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GGóórraa  pprrzzeemmiiaannyy  
  

Wydarzenie przemienienia Jezusa na górze Tabor (Łk 9, 28-36) usytuowane jest między 

dwiema zapowiedziami Jego męki (Łk 9, 22. 44). Nie jest to przypadek. Ewangelista 

ukazuje, że krzyż i chwała są nierozłączne. Doświadczając objawienia chwały Pana na górze, 

gdzie Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o zbliżającej się męce, uczeń Chrystusa 

prowadzony jest do zrozumienia dzieła Odkupienia świata, które dokonuje się nie inaczej 

jak tylko przez wydanie Syna Człowieczego w ręce ludzi. Jezus mógł podjąć krzyż, bo trwał 

w jedności, we wspólnocie z Ojcem. Modlił się do Niego i swoim przemienieniem pokazał 

uczniom, że tylko łączność z Ojcem stanie się dla nich siłą, gdy będą świadkami śmierci 

Jezusa, gdy nastąpi czas lęku, niepewności i cierpienia. W ich sercach ma brzmieć głos Ojca, 

który dane im było słyszeć, gdy ujrzeli chwałę Pana: „On jest moim Synem wybranym, Jego 

słuchajcie”. 

 

Nie tylko Piotr, Jan i Jakub mieli taką łaskę, że Jezus zabrał ich ze sobą na spotkanie z Ojcem 

- takiego zaproszenia doświadcza każdy z nas, gdy udaje się na Eucharystię. Każda 

świątynia, w której sprawowana jest liturgia eucharystyczna jest miejscem, gdzie dokonuje 

się przemienienie - zwykły chleb przeistacza się w Ciało Chrystusa, aby potem stać się dla 

nas Pokarmem przemiany i mocy do podejmowania codziennego krzyża. Chrystus Pan 

dzieli się z nami swoją chwałą i dzięki temu również nas dotyczą słowa Ojca: jesteś moim 

dzieckiem wybranym. Przyjmujemy Ciało i Krew Syna Bożego i stajemy się do Niego 

podobni. Mamy udział w chwale Chrystusa Pana, ale i w Jego krzyżu. Wiedząc to będziemy 

doświadczać pokoju nawet w czasie porywistych, życiowych burz. Naszą siłą będzie 

modlitwa jako dziecięce zjednoczenie z Ojcem. 

 

Przemienienie Jezusa budzi uczniów ze snu i wyprowadza ich z ciemności nocy. Stają się 

synami dnia, a nie nocy. Zjednoczenie z Ojcem na modlitwie sprawia przemianę każdego 

modlącego się - spojrzenie dziecka Bożego jest jasne, promienieje miłością Ojca. U Jezusa 

zmieniła się twarz i nawet szaty stały się lśniąco białe. Modlitwa sprawia przemianę 

wewnętrzną i zewnętrzną człowieka. Jednak, żeby doświadczyć takiej przemiany trzeba 

wejść na górę modlitwy, trzeba przyjąć zaproszenie Jezusa do bycia z Nim, do wpatrywania 

się w Jego poranione i chwalebne Oblicze, a potem podjąć wskazanie Ojca do 

posłuszeństwa Synowi Bożemu.  

 

Miesiąc, w którym obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego, to czas, w którym wiele 

osób pielgrzymuje na jedną z gór duchowej przemiany - na Jasną Górę. Wiele dni w 

pątniczym utrudzeniu dobrze obrazuje, że droga do przemiany prowadzi przez krzyż. Na 

polskiej ziemi Jasna Góra jawi się jako szczególne miejsce, gdzie chwała Boga daje się nam 



 

 

poznać w miłości Matki Syna Bożego. Warto chociaż raz w życiu na tę górę wejść.   
 

Czas kontemplacji przed Najświętszym Sakramentem 
  

  

 

Chcę się wpatrywać w chwałę Pana kontemplując Jego jaśniejące Oblicze ukryte pod 

postacią Chleba. 

 

Poproszę Ducha Świętego, aby obdarzył mnie oczami, które widzą twarz Jezusa i uszami, 

które słyszą głos Ojca… 

 

Nie będę się spieszyć, powoli wejdę w wewnętrzne wyciszenie powtarzając:  

 

Dobrze, że jesteś, Panie Jezu... 

Dobrze, że mnie wziąłeś ze sobą na górę...  

Wyrwij mnie ze snu, wyprowadź z ciemności nocy... 

Rozjaśnij swoje Oblicze nade mną…, wyzwól z lęków... 

 

Teraz wsłucham się w głos Ojca:  

 

On jest moim Synem… 

Ty jesteś moim dzieckiem… 

Jam cię dziś zrodził w Synu… 

Jego słuchaj... 

 

Na koniec zawierzę siebie Ojcu przez Jego Syna w miłości Ducha Świętego. 
  

 

 


