
(A katolikus templomokban március 5-én, nagyböjt 
2. vasárnapján Jézus színeváltozásának történetét 
olvassák fel: Mt 17,1-13)

Jézus halála bejelentése után három 
kiválasztott tanítványával egy éjjel fel-
megy a Tábor vagy a Hermon hegyére, 
hogy ott imádkozzék. Mindenekelőtt fi-
gyelmet keltő, hogy Jézus még a tanít-
ványok közül is azt a hármat viszi csak 
magával, akik a titkok és misztériumok 
iránt a „legedzettebbek”, akik jelen vol-
tak Jairus leányának feltámasztásánál 
és később a Gecsemáné-kertbeli imád-
ságnál is. Tehát: vannak misztériumok, 
amelyek még a legbelsőbb körben sem 
elviselhetők – csak a kiváltságosak szá-
mára. Ez a tény a hívatlan „kutatók” 
számára legyen figyelmeztetés.
Ezt olvassuk: „Imádkozás közben arca 

elváltozott, és ruhája fehéren tündök-

lött”. Tehát Jézus Krisztus egész lénye 
sugárzott; mégpedig olyan erővel, hogy 
áttöri a teret és az időt, s egyszerre ott 
volt Izrael történetének az eleje (Mózes), 
a közepe (Illés), és „megbeszélik” a jövőt, 
mi történik majd Jézussal Jeruzsálem-
ben. Íme: Jézus lényének „adásában” át-
tör a múlt, a jelen, a jövő, a tér és az idő.
Azt olvassuk tovább, hogy a tanítványo-
kat elnyomta az álom. Az eredeti szöveg 
szerint elnehezednek. Nem aludtak el, 
csak elnehezedtek, azaz valami egész 
különös állapotba kerültek. Ugyanezt 
tapasztalják majd, még erőteljesebben a 
Gecsemáné-kerti imádsága alatt is.
Ebben a különös, misztikus, elneheze-
dett állapotban látnak... A görög szöveg 
is kifejezi, hogy orákulumot, misztériu-
mot látnak, azaz túllátnak a hétközna-
pi, a látható dolgokon. Valamibe belelát-
nak... Látták Jézus dicsőségét és a két 
„férfiút” a múltból.
S mint minden nehéz pillanatban, most 
is Péter szólal meg, de Lukács és mind-
egyik evangélista feljegyzi: nem tudta, 

mit beszél. Azaz: szinte transzban volt, 
s ez a csodálatos, lebegő állapot olyan 
jó, hogy szeretne ott letanyázni, s ál-
landósítani ezt a misztériumot – azaz 
szeretne három sátrat építeni, a három 
jelenésnek. ‰

Mit kezdjünk a titkokkal  
és a misztériumokkal?
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Ezután megijednek, félnek, mert felhő 
árnyékolja be őket. Nem pára, hanem a 
Sekhina, az Isten Lényét eltakaró külö-
nös „felhő” (2Móz 40,34).

Nem kevesebbet jelent ez, mint: eddig és 
ne tovább!
Ez is szolgáljon figyelmeztetésül azok 
számára, akik erőszakkal, okkult prak-
tikákkal feszegetik a misztériumokat.
Mi az, ami a mienk, ameddig mehetünk 
ebben a testben? Erre is utal ez a törté-
net, az üzenet a „felhőből”, a Sekhinából, 
az Isten Lényét rejtő valamiből.
„Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, őt 

hallgassátok!” (Lk 9,35).

Azaz ne tovább – a misztérium belsejé-
be –, hanem figyeljetek Rá. Csak Rá! S 
ahogy a szó elhangzik, Jézus már egye-
dül volt ott. Íme, a figyelmeztetés előt-
tünk áll – testben.
A másik: akik csak Őt hallgatják, azok-

nak Vele együtt le kell menniük a hegy-

ről. A misztérium hegyéről, az elmond-
hatatlan és leírhatatlan nagy élmény 
hegyéről – Jézussal szolgálni. Máris 
várja őket egy holdkóros fiú és kétség-
beesett apja.

Gyökössy Endre: Lukács örömhíre 

55 elmélkedés, magyarázat 

a „legnépszerűbb” evangéliumról. 
(keménytáblás, 448 old., 4200 Ft)

Emlékezz, 
hogy ember vagy!

Fülöp, macedóniai király udvari szolgája 
minden reggel így köszöntötte urát:
– Emlékezzél meg arról, hogy ember vagy!
Este pedig mindig ezzel a kérdéssel bú-
csúzott el királyától:
– Fülöp, gondoltál-e a nap folyamán arra, 
hogy ember vagy?

Milyen jó volna, ha reggelenként emlé-
keztetnénk magunkat arra, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, este pedig megkér-
deznénk magunktól, hogy ehhez méltóan 
viselkedtünk-e a nap folyamán!

Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy 
szóra! ...hogy észrevedd, milyen szép 

a világ! 365 rövid írás egész évre 

(248 old., 2400 Ft)

Együtt szomorkodni 

Jézussal
Az isteni Megváltó szomorkodik! Miért? 
Először a sok hiány, bűn, iszonyúság mi-
att szomorkodik. És mit akar? Hogy én 
Vele szomorkodjam...
Nekem vannak szomorúságaim, s az én 
szomorú lelkem sötét gondolatai Vele 
hangolódnak össze. Én az isteni Megvál-
tóval szomorkodom. Mindjárt világosság 
lesz, szent szomorúság lesz.
Az Úr szomorkodott az én bűneimen. Én 
megyek sokszor gyónni. Nekem Krisztus 
bánatával kell szomorkodni. Minden azon 
függ, hogy Vele. Amikor úgy szomorko-
dunk, érezzük, hogy nagyon közel jutunk 
hozzá. Megközelítem.

Prohászka Ottokár: Legyetek világító 
emberek!  Rövid elmélkedések minden 
hétre (kemény kötésben, végig színes 
fotókkal, 100 old., 1800 Ft)



– Értem. És mit kér cserébe? Netalán egy 
új szerelmet? Egy igazi párt, akivel boldog 
lesz?
– Semmi ilyesmit! – rázta meg a fejét a nő. 
– Egyszerűen szeretnék élni, 
megélni, élvezni a mát, és 
várni a holnapot. Ha ta-
lálok egy igazi társat, 
jó, ha nem, maradnak 
az élet egyszerű örö-
mei. De nem akarok 
rabja maradni a múlt-
nak. A szabadságomat ké-
rem, még ha a mostani boldog-
ságommal is kell fizetnem érte.
– Ha ezt akarja, természetesen átveszem 
öntől a nem kívánt boldogságot. Se a bol-
dogságot, se az áldást nem lehet olyannak 
adni, aki nem akarja.
– Igen, ezt akarom.
– Tudnia kell azonban, hogy én csak tisz-
tességes üzletet kötök: amit átveszek, an-
nak mindig kifizetem az árát. Csak akkor 
fogadom el az ön boldogságát, ha tudok 
adni helyette valamit, ami legalább olyan 
értékes, mint amit adott.
– Ahogy gondolja. Magára bízom.
Az öreg örmény leemelte a polcról a Szere-

lem feliratú kötetet, és kinyitotta. A lapok-
ból különös fény áradt.
– Ha szabad kérnem, nézzen a könyvbe!
A nő ránézett a lapokra: meghökkentő 
módon pont az ő szerelmük történetét 
mesélte el. A szemében különös fény vil-
lant, aztán kialudt, viszont a lapok még 
fényesebben kezdtek ragyogni. Az öreg 

örmény becsukta a könyvet, és visszahe-
lyezte a polcra.
– Nos, drága hölgyem, az üzlet első felén 
túl vagyunk. Most jöjjön az ellentétele-

zés – s ezzel egy kis csomagot 
nyújtott át.

– Köszönöm? Megkér-
dezhetem, hogy mi 
ez?
– Azt hiszem, ez az, 
amire szüksége van.

– Kicsit pontosabban?
– A mosoly – válaszolta a 

boltos.
– A mosoly? – kérdezte hitetlenkedve a 
nő.
– Igen, az a képesség, hogy tudjon őszin-
tén mosolyogni.
– Igen, a mosoly nagyon fontos – mosolyo-
dott el a nő, talán először azóta, hogy az 
megtörtént. – De miért pont ezt kapom?
– Mert egy szerelem nem akkor ér véget, 
amikor elfelejtjük, hogy milyen boldogok 
is voltunk együtt. Nem akkor, amikor 
gyűlöletet érzünk a másik iránt, de nem is 
akkor, amikor a fájdalom egész lényünket 
betölti. Nem, a szerelem, ha igazi volt és 
nem csak a vágy keresett tárgyat magá-
nak, akkor ér véget, amikor mosolyogva 
tudunk visszaemlékezni az együtt töltött 
időre. Ezt a mosolyt csomagoltam be ön-
nek, ha megengedi.

Rozványi Dávid: Boldogságságbolt 

Szeretnél te is belépni ebbe a különleges 
boltba, ahol mindenki megvásárolhatja a 
boldogságát?... (160 old, 2800 Ft)

Folytatjuk az előző számban megkezdett történetet Rozványi Dávid: Boldogságbolt című kötet-
ből; ebben a részben, teljesen meglepően, egy hölgy nem vásárolni akar boldogságot, hanem a 
sajátját akarja visszaadni, egy elmúlt, nagy, titkos szerelem boldogságát...

A visszaadott boldogság



A hónap sikerKÖNYVE
A Lélekkalauz nagyböjt napjaira 

című napi útmutató könyvet 

kínáljuk most 

1280 Ft helyett 770 Ft-ért!

5 tipp a boldogsághoz
Milyen egyszerű receptje a boldog 

életnek: csináljuk szeretettel azt, 
amit csinálunk. Karel Capek

A jó emberek saját fényükkel világítot-
ták ki maguk körül embertársaikat, 
s ők megszépültek, mert a fény a 
boldogságnak volt a visszfénye. Déry 

Tibor

A szív jósága az egyetlen olyan gaz-
dagság, amely biztosan boldoggá is 
tesz. Szent-Gály Kata

Boldogságot ott találunk, ahol máso-
kat boldoggá teszünk. Boros László

Boldog szeretnék lenni, hogy máso-
kat boldoggá tegyek. Öröm nem 
létezik vendég nélkül. Chirsitan 

Morgenstern

Nagy Alexandra: Szeretni jó!  
Minden napra egy idézet a szeretetről 
(keménytáblás, 176 old., 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Fontos kérdés 

nagyböjtre
Tudjuk, hogy amikor Isten kinyilatkoztat-

ja magát az embernek, egyúttal külde-
tést is ad neki.

Egyéni hivatásunk betöltése megkívánja, 

hogy ne csak arról mondjunk le, ami 

önmagában rossz, hanem mindarról a 

jóról is, amit Isten nem nekünk szánt. 
(Thomas Merton)

Ma igyekszem találni egy csendes ne-
gyedórát-félórát, hogy végiggondol-
hassam, mi az én élethivatásom. Meny-
nyire valósítom meg Istenem akaratát 
az életemben?

Uram, Jézusom! Az apostoloknak néhány 
rövid pillantást engedtél a mennyei fé-
nyességbe, s ők egész földi életük so-
rán ebből merítettek erőt gondjaikban. 
Reánk minden szentmisében bocsátasz 
egy-egy mennyei fénysugarat, ami be-
hatol a nyitott szívekbe. Kérlek, segíts, 
hogy evilági gondjaim soha ne tartsa-
nak távol e kegyelemözöntől – ámen.

Faághy Richárd – Nagy Alexandra: 
Lélekkalauz nagyböjt napjaira  

Ez a lélekkalauz nem mindennapi utakra 

kalauzol bennünket! No de nem pont erre 

van szükségünk az igazi megújuláshoz?... 
(120 old., 1280 Ft)


