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Júdeában már ’beköszönt’ Jézus (meg akarták kövezni a hitvédők), mostani útján pedig a 

vándortanító rászánta magát végső zarándoklatára Jeruzsálembe, megütközni a hatalom szereplőivel. 

Végnapjait korábban többször is előre vetítette apostolainak, akik nem értették őt. Az evangélista 

meglepő részletességgel írja le ezt a kísérteties történetet. 

Útja közben Jézus találkozik Mártával és Máriával – ők Lázár testvérei. (Ez a két eltérő lelkivilágú nő 

többször feltűnik az evangéliumokban.) Márta ’földhözragadtabb’ (gyakorlatias), Mária pedig mélyebb 

lelkivilágú (meditatívabb). Jézus szerette Lázárt, aki halálos beteg, mégsem ugrik, hogy meg-

gyógyítsa, sőt megvárja, míg meghal, hogy így még hatásosabb legyen feltámasztása („tiértetek, hogy 

higgyetek”). Márta is, majd Mária is, sőt a nép is panaszolja késlekedését („ha itt lettél volna, nem halt 

volna meg”). Jézus ritkán rendült meg, és fakadt könnyekre – itt ez történt szomorúságuk láttán. 

Azután föltámasztja Lázárt (később ennek híre Jeruzsálemig eljut). Ettől kezdve ’közszereplő’ lesz 

(messiásvárományos), és rendkívülisége sokakat vonz. A római megszállás alatt több álmessiás is élt, 

akikről azt hitték, hogy Megváltók. Ilyen volt például Galileai Júdás (akit Josephus Flavius említ), és a 

felkelést vezető zelóta, Bar Kohba. E lázadásokat véres megtorlások követték. A főpapoknak egyfelől 

’csípi a szemét’, hogy ez a ’messiásjelölt’ kezd túlnőni rajtuk: másképp tanít, mint ők, ráadásul 

hatalma van, jelek kísérik (még a halott Lázárt is föltámasztja); másfelől félnek egy újabb sikertelen 

lázadástól, amely felbőszítheti a rómaiakat, és megtorlást hozhat a népnek, mint a korábbi esetekben. 

Néhány kérdés: Járom-e az utat, amit Ő jelölt ki nekem? – Melyik állomásnál tartok? – Mennyire 

engedem kibontakozni Jézust az életemben? – A keresztségben engem is felkentek. Mit használok 

ebből? 

 

Lelovics László, Kaposvár 

 

 

+++ 

 

 

„Majd ezeket mondva, nagy hangon kiáltotta: Lázár, gyere ki!”  (Jn 11,43) 

1. Mikor szoktam fölemelni a hangom? Miért? 

2. Mennyire ügyelek a részletekre? 

3. Mennyire török a radikális megoldásokra? 

 [Angel] 

 


