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 „1Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és 
testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2És 
szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája 
pedig fehéren ragyogott, mint a fény. 3És íme, megjelent előttük 
Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. 4Péter ekkor megszólalt, 
és ezt mondta Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha 
akarod, készítek itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek 
és egyet Illésnek.” 5Még beszélt, amikor íme, fényes felhő ár-
nyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szere-
tett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!” 6Amikor a 
tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta 
el őket. 7Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt 
hozzájuk: „Keljetek fel, és ne féljetek!” 8Amikor föltekintettek, 
senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. 9Miközben jöttek lefelé a 
hegyről, megparancsolta nekik Jézus: „Senkinek se mondjátok 
el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak 
közül.” 10Erre megkérdezték tőle tanítványai: „Miért mondják 
akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie?” 11Ő így 
válaszolt: „Illés valóban eljön, és helyreállít min-
dent. 12Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték 
fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak: így fog szenvedni 
tőlük az Emberfia is.” 13Ekkor megértették a tanítványok, hogy 
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.” Mt 17,1-13 
 
 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon lehetünk ma 

együtt. Következő héttől kezdődnek az úgynevezett „böjtelő 

vasárnapok”, majd a böjti hetek. Ennek a vasárnapnak az a cí-

me, mely történetünkből is egyértelműen látszódik: „A megdi-

csőült Krisztus”. Jézus az ezt megelőző eseményekben jelenti 

ki először a tanítványinak, hogy neki mennyit „kell szenved-

nie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, 

de harmadnapon fel kell támadnia” (16,21). Készíti az övéit 

arra a fájdalmas időszakra, aminek be kell következnie, amiről 

az egész Ószövetség szól, ami a Messiásra várni fog. Nem vé-

letlenül olvashatjuk ebben a történetben, hogy két olyan jelen-

tős személy jelenik meg, mint Mózes és Illés. Tudniillik Mó-

zes a törvényt, Illés a prófétákat jelképezte. A törvénynek a 

betöltése és a próféciák beteljesedése Krisztusban vált valóra. 

(2. dia) Krisztus földi életének egy ívét láthatjuk, amikor is 

Keresztelő János megkereszteli Jézust, azaz Jézus elkezdi földi 
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szolgálatát, az Atya így szól: „16Amikor pedig Jézus megke-

resztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a 

menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában alá-

ereszkedik, és őreá száll. 17És hang hallatszott a mennyből: 

„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Mt 3,16-

17, majd amikor élete végéhez közeledik a Megváltó, az Atya 

újra így szól: „hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szere-

tett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!”. Egy 

keretet ad ez a két mondat élete elején és élete végén, amikor 

megszólal az Atya. Kifejezi és megerősíti, hogy Jézus Krisztus 

az Ő Fia, akiről a próféták jövendöltek, akire, mint Messiás 

vártak, akit Ő küldött, és akiben Ő gyönyörködik. Ennél hoz-

zátesz még az Atya, hogy „reá hallgassatok!” Ezzel tulajdon-

képpen Péternek is üzen, hiszen az előző napokban „éles szó-

váltás” alakult ki Jézus és Péter között, amiről Máté így tudó-

sít: (3. dia) „22Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni 

kezdte: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg ve-

led!” 23Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: „Távozz 

tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten 

szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” Mt 16,22-

23. A „reá hallgassatok” kijelentés megerősíti, hogy semmi-

lyen emberi tett, lebeszélés nem tudja eltántorítani Jézust kül-

detése céljától, attól, hogy Ő odaadja az életét. Ezért mondja 

Jézus: (4. dia) „18Senki sem veheti el tőlem: én magamtól 

adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatal-

mam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést 

kaptam az én Atyámtól.” Jn 10,18. A Sátán sokféle alka-

lommal, módszerrel és eszközzel próbálta lebeszélni Jézust 

megváltói munkájáról, de Jézus rendíthetetlen és eltántorítha-

tatlan volt. Teljes meggyőződéssel és eltökéltséggel vitte vég-

hez mindazt, amit az Atya rábízott, azt, hogy életét odaadja 

váltságul (Mt 20,28) az emberért. Ő a bűntelen életét letette, a 

bűneinket magára vette. A tiszta ruháját levette és a mi szeny-

nyes ruhánkat felvette. Ő belehalt abba, hogy nekünk életünk 

legyen! Minden, amit Jézus vállalt, érted és értem vállalta. Van 

olyas valaki a te életedben, aki ennyit és ilyen súlyú dolgot 
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vállat érted, hogy odaadja az életét? Pál ezt így fogalmazza 

meg: (5. dia) „7Hiszen még az igazért is aligha halna meg 

valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8Isten 

azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök vol-

tunk.” Róm 5,7-8. Gondolj bele drága testvérem, volt valaki, 

akinek a te meg az én bűnös életem fontos volt. Nem az érté-

keink, hanem a bűneink! A szépért, a nemesért, a jóért köny-

nyebb valami feladni, feláldozni, na, de a bűnökért? Olyan ér-

dekes (6. dia), a napokban olvastam a 13 aradi vértanú életük 

utolsó mondatait. Hogyan adták oda életüket egy becsben tar-

tott hazáért.  

Vécsey Károly (1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok 

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szol-

gálatáért lángolt.” 

Aulich Lajos (1793–1849) német honvéd tábornok 

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halá-

lommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és 

hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.” 

Dessewffy Arisztid (1802–1849) magyar gróf, honvéd tábor-

nok 

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt 

hazám szolgálata.” 

Nagysándor József (1803–1849) magyar honvéd tábornok 

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit 

sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem 

elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” 

Török Ignác (1795–1849) magyar honvéd tábornok 

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem 

parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgál-

tam.” 

Egy jobb és szebb hazáért készek voltak meghalni, életüket 

odaadni, de mennyivel másabb az az odaadás, amit Jézus tett 

(7. dia), tudva azt, hogy őt megvetik, kigúnyolják, szidalmaz-

zák, káromolják, nem hisznek benne, s mégis azt tudta monda-
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ni „34Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cse-

lekszenek.” Lk 23,34. Ebben milyen szeretet, milyen irgalom 

van. Ezért mondja az Atya (8. dia): „reá hallgassatok”, mert 

Rá érdemes hallgatni, Őt kövessétek, mert Őt érdemes követni, 

Benne higgyetek, mert Benne érdemes hinni! 

A hegyen történt események egyrészről ezt üzenik szá-

munkra. Másrészről pedig, arról olvashatunk, hogy Pétert va-

lami megragadta azon a helyen. Valamit megtapasztalt Isten 

dicsőségéből, s ezért azt mondta: „Uram, jó nekünk itt len-

nünk.” Talán már mi is voltunk úgy egy csendeshéten, egy 

istentiszteleti alkalom után, valami megérintett, s azt mondtuk, 

jó itt lenni. A krisztusi miliő, szeretet, békesség átjárja az em-

ber szívét, s azt mondja, jó itt lenni. Mert aki Krisztussal talál-

kozik, akit Krisztus megérint, az nem szeretné, ha elmúlna az a 

csodálatos pillanat. Vajon volt már ilyen az életedben, hogy 

szerettél volna azon a helyen maradni, szeretted volna az időt 

megállítani, s azt mondani, maradjunk itt, mert jó itt?! Igen, a 

Krisztussal (9. dia) való találkozás, amikor megérint az Ő sza-

va, ilyet vált ki az emberből. Egy adott hely, egy adott pillanat, 

s azt a pillanatfelvételt legszívesebben megállítaná! Drága 

Testvérem! Volt-e már ilyen találkozásod Jézussal, azzal a 

Megváltóval, akinek a jelenlétében kezdtek rendeződni, kezd-

tek helyére kerülni a dolgok, s ennek a rendeződésnek nyoma 

maradt? Azonban a Jézussal való találkozás már nem kell, 

hogy egy hegyhez kötődjön, hanem bárhol, ahol az Ige hang-

zik, ahol a Jézussal való találkozás lehetősége megadatik, ahol 

imádságban az Ő nevét hívják segítségül, ott Ő ott van. Jézus 

megdicsőülése azóta is annyi helyen megtörtént és megtörtén-

het. (10. dia) Megtörtént a kereszten, az üres sírban, egy-egy 

eseményben, de megtörténhet a te életedben is! Krisztust ott a 

hegyen megdicsőítette az Atya, de szeretné Őt a te életedben is 

megdicsőíteni. A hívők élete színhely kell, hogy legyen, a 

megdicsőülés színhelye! Olyan szomorú, amikor hívők úgy 

élnek, úgy beszélnek, hogy az életük nem a megdicsőülés he-

gye, hanem Krisztus megszégyenítésének a színhelye. Pedig az 

Atya szeretné megdicsőíteni az Ő Fiát a te életedben is. Ha 
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nem csak a Tábor hegye, ahogy akkor volt, hanem most a te 

szíved Krisztus megdicsőülésének színhelye lenne! Szeretné, 

ha a megdicsőülés hegye lenne a te szíved, a te szád, a te éle-

ted! Milyen csodálatos lenne, ha a te jelenlétedben megtapasz-

talhatnák emberek Krisztust, s nem akarnának elmenni mellő-

led, mert Krisztus dicsőségének helye lenne az! Vágyódsz er-

re? Hogy ne csak a Tábor hegyén, hanem a te életedben is ez 

legyen?! (11. dia) Amit Pál is ír: „Jézus élete is láthatóvá le-

gyen halandó testünkben.” II Kor 4,11. 

 (12. dia) Aki új életet kapott Krisztusban, aki engedi, 

hogy Krisztus teret nyerjen az életében, akiről sugárzik Krisz-

tus, annak az élete, szíve a megdicsőülés helye! Adja az Úr, 

hogy „Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye.” (Kol 

1,27b) legyen! 


