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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Isten dicsőségére fog szolgálni

Észre kell vennünk a jeleket

L

ázár feltámasztásának története azt bizonyítja, hogy az
Atya hatalmat adott Jézusnak az élet és a halál felett.
Amikor Jézus megtudja, hogy a barátja, Lázár beteg, nem
indul el azonnal, hanem csak annyit mond, hogy a betegség
„Isten dicsőségére fog szolgálni”. Valójában azonban
nem Lázár betegsége, hanem halála és feltámasztása szolgál
Isten dicsőségére. A csodának ugyanis sok szemtanúja lehetett, akik a történteket látva hittek Jézusban.

Felénk áradó szeretet

S

zeretteink vagy hozzánk közel álló
személyek halála mindig nagy fájdalommal tölt el minket.
Sokaknál a hit próbája is a halállal
való találkozás. Lázár halála szintén
szomorúsággal töltötte el testvéreit,
Mártát és Máriát. A Jézus elé siető
Márta szavaiban egy kis számonkérést
is érzünk: „Ha itt lettél volna, nem
halt volna meg a testvérem!” (Jn
11,21). Ha nem késlekedett volna Jézus,
hanem azonnal indul, talán még meggyógyíthatta volna beteg barátját, Lázárt. Emellett ott van Márta szavaiban
a remény is: „Tudom, hogy most is,
bármit kérsz Istentől, megadja neked”
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Azonban nem mindenkiben ébresztett hitet az esemény. A
főtanács tagjai éppen e csoda után határozzák el, hogy Jézusnak meg kell halnia. A farizeusok és írástudók sokszor hitetlenül hallgatták Jézus szavait. A szavaknál többet vártak
Jézustól és csodát követeltek. Most megkapták a csodát, de
ahogyan korábban az igaz tanítás hallgatása nem ébresztett
bennük hitet, ugyanúgy ez a csoda sem.
Mit teszünk mi? Csodát követelünk talán? Hiszünk-e Jézusban? Jelenlétét a világban mi is nap mint nap megtapasztalhatjuk, és láthatjuk a kegyelem működését. A Jézusban
való hithez nem kell feltétlenül csoda! Nyitott szív, Istenre figyelő lélek szükséges csupán. Csak fel kell ismernünk, észre
kell vennünk a jeleket: az a Jézus, aki barátjának haláláról értesülve „lelke mélyéig megrendül” (Jn 11,33) és „könnyekre
fakad” (Jn 11,35), valóságos ember. Az a Jézus, akinek szavára a négy napja halott Lázár új életre támad, valóságos
Isten. Hiszek-e Jézusban? Hiszek-e valóságos istenségében
és valóságos emberségében, és mit jelent nekem ez a hit?
Ha hiszünk a halhatatlanságban, ha hűek maradunk
Jézushoz, akkor nekünk is örök életünk van.

(Jn 11,22). Igen, talán abban reménykedett, hogy az Úr feltámasztja testvérét,
hiszen tudhatott arról, hogy korábban
már történt hasonló a naimi ifjúval és
Jairus tizenkét éves kislányával. A csoda
valóban megtörténik. Jézus a sírhoz
megy és előhívja Lázárt. Kiszólítja őt a
halál birodalmából és új élettel ajándékozza meg.
Jézusban titokzatos erő dolgozik, ő
nem válik gyengévé, mint az ember,
amikor tehetetlenül állunk a halállal találkozva. Ez az erő nem a gyászoló családtagok iránti részvét. Nem is Lázár
iránti barátság. Nem is a sajnálkozás
vagy az együttérzés indítja őt cselekvésre, hanem a szeretet.
Ezt a felénk áradó isteni szeretetet
szeretnénk mi is megtapasztalni.

Ima családi szeretetért

I

stenünk, atyánk! Te
vagy minden szeretet forrása, mert te
vagy a szeretet.
Te teremtetted az
embert, aki szeretni akar és szeretetre
vágyik. Te alkottad az embert férfinak
és nőnek, akik a házasságban keresik
és találják meg szereteted szépségét, és
gyermekeknek adnak életet.
Szítsd fel szívünkben a szeretet
tüzét, hogy annak erejében tisztán,
őszintén és áldozatosan tudjuk szeretni egymást a családban!
A mai napon magunkat újra a názáreti Szent Család oltalmába ajánljuk.
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