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Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen! 
 
Ének: 153. dicséret: Ó mely boldog ember az, Ki téged, élő, igaz Egy Istent megismerhet, :/: És 
te szent hajlékodban Lélekben, igazságban Dicsérhet és tisztelhet. Ó mi Istenünk, Adtad e 
boldogságot nékünk; Adjad, hogy ismerhessünk Még jobban, :/: Naponként dicsérhessünk 
Buzgóbban! Szent Lelkedet hozzánk e végre küld el segítségre! 
 
Előima: Drága Istenünk, Mennyei Édesatyánk! 
Hálatelt szívvel állunk meg előtted ezen a mai reggelen is. Köszönjük neked az elmúlt hétvégét, 
hogy kipihenhettük az előző hét fáradalmait és hogy ismét lehetőséget biztosítasz számunkba 
az elkövetkező héten, hogy gyarapodjunk tudásban. Hálásak vagyunk, hogy a mai reggelen is 
a Te Szent igéddel kezdhetjük a napunkat, és Szentlelked által egymással és Veled is 
közösségben lehetünk. Te ismered szívünket és a mi bűneinket, Te mégis elküldted hozzánk 
Szent Fiadat, aki által kegyelmet és békességet kapunk. Ezzel a békességgel kérünk Téged, 
hogy vezérelj minket a Te igéd által, hogy azt befogadjuk és épülésünkre szolgáljon! Szent 
Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk hallgasd meg imádságunkat! Ámen 
 
 
Textus: 41Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, 
hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a 
körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 43Miután ezt 
mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! 44És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal 
körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt neki: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!  

Jn 11,41-44 
 

A Bibliában számos helyen találkozunk Jézusnak különböző csoda-tételével, amelyeket 
emberi szemmel nézve nem tudunk elfogadni, csak a hit aspektusain keresztül. Vakok látnak, 
süketek hallanak, bénák járnak, leprások gyógyulnak, s még megannyi példát lehetne említeni. 
Megmagyarázhatatlan módon épülnek fel emberek, olyan súlyos betegségekből is, amelyekre, 
ha van is gyógymód vagy kezelés, akkor is sok a rehabilitáció ideje. 

Mai igénkben Lázár feltámasztásáról van szó, amely csoda Isten Atyai kezéből fakad. 
Jézus nem mágusként jár el, aki a saját erejéből cselekszik és a maga dicsőségét keresi, hanem 
mint Isten küldötte van jelen. Jézus cselekedetének nem az a célja, hogy saját dicsősségét 
növelje. Hiszen amikor felemeli szemeit az égre és imádkozik az Atyához, akkor nem a maga 
dicsőségére teszi, hanem, mint Isten küldötte, az Atya indítására munkálkodik és az ő 
dicsőségét szolgálja. Jézusnak kérnie kell az Atyát, hogy, mint Isten küldötte hiteles legyen. 
Jézus imádsága az Atyával való teljes egységét jelzi.  Jézusnál azonban a kérés helyére a 
hálaadás kerül. Hálaadással fordul Isten felé, hálát ad, még mielőtt a csoda láthatóan 
bekövetkezne.  

Ha kicsit elvonatkoztatunk a történettől, akkor Jézusnak ez a tette, példa kellene, hogy 
legyen mindannyiunk számára. Tudunk-e ilyen hittel imádkozni? S tudunk-e hálát adni, ahogy 
Jézus is tette? Hiszen imádságainknak elengedhetetlen része a hálaadás. Ahogyan a Filippi 
levél negyedik részében olvassuk: „imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt”. Az imádságnak ereje van, mégpedig életmegújító és 
formáló ereje. Jézus megszerezvén az életet Lázár számára, hálát adott az Atyának. Miután 
imádkozott és kiáltott Lázárnak, hogy jöjjön ki, szava által életre szólította fel, és ez elég ahhoz, 
hogy a csoda megtörténjen és élet legyen.  
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Lázár feltámadása a Szentháromság egy igaz örök Isten kegyelmes munkája által 
lehetséges, aki a teremtés kezdetén szavával teremtett, fényt a sötétségtől elválasztott, s most 
Bethániában, Lázár sírjánál emberi szemmel felfoghatatlan csodát tett. Ott, ahol az élet fénye 
ragyogott fel. Az a fény, a mi életünkben is fel kell, hogy ragyogjon. Amely, Jézusnak a halálból 
életre hívó szava általválik ígéretessé és reményteljessé. Aki isteni szóval szól – és aki együtt 
örül, vagy épp együtt könnyezik velünk.  

Ő szólít meg jelen „koporsónkban” is, bármi is legyen annak a neve! Jézus mondja: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet”. A mi életünk és jövőnk van ebben benne. Ámen! 
 
Utóima:  
Kegyelmes Istenünk! Köszönjük neked, hogy elküldted hozzánk Szent Fiadat, mint a te 
követedet, aki oly sok csodát téve erősítette a mi hitünket. Köszönjük, hogy Jézus példaként 
járva előttünk megmutatta nekünk micsoda ereje is van a teljes szívvel és őszinte hittel történő 
imádkozásnak! Köszönjük, hogy te meghallgatod a mi imáinkat, és kérjünk bármit, Te 
megadod nekünk azt! Kérünk téged segíts megtalálnunk az élet fényét, Jézus szavát és a Te 
szavadat, hogy új életre kelhessünk! Könyörgünk most hallgatótársainkért, adj nekik erőt a 
tanulmányaikhoz és segítsd előrehaladásukat. Te légy az elesettekkel, a betegekkel, a 
nyomorúságban lévőkkel. Légy tanárainkkal, egyetemi vezetőinkkel és nemzetünk vezetőivel. 
Vezesd az ő lépteiket is. Szent Fiad nevében kérünk, aki így tanított minket imádkozni: 
 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, 
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen! 
 
Ének: 475. dicséret összes verse 
1.Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg! Tiszta szívet és 
Szentlelket adj nékünk, Hallgass meg fiad nevébe, ha kérünk. 
2.Keressetek buzgón és megtaláltok! – Téged keresünk, Uram: hogy bűn s átok Erőt ne vegyen 
mirajtunk, légy nékünk Égi utunk, igazságunk, életünk! 
3.Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! – Elfáradtunk, Uram, e világ zaján; Ó, nyisd meg az égi 
béke szép honát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját! 
 
Áldás: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg 
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ámen 
 


