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

É

Dicsőségbe öltözött

É

letünk útján, amely vándorútként
és keresztútként is felfogható, reménnyel haladunk előre.
Azzal a reménnyel, hogy életünk nem
vész el a semmiben és nem a semmi
felé tart, hanem eljutunk Isten örök országába, az örökkévalóságba, amit testi
szemünkkel ugyan most még nem láthatunk, de hitünk szerint létezik, s
ahová Isten mindannyiunkat meghív és
vár. Ebbe az örök országba, öröklétbe,
ismeretlen világba, túlvilágba pillanthatott be egy rövid időre az a három
apostol, aki tanúja lehetett Jézus színeváltozásának a hegyen. Erről az eseményről olvashatunk ma, nagyböjt 2.
vasárnapján az evangéliumban. Péter,
Jakab és János apostolok lehettek a
szemtanúi annak, hogy milyen dicsőség
vár majd Jézusra a feltámadás után, illetve mire számíthatnak azok az emberek, akik eljutnak a mennyországba,
az örök üdvösségre. Az élmény felejthetetlen számukra. Megtapasztalják,
hogy jó Isten közelében lenni. Mesterük kifejezett tiltása miatt ugyan nem
beszélhettek apostoltársaiknak és máNagyböjt 2.
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soknak a hegyen átélt élményükről, de
egymás között beszélgetve többször
felidézhették azt a későbbiekben. Amikor a feltámadás húsvéti eseménye után
találkozhattak a feltámadt Úrral és láthatták őt dicsőséges, új testében, akkor
ismételten eszükbe jutottak a hegyen
történtek, az Úr alakja ragyogó fehér
ruhában és tündöklő arca, és megértették azt, hogy miért is beszélt nekik a
hegyről lejövet az Emberfia feltámadásáról.
E mai nagyböjti vasárnapon egy
rövid időre eltűnik szemünk elől a köd,
megszűnik a homály és felragyog számunkra a dicsőségbe öltözött Krisztus.
És feltárul az út, a végső cél, a „túlsó
part,” ahová életünk vezet. Életünk
nem reménytelen küzdelem tehát az
idővel, az elmúlással, hanem reményteli
előrehaladás az örök élet felé, ahová
Jézus Krisztus vezet minket. A nagyböjti időszak segítsen minket abban,
hogy újra a helyes irányba állítsuk életünket és erősítse bennünk a reményt,
hogy Isten kegyelmének és irgalmának
köszönhetően földi életünk után a feltámadás révén eljuthatunk a mennyországba.

rdemes lelki magaslatokra vágyakoznunk. Érdemes Isten után vágyakoznunk.
Érdemes
Isten
megtapasztalása után vágyakoznunk.
Ez nem mindennapi élmény számunkra. Csak ritkán, egy ember életében talán csak néhány alkalommal
fordul elő, de ez az élmény elkísér
bennünket és átsegít minden szenvedésen. Ha ezekben a hetekben nem
csak a természet tavaszi megújulását
várjuk, hanem komolyan vesszük a
lelki felkészülést és a Jézus szenvedéséről való elmélkedést, akkor húsvét
ünnepe számunkra is az Isten-látás, a
Feltámadottal való személyes találkozás napja lesz, amikor a feltámadt
Krisztus megmutatja isteni dicsőségének teljességét.

Arcod szemlélve

U

runk, Jézus Krisztus! Te egykor
a kiválasztott három apostolnak
megmutattad isteni dicsőségedet.
Kérünk, mutasd meg nekünk is dicsőséges arcodat, hogy életünk nehéz
óráiban, a szenvedések és a betegség
idején új erőt kapjunk. Mutasd meg
számunkra, milyen sors, milyen dicsőség vár ránk a feltámadást követően,
ha kitartunk veled a szenvedésben.
Erősítsd bennünk az örök élet reményét! Adj nekünk tanulékony lelket,
hogy szavadban felismerjük azt az
igazságot, amely minket az üdvösségre vezet.
Köszönjük, hogy megpillanthatjuk
dicsőséges arcodat. Ez ad erőt, hogy
kitartsunk melletted, amikor szenvedő
arcod szemléljük a kereszten.
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