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

Hitet erősítő élmény

N

agyböjt 2. vasárnapján
arra buzdít bennünket a
szentmise evangéliuma, hogy
Krisztus ragyogó arcát
szemlélve haladjunk tovább
húsvéti előkészületi utunkon.
Az evangéliumban Krisztus színeváltozásáról hallottunk. Jézus kiválasztotta
három apostolát és felment
velük egy hegyre, amely a keresztény hagyomány szerint a
Tábor-hegy volt, s ott – miközben
az ószövetségi idők két legnagyobb
alakjával, Mózessel és Illés prófétával beszélgetett – színében elváltozva megmutatta az
apostoloknak dicsőségét. A történet fontos mozzanata továbbá a mennyei Atya kinyilatkoztatása Jézusról, mint szeretett Fiáról.
A mai vasárnapon Jézus bennünket is kiválaszt, mi lehetünk az egyik a három apostol közül, és felvisz minket egy

Keresztúton

A

nagyböjti időben a keresztutat
járó Jézushoz csatlakozunk.
Halálra ítélésének helyszínétől elkísérjük őt a Golgota hegyére, s útközben tehetetlenül szemléljük, ahogyan
hordozza a keresztet, többször a földre
rogy a reá nehezedő kereszttől, elviseli
a fizikai és lelki bántalmazásokat, az ostorcsapásokat és a gúnyolódásokat.
Nem tudunk neki segíteni akkor sem,
amikor megfosztják ruháitól, s felszegezik a keresztre. A keresztúti imádság
alkalmával haláltusájáról elmélkedünk.
Feltekintünk Jézus elgyötört és szenvedő arcára, s amikor kileheli lelkét,
nem csak a nap sötétedik el, hanem söNagyböjt 2.
vasárnapja
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„lelki hegyre”, hogy legalább egy rövid
időre bepillantást nyerjünk abba a
dicsőségbe, amely a feltámadáskor fog a maga teljességében
megnyilvánulni.
A színeváltozás eseménye
megszilárdítja a kiválasztott
apostolok hitét és a mi hitünket. Az apostolok számára a hit legnagyobb
próbatétele az volt, amikor
Mesterüket szenvedni és a
kereszten meghalni látták.
Az a tény, hogy a színeváltozáskor megpillanthatták Krisztus dicsőséges arcát, segített nekik
abban, hogy az Úr fájdalmas arcát
látva se veszítsék el hitüket.
Elfutnak és elmenekülnek, amikor Jézust
elfogják a Getszemáni-kertben. Péter ugyan titokban követi a csapatot a főpap házáig, de ott háromszor megtagadja az Urat. Jézus kereszthalála után félelmükben
bezárkóznak az apostolok. Szinte teljesen elveszítik hitüket
és végtelenül csalódottak. Hitüket csak a feltámadás és a feltámadt Krisztussal való találkozás tudja feléleszteni.

tétség borul hitünkre és reményünkre
is. Mi következhet a halál után? Talán a
semmi? Mi, keresztények, hisszük,
hogy van feltámadás. Legyünk hálásak
azért, ha a mai napon egyetlen pillanatra is megláthatjuk Jézus dicsőséges
arcát, s ez az élmény erősítse bennünk
a feltámadásba vetett hitet!
Ne meneküljünk el a szenvedésektől!
Ne féljük felvenni és hordozni életünk
keresztjét! Türelmesen viselt szenvedéseink értékesek, mert Krisztushoz kapcsolnak bennünket. Aki vele van a
szenvedésben és a halálban, Jézussal
fog részesülni a feltámadásban is.
Az isteni dicsőség látásának élményével haladjunk tovább nagyböjti utunkon, amelynek végén megláthatjuk
majd a feltámadás dicsőségét!

Adj bátorságot!

M

ennyei Atyánk,
te a színeváltozás hegyén kinyilvánítottad, hogy Jézus a
te szeretett Fiad és
azt kérted, hogy őt hallgassuk.
Adj nekünk tanulékony lelket, hogy
Krisztus szavában felismerjük azt az
igazságot, amely minket az üdvösségre
vezet. Adj bátorságot, hogy a ránk bízott evangéliumot buzgón hirdessük
az üdvösségre vágyó embereknek!
Add, hogy az emberek jóindulattal fogadják az evangélium szavát!
Segíts minket, hogy Krisztus evangéliumához méltóan éljünk!
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