
 

Nagyböjt 2. vasárnap  

9. évf.  

Kedves Testvérek! 

 Kedves Fiatalok!  

 

A három szentírási szöveg közül két olvasmány nagyon fontos üzenetet 

képvisel. Az ószövetségi szentírási szöveg Ábrahám Istennel kötött 

szövetségéről ad számot. Az evangéliumi rész Jézus színeváltozásának története 

arra figyelmeztethet, hogy a hozzánk eljövő második isteni személy más 

szövetséget akar kötni az emberrel. A szövetség, amelyet Isten az emberrel köt, 

arról szól, hogyan viszonyuljunk az Istenhez a hétköznapi életünkben. 

A mennyei Atya különleges méltósággal teremtette meg az embert, 

amikor saját képmására teremtette. Ezért az ember istenképisége elveszíthetetlen 

adottság, másrészt az ember személyes méltóságának alapja itt ebben a világban. 

Arra kaptunk meghívást, hogy a Mennyei Atya gyermekei legyünk. Az 

embernek a teljes boldogságra meghívása, ami a teremtéskor belénk teremtődött, 

ezért isteni eredetű, de ez a teljes boldogság csak Istennel valósítható meg.  

Az katolikus egyházban az egyházatyák általában három fokozatról 

beszélnek, amikor az emberi kapcsolatokat tárgyalják. Az atyák szerint a 

szolgák félelemből, a béresek jutalomért, a fiak szeretetből teszik a jót.  A 

szövetséget felajánló Isten nem szolgákat akar, nem béreseket, hanem fiakat, 

akik szeretetből teszik a jót, és nem a félelem vagy a jutalom miatt.  

Azt olvastuk az ószövetségi szövegben, hogy Ábrahám meghívása után, 

amikor bizonyosságot kér Istentől, arra kap felszólítást, hogy mutasson be egy 

különleges áldozatot az Istennek. A bemutatott áldozattal, Ábrahám és Isten 

szövetséget köt. Isten szerette volna, ha Ábrahám átélné, a bizonyosságot, hogy 

neki tett isteni ígéretek teljesülni fognak. Másrészt szerette volna Isten, hogy 

Ábrahám ebben a világban képes legyen megélni, hogy Istent megismerheti, 

személyes kapcsolatba kerülhet vele, a szövetség által alkalmassá válik arra, 

hogy tisztelje és szeresse Istent. 

A szövetségkötés élményét fogalmazta meg ebben a történetben a biblia. 

Ábrahámon kívül más ember nem tapasztalt hasonlót. Az ószövetségben az Isten 

szentnek mutatkozik, de nem olyan szentnek, aki elérhetetlen, hanem olyannak, 

aki népe körében lakik, aki a néppel szövetséget köt. Aki a történelemben kíséri 

az ő népét. Ezen a szövetségen keresztül a többi emberhez, sőt a többi néphez is 

eljut az ő szentsége. A szövetségben nemcsak a nép kötelezi el magát, hanem 

Isten is elkötelezi magát népe felé, hogy hűségesen támogatni fogja őket. Sőt 

elküldi hozzájuk a Messiást. 

A másik történetben Jézus színeváltozásának történetében egy újabb 

szövetség jelenik meg. Az eljött Messiás is egy személyes találkozással szerette 

volna közelebb hozni a tanítványokat a Mennyei Atyához. 



Ennek a szövetségnek és párbeszédnek, ha mi is részévé akarunk válni. 

Akkor lehetünk hallgatói, csodálói, de lehetünk cselekvő társai is Jézusnak. 

Verhetünk mi is pusztai sátrat a színeváltozás hegyén, ahogyan azt Péter szerette 

volna tenni. De a legfontosabb az, hogy valóban felébredjünk az álomból, vagyis 

kiszakadjunk hétköznapi emberi gondolatok fogságából, s ezáltal alkalmasak 

legyük arra, hogy Krisztus is önmagát ragyogtassa fel szívünkben. Ne mi 

akarjuk megszabni, hogy miként mutatkozzék Isten előttünk, hanem fogadjuk 

úgy, ahogy ő akar eljönni. 

Kedves Fiatalok! 

Nektek is színt kell vallanotok és számot kell adni, hogyan is áll Istennel 

való szövetséged, személyes kapcsolatod. Akarod-e életedben az istenképiség 

teljességét? A nagyböjt elsődleges üzenete: ne csak önmagunkra támaszkodjunk, 

hanem bennünket szerető Istenre is.  

Hétköznapjaink során sokszor kényszerülünk, hogy szerepeket játszunk, 

hogy hol ilyen, hol olyan színben tűnjünk fel, amellyel beleolvadunk a tömegbe, 

amellyel átlagosak vagyunk. Ez nagyon veszélyes lelkiállapot, hiszen Isten 

senkit sem teremtett átlagosnak. Ő mindenkit név szerint, egyedi alkotásként 

hívott létre és olyan tulajdonságokat adott, ami egyedivé tesz téged a világban. 

Lemondasz-e erről, hogy mások játékszerévé légy? 

Vajon mered-e vállalni, hogy egyszer-egyszer kilépsz a rád kényszerített 

szerepből, hogy szóba állj és szövetséget köss Istennel, mint Ábrahám, aki 

személyesen szövetséget kötött Istennel. Akár a körülötted megnyilvánuló 

közvéleménnyel szemben is? Elég bátor vagy-e hozzá? Mered vállalni a 

kalandot, ahogy Ábrahám vállalta?  

Hogy mire gondolok, egy rövid történettel szeretném megvilágítani. 

Egy kanadai film arról szólt, hogy egy fiatal társaság, osztálytársak és 

barátok egy házibulit szerveznek. Ezen a házibulin megjelenik egy jóképű 

kedves lány, osztálytársuk ismerőse, aki vak. A társaságban van egy jóképű fiú, 

aki vak kislánnyal elkezd szórakozni és úgy gondolja, hogy a vak kislányt 

néhány bókkal meg tudja hódítani. El is kezdi a közeledést, de hamar kiderül, 

hogy vak lány nem dől be az üres hamis bókoknak, és elutasítja fiút. Akkor a fiú 

elkezdett vele erőszakoskodni, de a lány nagyon határozottan visszautasította.  

A fiút nagyon meglepte a vak leány magatartása és sértette, hogy 

elutasították. Elhatározza, hogy mindenképpen meghódítja a lányt. Úgy 

gondolja, ha megtartja a szabályokat, akkor is néhány hét után és néhány üres 

bók után a lány úgyis az övé lesz. Elkezd a lánynak udvarolni, de a vak lány 

továbbra is visszautasítja a közeledést. A fiú hiúságát nagyon bántja, hogy a lány 

visszautasítja és elhatározza, hogy mindenképpen meghódítja a lányt.  

Ezért a következő alkalommal sötét szemüvegben jelenik meg és fehér 

bottal, hogy ő is csatlakozik a vakokhoz külsőségekben. Azonban a sötét 

szemüveg arra jó, hogy kritikus pillanatokban megszabaduljon tőle, hogy 

élvezze a látás előnyeit. A lány továbbra is bár kedves, de elutasító.  



A fiú közben rádöbben, hogy ez a vak lány nemcsak szép, de igen művelt 

és lelkiekben is nagyon gazdag. Hetek multával rádöbben, hogy szerelmes lett a 

lányba és most már létkérdés számára, hogy megnyerje a lány bizalmát. 

Hogy megértse a leányt, ezért megkéri, hogy tanítsa meg, hogyan kell vak 

életet élni. Megkéri a leányt, hogy ragassza a szemét mintha sérült lenne, és így 

mint vak fiatal fiú, szeretné megtapasztalni a körülötte levő világot. Megkéri, 

hogy tanítsa meg azokra a fogásokra, amelyekkel ő elboldogul a világban. A 

film bemutatja, hogy a lány hogyan próbálja rávezetni a tájékozódásra az utcán, 

hogy lehet és kell elfogadni mások segítségét, megtanítja vásárolni a boltban és 

még sok érdekes mozzanatra. 

A fiú ebben a kiszolgáltatottságában érti meg igazán, hogy a leány milyen 

kiszolgáltatott a vaksága miatt. A film bemutatja, hogy ahogy fiúban féltés és 

felelősség kezd kiépülni a leány iránt. Amilyen mértékben ez megjelenik, olyan 

mértékben kezdi a lány rábízni magát a fiúra. 

Közben a fiú szülei számára kezd világossá válni, hogy az ő nagyszerű, 

kiváló és tehetséges fiuk egy vak lányba lett szerelmes. Minden eszközzel 

igyekeznek a fiút lebeszélni, hogy szakítson a lánnyal. Miután nem vezetett 

célra, kezdik eltiltani a lánytól.  

A két fiatal ekkora már egymásba szeretett és ezek a küzdelmek a 

szülőkkel nem eltávolítják, hanem közelebb hozzák őket egymáshoz.  Hiszen a 

lány gazdagabb lett azáltal, hogy ez a fiú bizalma, féltése, óvó szeretete kíséri. A 

fiú pedig rádöbben, hogy az szerep, amelyet azért vállalt, hogy meghódítsa a 

leányt, bizony már nem szerep, hanem egy gazdag élet reményét jelenti számára. 

Eldönti, hogy vállalja ezt, a konfliktusokkal teli, de mégis a szeretet reményét 

jelentő életet. 

Hajlandó vagy-e Istennel szövetséget kiépítő élet értékeit megismerni és 

vállalni? Az Istennel való barátság, új kötelezettségeket és reményeket hozhat 

életedben, mást, mint amit a társadalom kínál? Döntöttél-e már, hogy meg 

akarod ismerni? Engeded-e, hogy Istennek hívása és szeretete eljuthasson a 

szívedig? 

Kedves fiatalok! 

Most a lelkigyakorlat előtt álltok. A Nagyböjt folyamán tegyétek lehetővé, 

hogy megjelenjenek hétköznapjaitokban Krisztus szeretetének színei. Ekkor 

érezhetitek és érthetitek meg, hogy milyen jó vele alakítani az életet. 

A fiú akkor tapasztalja meg, hogy milyen gazdagságot jelent a lány 

barátsága, amikor felelős kezd lenni érte. Felelős szeretnél lenni Istennel való 

kapcsolatodért, hogy ez által gazdagabbá tegyed az életed? Neked kell 

döntened! A te életedről van szó. Részese akarsz-e lenni ennek az isteni 

szövetségnek? Vagy sodródsz? Döntsd el! Isten hív! Készülj a felelős válaszra! 

Amen! 

  



 

Áldozat 

 

Ha csak éled s az élet, 

és nem tudatos ajándék ereidben, 

úgy könnyen megtörténhet, 

hogy hadban vagy Istennel és magaddal. 

 

Neves ki, de ne csúfolj! 

Ne örülj, ha látod kínomat! 

Engem, a szemüveges fiúcskát, 

a pápaszemes baglyot! 

És engem, a kicsi lányt, ki sohasem mosolyog, 

mert fogszabályzót visel! 

Éjjelente álomba sírom magam! 

Minden játszótéren megtalálsz, 

senki sem választ a csapatába. 

És engem, a kamaszlányt,  

ki harcot vív a múlttal és jelennel. 

Nem kérem, hogy barátkozz velem, 

csak azt kérem, ha megtennéd: 

ne nevess ki, ne csúfolj. 

Ne örülj, ha látod kínomat. 

Ne gúnyolj, mert kövér vagyok, 

sovány vagyok, törpe vagyok, langaléta vagyok, 

süket vagyok, vak vagyok. 

Hát nem azok vagyunk-e mind? 

 

Meglegyint néha a gondolat, 

hogy újra növekszünk. 

Bennünk magunkban fedezünk fel, 

egy új teljes világot. 

 

Megérted-e, hogy küldetésed, 

nem a békéért küzdeni, 

hanem hogy magad légy a béke. 

Amen. 

 

 
 


