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Jan 11:1  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 řekl: "Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat, 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: "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 Marii a Martě, aby je potěšili v jejich 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 i 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." 
28  S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: "Je tu Mistr a volá tě." 
29  Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. 
30  Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. 
30  Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. 
31  Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; domnívali se, že jde k 
hrobu, aby se tam vyplakala. 
32  Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl zde, 
nebyl by můj bratr umřel." 
33  Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen 
34  řekl: "Kam jste ho položili?" Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!" 
35  Ježíšovi vstoupily do očí slzy. 
36  Židé říkali: "Hle, jak jej miloval!" 
37  Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?" 
38  Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. 
39  Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v rozkladu, vždyť je to 
čtvrtý den." 
40  Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" 
41  Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. 
42  Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi 
mě poslal." 
43  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" 
44  Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte ho 
a nechte odejít!" 
45  Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. 
46  Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. 
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Paradox Božího království 
 
Touhou každého člověka, je prožít klidný, úspěšný a bezbolestný život. Ano, víme, že přichází nemoci, 
utrpení a že na konci (pokud dřív nepřijde Kristus) nás čeká smrt. Ale přejeme si, aby se nám nemoci 
vyhnuly, utrpení se nás nedotklo a smrt aby přišla rychle, bez bolesti, bez trápení, aby byla milosrdná. 
Vždycky v té souvislosti myslím na svého dědečka, kterého jsme našli ráno v posteli s úsměvem v tváři... 
Přál bych si takto zemřít, bez dlouhé nemoci, bez velkých bolestí, bez zdlouhavého umírání. 
A nebo ještě lépe, aby si mě Bůh vzal k sobě, tak jako si vzal Enocha, nebo Elijáše. Nezemřeli, Bůh si je vzal k 
sobě, přešli ze života rovnou do života věčného.  
Tak to bude při příchodu Pána Ježíše, až dojde k vytržení církve. Půjdeme k Pánu, bez smrti. "Svlékneme 
pomíjitelné, a oblékneme nepomíjitelné" říká ap. Pavel  

1 Korintským 15:51-54  Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme 
proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k 
nepomíjitelnosti a my živí proměněni.  Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné 
nesmrtelnost.  A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je 
psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 

 
Někdy je to s námi ale tak, že pokud se jedná o život, říkáme si: ještě Pane Ježíši nechoď, ještě nám dej 
prožít chvíli života. A když cítíme, se blíží konec, najednou se to změní a začneme si přát, aby Ježíš přišel. 
Motiv proč ještě nemusí přijít: užít si života na zemi, motiv proč chceme aby přišel: bojíme se umírání, a 
vytržení je lepší způsob jak bez bolesti přejít ze smrti do života. Toužíme aby to smrtelné byla pohlceno 
věčným životem... Tak jako světlo pohltí tmu, tak jako voda umyje špínu, tak jako když se ochladí hodíme 
přes sebe teplou bundu, nebo si nasadíme čepici... jednoduché, bezbolestné, rychlé a účinné! 

2 Korintským 5:4  Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby 
z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je 
smrtelné, bylo pohlceno životem. 

Naštěstí to není otázka našeho rozhodování, my nemáme vliv na den, kdy přijde Ježíš, ten den je v 
rozhodnutí Boha Otce. 

Marek 13:32  O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. 
 
 
Stejnou touhu máme, co se týká života. Bojíme se utrpení, bojíme se bolesti, nemáme rádi nemoc, nemáme 
rádi bezmocnost, nemáme rádi chudobu, nemáme rádi prohry... 
Toužíme po životě bez zápasů, těžkostí, tlaků, starostí... 
 
A není na tom nic špatného. Vždyť Hospodin, když postavil člověka do ráje nenaplánoval pro něj bolest, 
utrpení a smrt. A v nebi, které pro nás připravuje také utrpení a smrt nebude. To vše je důsledkem lidského 
hříchu. A čím více žije společnost bez Boha, čím více ji hřích ovládá, tím více utrpení a bolesti přichází. 
Ale my přeci patříme Ježíši a on nám zaslíbil život v hojnosti, tak proč bychom měli procházet utrpením? 
Vždyť on nám slíbil:  

Jan 10:9  Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 
10  Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. 
11  Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. 

Život v hojnosti, záchranu, zabezpečení (pastvu) životních potřeb, bezpečí (vcházet a vycházet), ochranu (i 
kdyby jeho to mělo stát život). 
 
A přesto všechno realita je taková: bolest utrpení, nesnáze, starosti jsou součástí našeho života. Můžeme se 
je snažit vytěsnit, odmítat je, izolovat se o d nich, dělat že je nevidíme, nebo "věřit" že nás minou, brát to 
vírou - "ony ve skutečnosti nejsou..." 

Vtip: tři muži v pekle: jak to, že jsem zde, vždyť 1. jsem dělal dobré skutky, angažoval jsem se v církvi  
         2. jsem byl správně pokřtěn a chodil jsem k Večeři Páně        3. já to beru vírou, že jsem v nebi... 
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Slova apoštola Pavla, jednoho z největších Božích mužů první církve, toho, kterého si Bůh vyvolil aby se stal 
apoštolem pohanů, muže velké víry, svědka který nesl evangelium, dělal zázraky, znamení, Bůh si ho použil 
velikým věcem.  

2 Korintským 4,7  Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná 
moc je Boží a není z nás. 
8  Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; 
9  jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 
10  Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 
11-14  Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle 
zjeven i Ježíšův život.  A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život.  Ale máme ducha víry, o níž je 
psáno: `Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil´ - i my věříme, a proto také mluvíme,  vždyť víme, že ten, 
kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. 
15  To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. 
16  A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 
17  Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy 
18  nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však 
věčné. 

 
2 Korintským 6, 4-6  ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, 
tísni, úzkostech,  pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; 
prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 
láskou,  slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně,  procházíme slávou i 
pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu;  jsme neznámí, a přece o 
nás všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti;  máme proč se 
rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám 
patří vše. 

 
 
Paradox Božího království 
jsme pod tlakem, dotýkají se nás bolesti, prožíváme utrpení, strach, nevyhýbají se nám nemoci, a přesto, 
nebo právě proto (?) jsme silní, odvážní, plni víry, naděje a lásky.  
Díky tomu, čím procházíme, díky všelijaké slabosti, bezmocnosti, bezradnosti na nás může Bůh zjevovat 
svoji slávu.  
Ti, kdo jsou silní a ve všem vítězí, jsou hodni našeho obdivu, ale ti, kdo jsou slabí a přesto vítězí jsou 
svědectvím o Bohu, který je nese. 
Goliáš - statný chlap vysoký přes tři metry, dokonale vyzbrojený ... stačí se podívat a podlamují se nám 
kolena... 

1 Samuelova 17:4 -7 I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 
šest loket a jednu píď.  Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře; váha pancíře 
byla pět tisíc šekelů bronzu.  Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp.  Násada 
jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa. Před ním chodíval 
štítonoš. 

David - mladý, hezký  zrzavý kluk, bez brnění, bez zbraní, s holí a prakem... 
1 Samuelova 17:33  Saul Davidovi odvětil: "Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece 
mladíček, kdežto on je bojovník od mládí." 
1 Samuelova 17:42  Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, 
krásného vzhledu. 

A vyhrál. Ne svou silou, svými schopnostmi, taktikou, prostě Hospodin byl sním! A tohle pochopil všichni 
nepřátelé Izraele. To nebylo Davidovou silou a mocí, ale to bylo Boží vítězství... 
(možná doma ti, kteří přežili vyprávěli: to určitě andělé jejich Boha - Hospodina tlačili ten kámen, a 
nasměrovali ho na jediné místo, kde nebyl Goliáš krytý...) 

Zacharjáš 4:6   "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví 
Hospodin zástupů. 
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To, co vypadá, že nám přinese prohru, nám pomůže k vítězství, to o čem si myslíme, že nás zničí, nás posílí, 
to o čem si myslíme že nás převálcuje nás postaví na nohy, to o čem si myslíme že nás zabije nám přinese 
život. To je paradox Božího království! 
 

2 Korintským 4,8  Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale 
nejsme v koncích; 
9  jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 
10  Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 
16  A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 

 
A to vše proto, aby se ukázalo - věřícím pro posílení jejich víry, nevěřícím, aby si uvědomili, že za tím stojí 
Bůh, satanovi a démonům, aby viděli že  proti vyvoleným Božím nic nezmohou, a andělům, aby chválili 
Boha a obdivovali ho za jeho lásku, moudrost a moc! 

2 Korintským 4,7  Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná 
moc je Boží a není z nás. 

 
Jsme hliněné nádoby, ale nejsme prázdní, protože naše nádoby jsou plné Boží moci! 
Dotýkají se nás bolesti všeho druhu, přichází nemoci, utrpení, někdy je ta nádoba naprasklá, někdy 
zdeformovaná, někdy drží jen tak tak, že se nerozsype, řekli bychom si: na vyhození, 
ale, je v ní, je v nás Boží moc! Nesmírná Boží moc! 
Jde o obsah, nejde o nádobu! 
 
V Táboře v roce 2001 rekonstruovali starý dům (Svatošova ulice 308). Odkryly dvojitou podlahu, a mezi 
všelijakými zbytky našli starou, popraskanou nádobu. Takový hliněný hrnec, bez glazury, tvar nic moc, div se 
nerozsypal. Co s ním? Vyhodit, k ničemu není! Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že hrnec je plný mincí 
4.000 stříbrných mincí z Jagellonského období!  
Táborský poklad, můžete si ho prohlédnout v areálu hotelu Dvořák, kde je v jedné budově umístěná 
expozice táborského pokladu.  
 
Popraskaný hrnec, ale v něm poklad. 
Tak vypadáš ty a tak vypadám já. 
Krásné, glazované nádoby originálních tvarů, které prochází životem beze šrámu možná na první pohled 
zaujmou, ale často jsou prázdné. Hliněná nádoba si mnoho odivu nezaslouží, ale obsahuje-li poklad, pak se 
stává středem pozornosti! 
 
Nejde o to, abychom vyhledávali utrpení, bolest, abychom se poddávali nemocem.... 
K nemoci: máme se za sebe modlit, my starší se máme modlit za nemocné a mazat je olejem, máme na 
nemocné vkládat ruce... 
1. Jakubův 5:14-15  Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho 

olejem ve jménu Páně.  Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, 
bude mu odpuštěno. 

2. Lukáš 10:8-9  A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží;  uzdravujte 
nemocné a vyřiďte jim: `Přiblížilo se k vám království Boží.´ 
Marek 16:17-18  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a 
mluvit novými jazyky;  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na 
nemocné budou vzkládat ruce a uzdraví je." 

3. 1 Korintským 12:7-11  Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.  Jednomu je 
skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,  někomu zase víra v 
témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,  někomu působení mocných činů, 
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, 
co to znamená.  To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 

 
 
 



Kladno 1.2.2015   Paradox Božího království  strana 5 

Nejde tedy o to, abychom vyhledávali utrpení, bolest, abychom se poddávali nemocem.... 
Ale jestliže přijde něco z toho do našeho života, pak nerezignovat, ale modlit se, ať je skrze to zjevena Boží 
moc a sláva. 
Ať už Bůh dá jednorázové, zázračné vysvobození, uzdravení, a nebo dá sílu těžkosti nést, ať se stane cokoliv, 
ať je to k slávě Boží. 
 
 
Příběh Lazara 
Tento muž onemocněl, jeho sestry poslal Ježíši vzkaz: Tvůj přítel Lazar, kterého miluješ je nemocen! a mezi 
řádky tohoto vzkazu můžeme číst prosbu: , prosím přijď a uzdrav ho! 
Když to Ježíš uslyšel, reagoval slovy: 

"Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven." Jan 11,4 
 
Víme, že za chvíli na to Lazar zemřel. 
Jan v evangeliu popisuje několik příběhů, kdy Pán Ježíš uzdravil zcela neznámé lidi: syna králova úředníka 
(Jan 4,43-54), chromého u rybníka Bethesda (Jan 5,1-18), slepého, když mu potřel oči blátem a poslal ho 
aby se umyl v rybníku Siloe (Jan9). Byli to neznámí lidé, ani jejich jména evangelista nezmiňuje. 
A zde je Lazar (řecká forma častého hebrejského jména Eleazar = Bůh pomohl), kterého osobně zná, zná 
jeho sestry, býval v jejich domě, a má tuto rodinu rád. 
Proč ho nechává zemřít? Nebo Ježíš nevěděl, že přichází smrt? 
Však také Marie i Marta v rozhovoru s Ježíšem shodně říkají:  

"Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel." (v.21+31) 
 
Ježíš věděl, co nastane. Vždyť také když učedníkům po dvou dnech říká, že půjdou do Judska (do Betánie) a 
když mu v tom brání, protože se bojí o jeho život, sděluje jim, že Lazar zemřel. 
 
Ale jak jinak by mohl dokázat, že má moc nejen nad nemocí, ale i nad smrtí, kdyby nenechal Lazara zemřít!  
Když říká ochrnutému, kterého jeho přátelé spustil skrz rozebraný strop před Ježíše: jdou ti odpuštěny 
hříchy, většina přítomných kritiků si v srdci říká: jak může toto říkat, vždyť odpouštět hříchy může jedině 
Bůh! 

Lukáš 5:22  Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: "Jak to, že tak uvažujete? 
23  Je snadnější říci `Jsou ti odpuštěny tvé hříchy´, nebo říci `Vstaň a choď?´ 
24  Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím ti, 
vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." 

Aby pochopili, že tuto moc má, uzdravil slovem tohoto chromého muže před jejich očima. 
 
Aby Ježíš dokázal, že má moc nad smrtí, vzkřísil Lazara, který byl již čtvrtý den v hrobě z mrtvých. Tělo se v 
těchto podmínkách po tolika dnech již rozkládalo. Židé neznali mumifikování,pouze tělo balzamovali, což 
vedlo jen k zmírnění zápachu a ne k tomu, aby zůstalo hnilobou nedotčené. 
Byla jediná možnost jak mohl Ježíš svou moc dokázat. Tím, že Lazar zemřel, byl pohřben a on ho vzkřísí. 
 
Chápu to tak, že Marta a Marie nebyli oběťmi Ježíšova pokusu, ale že jim Ježíš znal jejich víru, očekávání na 
Hospodina, důvěru v Boží milost a lásku, a proto jim dal výsadu stát se součástí tohoto úžasného příběhu. 
On znal jejich hliněnou nádobu (Pane, kdybys byl zde, nezemřel by), ale také věděl, že jejich nádoba je 
naplněná Bohem, a proto unesli tuto zátěž, aby o to větší byla jejich radost z Ježíšova zázraku. Smrt jejich 
bratra je nezlomila, ale díky smrti a vzkříšení se stali svědky zázraku, jejich víra se stala pevnou, jejich 
poznání Boha a Ježíše se prohloubilo, jejich láska vzrostla, prožili nové zjevení Boží moci, o kterém neměli 
ani ve snu představu. 
 
Není to někdy tak, že Bůh, který ví, kolik uneseme, dopustí utrpení, aby mohl zjevit svou slávu? 
Tak to také prožil Jób. Možná že nikdo jiný by nebyl schopen projít tak těžkým utrpením, ale Jób na to 
připraven byl. Tedy on to nevěděl, ale Bůh to věděl!  
O to jde, že my to nevíme, ale Bůh ví, kolik tíhy může na nás vložit, abychom se stali nositeli jeho slávy. 
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To ovšem neznamená, že náš život bude samé utrpení. 
To rozhodně ne! Lazar jistě prožil mnoho krásného, byl Ježíšův přítel, Ježíš ho miloval, žil v krásné rodině, 
těšil se přátelství a úcty mnohých lidí (podle toho kolik jich přišlo na pohřeb... 
Možná byl úspěšný ve svém městě, byl osobností, užíval si života... 
 
 
Náš život není jen o utrpení, o zkouškách. 
Bůh nám dává život v plnosti, dává nám pastvu, bezpečí, 
ale také někdy dopustí abychom prošli zkouškou. 
Abychom se mu naučili důvěřovat, aby náš život nebyl povrchní, abychom si nezakládali na sobě, aby 
proměnil náš charakter, aby nás uzdravil z našich zranění, aby nás naučil odpouštět, milovat, věřit.... 
A někdy také proto, aby na nás zjevil ostatním svou slávu! 
 
Raději bych k tomu Bože nebyl vybrán, říkal si Jób, říkal si možná i Lazar, Marta Marie... 
I já si to říkám.  
Ale na druhé straně, kdyby si toto říkal Ježíš, nikdy by nebyla poražena smrt, nebyl by nikdo, kdo by nám 
odpustil hříchy, nikdy bychom nepoznali Boží slávu! 
 
A Ježíš na kříži - to je hliněná nádoba, ale nedělní ráno, prázdný hrob, to je Boží sláva! 
 
 
Platí (v nemoci, bolesti, utrpení) - tedy pokud si ho nezaviníme svým hříchem, nemoudrostí, pýchou, 
vzdorem - i když i zde přes naše selhání přichází Boží milost, když o ni prosíme.... 
 

 Bůh nás miluje 

 nedopustí zkoušku kterou bychom neunesli, ale dá sílu a východisko 

 nenechá nás zemřít, ale dá nám život 

 přijde v pravý čas (ne tak brzy aby sláva připadla nám, ale nikdy ne pozdě) - je to o důvěře 

 zjeví skrze nás svou slávu 

  
 
 
 
 
Učme se  

 užívat si s vděčností Bohu dobré dny 
 a ve dnech které nám připadají zlé očekávat na zjevení Boží slávy! 
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Další texty k prostudování: 
 
Římanům 8:28  Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 
rozhodnutí. 
29 -30 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi 
mnoha bratřími;  které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, 
ty také uvedl do své slávy. 
31-36  Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?  On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za 
všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?  Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť 
Bůh ospravedlňuje!  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a 
přimlouvá se za nás!  Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, bída, nebezpečí nebo meč?  Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
38  Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 
39  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v 
Kristu Ježíši, našem Pánu.  
 
 
2 Korintským 4:1  A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. 
2  Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme 
pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. 
3  Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. 
4  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, 
který je obrazem Božím. 
5  Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. 
6  Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve 
tváři Kristově. 
7  Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z 
nás. 
8  Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; 
9  jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 
10  Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 
11-14  Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle 
zjeven i Ježíšův život.  A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život.  Ale máme ducha víry, o níž je 
psáno: `Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil´ - i my věříme, a proto také mluvíme,  vždyť víme, že ten, 
kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. 
15  To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. 
16  A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 
17  Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy 
18  nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. 
 

 
2 Korintským 6:1  Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali 
naprázdno... 
3-10  Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, 
4  ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, 
5  pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; 
6  prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 
láskou,  slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně,  procházíme slávou i 
pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu;  jsme neznámí, a přece o nás 
všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti;  máme proč se rmoutit, 
a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 


