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+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Úgy fénylett az arca, mint a nap. 

Abban az időben: 

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca 

ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor 

Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!'' 

Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt 

hallgassátok!'' 

Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: ,,Keljetek 

fel, és ne féljetek!'' Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. 

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: ,,Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!'' 

Ezek az evangélium igéi. 

.  



1. Lectio – olvasás 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
17,1 Kai. meqV h̀me,raj e]x paralamba,nei ò VIhsou/j to.n Pe,tron kai. 
VIa,kwbon kai. VIwa,nnhn to.n avdelfo.n auvtou/ kai. avnafe,rei auvtou.j eivj 
o;roj u`yhlo.n katV ivdi,an. 

És hat nap után Jézus maga mellé veszi Pétert és Jakabot és 
Jánost, az ő testvérét, és felviszi őket egy magas hegyre egyedül. 

17,2 kai. metemorfw,qh e;mprosqen auvtw/n( kai. e;lamyen to. pro,swpon 
auvtou/ ẁj o` h[lioj( ta. de. i`ma,tia auvtou/ evge,neto leuka. w`j to. fw/j. 

És (színében) átváltozott előttük, és az ő arca ragyogott, mint a 
nap, az ő ruhái pedig fehérek lettek, mint a fény. 

17,3 kai. ivdou. w;fqh auvtoi/j Mwu?sh/j kai. VHli,aj sullalou/ntej metV 
auvtou/. 

És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, akik együtt beszélgetnek 
vele. 

17,4 avpokriqei.j de. o` Pe,troj ei=pen tw/| VIhsou/( Ku,rie( kalo,n evstin 
h`ma/j w-de ei=nai\ eiv qe,leij( poih,sw w-de trei/j skhna,j( soi. mi,an kai. 
Mwu?sei/ mi,an kai. VHli,a| mi,an. 

De Péter felelve mondta Jézusnak: „Uram, szép, hogy itt 
vagyunk: ha akarod, csinálni fogok itt három sátrat: neked egyet 
és Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” 

 

17,5 e;ti auvtou/ lalou/ntoj ivdou. nefe,lh fwteinh. evpeski,asen auvtou,j( 
kai. ivdou. fwnh. evk th/j nefe,lhj le,gousa( Ou-to,j evstin ò ui`o,j mou ò 
avgaphto,j( evn w-| euvdo,khsa\ avkou,ete auvtou/. 

Még miközben beszél, íme egy ragyogó felhő árnyékolta be őket, 
és íme egy hang a felhőből mondja: „Ez az én szeretett Fiam, 
akiben kedvem találom: őt hallgassátok.” 

17,6 kai. avkou,santej oi ̀maqhtai. e;pesan evpi. pro,swpon auvtw/n kai. 
evfobh,qhsan sfo,dra. 

És meghallva a tanítványok arcukra borultak, és nagyon féltek. 

17,7 kai. prosh/lqen o` VIhsou/j kai. a`ya,menoj auvtw/n ei=pen( VEge,rqhte 
kai. mh. fobei/sqe. 

És odament Jézus, és megérintve őket mondta: „Keljetek fel és 
ne féljetek.” 

17,8 evpa,rantej de. tou.j ovfqalmou.j auvtw/n ouvde,na ei=don eiv mh. auvto.n 
VIhsou/n mo,non. 

De felemelve a szemeiket senkit sem láttak, kivéve egyedül 
Jézust magát. 

17,9 Kai. katabaino,ntwn auvtw/n evk tou/ o;rouj evnetei,lato auvtoi/j o` 
VIhsou/j le,gwn( Mhdeni. ei;phte to. o[rama e[wj ou- o` ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou evk nekrw/n evgerqh/|. 

És miközben ők lejönnek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik 
mondva: „Senkinek se mondjátok el a látomást, amíg az 
Emberfia a halottakból fel nem támasztatott. 

 



1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 
Szent István 

Társulati Biblia 
Jeromos fordítás 

Békés-Dalos 
Újszövetségi 

Szentírás 

Károli Gáspár 
revideált fordítása 

Simon Tamás 
László o.s.b. 
Újszövetség- 

fordítása 
1Et post dies sex 
assumit Iesus Petrum 
et Iacobum et Ioan 
nem fratrem eius et 
ducit illos in montem 
excelsum seorsum.  

1Hat nap múlva Jézus 
maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és 
testvérét, Jánost, s 
fölment külön velük 
egy magas hegyre.  

1Hat nap múlva Jézus 
maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és 
Jánost, a testvérét, és 
fölvitte őket külön egy 
magas hegyre, 

1Hat nap múlva Jézus 
maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és 
testvérét Jánost, és 
egyedül őket vitte föl 
egy magas hegyre. 

1És hat nap mulva 
magához vevé Jézus 
Pétert, Jakabot és 
ennek testvérét 
Jánost, és felvivé őket 
magokban egy magas 
hegyre.  

1Hat nap múlva Jézus 
maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és 
Jánost, a testvérét, és 
felvitte őket külön egy 
magas hegyre. 

2Et transfiguratus est 
ante eos; et 
resplenduit facies eius 
sicut sol, vestimenta 
autem eius facta sunt 
alba sicut lux.  

2Ott elváltozott 
előttük: arca 
ragyogott, mint a nap, 
ruhája pedig olyan 
fehér lett, hogy 
vakított, mint a fény.  

2és színében 
elváltozott előttük. 
Ragyogott az arca, 
mint a nap, a ruhái 
pedig fehérek lettek, 
mint a napsugár. 

2Ott színében 
elváltozott előttük. 
Arca ragyogott, mint a 
nap, ruhája pedig 
tündökölt, mint a 
fény.  

2És elváltozék előttök, 
és az ő orczája ragyog 
vala, mint a nap, 
ruhája pedig fehér lőn, 
mint a fényesség.  

2Ott előttük 
elváltozott. Az arca 
ragyogott, mint a nap, 
a ruhái pedig olyan 
fehérek lettek, mint a 
fény. 

3Et ecce apparuit illis 
Moyses et Elias cum 
eo loquentes.  

3S íme, megjelent 
nekik Mózes és Illés, 
és beszélgettek vele.  

3És íme, megjelent 
nekik Mózes és Illés, s 
beszélgettek vele. 

3Egyszerre csak 
megjelent nekik 
Mózes és Illés, amint 
beszélgettek vele.  

3És ímé megjelenék ő 
nékik Mózes és Illés, a 
kik beszélnek vala ő 
vele. 

3És íme, megjelent 
nekik Mózes és Illés, 
és beszélgettek vele. 

4Respondens autem 
Petrus dixit ad Iesum: 

„Domine, bonum est 
nos hic esse. Si vis, 
faciam hic tria 
tabernacula: tibi unum 
et Moysi unum et 
Eliae unum.” 

4Péter erre így szólt 
Jézushoz: 

„Uram, jó itt nekünk! 
Ha akarod, csinálok 
ide három sátrat: egyet 
neked, egyet 
Mózesnek, egyet 
pedig Illésnek.”  

4Péter ekkor azt 
mondta Jézusnak: 

»Uram, jó nekünk itt 
lenni! Ha akarod, 
csinálok itt három 
sátrat, neked egyet, 
Mózesnek egyet és 
Illésnek egyet.«  

4Péter erre így szólt 
Jézushoz: 

„Uram, jó, nekünk itt! 
Ha akarod, csinálok itt 
három sátrat: neked 
egyet, Mózesnek egyet 
és Illésnek egyet.” 

4Péter pedig 
megszólalván, monda 
Jézusnak: 
Uram, jó nékünk itt 
lennünk. Ha akarod, 
építsünk itt három 
hajlékot, néked egyet, 
Mózesnek is egyet, 
Illésnek is egyet. 

4Péter megszólalt, és 
ezt mondta Jézusnak: 

- Uram, jó nekünk itt 
lenne! Ha akarod, 
csinálok itt három 
sátrat: egyet neked, 
egyet Mózesnek és 
egyet Illésnek. 



5Adhuc eo loquente, 
ecce nubes lucida 
obumbravit eos; et 
ecce vox de nube 
dicens: 

„Hic est Filius meus 
dilectus, in quo mihi 
bene complacui; 
ipsum audite.” 

5Amíg beszélt, 
hirtelen fényes felhő 
borult rájuk, s a 
felhőből szózat 
hallatszott: 

„Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem 
telik, őt hallgassátok!” 

5Még beszélt, amikor 
íme, fényes felhő 
árnyékolta be őket, s a 
felhőből egy hang 
szólt: 
 »Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem 
telik, őt hallgassátok«. 

5Szavai közben fényes 
felhő takarta el őket és 
a felhőből szózat 
hallatszott: 

„Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem 
telik, őt hallgassátok!” 

5Mikor ő még beszél 
vala, ímé, fényes felhő 
borítá be őket; és ímé 
szózat lőn a felhőből, 
mondván: 
Ez az én szerelmes 
Fiam, a kiben én 
gyönyörködöm: őt 
hallgassátok. 

5Még beszélt, amikor 
íme, fényes felhő 
borította be őket, s 
íme, a felhőből hang 
szólt: 

- Ez az én szeretett 
Fiam, akiben kedvem 
telik, őt hallgassátok! 

6Et audientes discipuli 
ceciderunt in faciem 
suam et timuerunt 
valde.  

6Ennek hallatára a 
tanítványok arcra 
borultak, s igen 
megrémültek.  

6Ennek hallatán a 
tanítványok arcra 
borultak és igen 
megijedtek.  

6Ennek hallatára a 
tanítványok arcra 
borultak és igen 
megijedtek.  

6És a tanítványok a 
mint ezt hallák, arczra 
esének és igen 
megrémülének.  

6Ennek hallatára a 
tanítványok arcra 
borultak, és nagyon 
megijedtek. 

7Et accessit Iesus et 
tetigit eos dixitque eis: 
„Surgite et nolite 
timere.” 

7Jézus odalépett 
hozzájuk és 
megérintette őket: 
„Keljetek fel, ne 
féljetek!” 

7Jézus odament, 
megérintette őket és 
azt mondta: 
»Keljetek föl, és ne 
féljetek!« 

7De Jézus hozzájuk 
lépett és megérintette 
őket: 
„Keljetek föl, ne 
féljetek!” 

7Jézus pedig hozzájok 
menvén, illeté őket, és 
monda: 
Keljetek fel és ne 
féljetek!  

7Jézus odament, 
megérintette őket, és 
ezt mondta: 
- Keljetek fel, és ne 
féljetek! 

8Levantes autem 
oculos suos, neminem 
viderunt nisi solum 
Iesum. 

8Amikor tekintetüket 
fölemelték, nem láttak 
senkit, csak egyedül 
Jézust.  

8Amikor fölemelték a 
szemüket, senkit sem 
láttak, csak Jézust 
egymagát. 

8Föltekintve senkit 
sem láttak, csak Jézust 
egymagát. 

8Mikor pedig 
szemeiket fölemelék, 
senkit sem látának, 
hanem csak Jézust 
egyedül. 

8Amikor felemelték a 
szemüket, senkit sem 
láttak, csak Jézust, 

9Et descendentibus 
illis de monte, 
praecepit eis Iesus 
dicens: 

„Nemini dixeritis 
visionem, donec Filius 

9A hegyről lefelé jövet 
Jézus rájuk parancsolt: 

„Ne szóljatok a 
látomásról senkinek, 
amíg az Emberfia föl 

9Amint lejöttek a 
hegyről, Jézus 
megparancsolta nekik: 

»Senkinek se 
beszéljetek a 
látomásról, amíg az 

9A hegyről lejövet 
Jézus a lelkükre 
kötötte: 

„Senkinek el ne 
mondjátok a látomást, 
amíg az Emberfia 

9És mikor a hegyről 
alájövének, 
megparancsolá nékik 
Jézus, mondván: 
Senkinek se 
mondjátok el a mit 
láttatok, míg fel nem 

9Amint lejöttek a 
hegyről, Jézus 
megparancsolta nekik: 

- Senkinek se 
beszéljetek a 
látomásról, amíg az 
Emberfia fel nem 



hominis a mortuis 
resurgat.” 

nem támad a 
halálból!” 

Emberfia a halálból 
föl nem támad.« 

halottaiból föl nem 
támad.” 

támadt az embernek 
Fia a halálból. 

támad a halottak 
közül! 

 

 

 

1.1.3. Szöveg behatárolása 
A perikópa kezdetét a Mt 17,1. versben világosan jelzi az előző 

szakaszhoz viszonyított idő- és helyszínváltozás (hat nap múlva, egy 

magas hegy), illetve a három apostol megnevezése (Péter, Jakab és 

János). A Mt 17,9. versben található újabb helyszín (a hegyről való 

lejövetel) pedig már egy következő epizód kezdetét készíti elő. Így 

tehát az evangéliumi szakaszt a Mt 17,1-9 versek között határolhatjuk 

be, amit Jézus dicsőséges eljöveteléről (Mt 16,27-28) és Illés próféta 

második eljöveteléről (Mt 17,10-13) szóló tanítás foglal keretbe. 

 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
Az evangéliumi szakasszal Máté Jézus dicsőségét kívánja feltárni, 

előkészítve ezzel az olvasókat az Úr feltámadásának örömhírére. 

Továbbá az égi szózat által a Fiú identitását is szépen megfogalmazza: 

Ő az Atya szeretett Fia. Végül pedig a külön kiválasztott apostolokkal, 

akiknek vezetője Péter, a Jézussal bensőséges, szoros kapcsolatban élő 

Egyházat kívánja ábrázolni, amelynek minden tagja arra kap meghívást, 

hogy engedelmesen hallgassa s imádja Isten Fiát, és ezáltal meglássa az 

Ő dicsőségét, ami a mennyország örök boldogságának a reményteli 

felvillantása. 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

eivj o;roj u`yhlo.n (ejsz orosz hüpszélon): Mt 17,1  ’egy magas hegyre’ 

Ez a szókapcsolat csak kétszer jelenik meg a Máté-evangéliumban: 

Jézus harmadik megkísértésekor (Mt 4,8), és az Úr színeváltozásakor 

(Mt 17,1). Az evangélista számára fontos hely a „hegy”: a Hegyi beszéd 

(Mt 5,1.14; 8,1), a magányos éjszakai imádság (Mt 14,23), a második 

csodálatos kenyér- és halszaporítás (Mt 15,29), a tanítványoknak a 

feltámadt Jézussal való találkozásának (Mt 28,16) helyszíne. Továbbá 

az Olajfák-hegye az Úr gyakori tartózkodási helye is volt (Mt 21,1; 24,3; 

26,30). Ugyanakkor ezek közül kiemelkedik, nemcsak földrajzilag, 

hanem szimbolikusan is a „magas hegy”. Az a Jézus, akit először a 

Sátán visz fel magával egy magas hegyre, hogy megmutassa neki onnan 

az egész világ gazdagságát és dicsőségét (Mt 4,8), most három 

tanítványát viszi magával fel a hegyre, hogy feltárja előttük az Ő 

dicsőségét és hatalmát (Mt 17,1). Vagyis a színében átváltozott Jézus, 

aki Úr a halál és a gonosz felett is, a világ igazi Uraként ragyog fel Máté 

ábrázolásában. 

 

avkou,ete auvtou/ (ákúete áutú): Mt 17,5 ’hallani, meghallani, meghallgatni 

valakit’ 

Az „avkou,ete” felszólító mód (imperativus praesens) jelzi (Mt 17,5), 

hogy ennek a hallgatásnak folytatódnia kell továbbra is. Nem egy 

egyszeri cselekvésre kér Isten, hanem arra szólít fel, hogy a tanítványok 



rendszeresen hallgassák szeretett Fiát. Ez nem csupán a füllel való 

hallgatást, hanem az Ige meghallgatását, megcselekvését, tettekre 

váltását jelenti, amely magatartást Jézus a Hegyi beszédben a házát 

sziklára építő, bölcs emberhez hasonlítja (Mt 7,24). Tehát a boldogság-

mondások hegyén Jézus bátorítja a hallgatóságot szavainak a 

meghallgatására, a színeváltozás magaslatán pedig maga az Atya szólítja 

erre fel a három apostolt.  

 

2. Meditáció – elmélkedés 
2.1.Patrisztikus vonal 

2.1.1. Szószerinti fordítás 

Miért vezette elő Krisztus Mózest és Illést? Ennek többféle oka 

is megnevezhető. Először is az, hogy mivel a tömeg úgy vélte, 

Krisztus nem más, mint Illés, Jeremiás vagy valamely korábbi 

próféta, elővezeti a legkiválóbb prófétákat, hogy nyilvánvalóvá 

váljon, mekkora a különbség a szolgák és az Úr között, s méltán 

érje dicséret Pétert azért, hogy Isten Fiának vallotta. De más ok 

is megnevezhető. Az emberek folyamatosan azzal vádolták, hogy 

megszegi a törvényt, s istenkáromlónak is tartották, mert olyan 

dicsőséget tulajdonít magának, amely nem az övé, hanem az 

Atyáé. Mivel ki akarta mutatni, hogy mindkét vád irigységből 

fakad, és egyik sem állja meg a helyét vele kapcsolatban, elővezeti 

azt a két személyt, aki e két téren egészen kimagasló volt. Mózest 

adta ugyanis a törvényt, s így a zsidók beláthatták, hogy nem nézte 

volna el a törvény megszegését, s nem is tanúsított volna 

tiszteletet a törvény megadójának ellensége iránt. Másrészt Illés, 

aki telve volt Isten dicsősége iránti buzgósággal, nem támogatta 

volna Krisztust, ha ellensége Istennek vagy tévesen mondja 

magát egyenlőnek az Atyával. További okként nevezhető meg, 

hogy tudatni akarta: egyaránt Ura az életnek és a halálnak, s 

mindennek parancsolni tud, ami az égben és a földön van. Ezért 

vezette elő mind azt, aki már meghalt, mind azt, aki sohasem 

szenvedett halált. Az ötödik okot maga az evangélista is 

megemlíti: ki akarta nyilvánítani a kereszt dicsőségét.  

Aranyszájú Szent János (fordította: Görföl Tibor) 

 

2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás 

Jézus Krisztus egyszerre Isten és ember fia. Ha róla beszélünk, akkor 

egy időben és párhuzamosan kell mindkettő természetet vallani. 

Amennyiben ezt elfelejtjük, akkor fennáll az a veszély, hogy egyiket 

vagy másikat jobban hangsúlyozzuk, avagy nem is beszélünk róla. 

Hasonlóképpen az igazi „istenség” megvan az emberben és az igazi 

emberi természet megvan az Istenben. A tanítványok is ezt élték át a 

hegyen. Megértették az isteni fölséget, mely benne van, de tudatlanok 

voltak a test hatalmát illetően, mely ezt az isteni fölséget befogadta. A 

színeváltozással az volt a célja, hogy a kiválasztott tanítványok szívéből 

eltörölje a kereszt botrányát. Ne zavarja meg a hitüket azoknak, 

akiknek kinyilvánította elrejtett istenségét. 

Vö.: Nagy Szent Leó pápa, Sermo 51, 1 – 3, (Leone Magno, Sermo 51, 

1-3) 

 

Ma a Tábor hegyen megláthatták a tanítványok Krisztusban az ember 

igazi istenképségét. Ahogyan a Teremtő eredetileg alkotta, amíg nem 

sötétedett el a bálványoktól. Megmutatta ugyanakkor milyen lesz az a 

jövendő élet, amely ránk az örvendezés országában vár. Megjelentek 



az Ó –és Újszövetség előfutárai, hogy Krisztussal elvezessenek a 

teljességre egy rendkívüli remekművet. Ugyanakkor a kereszt fája is 

megjelent: hegyen volt a színeváltozás és hegyen a keresztrefeszítés is, 

ahogyan a Golgotán kettő lator közt lesz, úgy van most a Tábor hegyen 

Illés és Mózes közt. Ugyanakkor egy tökéletesebb Sínai hegyet is látni 

kell. A Sínai hegyen Mózes nem láthatta Istent és megkapta a 

Tízparancsolatot, most a Tábor hegyen láthatták Krisztus dicsőségét 

és maga az Ige volt jelen. 

Vö.: Sinaita Szent Anasztáz1, Homília a Színeváltozásról, (Anastasio 

Sinaita, Hom. de Transfigurat.) 

 

2.1.3. Catena Aureából összefoglalás 
Ebben az evangéliumi szakaszban Jézus három tanítványt visz fel 

magával a hegyre, Rabanus és Remigius szerint ezzel azt jelzi, hogy 

„sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak”.2 Szent 

Jeromos azzal egészíti ki, hogy Jézus a Tábor hegyen úgy mutatkozott 

meg a tanítványoknak, ahogyan majd az ítéletkor eljön, de ez nem 

jelenti azt, hogy elvesztette volna korábbi vonásait, mert a lényege nem 

változott, csak a dicsősége lett más. Azzal kapcsolatban pedig, hogy 

megjelent Mózes és Illés Aranyszájú Szent János azt a kommentárt 

fűzi, hogy egyrészt azért jelentek meg, hogy bizonyítsák, hogy Jézus 

élet és halál felett is Úr, de úgy is lehet értelmezni, hogy ennek az 

eseménynek az az értelme, hogy megmutassa, a keresztnek dicsősége 

                                                 
1http://szent.blog.hu/2016/04/20/szent_anasztaz_atya_sinaita_szent_anasztaz_p
atriarka_urbinoi_boldog_benedek_kapucinus, 2017-02-12, Anasztáz a Sínai hegyen 
élt szerzetesként. Innen választották meg 56l-ben Antiochia pátriárkájává. Innen 
van a neve. Hivatásában nagy buzgósággal harcolt a monofizita tévtanítás ellen. A 
tévtanítók mindent elkövettek, hogy a pátriárkát saját oldalukra állítsák, de nem 
értek célt. Anasztáz körlevelekben, tanításokban hívta fel a rábízottakat, hogy a 
tévtanítástól óvakodjanak. Az ellenség hajtogatására Jusztin császár elítélte, hogy 

lesz. Ugyanakkor Hilarius szerint az a kép azt mutatja, hogy Mózes 

(vagyis a törvény) és Illés (a próféták) között Jézus mint király áll 

szilárdan. Remigius annyival egészíti ezt ki, hogy a törvény csak árnyék, 

de Jézus az evangélium fénye, ezért rá kell hallgatnunk. 

Órigenész kommentárjában megállapítja, hogy úgy, ahogy Jézus 

megkeresztelkedésénél jelent van mindhárom isteni személy, úgy itt a 

színeváltozásnál is. Az Atya hangjában, a Fiú emberségében, a Lélek 

pedig mint felhő. Ekkor az apostolok megijedtek, de Jézus megérinti 

őket, hogy így űzze el a félelmeiket. 

Remigius arról, hogy miért akarja Jézus titokban tartani a 

megtörténteket, azt a magyarázatot adja, hogy azért mert nem akarja, 

hogy az üdvrend felboruljon és a megváltás eseménye elvesszen. 

 

2.2.Tanítóhivatali vonal 

2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 
554 Attól a naptól fogva, amikor Péter megvallotta, hogy Jézus a Krisztus, az 
élő Isten Fia, a Mester "magyarázni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell 
mennie, (...) sokat kell szenvednie, megölik, de harmadnapon föl fog 
támadni" (Mt 16,21). Péter visszautasítja ezt a bejelentést; [311]a többiek sem 
tudták fölfogni. [312] Ebben az összefüggésben áll Jézus színeváltozásának 
titokzatos eseménye, [313] egy magas hegyen három kiválasztott tanú: Péter, 
Jakab és János előtt. Jézus arca és ruhája ragyogó fényessé vált; megjelent Illés 
és Mózes, és beszélgettek vele, "elmondták kivonulását, melyet majd 

eltékozolja az egyházi vagyont, ezért száműzetésbe küldte, utóda: szent Gergely a 
fáráni laura elöljárója 23 évig kormányozta helyette az egyházat, ő is kitűnt 
jótéteményeivel. Ellenségei házasságtöréssel vádolták meg, de a zsinat felmentette. 
596-ban bekövetkezett halála után Anasztáz pátriárkát visszahívták Antiochiába, és 
ő békében hunyt el 599-ben vagy 60l-ben. 

 
2 Mt 22,14 Jeromos Bibliatársulat 

http://szent.blog.hu/2016/04/20/szent_anasztaz_atya_sinaita_szent_anasztaz_patriarka_urbinoi_boldog_benedek_kapucinus
http://szent.blog.hu/2016/04/20/szent_anasztaz_atya_sinaita_szent_anasztaz_patriarka_urbinoi_boldog_benedek_kapucinus
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J311
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J312
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J313


Jeruzsálemben fog beteljesíteni" (Lk 9,31). Felhő árnyékolta be őket, és egy 
hang az égből mondta: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok" (Lk 9,35). 

555 Jézus egy pillanatra megmutatta isteni dicsőségét, megerősítvén így Péter 
hitvallását. Azt is megmutatja: Jeruzsálemben el kell szenvednie a kereszten a 
halált, hogy bemehessen "dicsőségébe" (Lk 24,26). Mózes és Illés hegyen 
látták Isten dicsőségét; a Törvény és a Próféták megjövendölték a Messiás 
szenvedéseit. [314] Jézus szenvedése az Atya akarata; a Fiú Isten szolgájaként 
cselekszik; [315] a felhő a Szentlélek jelenlétének jele: "Az egész 
Szentháromság megjelent: az Atya a hangban, a Fiú az emberben, a Szentlélek 
a fényes felhőben": [316] 

"Te színedben elváltoztál a hegyen, s amennyire képesek voltak rá, 
tanítványaid látták dicsőségedet, Krisztus Istenünk, hogy ha majd keresztre 
feszítve látnak, megértsék, hogy szenvedésed önkéntes volt; és hirdessék a 
világnak, hogy Te valóban az Atya ragyogása vagy." [317] 

556 A nyilvános élet küszöbén: a keresztség, a húsvét küszöbén: a 
színeváltozás. Jézus keresztsége "föltárta az első újjászületés misztériumát": 
keresztségünket; a színeváltozás "a második újjászületés szakramentuma": 
föltámadásunk. [318] Már most részesedünk az Úr föltámadásában a 
Szentlélek által, aki Krisztus Testének szentségeiben működik. A 
színeváltozás megízlelteti velünk Krisztus dicsőséges eljövetelét, "aki 
átalakítja gyarló testünket, hogy hasonlóvá tegye megdicsőült testéhez" (Fil 
3,21). De a színeváltozás azt is mondja, hogy "sok szorongatáson át (...) kell 
bejutnunk Isten országába" (ApCsel 14,22): 

"Ezt Péter még nem értette akkor, amikor Krisztussal akart a hegyen 
élni. [319] Ezt az életet, Péter, a halála utáni időre tartotta fönn. Most pedig 
ő maga mondja: Jöjj le a hegyről, hogy a földön fáradozzál, a földön szolgálj, 
a földön megvessenek és keresztre feszítsenek. Lejön az élet, hogy megöljék; 
lejön a kenyér, hogy éhes legyen; lejön az út, hogy útközben elfáradjon; lejön 
a forrás, hogy szomjazzon -- te pedig vonakodsz a fáradságtól?" [320] 

568 Krisztus színeváltozásának célja, hogy az apostolok hitét a szenvedéssel 
kapcsolatban megerősítse: a fölmenetel a "magas hegyre" a Kálváriára való 
fölmenetelt készíti elő. Krisztus, az Egyház feje kinyilvánítja azt, amit teste 
tartalmaz, s ami a szentségekben tükröződik: "a dicsőség reményét" (Kol 
1,27). [334] 

 

2.2.2. Pápai gondolatok 

 

II. János Pál 

VITA CONSECRATA 

15. … Ez a fényesség az Egyház minden fiát és leányát megvilágosítja, 

akik valamennyien egyformán arra kaptak meghívást, hogy Krisztust kövessék, 

azaz életük végső értelmét benne lássák és elmondhassák az Apostollal: 

„Nekem az élet Krisztus!”(Fil 1,21) Sajátosan tapasztalják meg azonban a 

megtestesült Igéből kisugárzó fényt azok, akik az Istennek szentelt életre 

hivatottak. Az evangéliumi tanácsok vállalása ugyanis arra rendeli őket, 

hogy jellé és próféciává váljanak a testvérek és nővérek közössége és a 

világ számára egyaránt. Ezért Péter lelkes szavainak: „Uram, jó itt 

nekünk!” (Mt 17,4) különös visszhangot kell kelteniük bennük. E 

szavak az egész keresztény élet Krisztus-központú feszültségét fejezik 

ki, ugyanakkor sajátos erővel jelzik azt a teljesség-igényt, amit az 

Istennek szentelt életre szóló meghívás mély dinamizmusa jelent: „Jó 

veled lennünk, odaadni magunkat neked, hogy életünk kizárólagos 

központja légy!”  Aki megkapta a Krisztussal való eme különleges 

szeretetközösség kegyelmét, úgy érzi, elragadta az Úr ragyogása: aki 

„ékesebb az emberek fiainál” (Zsolt 45,3), s akinek nincsen párja. 

17. Az Istennek szentelt személyek számára az Úr Jézus dicsőségének 

szemlélése a színeváltozásban elsősorban az Atyát, minden jó 

Teremtőjét és ajándékozóját tárja föl, aki teremtményét különleges 

szeretettel és egy sajátos küldetésre való tekintettel vonja magához (vö. 

Jn 6,44). „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mt 17,5) 

Amikor a meghívott személy ezt a belső vonzástól kísért szólítást 

követi, őt a maga kizárólagos szolgálatára hívó Isten szeretetére 

hagyatkozik, s teljesen neki és üdvözítő tervének szenteli magát. 

http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J314
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J315
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J316
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J317
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J318
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J319
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J320
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J334


19. „Fényes felhő árnyékolta be őket” (Mt 17,5). A színeváltozás egy 
jelentős spirituális értelmezése e felhőben a Szentlélek képét látja. 

Mint az egész keresztény lét, az Istennek szentelt életre szóló meghívás 

is szoros kapcsolatban áll a Szentlélek működésével. Az évezredek 

folyamán a Szentlélek tesz egyre újabb embereket fogékonnyá arra, 

hogy egy ilyen elkötelező döntés megragadó voltát fölfogják. Az Ő 

hatása alatt bizonyos értelemben újra átélik Jeremiás próféta élményét: 

„Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedessem.” (20,7) A 

Szentlélek az, aki fölébreszti a tökéletes válasz vágyát; Ő irányítja e vágy 

növekedését, érlelve a pozitív választ és támogatva hűséges 

megvalósítását; Ő alakítja a meghívottak lelkét, amikor a tiszta, szegény 

és engedelmes Krisztushoz hasonlóvá formálja és ösztökéli, hogy 

elsajátítsa az Ő küldetését. 

29. A színeváltozás szemlélésekor Péter a többi apostol nevében is 

szól: „Jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17,4) Pétert Krisztus 

dicsőségének – szívét és értelmét egyaránt elbűvölő --megtapasztalása 

nem szigeteli el a többiektől, hanem épp ellenkezőleg, még 

szorosabban köti őt a tanítványi közösséghez. Ez a Péter által használt 

többesszám segít minket abban, hogy szemléljük az Istennek szentelt 

élet helyét az Egyház misztériumában. Az Istennek szentelt élet lényegére 

irányuló teológiai reflexió az utóbbi években a II. Vatikáni Zsinatból 

kiindulva új utakat járt végig. A zsinat fényénél fölismertük, hogy az 

evangéliumi tanácsok vállalása vitathatatlanul hozzátartozik az Egyház 

életéhez és szentségéhez.[52] Ez azt jelenti, hogy az Istennek szentelt élet, 

mely a kezdetektől mindig jelen volt, soha nem hiányozhat az 

Egyházból: oly fontos eleme és jellegzetessége ugyanis, melyről nem 

szabad lemondania, mert a természetét fejezi ki. 

35. „Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak és igen 

megrémültek.” (Mt 17,6) A szinoptikus evangélisták a színeváltozás 

jelenetében – eltérő apróságoktól eltekintve --hangsúlyozzák a 

félelmet, ami elfogta a tanítványokat. Krisztus elváltozott arcának 

vonzó ragyogása nem zárja ki, hogy rettenetes félelem fogja el őket az 

isteni Fölség előtt. Az ember ugyanis Isten dicsőségének színe előtt 

mindig megtapasztalja a maga semmiségét, s emiatt rémület fogja el. 

De ez a félelem üdvösséges, az embert ugyanis az isteni tökéletességre 

emlékezteti, s ugyanakkor sürgető fölhívás a „szentségre”. 

40. „Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: Keljetek föl, 
ne féljetek!” (Mt 17,7) Mint a színeváltozáskor a három apostol, úgy 
az Istennek szentelt személyek is tapasztalatból tudják, hogy életüket 
nem mindig izzítja föl az az érezhető buzgóság, melyből a kiáltás fakad: 
„Jó nekünk itt lenni!” (Mt 17,4) Életük azonban mindig egy Krisztus 
kezétől „megérintett” élet, melyet az Ő hangja kelteget és kegyelme 
támogat. 

 

2.3.Liturgikus vonal 

2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise 

szertartásának szövegeivel 

Nagyböjt második vasárnapi evangéliuma Jézus színeváltozásának 

történetét beszéli el (Mt 17,1-9). Máté evangéliuma úgy írja le, Jézus 

arca ragyogni kezdett, a ruhája pedig vakító fehérré vált, mint a fény. 

Ehhez kapcsolható a két, választható kezdőének közül az első (Zsolt 26 

(27),8-9): „Szívem rólad mondta: „Keressétek az ő arcát!” A te arcodat 

keresem, Uram. Ne rejtsd el előlem arcodat!”– Jézus az, aki megjeleníti 

az Úr arcát a világban. 

A kezdő könyörgés szintén az evangéliumi sorokat juttatja eszünkbe: 

„Istenünk, te megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett 

Fiadra.” 

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=73#J52


A szentlecke (2Tim 1,8b-10) Jézus Krisztus megjelenéséről beszél, aki 

„legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a 

halhatatlanságot” – ez kapcsolódik a színeváltozás történetéhez: 

egyfelől a ragyogás motívumában, másrészt a mennyei állapot 

megjelenítésében.  

Az egyetemes könyörgések közül több is kapcsolható az evangéliumhoz. 

Az első könyörgés Péter szavait idézi: „Add, Urunk, hogy hívő néped 

érezze: milyen jó együtt lennünk tenálad!”. A második az Úrral való 

találkozásért imádkozik: „Részesítsd, Urunk, Egyházad tagjait a veled 

való találkozás boldogságában!”. A harmadik szintén a színeváltozásban 

felismert istenfiúságra utal vissza és köti össze az egyház jelenbeli 

életével: „Engedd, Urunk, hogy Krisztusban minden nép felismerje a 

te dicsőséges Fiadat!”  Az ötödik is visszautal a színeváltozásban 

megsejtett mennyei dicsőségre: „Add, Urunk, hogy a mennyei dicsőség 

ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit!”. A pap záró könyörgése Istent 

„minden világosság Atyjának” nevezi, ezzel is a színeváltozásban 

tapasztalt fényességhez kapcsolódva.  

Az Úr színeváltozásáról szóló prefáció is az evangélium gondolatát viszi 

tovább: „Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, – a szent 

hegyen megmutatta Nékik dicsőségének fényét. Így világossá tette 

számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet, hogy 

szenvedésére a feltámadás örök fénye virrad.” 

Az áldozási ének szintén az evangélium szavait ismétli (Mt 17,5): „Ez az 

én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”. 

Az áldozás utáni könyörgés pedig így szól: „Dicsőséges szent testedet és 

véredet magunkhoz véve hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a 

földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket. Aki élsz és 

uralkodol mindörökkön-örökké.” Ezzel ismét a színeváltozásban 

megsejtett dicsőséghez kapcsolja a liturgia szövegét. 

2.3.2. Liturgikus énekek 

 Gitáros énekek: 
 

Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha 

akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és 

Illésnek egyet!'' (Mt 17,4) 
Uram, jó nekünk itt lennünk 

https://www.youtube.com/watch?v=B3eTwlT_khk 

kotta 

http://palasthybt.hu/enekek_jezus_szivehez.pdf 44.o. 

 

 

Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha 

akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és 

Illésnek egyet!'' (Mt 17,4) 
Bemegyek a szentek szentjébe 

https://www.youtube.com/watch?v=NJeSGDDbQfU  

kotta 

http://repcevisplebania.freeiz.com/kereszteny_zene_decibel/bemegyek_a_

szentek_szentjebe.php  

 

 

Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája 

pedig vakító fehér lett, mint a fény. (Mt 17,2)  

Ragyogtasd fel arcod, szolgád fölött Isten 

https://www.youtube.com/watch?v=18fRaFh7iu4  
 

Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája 

pedig vakító fehér lett, mint a fény. (Mt 17,2)  
Élő templom - Isten fénye út a sötétben 

https://www.youtube.com/watch?v=B3eTwlT_khk
http://palasthybt.hu/enekek_jezus_szivehez.pdf%2044.o
https://www.youtube.com/watch?v=NJeSGDDbQfU
http://repcevisplebania.freeiz.com/kereszteny_zene_decibel/bemegyek_a_szentek_szentjebe.php
http://repcevisplebania.freeiz.com/kereszteny_zene_decibel/bemegyek_a_szentek_szentjebe.php
https://www.youtube.com/watch?v=18fRaFh7iu4


https://www.youtube.com/watch?v=W6vN5QkLry0  

kotta 

http://sofarportal.hu/files/hangar/letoltokozpont/dicssuli2010_kottak.pdf  

 

 

Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája 

pedig vakító fehér lett, mint a fény. (Mt 17,2)  

Mily nagy vagy Urunk 
https://www.youtube.com/watch?v=w-qumF224kA  

kotta: 

http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/N/Nagy%20vagy

%20Urunk.htm 

 

 

Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. 

De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: ,,Keljetek 

fel, és ne féljetek!'' (Mt 17,6-7) 
Golgota – A mennyben fenn a trónusnál 

https://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY 

kotta: 

http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/A/A%20mennyb

en%20fent.htm 

 

 

   

 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  

2.4.1. Tantörténetek 
Menetrend a mennyország felé 

 

Állandóan érvényben van. 

Mindenki számára csak ez az egy menetrend érvényes. 

Indulás: bármikor 

Érkezés: ahogyan az Úr akarja 

Jegyek ára: ELSŐ OSZTÁLY: ártatlanság és vértanúság 

Másodosztály: bűnbánat és bizalom Istenben 

Fapados: engesztelés, megnyugvás 

Fontos tudnivalók: 

1. menettérti jegy nincsen 

2. nem kéjutazás 

3. gyermek utazása ingyenes, ha anyjuk az Egyház tartja ölben őket. 

4. fölösleges csomagot ne vigyünk. 

Elegendő a jótettek kötege, különben fennáll a veszély, hogy lekéssük a 

vonatot.  

 

Forrás: http://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/  

Kép forrása: http://nevezes.dogshow.hu/i.php?f=jegy&lang=hu  

 

 

 

AJÁNDÉKOK, AMIK NEM KERÜLNEK SEMMIBE 

- főleg most így nagyböjt idején 

 

1. Egy jó szót szólni 

2. Egy beteget felvidítani 

3. Óvatosan csukni be az ajtót 

4. Apróságnak örülni 

5. Mindenért hálásnak lenni 

6. Jó tanácsot adni 

7. Egy levél megírásával örömet szerezni 

8. Jogos panaszt nem eleveníteni fel újra 

9. Nem tenni szóvá, amit a másik hibázik 

10. Nem sértődni meg egy félre sikerült szó miatt 

11. A levert hangulatot nem venni komolyan 

12. Megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra 

13. Megtalálni az együtt érző szót a megalázottnak 

14. Találni egy tréfás szót a gyermekeknek. 

https://www.youtube.com/watch?v=W6vN5QkLry0
http://sofarportal.hu/files/hangar/letoltokozpont/dicssuli2010_kottak.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w-qumF224kA
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/N/Nagy%20vagy%20Urunk.htm
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/N/Nagy%20vagy%20Urunk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/A/A%20mennyben%20fent.htm
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/A/A%20mennyben%20fent.htm
http://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/
http://nevezes.dogshow.hu/i.php?f=jegy&lang=hu


15. Elismerni az elkövetett helytelenséget 

16. Örülni a holnapi napnak 

17. Bizonyos dolgokra aludni egyet 

18. Mindenre rászánni a kellő időt és gondot 

19. és MINDENBEN és MINDENBEN szeretetben lenni. 

 

Forrás: http://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/  

  

 

 

Ekkor Péter így szólt Jézushoz: ,,Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha 

akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és 

Illésnek egyet!'' Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, 

és a felhőből egy hang hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben 

kedvem telik. Őt hallgassátok!'' Ennek hallatára a tanítványok földre 

borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, 

megérintette őket, és ezt mondta: ,,Keljetek fel, és ne féljetek!'' (Mt 17,4-

7) 

Történet a sasról 

 

Egy régi mese szerint egy ember a hegyekben 

befogott egy sast. Hazavitte a hatalmas 

madarat és betette a baromfiketrecbe a többi 

állat közé. A sas egy darabig ugyan 

próbálkozott a repüléssel, de a ketrec 

megakadályozta ebben. Egy idő után pedig a 

többi tyúkkal együtt csak a kukoricaszemeket 

csipegette a földről. Az ember évekkel később egy barátjának büszkén 

mutatta meg a különleges állatot, mondván: ez nem sas, hanem egy tyúk. 

A barátja azt tanácsolta neki, hogy nyissa csak ki a ketrec ajtaját, engedje 

ki az állatot, és akkor majd kiderül, hogy ez mégiscsak egy sas. Az ember 

bátran megtette, karjára vette a madarat, próbálta a magasba röppenteni, 

de az leugrott a földre, és tovább csipegette a magokat. Lám, ez egy sas 

volt, de most már csak egy tyúk – mondta a gazdája. De a barátja nem 

elégedett meg ennyivel, fogta a madarat, felmászott vele a háztetőre és a 

lehető legmagasabbra tartotta. Innen a madár már megláthatta a messzi 

távolban lévő hegyeket, láthatta a hegyek fölött szikrázó nap fényét, 

észrevette a magasban szárnyaló társait. S ekkor kiterjesztette hatalmas 

szárnyait, felröppent a magasba és elröpült. Íme, ő mégiscsak egy sas – 

mondta a barát a kissé csalódott gazdának. 

Emberi életünk sokban hasonlít a sas történetéhez. Isten szabadnak 

teremtett bennünket, hogy mindig a magasba vonzzon minket a vágy és 

állandóan felfelé, az ég felé törekedjünk. De a gonosz lélek, a sátán, 

foglyul ejt bennünket, bezár bűneink ketrecébe. A bűnök annyira 

megnyomorítják életünket, hogy már szinte el is felejtjük, hogy hol van a 

mi igazi otthonunk. Ebben a helyzetben jön a barátunk és Megváltónk, 

Jézus, aki kihoz bennünket bűneink ketrecéből, felemel bennünket, újra 

megmutatja számunkra a magasságot, a fényt, Isten gyermekeinek szabad 

életterét. Belőle merítünk új erőt, hogy visszatérjünk eredeti életünkbe, 

amit Isten készített nekünk, és újra az ég, a menny legyen a mi otthonunk. 

 
Forrás: http://metropolita.hu/m2/?p=18280 

 

 

Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: 

,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.'' (Mt 17,5) 

Alakíts, formálj engem Uram 

 

A szobrász márványtömböt nézi, és szeme 

már a kiformált szobrot látja a kőben, 

melyben majd sokan gyönyörködnek. A 

gazda a vetőmagot nézi s az érett kalászt látja 

már szeme, amiből sok embernek lesz 

kenyere. Az asztalos a deszkát szemléli, és 

szeme már látja a kész bútorokat, melyeket 

sokan használnak majd. S míg a mérnök a 

sebes folyót nézi a hegyekben, szeme már az óriási gátat látja, mely vizet 

juttat a kiszáradt földekre. A Megváltó a bűnösökre nézett és szeme már 

megtérését látja átadott életet, mely csak őt szolgálja. 

Ó Uram, bennem, bűnös emberben olyan akarat van, amely a te szent 

akaratod ellen lázadozik. A márvány enged a szobrász kezének. A 

http://ajnacsko-plebania.webnode.hu/heti-lelekemelo-2-/
http://metropolita.hu/m2/?p=18280


vetőmag kikel és kalászba szökken. A deszka nem berzenkedik az asztalos 

ellen. A folyóvíz más mederbe folyik majd, hogyha felépítik az óriás gátat. 

Ó Uram, végy kezedbe és Szentlelked által teremts újjá engem! Légy 

türelmes hozzám, ne mondj le rólam, míg olyan nem leszek, amint te 

akarod. Ámen. 
 

 

Ima Nagyböjtben 

 

„Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni 

kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér 

lett, mint a fény.” (Mt 17,2)  
Uram! Egészen a tiéd vagyok, 

 

Bennem csak a te örök napod ragyog! 

A kebledből indultam – apró porszem – 

s a kebledbe térek vissza, 

midőn megjártam a magam útját. 

Egészen a tiéd, Uram! 

Kebledtől kebledig, 

büszkén járom ismeretlen utam. 

Csak az ima léptet fokról fokra, 

árvizek árján, ormok penge hátán, 

te vagy éltem támaszbotja. 

 

A kegyelmedet kérem, Uram, 

hogy bevégezzem ismeretlen utam. 

Lelkem lelkedbe helyezem – egészen a tiéd! 

Éltem útja, két kezem munkája, 

s a lelkem elfáradt hús-ruhája, 

egészen a tiéd! 

Mint porszem indultam, 

s ha leszek sárrög, vagy hegy-magas, 

akkor is porszemként térek vissza hozzád! 

S ha éltem apró lángja kiég, 

én – a megmaradt porszem, 

egészen a tiéd, 

egészen a tiéd! 

 

,,Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy különb vagy annál, aki nem böjtölt. 

Te böjtölsz, de haragszol, ő ugyan eszik, de kedves. Te szíved kínját és 

gyomrod korgását civakodással emészted meg, ő mértékletesen eszik, és hálát 

ad Istennek.”    (Szent Jeromos) 

 

A hamu a homlokomon ma hideg maradványa egy hatalmas, fényt és meleget, 

arany ragyogását adó tűznek. Uram, ígérem, hogy láng leszek! Akik a 

közelembe jönnek, meleget és bátorítást találnak nálam. A hamu a 

homlokomon ma fekete jele a tűzbe vetett gyomoknak, melyek 

megakadályozták, hogy kikeljenek a magok. Uram, ígérem, kiirtom a 

szavaimban és tetteimben növekedő rosszakarat tüskéit, a vetélkedés, és 

megszólás töviseit! 

 

Forrás: http://metropolita.hu/m2/?p=18280  

 

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

 

 

 

 

 

 

„Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája 

pedig vakító fehér lett, mint a fény.” (Mt 17,2)  

http://metropolita.hu/m2/?p=18280


Rád bízom az életemet 

 

Mindent megtettem terveim 

megvalósítására, 

mindent. 

Figyelembe vettem az összes 

körülményeket, 

csak Istennel nem számoltam. 

Őt nem vontam be terveimbe. 

Követtem vágyaimat, 

nem törődtem Isten akaratával. 

Terveim füstbe mentek, 

vállalkozásaimban kudarcot 

vallottam. 

Semmi sem sikerült úgy, 

ahogy szerettem volna. 

Minden erőfeszítésem meghiúsult, 

életem értelmetlenné vált. 

Aztán hirtelen történt valami. 

Váratlanul, hívatlanul 

megjelent életemben, Istenem, 

Olyan gazdagság hullott felém, 

amire sohasem számítottam. 

Egyszerre minden megvilágosodott, 

az érdemesség fényében tündökölt. 

Életem görbe útja kiegyenesedett, 

világosságod biztossá tette lépteimet. 

Látom a célt ragyogni, 

lábam alá fut az élet útja. 

 

Forrás: http://metropolita.hu/m2/?p=18280  

 

 

 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkozások 

„Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s 

külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca 

ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a 

fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek.” (Mt 

17,1-3) 
Puzzle kereső (ráhangoló) 

 

Feladat: vágjuk különböző nagyságú és formájú darabokra a képet, és szórjuk 

szét a teremben.  

Nehezítésképpen: asztal alsó támlájára, fehér falra, szék aljára. 

Miután a csoport tagjai megtalálták a darabkákat, együtt rakják ki a képet és 

találják ki, hogy mit ábrázol. 

Javaslat: számoljuk meg, h hány részre vágtuk a képet, így könnyebb nyomon 

követni a hiányzó darabokat. Jobb sarkukban halványan meg is számozhatjuk 

a képeket. 

 

 
  

http://metropolita.hu/m2/?p=18280


2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 

 

Raffaello Santi: Színeváltozás (1516-1520), Vatikáni Múzeum 

  



 

2.5. Kérdések az evangéliumhoz 

-  Miért Mózessel és Illéssel beszélget Jézus? 

- Miért mondhatták a tanítványok, hogy jó nekünk itt lennünk? 
Mit élhettek át? 

- Szoktam hallgatni Jézust/Jézusra? Az imádságaimban én 

beszélek, vagy hallgatni is szoktam Istenre? 

- Mit jelzett ez a jelenet a tanítványok számára? 

- Mi a jelentősége, hogy csak három kiválasztott tanítvány 

mehetett fel? 

- Mennyire veszem észre az Úr jelenlétét az életemben? 

 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Istenünk, te megparancsoltad nekünk,  
hogy hallgassunk szeretett Fiadra.  
Táplálj minket szent igéddel,  
hogy megtisztult lélekkel,  
örvendezve szemléljük majd dicsőségedet.  
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,  
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  
Isten mindörökkön-örökké. 

 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
Uram Jézus Krisztus, három apostolodnak bepillantást engedtél a 

mennyei dicsőségbe.  

E fölséges látvány adta Péter ajkára az elragadtatott szavakat: „Uram, jó 

nekünk itt lennünk!” 

Mi is, mikor lelki vigasztalásban van részünk, szeretnénk az időt 

megállítani.  

De Mózessel és Illéssel halálodról beszélgettél. Megdönthetetlen 

tanúságtevés volt ez, hogy a mennyei dicsőségbe a Golgota útján lehet 

eljutni.  

Segíts bennünket Jó Urunk, hogy szalmaszál keresztjeink alatt ne 

roskadozzunk! Hiszen Te velünk jársz, a nagyobb terhet helyettünk 

viszed.  

Mellettünk lépdelsz kegyelmeiddel, s ha mi csak egy lábnyomot látunk, az 

annak a jele, hogy akkor, amikor a legnehezebbek szenvedéseink 

keresztjei, Te az öledben hordozol bennünket.  

Ne engedd, hogy reményünk lámpásából kifogyjon az olaj, hogy világítani 

tudjunk rászoruló embertársainknak is.  

Égi Édesanyánk példájára add, hogy szavaidat szívünkbe véssük, el-

elgondolkodván rajtuk.  Ámen.  

Pálos Nővérek   



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 

 

Jack Brauer 

  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- Hallgathatom Jézust! 

- Én is a kiválasztott tanítványok közé tartozhatom. 

- Az evangélium fénye mutatja az utat az örök élet felé. 

- Isten sosem hagyja magára az embert. 

- Ne féljetek! 

- Nekem az örömhír, hogy Jézus Krisztus az Isten országát 

mutatja meg nekem. 

- Mi is láthatjuk az Úr Jézus ragyogó arcát, mint az apostolok 

mikor elérkezik a mi időnk. 

- az imádságban ne csak a mondott ima legyen a vezérfonal, 

hanem tudjam csöndben szemlélni Krisztust. 

-  

 

 

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

-  Fedezzem fel Isten Szavának ajándékát, ahogy a nagyböjti 

üzenetében Ferenc pápa bátorít mindenkit (2017)! Konkrétan: 

napról napra fordítsak időt arra, hogy olvassam a Bibliát, hogy 

általa, benne a Fiú hangját hallhassam, s törekedjem ez alapján 

élni! 

- Egyre mélyítsem a hitemet, hogy Jézus életem Urává és 
kedvteléseim középpontjává válhasson, és hogy a Mennyei 
Atya bennem is kedvét lelje! 

- Hogy én is tanúságot tegyek Jézusról az életemben 

- Őt hallgassam... 

- Engem arra ösztönöz ez az evangéliumi szakasz, hogy az 

imádságban ne csak a mondott ima legyen a vezérfonal, hanem 

tudjam csöndben szemlélni Krisztust. 

- Ne féljek, Jézus velem van. 

 


