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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Nagyböjt 2. vasárnapja 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

„Mester, jó nekünk itt lennünk!” 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

Stefan Zweig az emberi történelem néhány nagy tettéről és felismeréséről 

számol be egyik könyvében, evvel a címmel: „Az emberiség csillagórái' Az 

apostolok napról napra együtt voltak ugyan Jézussal, mégis jöttek olyan 

pillanatok, amelyekben különösen mélyen megragadta, megrendítette őket 

Jézus személye. Ilyen „csillagóra" lehetett a színeváltozás jelenete is. 

Ter 15,5-12. 17-18: Ábrahám történetében is ott van az exodus. Talán 

éppen ez a szó köti össze az ószövetségi olvasmányt és az evangéliumot. 

Az Úr ezt a parancsot adja Ábrahámnak: „Menj ki földedről, a rokonságod 

közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok majd neked!" (Ter 

12, 1). És a 4. versben ezt olvassuk: „Elindult tehát Ábrahám." Az Úr egy 

új hazát, egy új földet, és ezzel egy egészen új hitet, istenképet és 

istenkapcsolatot ígér neki és utódainak. De nincs fia, utódja, hogyan 

valósulhat meg mindez? Ábrahám kérdésére az Úr szövetséget köt vele, 

garantálja, hogy az ígéret beteljesedik. A szöveg egy számunkra már 

nagyon is idegen ókori szövetségkötési ceremóniát mutat be. Ezen ne 

akadjunk fönn, a lényeget nézzük. Ábrahám azt az ígéretet kapja, hogy fia 

születik, utódai kapják meg a földet, sőt „benned (ti. Ábrahámban) nyer 

áldást a föld minden nemzetsége” (Ter 12,3). 

Fi13,17-4,1: Szt. Pál a szentleckében figyelmeztet, hogy sokan nem így 

gondolkoznak. Krisztus keresztjének ellenségei, akik nem a kereszt 

hatékonyságától várják üdvösségüket, hanem a törvény betartásától, vagyis 

saját cselekedeteiktől. Maguk akarják saját erejükből boldogságukat 

megteremteni. Ezekkel szemben iparkodunk szenvedéseinkkel Krisztus 

szenvedését kiegészíteni, mert csak így részesülhetünk az ő 

feltámadásában. Urunk színeváltozása egyúttal jelzi azt az átalakulást, 

amelyet Jézus eszközöl bennünk, mikor feltámadásában részesít. 

Lk 9,28b-36: Az evangélista leírása szerint Jézus „színeváltozása”, isteni 

dicsőségének kinyilatkoztatása „a hegyen” történt. A jelenet előtt és után 

Jézus a szenvedését jövendöli meg tanítványainak: gondolataiban 



megjelenhetett már a Kálvária hegye, amelyen egészen 

odaadja életét érettünk. A szenvedés hegyével szembe 

helyezi az evangélium a megdicsőülés hegyét. A 

tanítványokat meglepi és megijeszti Jézus jövendölése a 

bekövetkező szenvedéséről — de megvigasztalja őket 

azzal, hogy megláttatja velük jövendő megdicsőülését. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 9,28b-36) 

Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, 

és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca 

teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme 

két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és 

haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. 

Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és 

a mellette álló két férfit. 

Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó 

nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek 

egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben 

felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. 

A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” 

Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, 

és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. 

Ezek az evangélium igéi. 

FŐSZEREPLŐ - Benyik György 

Ez a történet nem az apostolok története, hanem Jézusé, aki 

nyilvános működésének történeti óráiban felismerte 

küldetését, személyének fontosságát. Ezt a megváltói művet 

nem lehetett végigvinni az Istentől való megragadottság 

biztos tudata nélkül… Azért mondom, Jézus története, mert 

elsősorban önmagáról beszél. Az élete nem a 

rendkívüliséghez, a csodákhoz, a gyógyításokhoz, a nagyszerű retorikával 

elmondott beszédekhez kötődik, hanem az Istenhez. Úgy, mint Mózes és 

Illés élete. 

ÉBREDJ FEL ÁLMOS - Martos Levente 

Lukács elbeszélésének másik sajátossága, hogy a tanítványok tulajdonképpen 

átalusszák Jézus, Mózes és Illés beszélgetését, vagyis nem hallják, miről 

beszélgetnek. Csak akkor ébrednek fel a rájuk nehezedő  



álomból (gondoljunk megint a Getszemáni-kertre is - Lk 22,45-46), amikor a 

Törvény és a Próféták képviselői már indulni készülnek. Jézus beszélgetése 

Mózessel és Illéssel egyfelől azt jelzi, hogy ő ugyanabba az égi szférába, isteni 

dicsőségbe tartozik, mint ők. Másfelől, és erre Lukács külön is utal (vö. 9,31), 

tanúságtételük a szent iratok tanúságtétele, amelynek Jeruzsálemben kell majd 

beteljesednie. Mindezt azonban Péter és a többi tanítvány csak utólag, a 

feltámadás után értette meg, amikor Jézus „megnyitotta értelmüket, hogy 

megértsék az írásokat” (Lk 24,45). Most még a mennyei dicsőség külső jelei 

foglalkoztatják őket, összekeverik a földit és az égit. 

PÉTER, JAKAB ÉS JÁNOS IMÁJA 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi veled tartottunk a hegyre. 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és felfénylett előttünk arcod. 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és dicsőséged betöltött minket. 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és minket elnyomott az álom. 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi azt éreztük, jó nekünk itt lenni. 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és félelem szállt le ránk. Uram, Jézus, 

imádkozni hívtál, és mi hallottuk hangod. 

Uram, Jézus, imádkozni hívtál, és mi elhallgattunk. 

TALÁLKOZÁS 

A mai szentmise két ilyen találkozást ír le Istennel: Ábrahámét és a három 

apostolét. Mindkét esetben Isten a kezdeményező: Ő választja ki az embert, 

és ajánlja fel a találkozást. Ő „hív ki" a hétköznapokból, „visz föl a hegyre". 

Mégsem történhet meg mindez az ember döntése nélkül: csak az találkozhat 

vele, aki elfogadja a meghívást, aki hagyja, hogy Isten akarata beteljesedjék 

az életében. Mindkét kezdeményezés váratlanul történik: nem számítanak 

rá az érintettek. Jézus éberségre buzdítja tanítványait: folyton résen kell 

lennünk, mikor jön el az Emberfia, mikor szólít bennünket Isten, mert 

találkozni szeretne velünk. 

IMÁDKOZZUNK! 

Mennyei Atyánk, szorongva és félve hallatlan nagy dolgot kérünk 

Tőled most. Nem akarunk kisebbet kérni, de nagyobbat nem is 

tudnánk: sikerüljön végre levenni magunkról a szemünket, hogy 

akármilyen bukások, csetlések-botlások, sikertelenségek és újrakezdések 

között mégis próbálgassunk követni Téged, mások felé szolgálva. 

Jézusunk, add, hogy szolgálatunk valóban Hozzád méltó és hasonló legyen, 

hogy akivel mi találkozunk, az Veled is találkozzon, és felismerje, hogy Te 

ugyanaz vagy ma is, és itt vagy közöttünk most is. Talán így végre elhiszi 



a világ, hogy Te ma is élsz, ma is szolgálsz, ma is szeretsz, és ma is 

gyógyítasz a ma élő, Téged követő tanítványaidon keresztül. 

Urunk, könyörögve kérünk, hadd lehessünk legalább egy kicsit, va-

lamiképpen a Te követőid itt és most, ebben a nagyon hideg és didergető 

világban. Ámen. 

HEGY - Korzenszky Richard 

Fölmenni a hegyre... A hegytetőn másként látja az ember a világot. Fáradságos 

dolog följutni, önmagunkat legyőzni. De odafönn elrendeződnek a dolgok. Ami 

odalenn olyan zűrzavaros, az onnan föntről jelentéktelen ügynek tűnik. Odafönn 

távlatok nyílnak. Szükség van arra, hogy az ember kiszakadjon a hétköznapi 

szürkeségből, zűrzavarból, és rá tudjon tekinteni önmagára és az őt közvetlenül 

körülvevő világra. Szükség van a hegytető élményére, hogy a dolgok mélyére 

lássunk. Hogy a közvetlenül tapasztalható valóság mögött meglássuk a 

lényeget. 

Általában csőlátással élünk. Sokszor az 

orrunknál tovább is alig látunk. Vagy ha 

valaki célt, távlatot vázol föl számunkra, 

nem értjük, ott akarjuk hagyni: 

beleragadunk a pillanatba, a pillanatnyi 

nehézségekbe. Úgy gondoljuk vagy 

érezzük, hogy nekünk magunknak kell 

megoldanunk mindent. Hogy más ne szóljon 

bele az életünkbe. Ne keresztezze senki és semmi az utamat. Képesek vagyunk 

arra, hogy egymást ellehetetlenítsük, s aki szeretne fölmenni, kiemelkedni, vagy 

aki tényleg fönn is van, nem tudjuk elfogadni, hogy abból a helyzetből, a 

felelősség magasságából másként látszik sok minden, ami számunkra olyan 

éltbe vágóan fontos. S még akkor is, ha esetleg megadatott olykor-olykor 

számunkra, hogy megtapasztaltunk valami jót, valamit, ami az életünket 

szolgálja, ami jobbá, emberibbé tette a körülményeinket, készek vagyunk 

felejteni, visszaesni, és - bocsánat a kifejezésért - békaperspektívából látni a 

helyzetet, a helyzetünket - legyen szó a saját életünkről, legyen szó a szélesebb 

közösségünk, akár a hazánk életéről. 
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Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 
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