
Áhítat – 2021. 02. 22.
Jézus – még mindig mélyen megindulva – a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt:
„Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.”
Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”  Elvették
tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.
Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél
engem.” Miután ezt mondta, hangosan kiáltott:  „Lázár, jöjj ki!” És kijött a halott lábán és kezén pólyákkal
körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik:  „Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni.” Ekkor sokan hittek
benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. (János 11:38-45)

Minden  együtt  van  a  betániai  temetőben,  amivel  nem  lehet  mást  kezdeni,  mint  lefedni  egy  kőlappal  az  ottani
temetkezési mód szerint, és elmenni onnan. A sziklaüreg és benne a romlandó test nemcsak biológiailag, de vallásilag
is veszélyes a zsidók számára: a halottal való találkozás rituálisan is tisztátalanná tesz. Gyász, fájdalom ide vagy oda,
a követ a sír szájára, és el innen, minél gyorsabban, és minél messzebbre! Ez a temető törvénye.

Micsoda kontraszt Jézus jelenléte! „A sírhoz ment.” Kérése már egyenesen ijesztő: „Vegyétek el a követ!” – és a szó,
amit Mártához intéz:  „Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét!” Inkább el kellene menni! A követ hagyni kellene,
nincs itt mit tenni! Halál, enyészet – és az „Isten dicsősége”! – hogy kerül egymás mellé? Hogy jön egy temetés
végéhez mindaz, amit Jézus itt mond és tesz? 

Jézus  imája  megnyitja  az  eget.  Vajon,  megnyitja-e  a  körülállók  szívét  is?  Mi  könnyebb?  –  hogy  feltámadjon  a
negyednapos halott, vagy az,  „hogy elhiggyék (ennek láttán),  hogy te küldtél engem?” Egyik sem kevesebb, mint –
feltámadás a halálból!

Jézus így kiáltott: „Lázár, jöjj ki!” Olyan kiáltás volt, mint „kezdetben” ez: „Legyen világosság!” Áthatolt a látható
és a láthatatlan világon. Mindkettőben Isten szólt teremtő hatalommal. És Lázár kilépett a sírjából. Lázár feltámasztása
jel volt. Hogy megláttasson valamit abból a megváltó erőből, ami a halálból életet támaszt; és azt, hogy ez az erő – Ő
maga. Jézus Krisztus: – „a feltámadás és az élet.”
(Spinoza mondta: „Odaadnám a filozófiai rendszeremet, ha el tudnám hinni ezt a történetet!” Nem adta oda.)
Ott a betániai temetőben „sokan hittek benne, akik látták, amit Jézus tett.” Mi is?

Legyen imánk és énekünk:

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked
Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj,
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts!
Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet,
Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

Hinni taníts, Urem, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem:
Állhassak csendesen. Hinni taníts!


