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Evangélium 
…”jó nekünk itt lenni”…

(Mt 17,4) 

 

Hat nap múlva Jézus maga mel-

lé vette Pétert, Jakabot és Jánost, 

a testvérét, és fölvitte őket külön 

egy magas hegyre, és színében 

elváltozott előttük. Ragyogott az 

arca, mint a nap, a ruhái pedig 

fehérek lettek, mint a napsugár. 

És íme, megjelent nekik Mózes és 

Illés, s beszélgettek vele. Péter ek-

kor azt mondta Jézusnak: ,,Uram, 

jó nekünk itt lenni! Ha akarod, 

csinálok itt három sátrat, neked 

egyet, Mózesnek egyet és Illésnek 

egyet.’’ Amíg beszélt, íme, fényes 

felhő árnyékolta be őket, s íme, a 

felhőből egy hang szólt: ,,Ez az én 

szeretett Fiam, akiben kedvem 

telik, őt hallgassátok’’ [Iz 42,1; 

MTörv 18,15]. Ennek hallatán a 

tanítványok arcra borultak és 

igen megijedtek. Jézus odament, 

megérintette őket és azt mondta: 

,,Keljetek föl, és ne féljetek!’’ Ami-

kor fölemelték a szemüket, senkit 

sem láttak, csak Jézust egymagát. 

Amint lejöttek a hegyről, Jézus 

megparancsolta nekik: ,,Senkinek 

se beszéljetek a látomásról, amíg 

az Emberfia a halottak közül föl 

nem támad.’’   

(Mt 17,1-9 ) 

 

„Te színedben átváltoztál a he-

gyen, ahogyan tanítványaid is, 

amennyire tőlük tellett. Szemlél-

hették dicsőséged, ó Krisztus Iste-

nünk! Úgy hogy amint láttak té-

ged keresztre feszítve, megértették, 

hogy szenvedésed önként vállalt 

volt és ez azt hirdeti a világnak, 

hogy te valóban az Atya tündöklő 

fénye vagy.” (Bizánci liturgia him-

nusza a színeváltozás ünnepéről). 

XVI. Benedek pápa mondja: „a 

hegy a felemelkedés helye. Nem 

csak külsőleg, bensőleg is. Sza-

badság a mindennapi élet terhé-

től. A teremtés tiszta levegőjének 

belélegzése. Ez a magasság, a te-

remtés széles látványát és szépsé-

gét kínálja. Egy belső csúcspont, 

ahonnan a teremtő Isten jól érzé-

kelhető.” 

Lelki életet nem lehet állandóan 

a magas hőfokon élni. Le kell jön-

ni a hegyről. Folytatni kell utazá-

sunkat a völgyekben, ahová tarto-

zunk. De amit a hegyen láttunk, 

annak emléke megmarad. És ha 

szembe kerülünk a völgyek rejtett 

titkainak félelmetes mélységei-

vel, emlékezni fogunk arra a di-

csőségre, ahol már voltunk.  

A tanítványok sem felejtették 

el, amit láttak. A szenvedés legsö-

tétebb pillanatában, – mert vol-

tak a Tábor hegyén – felismerték 

Jézus igazi természetét. 

Norwich-i boldog Julianna, a 14 

században élt angol aszkéta, 

„isteni szeretet kinyilatkoztatásai” 

című munkájában, következőkép-

pen írta le Jézus színeváltozásá-

nak megtapasztalását. 

„Láttam Őt, mégis kerestem. 

Mert olyan vakok és tudatlanok 

vagyunk, hogy addig soha nem 

keressük Istent, míg jóságát meg 

nem mutatja nekünk. És amikor 

meglátunk belőle valamit a kegye-

lem segítségével, akkor ugyanaz a 

kegyelem felkelti bennünk a vá-

gyat, hogy még nagyobb lelkese-

déssel keressük tovább. Ezért lá-

tom őt és keresem őt. Egyszerre 

enyém és hiányzik nekem. Ez kell, 

hogy mindennapi viselkedésünk 

részévé váljon.” 

Amikor Isten-élményről beszé-

lünk, szavaink megválogatásával 

is érzékeltetni szeretnénk az iste-

ni és emberi világ közötti másság 

határát. 

Az egyház nagy gondolkodói, 

kegyelmet hordozó misztikusai 

megértették, hogy korlátozott 

emberi gondolkodásunk, főleg 

beszédünk mindig alulmarad a 

tökéletes Isten titkainak megfo-

galmazásában. Ezért, amikor állí-

tottak valamit, rögtön tagadták is 

azt. És ezalatt nem ellentmon-

dást értettek: „láttam Őt, mégis 

kerestem”. Hanem számtalan él-

mény egyszerre történő átélésé-

nek kifejezhetetlenségét. Ezek az 

Isten-tapasztalatot békésen ki-

Ne azt kérd... 
Ne azt kérd, hogy szűnjön meg 

a nehézséged, változzon meg min-

denki körülötted, legyél már gaz-

dag és egészséges is persze! Ah-

hoz kérj segítséget, hogy mit tégy 

azért, hogy jobb legyen! 

Kérlek Istenem, adj erőt a rám 

nehezedő feladatokhoz! 

Kérlek, adj higgadtságot, hogy 

tiszta fejjel tudjak dönteni, ami-

kor itt a nagy pillanat! 

Kérlek, küldj jeleket, hogy jó 

felé tartok-e! 

Kérlek mutasd meg, mit kell 

tennem, hogy jobb szülő legyek! 

Kérlek adj elég bölcsességet ah-

hoz, hogy észrevegyem, ha valami 

nem jól működik az életemben! 

Kérlek adj erőt, hogy el tudjam 

viselni a számomra nehéz embe-

reket! 

vagy inkább: 

Kérlek, mutasd meg, hogy tu-

dok vele jobb viszonyt fenntarta-

ni! 

egészítő ellentétek. Ennek fényé-

ben Péter apostol „jó nekünk itt 

lennünk” boldogság mondása 

csak gyermeki dadogás. 

Henri Nouwen holland katoli-

kus pap, teológus írja: Jézus 

megmutatja nekünk dicsőségét, 

hogy azon csüngjünk. Ha figye-

lünk a magunkban és körülöt-

tünk világító fényre, többet és 

többet értünk meg belőle, és las-

san mi is fénnyé válunk  mások 

számára.  

Ha áldozatot kell hoznod máso-

kért, tudod, hogy ez a te színevál-

tozásod pillanata? 

Ha te sátrat akarsz építeni a 

hegyen, ami isteni örömödet el 

akarja zárni a ponyvák vékony 

falai közé, tudod, hogy ezt az él-

ményt embertársaddal is meg kell 

osztanod? 

Jézus lehív a hegyről, szenvedni 

és meghalni. Felismered ebben az 

isteni parancsot, ami mindennapi 

keresztjeink türelmes elviselését 

kéri tőlünk? 
G.F.  
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Hirdetések 
• A nagyböjti időben pénteken a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

• Március 15-én, vasárnap, az 

ünnepi szentmise délelőtt 9-kor 

kezdődik, majd ezt követően 

ünnepi megemlékezés és koszo-

rúzás lesz a Petőfi szobornál.  
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Szabó – Battancs Zoltánnét 

sz. Lajkó Margitot életének 77. 

évében március 3-án; 

† Jenei Józsefet életének 86. 

évében március 5-én; 

† Szabó Antalt életének 71. évé-

ben március 6-án a kiskun-

dorozsmai temetőben utolsó útjá-

ra kísértük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Máté volt. Az érintett 

hitelességével írja le a vele meg-

történt esetet Máté, evangéliu-

mában. (Máté 9,9)  

Új kérdésünk:  

Kik azok a bibliai alakok, 

akiktől eredezteti magát Ady 

Endre egyik versében? 

(Ezekiel 38.1) 

1. Mózes és Áron? 

2. Káin és Ábel? 

3. Góg és Magóg? 

4. Hágár és Izmael? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.  

A nyertes nevét a március 29-i 

számban közöljük. Az Ábrahám-

mal kapcsolatos játék nyertese: 

Barta Andrásné volt. 

M.L. 

Létige 
15. v.: Kiv 17,3-7; Zs 94; Róm 5,1-

2.5-8; Jn 4,5-42 

16. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 

4,24-30 

17. k.: Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 

18,21-35 

18. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 

5,17-19 

19. cs.: 2Sám 7,4-5a.12-

14a.16; Zs 88,2-29; Róm 

4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-

21.24a 

20. p.: Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 

12,28b-34 

21. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-

14 

22. v.: 1Sám 16,1b.6-7.10-13a; Zs 

22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 

Lelkiismeret-vizsgálat I.  

Ezen a héten/napon félelemből 

cselekedtem? Hogyan lehetnék 

bátrabb a következő héten/

napon? 

A hitem, meggyőződésem sze-

rint cselekedtem ezen a héten/

napon? Hogyan valósíthatnám 

meg még inkább mindazt, amiben 

hiszek? 

Mi az, amit most rögtön meg-

tennék, ha a félelem helyett a bá-

torság irányítaná a cselekedetei-

met? Mit tennék máshogy ha a 

verandán üldögélő idős önmagam 

szemével tekintenék az életemre?  

Hogyan reagálok a kudarcokra? 

Továbblépek, vagy visszavonu-

lok? 

(Dr. John Izzo) 

N.-né és K.L.-né 

Kérlek, adj bátorságot, hogy 

amikor ki kell állnom magamért, 

meg tudjam tenni! 

Kérlek, segíts, hogy a félelmei-

met le tudjam küzdeni! 

Adj olyan helyzeteket, amelyek-

ben kipróbálhatom magam! 

Kérlek, vezess rá, mit tegyek, 

hogy ne érezzem ezt a testi fájdal-

mat, milyen módszert válasszak 

az egészségem megőrzésére! 

Isten azt szereti, ha útmutatást 

kérsz arra, mit tehetnél. Ezzel 

szemben nagyon gyakori, hogy 

kész megoldásokat kérnek tőle. 

Sajnos hiába szeretnéd, hogy szép 

nagy házad legyen, és hogy rád 

találjon az igaz szerelem, gyógy-

uljon meg a tested, ha ülsz a szo-

bában és csak kérsz, csak kérsz, 

csak kérsz…. 

Mindig azt kérdezd, mit tegyél, 

mert az út a tetteiden keresztül 

vezet. Ne azt kérd, hogy javuljon 

meg a gyereked, legyen jobb tanu-

ló, gyógyuljon meg az édesanyád, 

legyen toleránsabb a párod! Kér-

heted persze, hiszen a kérés, a 

fohász mindig eljut a címzetthez 

és hatást gyakorol rá. Kisebb 

azonban az eredményessége. Azt 

kérd, hogy megtaláld a megoldást 

a kapcsolat javítására, megtaláld 

a módot arra, hogyan segíthetnél 

gyermekednek, édesanyádnak, 

párodnak, hogy együtt fejlődjetek 

a kölcsönös odafigyelés, segítség-

nyújtás terén. Tudod, az jön visz-

sza, amit szabadon engedsz ma-

gadból. Ha sok szeretetet, akkor 

még több szeretet fog visszaára-

molni. Nem biztos, hogy onnan, 

ahol útjára engedted, de éppen ez 

benne a lényeg. Ettől vagy önzet-

len, mert nem vársz viszonzást. 

Majd máskor, máshonnan megka-

pod. Ebben legyél egészen bizo-

nyos! 
(Forrás: Internet) 

N.-né és K.L.-né 

Teréz anya gondolatai 

Nagyon egyszerű a titkom: 

imádkozom. Az imádság során 

beleszeretek Jézusba. Ráébredek, 

hogy imádkozni hozzá nem más, 

mint szeretni őt. 

K.L.-né és N.-né 


