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F.	  B.	  Meyer:	  So	  long	  as	  we	  look	  at	  second	  causes,	  at	  man	  or	  things,	  as	  being	  the	  origin	  or	  
source	  	  of	  our	  sorrows,	  we	  shall	  be	  filled	  alternately	  with	  burning	  indignation	  and	  hopeless	  
grief.	  
	  

Mindaddig,	  amíg	  másodlagos	  okokban	  –	  emberekben	  vagy	  dolgokban	  –	  keressük	  
fájdalmaink	  eredetét	  vagy	  forrását,	  csak	  düh	  és	  bánat	  fogja	  megtölteni	  lelkünket.	  

	  
Ószövetség:	  

1. Illés	  a	  zareptai	  özvegy	  fiát	  (1Kir	  17.17ff)	  
2. Elizeus	  a	  sunami	  asszony	  fiát	  (2Kir	  4)	  
3. Elizeus	  csontjaihoz	  ér	  egy	  halott	  (2Kir	  13.21)	  

Újszövetség	  
1. Jézus	  a	  naini	  özvegy	  fiát	  (Luk	  7.13-‐15)	  
2. Jézus	  Jairus	  lányát	  (Luk	  8.55)	  
3. Jézus	  Lázárt	  (Jn	  11)	  
4. Jézus	  halálakor	  szentek	  (Mt	  27.52-‐53)	  
5. Péter	  Tabitát	  (ApCsel	  9.36-‐42)	  
6. Pál	  Eutikoszt	  (ApCsel	  20.	  9-‐12)	  

A	  történetről	  
1. Lázár	  beazonosítása	  -‐	  	  

a. Mária	  és	  Márta	  falujából	  való	  
b. Annak	  a	  Máriának	  a	  testvére,	  aki	  megkente	  az	  Urat	  
c. Két	  tanulság	  

i. Bármennyire	  is	  csodálatos	  dolog	  történt	  vele,	  a	  testvérekről	  azonosítja	  
be	  János	  a	  későbbi	  olvasóközönségnek,	  mert	  a	  testvéreit	  ismerik	  

ii. Az	  igazi	  odaadás	  példájának	  valóban	  híre	  ment,	  ahogyan	  Jézus	  
megjósolta	  (Mt	  26.13)	  
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Bevezetés:	  
Illusztráció:	  Mindaddig,	  amíg	  másodlagos	  okokban	  –	  emberekben	  vagy	  dolgokban	  –	  keressük	  
fájdalmaink	  eredetét	  vagy	  forrását,	  csak	  düh	  és	  bánat	  fogja	  megtölteni	  lelkünket.	  F.B.	  Meyer	  
	  

1. „Akit	  szeretsz,	  beteg”	  –	  ISTEN	  SZÍVE	  
a. Jézus	  érzelmeinek	  több	  kifejezését	  találjuk	  itt	  egyetlen	  fejezetben,	  mint	  bárhol	  

máshol	  
i. „akit	  szeretsz”	  –	  3.	  vers	  
ii. „Jézus	  szerette”	  –	  5.	  vers	  
iii. „Lázár,	  a	  mi	  barátunk”	  –	  11.	  vers	  
iv. „örülök,	  hogy	  nem	  voltam	  ott”	  –	  15.	  vers	  
v. „megrendült	  a	  lelkében	  és	  háborgott”	  –	  33.	  vers	  
vi. „könnyekre	  fakadt”	  –	  35.	  vers	  
vii. „mélyen	  megindulva”	  –	  38.	  vers	  

b. Ugyanilyen	  gazdag	  a	  többi	  szereplő	  érzelmeit	  illetően	  is	  
i. Vannak	  akik	  sírnak	  
ii. Vannak,	  akik	  szomorúak	  
iii. Vannak,	  akik	  más	  szomorúságát	  látják	  
iv. Van,	  aki	  felindultságból	  reagál	  
v. Van,	  aki	  elkeseredettségében	  beszél	  

c. Tanulságok	  
i. Nem	  igaz,	  hogy	  mivel	  Jézus	  Isten,	  ne	  indulna	  meg	  szenvedésünkön	  

1. Persze	  tdujuk,	  hogy	  Jézus	  a	  mi	  főpapunk,	  aki	  meg	  tud	  indulni	  
2. De	  azt	  már	  sokkal	  nehezebb	  elképzelni,	  hogy	  tényleg	  meg	  is	  

szomorodik	  
ii. Mennyire	  fáj	  neked,	  ha	  gyermeked	  szívszaggatóan	  sír,	  mert	  megégette	  

a	  kezét,	  amiután	  figyelmeztetted,	  hogy	  ne	  nyúljon	  hozzá?	  Még	  ha	  
először	  indulat	  is	  van	  benned,	  hogy	  „ugye	  megmondtam”,	  ha	  még	  egy	  
kicsit	  sír,	  már	  öleled	  is	  át.	  

iii. Nem,	  mi	  már	  nem	  vagyunk	  gyermekek,	  de	  az	  Atya	  szeretete	  soha	  nem	  
múlik	  el.	  

iv. Nem,	  mi	  már	  nem	  vagyunk	  gyerekek,	  és	  ezért	  néha	  szomorúsága	  
inkább	  butaságaink	  miatt	  van,	  mint	  együttérzésből,	  de	  még	  mindig	  
szeret.	  

v. ALKALMAZÁS:	  BÍZZ	  ISTEN	  SZÍVÉBEN!	  
2. Ez	  a	  betegség	  nem	  halálos,	  hanem	  az	  Isten	  dicsőségét	  szolgálja.	  –	  ISTEN	  GONDOLATA	  

a. Az	  egyik	  legellentmondásosabb	  kijelentés,	  több	  szempontból	  is:	  
i. A	  betegség	  nem	  halálos	  –	  mégis	  belehal	  
ii. A	  betegség	  egy	  rossz	  dolog	  –	  mégis	  Isten	  dicsőségét	  szolgálja	  
iii. Teljesen	  érzéketlennek	  tűnik	  kijelentése	  –	  holott	  épp	  most	  fektettük	  le,	  

hogy	  mennyire	  szerette	  őt	  Jézus	  
b. A	  betegség	  nem	  halálos	  

i. Később	  maga	  Jézus	  mondja,	  hogy	  Lázár	  meghalt	  –	  először	  „elaludt”,	  
majd	  „meghalt”.	  Nyilván	  tudta	  mi	  fog	  történni,	  tehát	  fogalmazásából	  a	  
következőt	  tanuljuk:	  

ii. Jézus	  életünk	  eseményeit	  azok	  végkifejletének	  a	  fényében	  értékeli	  
1. Nem	  csak	  azzal	  foglalkozik	  
2. Nem	  érzéketlen	  
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3. De	  annak	  fényében	  látja,	  értékeli,	  irányítja	  
iii. Hitben	  járunk	  nem	  látásban:	  

1. Ed	  Hart:	  „The	  present	  appropriation	  of	  a	  future	  joyous	  
certainty”	  azaz	  „A	  jelenben	  magamévá	  teszek	  egy	  örömteli	  
bizonyosságot,	  ami	  a	  jövőben	  vár	  rám.”	  

2. Zsidók	  12.2	  –	  Jézus	  „az	  előtte	  levő	  öröm	  helyett	  –	  a	  gyalázattal	  
nem	  törődve	  –	  vállalta	  a	  keresztet,	  és	  az	  Isten	  trónjának	  jobbjára	  
ült.”	  

c. A	  betegség	  egy	  rossz	  dolog	  –	  de	  az	  Isten	  dicsőségét	  szogálja	  
i. Hogyan	  szolgálhatja	  valami	  rossz	  az	  Isten	  dicsőségét?	  –	  vagy	  lehet,	  

hogy	  ez	  egy	  rossz	  kérdés?	  
ii. Kezdjük	  itt:	  A	  betegség	  egy	  rossz	  dolog?	  

1. Mindenképpen	  fájdalmas	  
2. Veszteséggel	  jár	  
3. Megnehezíti	  az	  életet	  
4. Sokszor	  igazságtalan	  
5. Ha	  ez	  nem	  rossz,	  akkor	  mi	  az?	  

iii. Fordítsuk	  meg	  a	  dolgot:	  
1. A	  betegségemnek	  köszönhetően	  jobb	  ember	  lettem	  
2. Ha	  nem	  betegszek	  meg,	  soha	  nem	  ismerem	  meg	  életem	  

szerelmét	  
3. A	  betegségem	  miatt	  ezreknek	  tudok	  most	  segítséget	  és	  

reményt	  nyújtani	  
4. A	  betegségem	  előtt	  nem	  is	  éltem	  igazán	  
5. Joni	  Eareckson	  Tada	  „A	  balesetem	  a	  legjobb	  dolog,	  ami	  

történhetett	  velem	  az	  életben.”	  
(http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/2013/06/07/october
-‐26-‐2012-‐joni-‐eareckson-‐tada-‐breast-‐cancer-‐update/13587/)	  

6. A	  betegségem	  miatt	  ismertem	  meg	  Krisztust	  
7. Hát	  akkor	  a	  betegség	  egy	  jó	  dolog...	  vagy	  legalábbis	  egyeseknek	  

jó,	  másoknak	  rossz	  
8. A	  következtetés:	  NEM	  AZ	  A	  KÉRDÉS,	  HOGY	  JÓ	  VAGY	  ROSSZ-‐E	  A	  

BETEGSÉG!	  
9. Hiszen	  Jézus	  sem	  ezzel	  állítja	  szembe	  

a. Nem	  azt	  mondja:	  A	  betegség	  nem	  halálos,	  csak	  egy	  kicsit	  
rosszul	  van	  vagy	  A	  betegség	  nem	  halálos,	  csak	  lebénul	  

10. NEM:	  A	  mondat	  két	  része:	  Nem	  halálos	  –	  Isten	  dicsősége	  
iv. Nem	  az	  a	  kérdés,	  hogy	  jó	  vagy	  rossz-‐e	  ami	  velem	  történik,	  hanem	  ez:	  

hogyan	  szolgálja	  ez	  az	  Isten	  dicsőségét?	  –	  EZT	  KÉRDEZZÉTEK!	  
v. Illusztráció:	  az	  asztal	  –	  vízszintes	  vagy	  függőleges?	  

d. ALKALMAZÁS:	  ÉRTSD	  MEG	  ISTEN	  GONDOLATAIT!	  
3. Két	  napig	  azon	  a	  helyen	  maradt	  –	  ISTEN	  CSELEKEDETE	  

a. Illusztráció:	  Felhívott	  egy	  rég	  nem	  látott	  barátom...	  a	  hite	  inog,	  az	  élete	  
kérdésekkel	  tele,	  kapaszkodik,	  de	  küszködik...	  sokáig	  hallgatom,	  és	  amikor	  
szóhoz	  jutok,	  az	  első	  modatom:	  találkoznunk	  kellene	  

b. Miért	  cselekszik	  így?	  Nem	  értjük!	  Mennyiszer	  van,	  hogy	  nem	  értjük	  tetteit,	  vagy	  
azok	  hiányát.	  

i. Istenem,	  avatkozz	  közbe!	  
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ii. Istenem,	  segíts!	  
iii. Istenem,	  lépj	  már	  valamit!	  
iv. Istenem,	  akor	  inkább	  vedd	  el	  az	  életem!	  

c. Megkérdőjelezzük	  tettit,	  mert	  nem	  bízunk	  a	  szívében	  
d. Nem	  értjük	  tetteit,	  mert	  nem	  értjük	  a	  gondolatait	  
e. Tegyük	  fel,	  nem	  ismerjük	  a	  történet	  végét...	  

i. Lázár	  beteg	  
1. beteg	  vagyok	  
2. elvesztettem	  valakit	  
3. mi	  nem	  értjük	  miért	  pont	  velünk	  történik	  
4. igazságtalanul	  bántak	  velem	  

ii. Isten	  szíve:	  szeretlek	  
1. kétség	  kívül	  
2. szeretlek	  

iii. Isten	  gondolata:	  saját	  és	  Fiam	  dicsőségét	  munkálom	  
1. ne	  vízszintesen	  értékeld	  
2. keresd	  az	  én	  dicsőségem	  benne!	  
3. és	  akkor	  képes	  leszel	  a	  következőre:	  

f. ALKALMAZÁS:	  
i. HAGYD	  ISTENT	  ISTENKÉNT	  CSELEKEDNI	  
ii. TANULJ	  ÚGY	  CSELEKEDNI,	  MINT	  ISTEN	  

	  
Befejezés	  
	  
Joni	  Eareckson	  Tada	  -‐	  mellrák	  


