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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Nagyböjt 5. vasárnapja

Az Úr hatalma

A

mai evangéliumban szereplő Lázárt Jézus barátjának szoktuk nevezni, de János evangélista elbeszéléséből az is kiderül, hogy az ő két
testvére, Márta és Mária is ugyanolyan
közel álltak az Úr szívéhez.
Amikor Jézus hírt kap arról, hogy
Lázár beteg, akkor kissé elgondolkodik,
majd prófétai módon beszél arról, hogy
Lázár betegsége Isten Fiának megdicsőülésére fog szolgálni. A körülötte lévő
tanítványok aligha értették, hogy mire
gondol Mesterük, mi is csak a végkifejlet ismeretében értjük. Isten Fia megdicsőülésének gondolata már előkerült a
nagyböjt folyamán. Jézus színeváltozására gondoljunk, amikor az isteni dicsőség fényében látja őt a három
kiválasztott apostol és hallják az égből a
mennyei Atya tanúskodását: „Ez az én
szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt
hallgassátok!” (Mt 17,5). A mostani
esetben más jellegű az Úr megdicsőülése. Az a tény fog számára dicsőséget
szerezni és az fogja az emberekben fel-

ébreszteni a hitet, hogy feltámasztja Lázárt a halálból. Cselekedetében, csodájában az ő isteni hatalma mutatkozik
meg.
Jézus néhány nap késlekedéssel indul
útnak. Szándéka, célja világos, fel akarja
támasztani Lázárt. Haláláról csak ő tud,
a jelenlévők továbbra is azt gondolják,
hogy Lázár „csak” beteg, s abban bíznak, hogy majd meggyógyul. Amikor
Jézus megérkezik Betániába, akkor
Lázár már négy napja halott. Ebben a
faluban jól ismerték Jézust és azt is tudták róla, hogy a három testvér házában

szokott megszállni jeruzsálemi tartózkodása idején. Amikor megpillantják a falu
határában, rögtön megviszik a hírt a két
nővérnek, Márta indul elé, Mária azonban otthon marad. Jézus és Márta beszélgetése a feltámadásról szól.
Látszólag ugyanarról beszélnek mindketten, de hamar kiderül, hogy egészen
másra gondolnak a feltámadással kapcsolatban. Márta azt gondolja, hogy
majd az idők végén, a halottak feltámadásának napján új életre fog kelni Lázár.
Jézus azonban tudja, hogy hamarosan
meg fog ez történni.

Meglátni Isten dicsőségét

Te vagy az élet forrása

A

U

hogyan korábban a tanítványok nem értették Jézus
kijelentését, a beszélgetés során Márta sem érti egészen az Úr szavait.
Ugyanakkor szívét egyre inkább eltölti a remény, hogy
ha más emberek tehetetlenül állnak is a halál tényével szemben, Jézusnak mindenhez van hatalma. Mind a tanítványok,
mind pedig Márta értetlenségéből levonhatjuk azt a tanulságot: Jézus szavainak és cselekedeteinek megértése nem
könnyű számunkra, mert ő olyan területre visz bennünket,
ahol nincsenek bizonyosságok, ez már a hit világa. A halál
hitünk egyik legnagyobb próbatétele. Ilyenkor mutatkozik
meg leginkább, hogy kinek fogy el és kinek marad meg a
hite. Ha hiszünk, meglátjuk Isten dicsőségét!
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runk, Jézus Krisztus! Te kinyilatkoztattad, hogy aki
benned hisz, örökké élni fog.

Szavaidat megerősítetted azzal, hogy Lázárt visszaszólítottad az életbe, feltámasztottad őt a halálból. Te felébresztetted az ő testvérében a hitet, és megerősítetted, hogy
kimondja, kifejezze a feltámadásba vetett hitét.
Urunk, mi is hittel valljuk, hogy te vagy az élet forrása,
te vagy az élet Ura, te vagy az Üdvözítő. Nem földi életünket akarod a végtelenségig meghosszabbítani, hanem az
örök élettel akarsz minket megajándékozni.
Vezess minket a feltámadás által az Atyához, akinek szeretetében örökké élhetünk a mennyben.
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