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     Každý pútnik, ktorý prichádza do Svätej zeme, neobíde kostol v bývalej Betánii, 

ktorá sa nachádzala na východnej strane Olivovej hory, ako to opisuje evanjelista Ján. 

Dnes už tento názov nejestvuje, lebo celá oblasť je zastavaná sídliskami Palestínčanov 

a menuje sa El Azaría. V druhej polovici štvrtého storočia navštívila tieto miesta 

španielska pútnička Hetéria, ktorá napísala že: „Navštívila som Betániu a v nej malý 

kostol, ktorý bol postavený nad hrobom Lazára.“ Dnes na tomto mieste stojí v poradí 

štvrtý, a to od architekta Barluzziho. Tu Pán Ježiš urobil posledný a najväčší zázrak, ako 

ho opisuje evanjelista Ján. 

     Zamyslime sa teraz nad touto udalosťou, ako sa stala. Bolo to pred smrťou Pána 

Ježiša, keď sa veľrada rozhodovala, že ho usmrtia. Vtedy sa Pán Ježiš utiahol za rieku 

Jordán, lebo podľa Otcovej vôle mal umrieť na Veľkú noc. Tam k nemu poslali 

Lazárove sestry odkaz, že ich brat je vážne chorý, aby ho prišiel uzdraviť. On ale počkal, 

kým Lazár zomrie, lebo jeho smrťou mal byť oslávený nebeský Otec. Keď napokon 

prišiel do Betánie, prišla mu oproti Lazárova sestra Marta, ktorá mu tak trochu vyčítala, 

že prečo ho neprišiel uzdraviť, takto je už štyri dni v hrobe a už aj páchne. Keď Pán 

Ježiš prišiel k hrobu, tak zaplakal. Istotne sa tomu divíme, ako sa divili aj tam prítomní 

ľudia. Veď vedel, že ho ide vzkriesiť, a predsa zaplakal. Svojím plačom naznačuje, že 

síce smútok a plač patrí k ľudskému životu, nikto sa mu nevyhne ani on sám, lebo bol 

aj človek, ale smútok a plač sa nesmie stať definitívnym hosťom ľudského srdca 

a nesmie priviesť človeka k zúfalstvu. A aby si nikto na svete nemusel zúfať, preto Pán 

Ježiš dopustil Lazárovu smrť. Schválne ho nechcel uzdraviť, ale vzkriesiť. On 

potreboval jeho smrť pre nás ako dôkaz, ako príležitosť na mocné poučenie proti smútku 

a plaču. 

     Hlavné poučenie znie vo vete, ktorá nesmie chýbať na žiadnom našom kresťanskom 

pohrebe a znie: „Ja som vzkriesenie a život; kto verí vo mňa bude žiť,  aj keď umrie. 

A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ Mohol Pán Ježiš dať týmito slovami 

hodnovernejšie uistenie, že je pánom aj nad životom a smrťou? A mohol nájsť nejaký 

lepší spôsob, aby nám zdôraznil, ako veľmi mu záleží na tom, aby sme všetci uverili 

jeho slovám, v ktorých máme svetlo tak nádeje ako aj istoty proti plaču a zúfalstvu?  

     Uvediem aspoň jeden prípad z mojej kňazskej praxe. Zavolali ma k zomierajúcemu 

starkému, aby som mu prišiel vyslúžiť sviatosť pomazania chorých. Keď som vstupoval 

do jeho izby, kde ležal, na prahu dverí som sa stretol s lekárom, ktorý práve od neho 

odchádzal. Mávol rukou a povedal mi, že on je tu malý pán a vy dokončite na čo ja už 

nestačím. Starčeka som ešte pri plnom vedomí zaopatril a potom som ho chcel 

povzbudiť, že sa ešte zotaví a vyzdravie. No on sa len usmial a povedal, či som videl 

toho lekára, ktorý od neho odišiel. Áno, povedal som mu. Vidíte, ja som nekázal, aby 

mi ho volali, ja som chcel vás. A teraz už môžem odísť. Asi o tri dni som ho pochoval. 

Pri pohrebe som rodine povedal, že síce za ním plačete, lebo ste ho mali veľmi radi, ale 

teraz sa tešme, lebo máme v nebi o jedného svätého viac. Je to aj pre kňaza veľmi dobrý 

pocit, keď pochováva takéhoto dobrého veriaceho a na večnosť pripraveného farníka. 

     Ako som už vyššie napísal vetu, v ktorej je nielen nádej, ale aj veľká istota, lebo ju 

nevyslovil nejaký potulný filozof, ale sám Syn Boží. Či by apoštoli neboli prišli na to, 

keby to nebola pravda? A predsa oni za túto pravdu dokázali položiť aj svoj život. Ani 

nás nikoho nenapadne pochybovať o tom, že pri Lazárovom hrobe bol podvod, a preto 

s istotou povieme o Ježišovi, že on klamať nemôže, lebo on je pravda sám. 

     A tak, milí priatelia, toto pôstne obdobie podľa želania Cirkvi je aj na to, aby sme 

v týchto Ježišových slovách dnešného evanjelia nad Lazárovým hrobom našli všetci 

svetlo, nádej a istotu do života. 
 



     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov. 


