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W ramach "Szkoły Słowa Bożego" prezentujemy kolejny fragment książki:  

❖ Góra Tabor 

 

Zwiedzamy tylko część katolicką. W części prawosławnej jest kościół pod 

wezwaniem obecnie Przemienienia Pańskiego, do niedawna św. Eliasza. 

Na szczycie góry znajduje się ogromna bazylika wybudowana w latach 

dwudziestych XX wieku. Jej architektem był Antonio Barluzzi, Włoch, który działał w 

Ziemi Świętej od lat dwudziestych do lat pięćdziesiątych XX wieku. Zaprojektował on 

tutaj bardzo wiele kościołów. 

Tabor jest górą, która występuje także w Starym Testamencie. 

W Księdze Psalmów znajdujemy takie zdanie, że Tabor i Hermon, dwie 

najważniejsze góry w Izraelu, "wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia"                

(Ps 89,13), czyli czczą Boga całym swoim istnieniem. 

 

 

Tabor, 588 metrów n.p.m., jest górą wyjątkową, ponieważ leży właściwie w samym 

środku wspomnianej już równiny Ezdrelon. Zwykle z Taboru jest przepiękny widok w 

kierunku północnym na całą Galileę, czyli aż po Hermon, i w drugą stronę - na Góry 

Gilboa i na Górę Karmel. 

 

 



Jeśli chodzi o wydarzenia ewangeliczne, to góra Tabor jest związana z dwoma. 

Pierwsze to Przemienienie Pańskie. W żadnej Ewangelii nie jest napisane, że 

Przemienienie było na górze Tabor, ale że Jezus wziął swoich uczniów na wysoką 

górę. Wziął trójkę najważniejszych uczniów , najbliższych sobie, czyli Piotra, Jana                

i Jakuba. 

Odtwarzając narrację ewangeliczną, najpierw byli u źródeł Jordanu i przeżyli tę 

rozmowę:  

"Kim Ja dla was jestem?". 

"Ty jesteś Zbawiciel". 

"Tak, ale Ja jestem Zbawicielem, który zostanie zabity"  
 

- to pierwsza zapowiedź męki. 
 

Oni byli tą męką, samą jej zapowiedzią, przerażeni i zgorszeni. Szymon zaczął 

upominać Jezusa, że to się nie może stać.  

I teraz Pan Jezus, jakby w reakcji na to, wyprowadza ich na tę górę, gdzie przez 

moment mogą zobaczyć Jego chwałę, gdzie się przemienia wobec nich, gdzie ukazuje 

fragment swojej boskości. 

Święty Łukasz zauważył, że to działo się  na modlitwie. 

Właściwie Jezus wyszedł na tę górę po to, żeby się modlić. A kiedy się modlił, 

wygląd Jego twarzy się odmienił. W tym spotkaniu Jezusa z Bogiem On wyglądał 

zupełnie inaczej niż zazwyczaj. 

Uczniowie też mieli wtedy widzenie. Widzieli Mojżesza i Eliasza, którzy przyszli 

do Jezusa. Czyli mamy całą syntezę Starego Testamentu: 

❖ Mojżesz, który był symbolem Prawa Starego Testamentu, i 

❖ Eliasz, który był symbolem proroctwa. 

Wszyscy prorocy razem potwierdzają Jezusa i Jego misję. 

Wtedy jest ta rozmowa Piotra z Jezusem, w której Piotr mówi: 

"Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, 

drugi dla Mojżesza, trzeci dla Eliasza". 

Kiedy to mówi, Pan Bóg stawia nad nimi namiot, to znaczy chmura ich otacza, a 

kiedy ta chmura odchodzi, Mojżesz i Eliasz znikają i Jezus zostaje sam z uczniami. 

To jest jedno wydarzenie. Nie jest wprost w Ewangelii napisane, że to była góra 

tabor, ale wysoka góra w Galilei. A ta naprawdę jest jedna jedyna, więc to jest ta. 



I drugie wydarzenie.  

Według św. Mateusza wniebowstąpienie Jezusa miało miejsce na górze Tabor. 

Zmartwychwstały Jezus kazał Apostołom iść do Galilei, dopiero tam Go zobaczą.  

A ponieważ w Galilei jest tylko ta góra, więc panuje takie przekonanie tradycji 

narosłej wokół tego Apostoła, że to była góra wniebowstąpienia. Stąd te dwa 

wydarzenia. 

 

Od V wieku mamy poświadczoną tutaj obecność chrześcijan greckich, wschodnich. 

Pielgrzymi, którzy przybyli a Tabor w VI - VII wieku, twierdzili, że stały tu trzy 

kościoły na pamiątkę trzech namiotów, które Piotr chciał zbudować ku czci Jezusa, 

Mojżesza i Eliasza. 

Nic z tego nie zostało. Następna budowla jest dopiero z czasów krucjat. Kamienne 

ruiny, które się mija po drodze, to pozostałości po XII - wiecznym klasztorze 

benedyktyńskim. Jest jeszcze pozostałość po refektarzu mnichów i kapitularzu, czyli 

dwóch ważnych miejscach, gdzie się cała wspólnota gromadzi dla czytania reguły i na 

posiłki. Są też resztki kaplicy mniszej. 

To pokazuje, jakie rozmiary miała ta wspólnota. Mówi się o dwunastu, może 

szesnastu mnichach, a wśród nich za czasów krzyżowców był też biskup. 

Tak to góra Tabor stała się siedzibą biskupstwa. To wszystko trwało stosunkowo 

niedługo, bo po bitwie pod Hittin Arabowie zajęli Tabor. W XIII wieku była tu już 

tylko twierdza muzułmańska i ani śladu chrześcijańskiego. 

Dopiero w XX wieku, kiedy przybyli tutaj franciszkanie, z powrotem to miejsce 

zagospodarowano, stawiając bazylikę. Nawiązuje ona do architektury bizantyjskiej z 

V - VII wieku. Jest więc bardzo wiele motywów starożytnych, ale wykonanych 

zupełnie nową techniką. 

 

Mamy tu kościół z dwiema wieżami, 

które są jednocześnie dwiema kaplicami - 

jest to nawiązanie do trzech namiotów.  

W jednej wieży znajduje się kaplica ku 

czci Eliasza, a w drugiej ku czci Mojżesza, a 

kościół górny jest ku czci Pana Jezusa. Tyle 

widać z zewnątrz. 

 



Po wejściu do wnętrza zobaczymy kilka szczegółów konstrukcyjnych. Świątynia 

ma kształt bazyliki. Jest nawa główna i dwie boczne. W typie zwanym bazyliką 

zawsze nawa główna jest wyższa niż boczne. Okna są i w głównej nawie, i w 

bocznych. 

Bazylikę jako typ budowli wymyślili Rzymianie. Występowały różne bazyliki, ale 

najważniejsze były reprezentacyjne bazyliki cesarskie, gdzie cesarz mógł przyjmować 

interesantów, którzy do niego przybywali. 

Chrześcijanie przejęli taki typ budowli bazylikalnej, który jakby pokazywał też to, 

że Chrystus wchodzi w miejsce władcy i On przyjmuje swoich uczniów, swoich 

wiernych. 

Jedno, co chrześcijanie zrobili po swojemu, nie wzorując się na rzymskiej 

architekturze, to zrezygnowali z typowego sklepienia. Rzymskie, kolebkowe, mocne 

sklepienie wyrzucili, bo było za ciężkie. Zostawili wyłącznie drewnianą więźbę 

dachową. 

Dzięki temu nie czujemy się wbijani w ziemię, gdyż samo spojrzenie na sklepienie 

dźwiga nas do góry. Tak więc chrześcijanie wykorzystali w swoich budowlach pewne 

elementy, ale w bardzo świadomy sposób, dokonując adaptacji tego, co zastali. 

Wschodnia część nawy głównej jest podzielona na dwie części: w dolnej znajduje 

się krypta, powyżej której jest apsyda. W krypcie, w posadzce są małe okienka                       

z pleksi, które pokazują wykopaliska archeologiczne, jakie tutaj poczyniono. Zapewne 

sięgają one czasów bizantyjskiej budowli z V czy VI wieku. 

W oknie we wnęce krypty za ołtarzem widnieje witraż przedstawiający dwa pawie, 

które piją wodę, stojąc przy dużym naczyniu. To symbol chrztu. 

Ptak w starożytności był symbolem duszy. Jeśli więc dwa ptaki piją wodę albo stoją 

przy naczyniu z wodą, oznacza to symbol chrztu. To jest nawiązanie do starożytnego 

przedstawienia, oczywiście wykonane na początku XX wieku. 

Sklepienie krypty ozdobiono mozaikami, które przedstawiają narodzenie, 

Eucharystię, śmierć i zmartwychwstanie - cztery różne "przemiany" Jezusa. 

 

 

 

 



Oprócz tego jest mozaika główna w kopule apsydy, czyli sam moment 

przemienienia: Jezus, Mojżesz i Eliasz oraz Jan z Jakubem i Piotrem. 

 

Ta świątynia to bardzo prosta konstrukcja, bardzo piękna, nawiązująca do 

starożytnych motywów w architekturze i w dekoracji. 

 

 

 

W całej Tradycji Kościoła, od Ojców, mówi się, że przemienienie na górze tabor 

było wydarzeniem skierowanym na przyszłość. 

Chrystus wyprowadził tu trójkę swoich najbliższych uczniów, żeby ich 

przygotować na czas swojej męki. Pokazał im odrobinę swojej chwały, żeby się nie 

zgorszyli, kiedy będzie całkowicie odarty ze wszystkiego, co ludzkie, i zupełnie 

zniszczony. 

 



To jest coś bardzo ważnego, że  

Pan Bóg często daje nam Słowo, które nie jest na ten moment,                                    

tylko jest "na zapas". 

Nieraz dotykają nas rozmaite wydarzenia, których nie rozumiemy, których sensu 

nie widać. Ten sens pokazuje się dopiero po czasie. Ale oczywiście ten sens ukaże się 

wtedy, gdy te doświadczenia w sobie zachowamy. 

Piotr, Jan i Jakub w Ogrojcu i podczas męki zwątpili w Niego. Kiedy doszło do 

męki, oni zgorszyli się Jego cierpieniem, zgorszyli się takim sposobem bycia 

Mesjaszem, Odkupicielem. Oni najwyraźniej nie pamiętali, nie mieli w sobie tego 

wydarzenia. Może "wyciekło" z nich jakoś. 

Wiadomo, że nie wyciekło ono z Jezusa. I to jest ważne! 

Bo On na Taborze był pierwszym, który usłyszał, co mówił Ojciec. A Ojciec 

mówił: "To jest Mój Syn umiłowany! Jego słuchajcie!". To jest Mój Syn! 

Jest taka scena w Ewangelii, kiedy do uczniów przychodzą poborcy podatku na 

świątynię i mówią: "Bo wasz Mistrz nie płaci podatku".  

Wtedy Jezus woła Piotra i mówi: "Jak myślisz, czy synowie też płacą, czy 

synowie są wolni? Ale żeby ich nie gorszyć, to idź, złów rybę, wyjmij jej z pyska 

dwie monety, które tam znajdziesz, jedną daj za siebie, a drugą za Mnie jako 

podatek na świątynię". 

Jezus zszedł z Taboru i miał ciągle w sobie świadomość, że jest tym Synem 

umiłowanym. Dlatego kiedy wchodził w godzinę męki, to  

❖ w Ogrojcu mówił: "Ojcze"  

❖ na krzyżu  mówił: "Ojcze". 

To, co usłyszał na Taborze, przeprowadziło Go przez tę godzinę. 

Uczniowie też słyszeli to na Taborze, a jednak ich to nie przeprowadziło przez tę 

godzinę. 

To jest ważne, że  

gdy Pan Bóg daje nam zawczasu Słowo, to my nie wchodzimy w różne sytuacje 

bez przygotowania. 

 

 



Kiedy anioł przyszedł do Maryi przy zwiastowaniu, to powiedział:  

"Bądź pochwalona, pełna łaski".  

On odwołał się do tego, co Ona już otrzymała. Ona ma w sobie łaskę. Ona ma 

doświadczenie spotkania z Bogiem, jest przygotowana na to, co ma nastąpić. To nie 

jest dla Niej zaskoczenie. 

 

Trzeba bardzo uważać, jak Bóg do nas mówi. Bo dość często jest tak, że to, co 

mówi, nie jest na dzisiaj, tylko czasami za tydzień, czasami za pięć miesięcy, a 

czasami za dwadzieścia lat. A jak człowiek nie zachowa tego Słowa, to ono w nim 

potem nie reaguje na to, co się dzieje. 

Mamy przykład Maryi, która zachowuje Słowo w sercu, i to zwłaszcza w sytuacji, 

kiedy nie rozumie, mając przekonanie, że kiedyś zrozumie. 

Jest to więc takie mocne wezwanie, aby wtedy, kiedy Bóg do nas mówi, zwłaszcza 

w liturgii, naprawdę się nad tym skupić, żeby nie pozwolić temu Słowu uciec ze 

swojego wnętrza. 

Aby było jak najmniej takiego Słowa od Boga, które wpada i wypada, którego 

człowiek nie zatrzymuje, bo myśli, że w tej chwili mu się nie przyda. 

Może w tej chwili się nie przydaje, ale przyda się za chwilę i będziesz bardzo 

biedny, jak nie będziesz miał tego Słowa w sobie. Bo nie będziesz miał z czym wejść 

w tę sytuację, która cię dopadnie. 

A jak zachowasz je, to będziesz bezpieczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziemia Święta. Odkryto kościół z VIII w. 
w pobliżu góry Tabor 

(Gość  Niedzielny 12. 08. 2020) 
  

Archeolodzy odnaleźli świątynię bizantyńską w Kefar Kama w Dolnej 

Galilei. Obiekt miał imponujące rozmiary, posiadał trzy absydy. 

Prawdopodobnie był częścią klasztoru. 

    

Wioska Kefar Kama jest oddalona o 10 km od góry Tabor. Odkrycia VIII-wiecznego 

bizantyńskiego kościoła dokonano tu dzięki współpracy izraelskiego Urzędu ds. Starożytności 

i Instytutu Uniwersyteckiego Kinneret. 

Świątynia miała 12 m szerokości i 36 m długości, dziedziniec, narteks [kryty przedsionek - 

przyp. aut.] dla katechumenów, trzy nawy i trzy absydy. Ten ostatni fakt jest dość rzadki, 

ponieważ w czasach bizantyńskich kościoły na tym terenie miały tylko jedną absydę. 

Nawy miały posadzki mozaikowe - ślady wskazują na dekoracje w formie polichromii                 

z motywami geometrycznymi i roślinnymi w kolorach niebieskim, czarnym i czerwonym. 

Wśród znalezionych artefaktów jest także mały relikwiarz w kształcie kamiennej skrzyneczki. 

W miejscowości Kefar Kama na początku lat 60. ubiegłego wieku został odkryty także 

mały kościół z dwiema kaplicami, najprawdopodobniej z pierwszej połowy VI wieku. 

Według prof. Motiego Aviama z Instytutu Kinneret, był to pewnie kościół wiejski, podczas 

gdy ten ostatnio odkryty stanowił zapewne część klasztoru znajdującego się na obrzeżach 

miejscowości. 

"To nowe odkrycie podkreśla wagę chrześcijańskiego miejsca Kefar Kama w epoce 

bizantyjskiej" - pisze największy włoski dziennik katolicki "Avvenire".  

"W przeszłości niektórzy archeolodzy wysuwali hipotezę, że obecne centrum miejskie 

może pokrywać się ze starożytnym Helenopolis, które cesarz Konstantyn założył na cześć 

swojej matki Heleny. Inna hipoteza umieszcza jednak Helenopolis w pobliżu wioski 

Daburija" - tłumaczy prof. Aviam, pozostawiając pytania otwartymi. 

 

Widok wykopalisk w Kefar Kama 
z lotu ptaka. 

AVVENIRE /FB (ZA IZRAELSKIM 
URZĘDEM DS. STAROŻYTNOŚCI) 

 

https://www.gosc.pl/doc/6456439.Ziemia-Swieta-Odkryto-kosciol-z-VIII-w-w-poblizu-gory-Tabor

