
Kl. 7  

Religia 21 kwietnia 

Dzień dobry moi drodzy. Dzisiejszy temat lekcji będzie dotyczył przemienienia 

Pana Jezusa na górze Tabor.   

Zapiszcie w zeszytach. 

Temat: Znak dla wierzących. 

Przeczytajcie tekst z Pisma Świętego Mk 9, 2-8 (Ewangelia wg św. Marka, 

rozdział 9, zdania od 2-8). 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich 

samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich.  Jego odzienie 

stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła.  I 

ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.  Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».  Nie wiedział bowiem, co 

powiedzieć, tak byli przestraszeni.  I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku 

odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»  I zaraz potem, 

gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

Ludzie od zawsze potrzebują dowodów potwierdzających prawdziwość tego co 

słyszą. Dlatego Bóg od początku na różne sposoby objawia się ludziom, 

szczególnie tym, których powoływał do wypełnienia ważnych misji. Jezus 

uczynił to także wobec swoich uczniów. ,,Przemieniając się’’, odkrył przed 

swoimi uczniami, że jest Bogiem. Jego bóstwo zajaśniało przed nimi 

niespotykanym na ziemi blaskiem, świadcząc, że Jezus naprawdę jest kimś 

więcej niż tylko człowiekiem. Głos z obłoku potwierdził, wyjątkowość Jezus 

słowami: To jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie! W ten sposób 

Apostołowie otrzymali potwierdzenie Jezusowego bóstwa oraz polecenie 

słuchania Jego słów i przyjmowania Jego nauki.  

Każdy z nas od chrztu świętego stał się uczniem Jezusa i również jest 

świadkiem niezwykłej przemiany związanej z Jego obecnością. Zadaniem 

siostry Faustyny, było przekazanie miłości jaką Jezus nas darzy pomimo 

naszych słabości, grzechów. Naszym zadaniem jest wiara i świadczenie o tym, 

że Chrystus jest z nami w Eucharystii. Tak, jak dokonała się przemiana na górze 



Tabor, tak podczas Eucharystii Jezus przemienia  chleb i wino w swoje Ciało i 

Krew. 

Zapiszcie w zeszytach:  

Podczas przeistoczenia, które jest centralnym momentem Mszy świętej, chleb na 

zewnątrz nadal wygląda i smakuje jak chleb, a wino jak wino, zmienia się 

jednak ich istota – są Ciałem i Krwią Zbawiciela.  

Klikając link posłuchajcie krótkiej informacji o Eucharystii  

https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4 
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