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 (Łk 9, 28–36  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(28) W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na 

górę, aby się modlić. (29) Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 

odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe.  
 

 
 

 (35) A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego 

słuchajcie! (36) W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni 

zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. 
 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 29 

 

(30) A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. 

Byli to Mojżesz i Eliasz. (31) Ukazali się oni 

w chwale i mówili o Jego odejściu, którego 

miał dokonać w Jerozolimie.  

(32) Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli 

zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 

chwałę i obydwóch mężów, stojących przy 

Nim.  

(33) Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł 

do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 

Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, 

jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.                 

Nie wiedział bowiem, co mówi. (34) Gdy 

jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; 

zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok.  



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

➢ Orygenes 
 

Przemienienie 
 

Pytasz się, czy gdy przemienił się wobec tych, których przyprowadził ze sobą na 

górę wysoką, pokazał się im w postaci chwały Bożej, którą miał dawniej, a tym, 

którzy byli na dole, w postaci sługi?... Lecz posłuchaj o tym, jeśli umiesz rozumieć 

na sposób duchowy.  

Nie zostało powiedziane po prostu: „przemienił się”, ale z koniecznym 

dodatkiem, który zapisali Mateusz i Marek. U nich obydwu mamy: „przemienił się 

przed nami”. I na podstawie tego można powiedzieć, że Jezus przed jednymi się 

przemienił, a przed innymi w tym czasie się nie przemienił.  

Jeśli więc pragniesz ujrzeć Przemienienie Jezusa, które miało miejsce tylko wobec 

tych, którzy wstąpili z Nim na górę wysoką, stojącą na uboczu, patrz ze mną na 

Jezusa w Ewangelii. Jest On poznany w sposób prosty – i jak ktoś powiedział, 

wedle ciała – przez tych, którzy przez znakomite czyny i słowa nie wstępują na 

górę wysoką mądrości.  

Ci natomiast, którzy nie wedle ciała, ale według teorii widzą całą Ewangelię, a 

Jego dostrzegają wedle swej wiedzy w jego Boskiej formie – przed tymi tylko 

przemieni się Jezus, a nie przed tamtymi, którzy byli na dole. 

Gdy zaś się przemienił, oblicze Jego zajaśniało jak słońce, aby stało się widoczne 

dla synów światłości, którzy zrzucili z siebie uczynki ciemności, a przyodziali się w 

zbroję światła i którzy przestali być synami ciemności i nocy, a stali się synami dnia 

i chodzą godnie jak w dzień, i zajaśniał przed nimi nie w sposób zwyczajny jak 

słońce, ale okazał się dla nich słońcem sprawiedliwości. 

Ale On nie tylko przemienił się wobec tych uczniów i nie dodał jedynie tego do 

swego Przemienienia, że oblicze Jego zajaśniało jak słońce, ale także szaty Jego stały 

się jasne jak słońce wobec tych, których zaprowadził na górę.  

Szaty Jego to słowa i pisma Ewangelii, w które jest odziany. 

Sądzę także, że pisma, które wydali apostołowie o Jezusie, stanowią także szatę 

Jezusa, która stała się śnieżnobiała dla uczniów wstępujących z Jezusem... Jeśli więc 

widzisz kogoś nie tylko dokładnie wyjaśniającego prawdy o Jezusie, ale który 

dokładnie, słowo po słowie wyjaśnia Ewangelię, nie zawahaj się powiedzieć, że on 

właśnie widzi Jezusa białego jak śnieg.  



 

➢ Św. Leon Wielki 
 

Wobec wybranych świadków odsłania Pan swoją chwałę 

 

Chcąc iść za Nim, powinni zaprzeć się siebie samych, a żyjąc nadzieją 

pozyskania rzeczy wiecznych, utratę doczesnych uważać sobie za drobiazg nic 

nieznaczący.  

 Jedynie bowiem ten zachowa swoje życie, kto nie zawaha się oddać je za 

Chrystusa (por. Mt 16, 24).  

Aby apostołowie powzięli całym sercem niezłomne i szczęśliwe męstwo, a 

pozbyli się zupełnie lęku przed czekającym Go twardym krzyżem, aby nie 

wstydzili się męki Chrystusowej i nie gorszyli się ową cierpliwością, z jaką miał 

podjąć okrutne cierpienie – acz bez uszczerbku dla swej mocy i chwały – wziął 

Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i wszedłszy z nimi czterema na górę wysoką, 

ukazał im swą chwałę w całym blasku.  

Bo chociaż oni rozumieli, że jest w Nim majestat Boski, nie domyślali się jeszcze, 

jaka potęga tai się też w Jego ciele okrywającym Bóstwo. Do tego właśnie bardzo 

wyraźnie i znacząco zmierzała obietnica, że niektórzy z otaczających Go uczniów 

„nie skosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego w królestwie swoim” (Mt 26, 

29).  

To znaczy, że jeszcze przed swoją śmiercią zobaczą Go w królewskiej jasności 

właściwej z osobna także ludzkiej Jego naturze. To właśnie chciał ukazać tym trzem 

mężom naocznie. Bo owego niewysłowionego i niedostępnego widzenia samego 

Bóstwa, jakie zachowane jest błogosławionym czystego serca, żadną miarą nie 

mogli oni dostąpić i oglądać, dopóki śmiertelnym ciałem byli obleczeni.  

Wobec tedy wybranych kilku świadków odsłania Pan swoją chwałę i ukazuje 

swoje człowieczeństwo, wspólne Mu z innymi ludźmi, w takim blasku, że twarz 

Jego jaśnieje jak słońce, a szaty Jego są jak śnieg białe.  

 

W tym Przemienieniu chodziło głównie o to, żeby 

❖ usunąć z serca uczniów zgorszenie krzyża, a także  

❖ ujawnieniem majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wie-

rze, jakie mogłoby nastąpić na widok poniżającej, choć dobrowolnie 

podjętej męki.  



Niemniej przeto troszczył się Pan jeszcze o to, aby całemu świętemu Kościołowi 

dać silną podstawę nadziei.  

Całe mianowicie Ciało Chrystusa miało się stąd dowiedzieć, jaka je oczekuje 

przemiana i w jakiej chwale mogą uczestniczyć Jego członki, skoro Jego głowa tak 

nią naprzód przyświeca. To samo zresztą zupełnie wyraźnie powiedział Pan, 

nawiązując do swego przyjścia w majestacie: „Wtedy sprawiedliwi – mówił – będą 

świecić jak słońce w królestwie Ojca swego” (Mt 13, 43).  

 

❖ Takie również znaczenie ma świadectwo Świętego Pawła Apostoła: „Sądzę 

bowiem – powiada on – że cierpienia czasu teraźniejszego niczym są                       

w porównaniu z przyszłą chwałą, która w nas się objawi” (Rz 8, 18).  

❖ Nie co innego ma też na myśli apostoł, mówiąc w innym miejscu: „Boście 

umarli i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, 

życie wasze, okaże, tedy i wy z Nim okażecie się w chwale” (Kol 3, 3)... 

 

Apostoł Piotr przejęty do żywego tym odsłonięciem świętej tajni, patrzył na ten 

świat z wysoka, a odczuwając odrazę do rzeczy ziemskich, w zachwyceniu, 

rzekłbyś, rwał się duchem ku wieczności. To wszystko, na co patrzył, taką 

napełniało go radością, że pragnął pozostać na stałe z Jezusem tam, gdzie miał 

szczęście oglądać Przemienienie Pańskie.  

 

Dlatego mówi: „Panie, dobrze jest nam tu być; jeśli chcesz, uczyńmy tu trzy 

przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden” (Mt 17, 4).  

 

Ale Pan nic nie odpowiada na tę podsuwaną Mu myśl, dając poznać w ten 

sposób Piotrowi, że pragnienie jego nie jest wprawdzie niczym zdrożnym, ale nie 

zgadza się z porządkiem rzeczy. Bo naprzód, tylko śmierć Chrystusa może świat 

zbawić, następnie zaś przykład Pana dodaje otuchy wierzącym. 

Choć bowiem przyrzeczone nam szczęście nie podlega najmniejszej wątpliwości, 

powinniśmy jednak zrozumieć, że dopóki żyjemy wśród pokus i doświadczeń, 

trzeba nam pierwej prosić o wytrwanie niźli o chwałę. Szczęście królowania nie 

może przecież uprzedzać czasów cierpienia. 

 

 

 

 



➢ Św. Piotr Wielebny 
 

Twarz Jego stała się jak słońce 

 

 „Twarz Jego stała się jak słońce” (Mt 17, 2nn). Cóż w tym dziwnego, że twarz 

Jego stała się jak słońce, przecież On sam jest słońcem? Cóż więc w tym dziwnego, 

że twarz Słońca stała się jak słońce? Był słońcem, lecz ukrytym za chmurą, a teraz 

ona się usunęła, aby na chwilę zabłysnął.  

Co znaczy: chmura odsunęła się? Nie ciało zostało usunięte, ale na chwilę słabość 

ciała. To jest chmura, o której pisze prorok: „Oto Pan wstępuje na lekką chmurę” 

(Iz 19, 1).  

Chmurą jest ciało zakrywające Boskość; lekkie, bo nie niesie w sobie żadnej 

niegodziwości. Chmura ta zakrywa Boski blask; jest lekka i została przeniesiona do 

Boskiej chwały. Chmura, bo w Pieśni nad Pieśniami czytamy: „Usiadłam w cieniu 

tego, którego pożądałam” (Pnp 2, 3).  

Jest lekka, bo jest to ciało Baranka, który gładzi grzechy świata, a gdy one 

zostaną zgładzone, wtedy świat zostanie podniesiony na wyżyny niebios i nie 

będzie już uciskany ciężarem grzechów. Tą chmurą ciała zostało okryte słońce: nie 

to, co powstaje nad złymi i dobrymi, lecz słońce sprawiedliwości, które powstaje 

tylko nad bogobojnymi. Dziś zabłysło okryte chmurą ciała światło oświecające 

każdego człowieka. Dziś czyniąc chwalebnym swe ciało i pokazując je 

przebóstwione, samo przez siebie pokazało się apostołom, a przez apostołów 

całemu światu.  

Ty zaś, błogosławione Państwo, na wieki będziesz się cieszyło kontemplacją tego 

słońca, kiedy zstępując przygotowane przez Boga, zostaniesz ozdobione jak 

oblubienica dla oblubieńca. To słońce nigdy już więcej dla ciebie nie zajdzie, lecz 

zawsze trwając jednakie, będzie istniało wiecznym pięknem poranka. Tego słońca 

już nigdy nie okryje żadna chmura, lecz radować się będzie nieustającą i wieczną 

jasnością. To słońce nie oślepi twoich oczu, lecz je wzmocni dla widzenia go i 

będzie cieszyło się blaskiem. To słońce nigdy nie dozna zaćmienia, bo blasku jego 

nie przerwie żaden ból, bo „nie będzie już więcej ani śmierci, ani płaczu, ani 

bólu, ani jęku” (Ap 21, 4), które by mogły zaćmić dany ci przez Boga blask, 

ponieważ powiedziano z nieba Janowi, że to, co było dawniej, już przeminęło.  

To jest owo słońce, o którym powiedział Prorok: „Nie będzie w tobie słońca, 

aby świeciło w dzień, ani blask księżyca nie będzie cię oświecał, lecz Pan, Bóg 

twój, będzie ci za światło wieczne” (Iz 60, 19).  



To jest dla ciebie owo światło wieczne, które zabłysło z twarzy Pańskiej. Słyszysz 

głos Pański, widzisz oblicze Pana błyszczące jak słońce, widzisz twarz, przez którą 

poznajesz każdego, poznajesz Go, a w jasności poznania masz oświecenie.  

Tu bowiem poznajesz przez wiarę, tam poznajesz Go sam. Tu poznajesz rozu-

mem, tam będziesz ogarnięty. Tu widzisz w zwierciadle w sposób zagadkowy, tam 

ujrzysz Go twarzą w twarz (1 Kor 13, 12).  

Wtedy zostaniesz oświecony wiecznym blaskiem tego słońca, poznawszy Go 

takim, jakim jest, zostaniesz oświecony szczęśliwie, zostaniesz oświecony w sposób 

doskonały. Wtedy tak zabłyśnie nad tobą oblicze Pańskie, że wypełni się to, o czym 

uczył niegdyś Prorok w słowach: „Niech rozjaśni nad nimi swoje oblicze” (Ps 67 

[66], 2).  

 

II Niedziela Wielkiego Postu 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

  A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w 

chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem (Łk 9, 30 - 31). 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Mojżesz i Eliasz to przedstawiciele Starego Przymierza, Prawa i Proroków. W ich losach 

i pismach kryła się zapowiedź życia i działalności Jezusa Chrystusa. Rozmawiać                              

z Mojżeszem i Eliaszem to poznać tę mesjańską perspektywę, to lepiej zrozumieć życie                 

i działalność samego Jezusa. 

➢ Czy rozmawiam z Mojżeszem i Eliaszem? Czy czynię to systematycznie? Czy 

nie zrażam się, gdy te rozmowy są dla mnie trudne, gdy wiele jest w nich treści, 

których nie rozumiem?  



➢ Czy mimo to dalej rozmawiam, wczytuję się w Stary Testament? Czy czynię to, 

będąc świadomym, że pomoże mi to lepiej zrozumieć życie Pana, a tym samym              

i własne? 

W Prawie i u Proroków zawarta była cała perspektywa odnosząca się do przyszłego 

mesjasza. Odnajdziemy tam zapowiedzi przyszłej chwały, ale też zapowiedź udręk i 

cierpień Bożego Posłańca. To była realna perspektywa losów przyszłego Mesjasza, 

niepokolorowana czy też sztucznie upiękniona, osłodzona, marketingowo poprawna. Była 

prawdziwa. 

➢ Czy uświadamiam sobie, że droga Jezusa ku chwale wiedzie poprzez cierpienie? 

Czy wiedząc o tym, jestem w stanie to zaakceptować? 

➢ Czy przyjmuję też, że na mojej drodze ku chwale niebieskiej nie ominą mnie 

próby i doświadczenia? Czy dobrym życiem przygotowuję się do przejścia przez 

bramę swojej śmierci, do swojego odejścia? 

➢ Czy zdaję sobie sprawę, że nim odejdę, mam wiele dobrego do zrobienia dla Pana, 

dla braci i sióstr? Nie wiedząc, ile czasu mi zostało, trzeba, abym należycie 

wykorzystał ten, który jest mi dany, wykorzystał każdą chwilę. 

 

Poproszę o dar wielkopostnej przemiany dla siebie i całego Kościoła. 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Usłysz, Panie, głos mój - wołam: 

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! 

O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego oblicza" (Ps 27, 7-8). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Pan moim światłem i zbawieniem moim! 



o. Augustyn Pelanowski "Fale łaski" - Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Rozdział 14 - Przyjemność modlitwy (fragment) 

 

Łk 9,28b - 36;     Rdz 15, 5 - 12; 17-18;     Flp 3,17 - 4,1 

 

Dlaczego mimo tylu różnych zabiegów ciągle się wstydzimy i ciągle w każdym z nas jest 

tyle lęku? Chciałbym się tego pozbyć: uwolnić się od żenującego, paraliżującego wstydu              

i równie paraliżującego oraz utrudniającego funkcjonowanie lęku. 

Wstyd i lęk, jak wiemy, sprawiają, że tracimy odwagę spojrzenia komuś w twarz.                    

Nie znam osoby na świecie, której bardziej bałbym się spojrzeć w twarz, niż sam Bóg, a 

jednocześnie jest to Osoba, której spojrzeć w twarz najbardziej pragnę. 

Jezus, wcielony Bóg, jest Osobą, której spojrzenie może powalić z powodu wstydu                   

i lęku, a jednocześnie jest kimś, w spojrzeniu kogo uwalniam się na wieczność od 

zawstydzenia i zalęknienia. 

Im dłużej wpatruję się w Jego oczy, w Jego oblicze, w Jego twarz w mojej celi, tym 

mniej odczuwam lęku i jakiegokolwiek zawstydzenia, choćby moimi grzechami albo 

niekonsekwencją, albo i niedojrzałością ... 

Jego wzrok przekonuje mnie, że On mnie bezgranicznie kocha i wobec mojej osoby ma 

jak najlepsze intencje, niepojęte, niewysłowione. 

Każda chwila spędzona przed Jego Obliczem ujmuje mi bólu wstydu i drżenia lęku.                

Im bardziej w Niego się wpatruję, tym mniejsze jest we mnie zwątpienie w jego miłość. 

Miłość i modlitwa zapatrzenia uwalnia człowieka od lęków i wszelkiego zawstydzenia. 

Przed Bogiem człowiek nie musi udawać ani się usprawiedliwiać, ani odgrywać roli. 

Patrząc Jemu w twarz, możesz być prawdziwy, możesz być sobą, bo samo spojrzenie 

przekonuje cię dogłębnie, z każdej minuty na minutę, iż właśnie takim cię Bóg chce 

widzieć: nie "kimś", tylko "sobą". 

Nie ma jednak nic bardziej wstydliwego, niż moje grzechy i nic, co budziłoby taki lęk 

przed Nim, jak moje grzechy ... 

A jednak tylko On uwalnia, nie tylko od grzechów, ale tez od win, wstydu i lęku.                 

Nikt inny mnie nie rozgrzeszy, nie przebaczy, nie pozwoli na nowo z pewnością w Niego 

się wpatrywać i żywić przekonanie o Jego miłości. Nikt inny nie uwalnia z tego 

wszystkiego, tylko Ten,  z którego powodu to czujemy! 

Zawsze, kiedy odchodzę od spowiedzi, gdy już mam nad sobą rozgrzeszenie, mój wstyd 

znika, a lęk już nie ciąży. 
 

Przebaczenie Boga jest cudownym doświadczeniem. 

 

Gdy nie mamy powodów, by wstydzić się Boga ani się Go lękać, wtedy choćby i cały 

świat może nas zawstydzać albo straszyć: z Bogiem stajemy się nieustraszeni i pewni mimo 



sądów, opinii, wyśmiewania, krytyki. Wstyd i lęk przed Bogiem to jedyny wstyd, którego 

powinniśmy się obawiać. 

MODLITWA JEZUSA 

 Trochę dziwnie brzmią słowo Boga, który przywoławszy gwiazdy jako obraz licznego 

potomstwa, wskazuje równocześnie Abramowi konkretny obszar geograficzny dla jego 

zamieszkania: od Nilu do Eufratu? A jednak mimo tego, czy żyjemy na Ziemi nasze  dążenia 

nie są przyziemne, lecz powinny być tęsknotą przemienienia naszego uniżonego ciała ku 

chwalebnej formie, którą uczniowie dostrzegli w Chrystusie. 

 Jezus wszedł na górę, aby się  modlić, oddalając się od wszystkiego, co na dole, dążąc do 

nieba jak gwiazda, która  jest w apokatastazie. 

 Doznaje przy tym olśniewającej  przemiany oblicza i odzienia. 

 Oblicze to manifestacja naszej osobowości, jest jedyną częścią ciała nigdy nie zakrywaną 

żadnym  odzieniem. Jest tym, w naszym ciele, co najjawniejsze! Z twarzy odczytujemy czyjeś 

słowa, myśli, przekonania, nawet uczucia i duchowość.  Odzienie zaś jest ukrywaniem się, 

tym, co sprawia, że jesteśmy tajemnicą i sekretem.   

Tajemnicą jest prawda o nas nam nieznana, sekretem zaś prawda, którą znamy, ale nie 

objawiamy innym. Modlitwa wynosi nas bardzo wysoko i zmienia wszystko w człowieku -  i 

to, to jawne, i to, co jest kolekcją naszych najskrytszych tajemnic i sekretów. Abram wychodzi 

z namiotu, by się modlić, i poznaje tajemnice, jakie Bóg złożył w jego wnętrzu. 

 Modlitwa wyprowadza nas z ograniczenia namiotów, w których mieszkamy, byśmy poznali 

niebo bez granic, Adonai i samych siebie. Czyni nas bardziej domownikami nieba, niż tylko 

koczownikami ziemi. Choć na ziemi wędrujemy, docieramy do tego, co pozaziemskie. 

 Jezus więc pomija milczeniem propozycję zbudowania namiotów, którą składa Piotr. 

Doświadczenie przemienienia nie da się zamknąć w ciasnej przestrzeni jakiegokolwiek 

ziemskiego namiotu. 

 UWOLNIENIE OD LĘKU I WSTYDU 

 Pomyślmy jeszcze o słowach apostoła: “Dobrze, że tu jesteśmy!”. 

Tak, chodzi o odkrycie w modlitwie przyjemności. Zawsze, kiedy modlę się w celi, w ciszy 

kontemplując oblicze Chrystusa, staram się przeżywać modlitwę, nie zmuszając się trwaniem 

jak w jakimś umęczeniu,  ale chcę w niej odkryć ukrytą przyjemność dobroci Boga. 

 Przemienia tylko życzliwa dobroć.  Przyjemność modlitwy i doznawanie dobroci Boga są 

zawsze dostępne,  gdy modlitwa nie wynika z moralnego obowiązku, lecz z tęsknoty za Nim 

samym, gdy jest pragnienie wyjścia z własnego  ciasnego namiociku  egocentrycznych 

wyobrażeń i potrzeb. 



 Gdy poddajemy się miłości Boga, ona nas wyprowadza ku górze i budzi ze snu niewiedzy, 

olśniewając dobrocią.  Oddając Mu siebie, poddajemy się przeobrażeniu, zarówno w tym, co 

jest dla nas jawne, jak i w tym, czego o sobie nie wiemy. 

 Najwspanialszą cnotą człowieka nie jest wpatrywanie się we własne zalety albo zadręczanie 

się analizowaniem osobistych wad, ale zapatrzenie się w Jezusa -  wyjście poza siebie, poza 

swój namiot. 

Nie możemy sami się zmienić, przemienia nas widzenie, czyli zapatrywanie się w Jezusa, i 

mam na myśli w tym miejscu nie tylko adoracyjne wpatrywanie się Najświętszy Sakrament 

albo Ikonę czy Krzyż, ale też wpatrywanie się w słowa objawione zapisane w Świętych 

Pismach, a także dostrzeganie Boga w tych, pośród których żyjemy. 

 Każdy bowiem bliźni obok mnie, w tym miejscu, w którym się znajduje,  został  

postawiony.  Nikt, kto znajduje się obok,  nie jest tam przypadkiem. 

 Jezus, choć każdego z uczniów osobno wprowadzał na górę Przemienienia, umieścił ich 

obok siebie, aby w bliskości doznawali czegoś niewyrażalnie intymnego. 

 Doświadczenie przemienienia jest ciągle możliwe dla każdego z nas, jest bowiem matrycą 

wyciskając na nas rysy upodabniające do Chrystusa, bardziej aktualną instrukcją niż tylko 

dokumentem przeszłego faktu. 

Chodzi   oto,  by Jezus nie był tylko przedmiotem dewocji, ale by był znany jako żywy 

Wybrany Syn, który ciągle wprowadza nowych uczniów na Tabor, aby odkryli swoje wybranie 

i synostwo. 

Umiem nosić habit i być może moje oblicze zdradza moją duchowość, ale to nie wszystko. 

Najważniejsze jest dążyć ku nowemu spojrzeniu Jezusa, którego przenikliwość zmienia 

moją twarz i to wszystko, co we mnie jest nie tylko sekretem, ale i tajemnicą. 

Uczniowie po tym niezwykłym wydarzeniu zachowywali milczenie i nikomu o nim nic nie 

mówili, widzieli bowiem to, co trudno wyrazić słowami, co jest już na granicy bezgranicznej 

niewyrażalności. 

Chciałbym jeszcze wyraźniej podkreślić skuteczność modlitwy w uwalnianiu z lęku i 

wstydu. Naszym najczęstszym sekretem jest wstyd, tajemnicą najczęściej bywa lęk. W tych 

przestrzeniach człowiek czuje się bardzo niepewny i bezradny. Lęk spowodowany bezsensem i 

przerażeniem śmiercią oraz zawstydzający smutek związany z naszą grzesznością, 

niepewnością co do miłości Boga i ciągłą podatnością na cierpienie. 

Zapewne to wszystko ujawniło się w uczniach w czasie modlitwy na Taborze. Ci trzej budzą 

się w czasie przemienienia i myślę, że w tym przebudzeniu i doświadczeniu lęku i zażenowania 

zarysowuje się zarazem jednoczesne uwolnienie. 



Gdy schodzili z góry, już żaden inny sekret i żadna inna tajemnica ich nie niepokoiła, gdyż 

sam Jezus był ich sekretem i tajemnicą. Wypełniał umiłowaniem do dna duszy obszary ich 

przerażenia i wstydu. 

Na początku każdej szczerej modlitwy odczuwamy delikatną panikę, mamy ochotę tak 

modlić się, by uniknąć spotkania twarzą w twarz, gdyż nasze zawstydzające nas sekrety i 

tajemnicze lęki wydobywają się na powierzchnię świadomości. Trzeba ten moment przetrwać, 

aż wszystko się przemieni w ukrywany sekret miłości i nieświadomą tajemnicę chwały. (...) 

 

 

Światło z góry (ks. Tomasz Jaklewicz - "Gość Niedzielny") 
 

Jezus odsłaniał stopniowo tajemnicę swojej Osoby.                                   

Wybranym trzem uczniom ukazał na moment przebłysk swojej boskości. 

 

1. Stało się to na górze. To nie przypadek. Góra jest miejscem, gdzie niebo spotyka się 

z ziemią. Dlatego w Starym Testamencie góry są uprzywilejowanym miejscem, gdzie Bóg 

spotyka się z człowiekiem, aby go uświęcić, przemienić, pouczyć, poddać próbie, zawrzeć 

z nim przymierze. Góry także w życiu Jezusa mają szczególne znaczenie. Pan wygłosił 

Kazanie na Górze jako nowy Mojżesz przynoszący nowe prawo. Umarł na górze Golgocie. 

Na Górze Oliwnej wstąpił do nieba. W kulminacyjnym momencie publicznej działalności 

przemienił się na górze Tabor. Piotr, Jan i Jakub ujrzeli światło pochodzące od Boga.  

W Ewangelii św. Jana Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za 

Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (8,12).  

Wszyscy potrzebujemy tego światła. Tym bardziej, im bardziej żyjemy w ciemnościach 

grzechów, błędnych opinii, chorych namiętności. Wielki Post jest po to, aby zajaśniał nam 

Bóg, Jego chwała, piękno, majestat. Widzimy Go niewyraźnie, rozpoznajemy w znakach: 

sakramentach, w Słowie. Potrzebujemy oświecenia, które będzie zarazem przebudzeniem 

do życia. Światło z nieba jest darem, ale my musimy wspiąć się na górę. 

2. Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Ten pierwszy otrzymał od Boga Prawo na 

górze Synaj. Ten drugi reprezentuje proroków. Zarówno Prawo, jak i prorocy pełnili funkcję 

przygotowującą na przyjście Jezusa. Stary Testament bez Jezusa pozostaje dziełem 

nieskończonym. Stary musi rozmawiać z Nowym.  

Jezus jest wypełnieniem Prawa i proroków.  



Co to oznacza dla nas? Nie zbawią nas same przykazania ani wsłuchiwanie się 

w proroctwa dawne i nowe. Zbawia tylko Jezus Chrystus. W Nim jest pełnia. On jest 

centrum całej historii świata. W Nim mam odnajdywać nadzieję. Wybierać tylko te drogi 

w życiu, które prowadzą ostatecznie do Niego. 

3. Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem o Jego odejściu w Jeruzalem, czyli o męce, 

śmierci i zmartwychwstaniu. Rozmawiają zatem o celu życia Jezusa.  

Święty Tomasz z Akwinu pisze, że celem przemienienia było ukazanie uczniom, dokąd 

zmierza Jezus. „Trzeba w jakiś sposób poznać cel podróży, jeżeli się chce iść doń bez 

błądzenia. Podobnie i strzelec nie wypuszcza strzały w sposób prawidłowy, jeżeli przedtem 

nie dojrzy punktu, w który ma trafić. (…) Znajomość taka jest konieczna, zwłaszcza przy 

drodze trudnej i uciążliwej, która po męczącej podróży ma doprowadzić do radosnego 

końca”.  

To ważna podpowiedź także dla nas. Celem życia ludzkiego jest ostatecznie 

przemienienie („przebóstwienie”). Mamy wejść w światło, którym jest Bóg. Święci 

promieniują Chrystusowym światłem, które zajaśniało na górze Tabor. Znajomość celu 

życia motywuje do dalszej wędrówki, zwłaszcza w chwilach trudnych. Mrok, który nas 

otacza, gęstnieje nieraz tak bardzo, że tracimy wiarę w moc światła.  

Bóg podarowuje nam jednak wyjątkowe chwile łaski, w których zyskujemy zdolność 

wyraźnego widzenia celu. Bądźmy wdzięczni za wszelkie przebłyski nieba na ziemi. 

Zachowujmy je w sercu. 

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 
 
 
 

Tematyka spotkania 23 marca 2019 roku: 

 

•   9.00 - 10.40: ks. dr T. Bąk: „Analiza 1 i 2 listu do Tesaloniczan”; 

• 10.45 - 11.20: przerwa kawowa; 

• 11.15 - 12.55: s. dr J. Nowińska SM: „Księga mądrości, analiza 

księgi”. 

 

 


