Urunk színeváltozása
Kedves Testvérek!
A három tanítvány a földi életben megélte azt az élményt, amit majd a
mennyi boldogság jelent minden hívő ember számára. Valójában erre
vágyakozunk. Ezért is kiemelt ünnep ez a Színeváltozás ünnepe.
Nem minden tanítvány részesült ebben, de nemcsak egy tanítvány, hanem
három. A három számnak már van többes száma, és ezért már sokan megkapták
azt az élményt, amit a hívő ember vár az örök boldogságtól.
Jézus mégis a lelkükre köti, hogy erről az élményről addig ne beszéljenek,
amíg a feltámadás élményét át nem élik.
Még az apostoloknak is szükséges egyfajta lelki-szellemi fejlődés, ahhoz
hogy valamit jobban meg tudjanak élni.
A három tanítvány is Jézust követi, sőt több éven át együtt is élhettek, de
még nem nyitottak bizonyos hitigazságok megélésére.
Úgy ahogy egy gyermeki lélek is csak keveset fog fel, ért meg az isteni
titkokból, ezért szükséges számára a lelki-szellemi fejlődés.
Még egy felnőttkorban megkeresztelt ember is.
Az emberi lélek, amikor egyre többet megtapasztal, akkor nyitott nagyobb
dolgok befogadására.
A színeváltozás olyan élmény, amelyhez az emberi léleknek is fejlődnie
kell. Mi is újra és újra halljuk a színeváltozás történetét, de nem tudjuk átélni,
mert még nem vagyunk abban a lelki fejlődésben, ami kell ahhoz, hogy többet
és többet át tudjuk élni.
Ma ünnepeljük az ÖRÖKKÉVALÓSÁG élményét. Amely nem csoda,
hanem valóság.
Még egy apró csodához is hit kell. Ehhez képest az
ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT megélni, még nagyobb hitre van szükségünk.
Jézus szinte megtiltja, hogy „ne beszéljenek” erről. Mint egy jó szülő.
Vagy pedagógus, akkor ad több tudományt, amikor a gyermeknek, ha felnő és a
lélek is és a test is be tudja a többet fogadni.
Az a Nagypéntek és az a Húsvét hajnal mindennek az alapja. Ezek nélkül
nincs ÖRÖKKÉVALÓSÁG megtapasztalása.
Nekem, mint egyszerű embernek ezek a megtapasztalások szükségesek.
Megtapasztalni azt a szenvedést, amely meghozza a megváltást és átélni a
feltámadás csodáját. E kettő nélkül nincs hit! A három apostolnak jó volt ott
lenni, de nem még a kettőt együtt nem élték át.
Az emberi élet teljességéhez e kettő megélése kell. Ezért szoktuk
temetéskor azt megélni, hogy most jött ez az az idő, amikor az élet beteljesedett.
Csak a beteljesedett élet éli meg az ÖRÖKKÉVALÓSÁG csodáját.
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