Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Ki erősít meg?
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agyböjt 2. vasárnapjának evangéliuma az Úr színeváltozásának hegyére vezet minket. Lélekben
csatlakozunk Jézushoz és az általa kiválasztott három apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, mi is felmegyünk
a hegyre, hogy egy kis időre bepillantást
nyerhessünk abba a dicsőségbe, amely
Jézusra vár feltámadása után, és amely
örök dicsőségbe mi is eljuthatunk majd
halálunk és feltámadásunk után.
A színeváltozás eseményének megértéséhez tudnunk kell, hogy Jézus éppen
elindul Jeruzsálem felé, ahol majd szenvedése és halála történik. Galileai működése lezárult. Eddig itt tanította az
embereket és csodáival megmutatta
Isten országának jeleit. Az emberek
megérthették, hogy tanítása nem elmélet, nem életvezetési szabályok gyűjteménye, hanem rá kell lépni arra az útra,
amelyet az Úr tanítása kijelöl. Az emberek megértik azt is, hogy csodái által
Isten irgalmassága ér el az elesett emberhez, hogy segítsen rajta. Szavaival és

tetteivel Jézus feltárja, hogy ő az Isten
Fia, de ezt nem mindenki érti meg, ezért
bár sokan elfogadják őt és kifejezik
iránta hitüket, emellett vannak olyanok
is, akik elutasítják. Ez utóbbiak közlésével az evangélista azt jelzi, hogy az emberek
elutasításának
lesz
a
következménye az, hogy Jézust halálra
ítélik és megölik.
Jézus tehát elindul, úton van Jeruzsálem felé, azaz nem tér le küldetésének
útjáról. Mert küldetésétől az sem térítheti el, hogy neki meg kell halnia. A színeváltozás
eseményekor
Jézus
megerősítést kap a mennyei Atyától,

hogy jó úton halad, valóban küldetésének útján. És megerősítést kap, hogy ő
az Atyának a Fia. A felhőből az Atya
hangja hallatszik: „Ez az én szeretett
Fiam, őt hallgassátok!” Az Atya tehát
soha nem fordul el a Fiútól, mindig vele
van. Honnan veszi Jézus az erőt, hogy
végigjárja messiási útját? Honnan veszi
az erőt, hogy vállalja a szenvedést és elviselje a fájdalmakat? Honnan veszi az
erőt, hogy feláldozza magát a kereszten?
A válasz egyszerű: a mennyei Atyától.
Az Atya erősíti meg őt abban, hogy végigjárja küldetésének útját, amely üdvösségünket eredményezi.

Induljunk Jézussal!

Erősítsd hitünket!
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letünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk Jézusért. Az apostolok és a tanítványok életében
is voltak ilyen helyzetek.
De vannak olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk a kereszthordozást, talán azt is
érezzük, hogy elhagyott minket az Isten. Hitünk és hűségünk próbatételei ezek. Ki erősít meg minket ezekben az
élethelyzetekben? Honnan várhatunk ösztönző erőt, ami
átsegít minket a holtponton? Már rejtett lelki tartalékainkat
is feléltük, embertársainktól sem számíthatunk segítségre.
Minket is az Atya erősít meg: Jézus az ő szeretett Fia, őt
hallgassuk, őt kövessük! Vegyük fel újra életünk keresztjét
és induljunk Jézussal!
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runk, Jézus Krisztus! A te színeváltozásod, dicsőséged látványa egykor megerősítette az apostolok hitét.
Erősítsd meg a mi hitünket is! Ők egykor megláthatták a
te dicsőséges arcodat. A nagyböjt idején a te szenvedő arcodat szemléljük, feltekintünk a keresztre, a te szenvedő és
meggyötört arcodra, és észrevesszük, hogy tekintetedből
most is szeretet és megbocsátás sugárzik.
Segíts minket, hogy ne féljünk a szenvedésektől és az áldozattól! Ne féljünk felvenni életünk keresztjét! Hisszük,
hogy a szenvedések vállalása hozzád kapcsol minket.
Hisszük, hogy ha veled vagyunk a szenvedésben és a halálban, akkor veled együtt fogunk részesedni a feltámadásban is.
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