
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
  

5. neděle postní cyklus A 
 

„ Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. 
Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, 
že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane."  Marta mu 
odpověděla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem 
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve 
mne, neumře navěky. Věříš tomu?“  Odpověděla mu: "Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, 
Syn Boží, který má přijít na svět.“ (Jan 11,1-45) 
 
 

Pomůcky, které doporučujeme: 
+ obraz Vzkříšení Lazara viz příloha č. 1 k minikatechezi 
+ obraz Vzkříšení Krista viz příloha č. 2 k minikatechezi 
 

V dnešním evangeliu jsme slyšeli příběh o Ježíšových přátelích: Martě, Marii 
a Lazarovi z malé vesnice u Jeruzaléma, která se jmenuje Betánie. Co se 
stalo? Lazar zemřel. Co říkala Marta Ježíšovi?  
Říkala: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že 
ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá."Ježíš není jen rodinný přítel. Marta 
je Jeho učednicí a to znamená, že mu velmi věří. Věří, že Ježíš má moc nad 
životem a smrtí. Marta věří, že Lazar vstane při vzkříšení v poslední den. Co 
je to vlastně vzkříšení? Jiné slovo pro vzkříšení je zmrtvýchvstání. Někdo, 
kdo zemřel, zase žije. Jako Lazar. Zemřel a zase žije. Alespoň na nějaký čas. 
Pak Lazar opět zemřel a na vzkříšení ve svém oslaveném těle ještě čeká. Jak 
tomu rozumět? Pomůže nám odpověď na otázku: Kdo je vlastně vzkříšení? 
Ježíš říká Martě: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, 
bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ Takže Ježíš je 
vzkříšení a život. Kdo věří v Ježíše, se už nemusí bát smrti. Kdo věří v Ježíše, 
i kdyby zemřel, bude žít na věky. Jak to s námi tedy bude, až zemřeme?  Jak 
jsme si připomenuli o popeleční středě „Prach jsi a v prach se obrátíš“. Tělo 
bude mrtvé a bude dáno do hrobu, ale naše duše, která je nesmrtelná, půjde 
k Bohu. Ale to není ještě všechno: v poslední den, až pomine nebe a země, po 
Posledním soudu budou těla těch, kdo uvěřili, že Ježíš je Pán a Spasitel, 
oslavena, proměněna, tak jako bylo proměněno pozemské tělo Kristovo po 
Jeho vzkříšení.  
Mnoho lidí se v dnešní době epidemie, která zachvátila celý svět, bojí nemoci 
a smrti. My jsme si díky příběhu, který nám v evangeliu zaznamenal apoštol 
Jan, mohli uvědomit, že nemoc ani smrt nemá poslední slovo. Věříme, že 
Bůh o každém člověku ví, na každém člověku mu velmi záleží. Jinak by nám 
lidem nedaroval sám sebe, nepodstoupil by smrt na kříži, aby svým 
zmrtvýchvstáním překonal smrt a dal tak naději nám všem. Podívejte se na 
dva obrazy, které najdete v příloze. Přemýšlejte, čím jsou tyto obrazy 
podobné? Mrtvý Lazar je vzkříšený, ale musí zase zemřít. Vzkříšený Ježíš 
zvítězil nad smrtí. Jsou to nejtěžší otázky víry, ale vy jim určitě rozumíte. Je 
to naděje pro každého člověka. Není proto důvod se ničeho bát, ale 
především věřit v Boží lásku a z té se radovat. 


