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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło.A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!»
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie».

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga i z Nim się spotykasz.
Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i
czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale.
Zaangażowanie wyobraźni: Zobacz scenę Zwiastowania w drobnych szczegółach. Spójrz jak mogła
wyglądać góra spotkania. Oczami wyobraźni zobacz podróż każdego z bohaterów opowiadania.
Prośba do tej medytacji: Abyś poczuł jak mnie Chrystus prowadzi indywidualnie.
I) Droga mojego życia
Jezus nie zabiera wszystkich uczniów na górę, decyduje się na trzech. Wprowadza ich osobno,
każdego inaczej, indywidualnie. Droga do świętości, którą każdy z nas podąża, jest dla każdego inna.
Droga do doświadczenia żywego Boga, takiego jakiego zobaczyło tych trzech na górze, będzie inna
dla mnie i inna dla ciebie.
II. Twoja przemiana
Chrystus przemienia się. To doświadczenie, w którym „codzienny” Jezus stał się kimś zupełnie
innym. Podobnie może wyglądać twoje doświadczenie żywej wiary, kiedy codzienna modlitwa, np.

różaniec, medytacja, adoracja, Eucharystia staje się niecodziennym przeżyciem. Jeśli chcesz, poproś
Jezusa o takie przeżycie.
III. Idź dalej
Takie doświadczenie wyzwala często w nas euforię. Przeświadczenie, że dla Boga będziemy odtąd
przenosić góry. Piotr chce wznosić namioty, jakby zatrzymać ten czas, to doświadczenie. Jezus
nakazuje, żeby nikomu nie mówili o tym, co zaszło. Najpierw to doświadczenie ma się ugruntować w
uczniach.
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło Cię podczas tej modlitwy. Może
chcesz Go o coś zapytać? Może za coś podziękować lub przeprosić? Zrób to.
Na zakończenie odmów: Ojcze nasz.

