalo, 
nefunguje a ani nebude fungovať. Stretnúť sa s Bibliou, čítať ju, počúvať ju, 
znamená stretnúť sa s Bohom. Ako môže byť niekto zachránený pre večný život, 
keď sa vyhýba samotnému Bohu? 
 
 Boháč si žiadal od Abraháma zázrak, vzkriesenie mŕtveho. jasné bolo len vo 
vymyslenom príbehu, v skutočnosti o to Boha nežiadal nik. Ale predsa, nemáte 
pocit, že by sa to mohlo skúsiť?  
 

Dôkaz 

 
 Boháč z podobenstva nemal meno. Ale žobrák z toho istého podobenstva, 
ten, ktorý bol hore s Abrahámom,  už meno mal, volal sa Lazar. Prečo práve Lazar? 
Veď práve tak sa volal jeden s Ježišových dobrých priateľov. Možno, ak počúval 
toto podobenstvo, mohol sa uraziť, veď on nebol žiadny žobrák.  
 Zanedlho tento Lazar však ochorel a umrel, a bol aj pochovaný.  
 Boháč v podobenstve žiadal: Pošli ku mojim piatim bratom Lazara, ktorý 
umrel, aby svedčil. 
A Ježiš to teraz naozaj spravil. Ku piatim synom Júdovým poslal vzkrieseného 
Lazara. Po štyroch dňoch prišiel ku lazarovmu a Lazara vzkriesil. Lazar znovu žil 
a mohol rozprávať o zázraku, ktorý prežil, o Bohu a o jeho moci.  
Aký to malo vplyv na ľudí, ktorí boli svedkami tohto zázraku?  
 
Ján 11:45  Vtedy mnohí zo Židov, ktorí boli prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, 
uverili v neho. 
 
Z tohto by sa mohlo zdať, že predsa len tento zázrak vie osloviť ľudí.  
Ale čítajme ďalej. 
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46  Ale niektorí z nich odišli k farizeom a povedali im, čo učinil Ježiš. 
 
53  A tak od toho dňa sa uradili, aby Ježiša zabili. 
 
Farizeji, ktorí si pýtali od Ježiša zázrak, aby mohli v neho uveriť, využívajú tento div 
vzkriesenia na to, aby mali dôvod ho zabiť.  
 
Ale to ešte nie je všetko. A prečítajme si ešte text  
Ján 12:10  Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazara zabili 
 
Máte pocit, že ľuďom, ktorí si chcú žiť svoj život bez Boha, pomôže nejaký zázrak? 
Práve naopak, ich zloba namierená proti ľuďom i proti Bohu sa ešte zosilní. 
 

Záver 

 
 Vďaka Bohu, že naše spasenie nie je postavené na zázrakoch. Ak by bola 
pravda, že zjavenie mŕtveho by pomohlo k obráteniu človeka, potom by sa každému 
žijúcemu človeku musel zjaviť aspoň jeden mŕtvy, aby mohol činiť pokánie a uveriť 
Bohu. Lebo keby niekto taký šokujúci zázrak nezažil, a ten človek by potom nebol 
spasený, mohol by Bohu vyčítať: To ty za to môžeš, že som ti neuveril. Iným si dal 
zázrak, a mne nie. Ja som nevidel nijakého mŕtveho. Ako som ti teda mal uveriť? 
 
 Sestry a bratia, na spasenie nie je potrebné vidieť mŕtveho. Ak chceš byť 
spasený, je potrebné vidieť Živého. A ten jediný Živý sa zjavuje práve v svojom 
slove, ktoré nechal pre nás zapísať a v ktorom sa nám môže aj v dnešnej dobe 
zjaviť.  
  
 Hľadáš ho vo svojej Biblii každý deň? 
 
 
Amen 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 


