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(Mk 9, 2-10)   II  Niedziela Wielkiego Postu   25   II   2018 

 

(2) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana                      

i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się 

wobec nich. (3) Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik 

na ziemi wybielić nie zdoła. (4) I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 

rozmawiali z Jezusem. (5) Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu 

jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i 

jeden dla Eliasza.(6) Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli 

przestraszeni.  (7) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się 

głos:  
 

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 

 

 (8) I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, 

tylko samego Jezusa. (9) A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie 

rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie                         

z martwych. (10) Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co 

znaczy powstać z martwych. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Leon Wielki   
 

Nauka płynąca z Przemienienia 

 
Do tego zaś, by apostołowie mogli się bardziej umocnić i „zrozumieć wszystko”                

(Mt 13, 51), przyczynia się ubocznie jeszcze inna wskazówka w tym cudownym zdarzeniu.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 26 
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Cóż bowiem mocniej i trwalej ustalonego nad to „Słowo” donośnie rozlegające się po 

świecie głosem Starego i Nowego Testamentu razem, i nad tę „Dobrą Nowinę”, której 

zgodnie wtórują dawnych objawień rzecznicy? 

Poręczają się bowiem wzajemnie strony ksiąg obu Przymierzy. Tego, co zapowiadany 

był znakami, osłonięty pewną tajemniczością, chwalebne przemienienie ukazuje 

przejrzyście.  

„Albowiem – jak mówi św. Jan – zakon przez Mojżesza był dany; łaska                      

i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17). W Nim i przez Niego 

rzeczywistością stało się i to, co obiecywały figury, i to, do czego zmierzały przepisy 

Zakonu. Na sobie stwierdza On prawdę przepowiedni, swoją zaś łaską umożliwia 

zachowanie przykazań. 

Apostoł Piotr, przejęty do żywego tym odsłonięciem świętych tajemnic, patrzył na ten 

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

rwał się duchem do wieczności. To wszystko, na co patrzył, taką przepełniało 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, 4nn). 
 

 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 najprzód 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 raczej prosić o wytrwanie aniżeli o chwałę. Szczęście 

królowania nie może przecież uprzedzać czasów cierpienia. 
 

Oto ukazuje się im Mojżesz i Eliasz, a więc 

przedstawiciele Zakonu, Proroków,                        

i rozmawiają z Panem. 

W ten sposób w obecności pięciu razem mężów 

sprawdza się owo powiedzenie:                             

„W ustach dwóch albo trzech świadków 

stanie każde słowo”                                    

(Pwt 19, 15; Mt 18, 16). 
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„Gdy on jeszcze mówił, oto okrył ich jasny obłok; a oto głos z obłoku 

mówiący: «Ten jest Syn mój miły, w którym sobie dobrze 

upodobałem, Jego słuchajcie»”.  

Oczywiście Ojciec był obecny w Synu, i w blasku przemienienia Pana – złagodzonym 

zresztą odpowiednio do wzrostu uczniów – Ojciec z Synem istotnie nie rozłączali się.                 

Dla zaznaczenia jednak, że ich osoby są odrębne, Syna ukazywał blask ciała bijący w oczy. 

Ojca zaś objawiał głos z obłoku.  

Na ten głos uczniowie zdjęci wielką bojaźnią padli na twarz, drżąc nie tylko przed 

majestatem Ojca, ale i Syna zarazem. Zrozumieli bowiem w świetle nadprzyrodzonym, że w 

jednym i drugim jest ta sama natura Boska. A ponieważ w ich wierze nie było wahania, 

więc i w ich bojaźni nie było różnicy. Świadectwo to zatem szerokie i wielorakie miało 

znaczenie. Więcej niż dźwiękiem słów przemawiało ono swą treścią.  

Czyż bowiem w powiedzeniu Ojca: „Ten jest Syn mój miły, w którym sobie 

dobrze upodobałem, Jego słuchajcie” nie jest wyraźny ten sens: mój to jest Syn, mój, 

ze mnie przedwiecznie zrodzony i ze mną wespół królujący? Bo ani Ojciec nie jest od Syna 

starszy, ani Syn od Ojca młodszy.  

„Ten jest Syn mój” nierozłącznie i całkowicie podzielający to samo bóstwo, tę samą 

wszechmoc, to samo trwanie.  
 

 To jest Syn mój, nie przysposobiony dopiero na dziecko, ale mój własny, nie 

skądinąd, jeno ze mnie zrodzony, nie utworzony z jakiejś innej natury i potem do mnie 

upodobniony, ale cały z mojej istoty i równy mnie samemu.  

 Ten jest Syn mój, „przez którego wszystko się stało i bez Niego nic się nie stało” 

(J 1, 3). Wszystkie moje dzieła Jego są dziełami, wszystko, co ja czynię, On ze mną 

nierozłącznie i zgodnie czyni. Syn bowiem jest w Ojcu, a Ojciec w Synu, nasza jedność 

nie zna rozdziału, a chociaż ja, Rodzic, jestem kimś innym niż On zrodzony ze mnie, to 

jednak w nic innego nie wolno wam wierzyć, jak w to, co we mnie jest do pojęcia. 

 „Ten jest Syn mój”, który równości swojej ze mną nie potrzebował dopiero 

zdobywać ani też jej sobie przywłaszczać (Flp 2, 6), jeno mając naprawić rodzaj ludzki 

za naszą wspólną naradą, jako Bóg niemogący podlegać zmianie, zniżył się do postaci 

sługi, nie przestając jednak trwać w mojej chwale (J 17, 5).  

 

 Słuchajcie Go tedy bez ociągania się. Jego, w którym ja mam największe 

upodobanie, Jego, co mnie głosi i objawia, i pokorą własną wsławia. Boć On jest 

„Prawdą i Życiem” (J 14, 6), On moją „mocą i mądrością” (1 Kor 1, 24).  
 

 „Jego słuchajcie”, co przepowiadany był przez figury Starego Zakonu i wieszczony 

przez usta proroków.  
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 „Jego słuchajcie”, co krwią swoją świat odkupuje, co wiąże złego ducha i „sprzęt” 

mu odbiera, co w strzępy drze jego cyrograf i wszelkie pakta nieposłuszeństwa (Mt 12, 

19; Kol 2, 14).  

 „Jego słuchajcie!” On otwiera drogę do nieba, On męką krzyża wznosi stopnie do 

królestwa. Przed czym tak drżycie? Przed zbawieniem własnym? Czego się obawiacie? 

Wyleczenia z ran swoich? Co moją i Chrystusa jest wolą, niech się stanie. Precz                      

z bojaźnią! Niezłomna wiara – oto wasza zbroja! Boć nie godzi 

się wam lękać w męce Zbawiciela tego, czego za Jego łaską nawet przy własnym 

zgonie obawiać się nie będziecie. 

 

Wszystko to, najmilsi, było powiedziane nie tylko dla pożytku tych, co słyszeli na 

własne uszy.  

W owych trzech apostołach Kościół odbierał naukę z tego, co uszy ich słyszały.                  

We wszystkich niechaj tedy umacnia się wiara podług przepowiadania świętej Ewangelii. 

Nikt niechaj się nie wstydzi tego krzyża Chrystusowego, którym świat został odkupiony. 

Niechaj też nikt nie lęka się cierpieć w imię sprawiedliwości, i będąc pewnym obiecanej 

nagrody, nie zraża się trudnościami. Przez trud bowiem idzie się do wytchnienia i przez 

śmierć do życia! 

 Toć On wziął na siebie wszystką naszą ziemską słabość. Jeśli tylko wytrzymamy w 

Jego wyznawaniu i w Jego miłości, zwyciężymy z Nim, co On zwyciężył, i otrzymamy, co 

On obiecał!  

Czy mamy pełnić przykazania, czy stawić czoło przeciwnościom, niechaj nigdy nie 

milknie w uszach naszych ów głos Ojca z obłoku: „Ten jest Syn mój miły,                       

w którym sobie dobrze upodobałem. Jego słuchajcie”.  

 

Jego, co żyje i króluje z Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków.  

 

 

 Augustyn 
 

Jego słuchajcie! 

 
Gdy czytano świętą Ewangelię, słyszeliśmy o wielkim widzeniu na górze, w czasie 

którego Pan Jezus ukazał się trzem uczniom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi.  

 

„Oblicze Jego zajaśniało jak słońce” (Mt 17, 2nn) – to oznacza jasność Ewangelii. 

„Szaty Jego stały się białe jak śnieg” – to oznacza oczyszczenie udzielone przez Kościół, 

do którego mówi Prorok: „A jeśli grzechy twoje byłyby jako szkarłat, jak śnieg 

wybieleją” (Iz 1, 18).  
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Eliasz i Mojżesz z Nim rozmawiali, bo łaska Ewangelii bierze świadectwo od Prawa i 

od Proroków. By krótko powiedzieć: w Mojżeszu jest Prawo, w Eliaszu – Prorocy... 
 

Spodobało się Piotrowi zbudować trzy namioty: jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi, 

jeden Chrystusowi. Zachwyciła go samotność na górze, brzydził się hałasem spraw 

ludzkich. Lecz żądał trzech namiotów, bo jeszcze dobrze nie rozumiał jedności Prawa, 

Proroków i Ewangelii. Ale oto chmura go poprawiła. 

 „A gdy to jeszcze mówił – rzecze – oto chmura świetlista ocieniła go”. Patrz, chmura 

uczyniła jeden przybytek, dlaczego ty żądasz trzech?  

„I głos z chmury: «Oto Syn mój umiłowany, w którym mam 

upodobanie, Jego słuchajcie»”.  

 

 Mówi Eliasz, ale „Jego słuchajcie”.  

 Mówi Mojżesz, ale „Jego słuchajcie”. 

 Mówią Prorocy, mówi Prawo, ale „Jego słuchajcie”, który jest głosem Prawa               

i językiem Proroków.  

 On przez nich przemawiał, a gdy zechciał, objawił się przez samego siebie. 

 „Jego słuchajcie” – Jego słuchamy. Gdy jest głoszona Ewangelia, uważajcie, że 

to właśnie jest ta chmura – z niej rozbrzmiewa dla nas głos. 

    

 Jego słuchajmy, co powiedział – czyńmy, a ufajmy temu, co obiecał. 

 

 

 

 

dr Beata Urbanek  z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Na drodze posłuszeństwa słowu Bożemu 
 

Uczniowie, spędzając czas ze swoim Mistrzem, powoli Go poznawali. Słuchali Jego 

nauk, byli świadkami dokonywanych przez Niego uzdrowień i wskrzeszeń, przeżyli 

uciszenie burzy na Jeziorze Galilejskim. Jezus zapowiedział im, że umrze i powstanie z 

martwych. Właśnie pomiędzy pierwszą a drugą zapowiedzią tych wydarzeń miało 

miejsce przemienienie. 

 

Lokalizacja tego wydarzenia nie jest precyzyjna. Ewangelista  stwierdził, że chodzi 

o wysoką górę. tradycja utożsamiła ją z górą Tabor, która znajduje się niecałe 20 

kilometrów na zachód od Jeziora Galilejskiego, a na wschód od Nazaretu. 
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Nie była jednak  górą stojącą "osobno", co pozostaje w sprzeczności z informacją 

podaną przez ewangelistę w Mt 17,1.  

 

 
 

Argumentem za taką lokalizacją byłaby bliskość Cezarei Filipowej, która jest 

miejscem akcji wydarzeń bezpośrednio poprzedzających przemienienie (Mt 16, 13). 
 

Ogólność sformułowania Mateusza kieruje uwagę czytelnika na inne góry, które 

już pojawiły się na drodze Jezusa: przy trzeciej pokusie (Mt 4, 8), przy wygłaszaniu 

dłuższej nauki tłumom (Mt 5, 1-7, 29) i uzdrawianiu wielu osób (Mt 15, 29) - oraz jako 

miejsce samotnej modlitwy po rozmnożeniu chleba i ryb (Mt 14, 23). 

Na tych wzniesieniach dzieją się ważne rzeczy: Jezus spotyka Ojca, zwycięża 

szatana i pełni swoją posługę wobec ludu Bożego. 

Tym razem trzech apostołów - zgodnie z Jego decyzją - ma doświadczyć 

szczególnego objawienia tożsamości Mistrza. 
 

 Werset Mt 17, 1 budzi silne skojarzenia z pobytem Mojżesza na Synaju. 
 

 Pierwszą aluzją zdaje się być już wzmianka, że udanie się na górę nastąpiło                     

"po sześciu dniach" (Mt 17, 1a), czyli w dniu siódmym, wszak autor Księgi Wyjścia 

zanotował: "Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć 

dni. W siódmym dniu [Pan] przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku" (Wj 24, 16). 
 

W tym samym rozdziale znajduje się też relacja o zawarciu przymierza w formie 

uczty, na którą zaproszeni zostali oprócz Mojżesza także "Aaron, Nadab, Abihu                    

i siedemdziesięciu ze starszych Izraela" (Wj 24, 1). 

Ich udziałem było szczególne przeżycie: "  (10) Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego 

stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo 

niebo. (11) Na wybranych Izraelitów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto 

patrzeć na Boga. "   

Mając kształt kopca, wznosi się ona (ma ok. 

550m) majestatycznie nad żyzną równiną 

Ezdrelonu. Jest więc widoczna z daleka, zdaje 

się być wyższa niż w rzeczywistości, a i widok z 

niej jest wspaniały. 

 

W związku z tym inni bibliści utożsamiają 

ją z  górą Hermon (ok. 2800 m), znajdującą 

się w północnym krańcu Palestyny. 
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Również zbliżenie się do Pana jest darem i wynika z Bożego wyboru. Jego 

przemienienie  dostępne było jedynie dla wybranych przez Niego trzech uczniów. 

 

Zdanie "Tam przemienił się wobec nich" - można również przełożyć jako: "Tam 

w ich obecności został przemieniony", czasownik "Przemienić" występuje bowiem w 

stronie biernej (methamorphoo), a ta w Biblii - jeśli pominięty jest podmiot czynności 

- oznacza działanie Boga.  

Metamorfoza, jaka dokonała się w Jezusie, nie miała charakteru wewnętrznego - 

taki sens czasownika "przemienić" występuje w  listach Pawła i dotyczy wierzących 

(Rz 12,2; 2 Kor 3, 18). Nie nastąpiła zmiana tożsamości Jezusa Chrystusa, natomiast 

uwyraźniony został jeden z aspektów Jego natury. 
 

O analogicznej sytuacji można mówić w odniesieniu do przywódcy Izraelitów:                 

" Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie 

wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. " 

Widzieli to jednak Aaron i Izraelici.  

 

 

 

Mateusz zanotował także słowa Pana, że na końcu czasów "sprawiedliwi jaśnieć 

będą jak słońce w królestwie Ojca swego" (Mt 13, 43), zatem widzialna świetlistość 

jest znakiem wewnętrznego światła sprawiedliwości.  

 

Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się Janowi w wizji w 

taki sposób: "Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy"             

(Ap 1, 16).  

 

Przemienienie Jezusa 

było widoczne dla świadków. 
 

Obejmowało ono twarz                     

i ubranie; w obu 

przypadkach chodzi o blask. 
 

Jasność oblicza Jezusa 

przypomina słońce - to 

porównanie nie pojawia się         

w tekstach paralelnych - u 

Marka i Łukasza. 
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Biel szat jest tak doskonała, że przypomina światło. Powiązanie występujących               

w Mt 17, 2 terminów "światło"(phos) i "odzienie" (himation) pojawia się także                       

w słowach psalmisty, który stwierdza, że Stwórca jest "światłem okryty jak 

płaszczem" (Ps 104, 2a).  
 

 Zatem w Jezusie w tym momencie objawia się boska chwała. 

 

Postaciami, które ukazują się Jezusowi i uczniom, są właśnie ci bohaterowie Starego 

Testamentu, którym Bóg objawił się w szczególny sposób. 

 

 Obaj z nich doświadczyli spotkania z Panem, któremu towarzyszyły widzialne 

zjawiska (ogień, trzęsienie ziemi, obłok), na Synaju, czyli inaczej Horebie. 

 

Mojżesz był nie tylko przywódcą narodu, ale też prorokiem o wyjątkowej 

mocy, o którym po śmierci napisano: "Nie powstał więcej w Izraelu prorok 

podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz" (Pwt 34, 10). 
 

 On oświadczył, że Bóg postanowił: "Wzbudzę im proroka spośród ich braci, 

takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co 

rozkażę" (Pwt 18, 18). Była to zapowiedź Mesjasza (por. Dz 3, 20 - 220, który jak 

nikt inny będzie miał bezpośredni dostęp do Boga, a Jego słowa będą w sposób 

doskonały słowami Bożymi. 

 

Natomiast Eliasz, który radykalnie stawał w obronie wiary w prawdziwego 

Boga, był "zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by 

zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba odnowić" (Syr 48, 10), by być 

posłany na czas przed nadejściem dnia Pańskiego (Ml 3, 23). Schodząc z góry 

przemienienia, Jezus potwierdza przyznaną Eliaszowi rolę i wyjaśnia, że jego misję 

wypełnił Jan Chrzciciel (Mt 17, 11-13). 
 

 Pierwsze przytoczone w omawianej perykopie słowa należą do Piotra.  
 

Jego poprzednia wypowiedź została bardzo mocno skrytykowana przez 

Mistrza. Piotr bowiem na zapowiedź cierpienia rzekł do Niego: "Panie, niech Cię 

Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie" (Mt 16, 22), przez co okazał się być 

przeciwnikiem Bożych planów.  

Na górze apostoł wyraża swój podziw i zdaje się pragnąć przedłużenia tego 

niezwykłego spotkania. Znów więc wypowiada swoje zdanie i składa propozycję. 

Tym razem jednak - Mateusz zaznacza to jako jedyny ewangelista - nazywając 

Jezusa Panem, mówi: "Jeśli chcesz" (Mt 17, 4).  



9 
 

Całkowicie więc zdaje się na wolę Mistrza. Równocześnie coraz wyraźniej 

widać, że mamy tu do czynienia z teofanią, czyli ukazaniem się Boga 

człowiekowi.  

Pojawia się świetlany obłok. Zjawisko to wykorzystane zostało jako znak 

towarzyszenia Boga narodowi wybranemu w drodze do Ziemi Obiecanej (Lb 14, 

14). Chmura wypełniła też świątynię w Jerozolimie po jej poświęceniu, co 

oznaczało zamieszkanie w niej Bożej chwały (1 Krl 8, 10-11). Osłaniający obłok 

jest o tyle szczególny, że - podobnie jak twarz i ubranie Jezusa - nasycony jest 

światłem. 
 

Mimo wszystko najistotniejszy pozostaje Boży głos, którego 

pojawienie się stanowi kulminacyjny punkt opowiadania. 
 

Już raz rozległ się głos Boga, ogłaszający, że Jezus z Nazaretu jest umiłowanym 

Synem Boga. Było to na początku Jego publicznej działalności, podczas chrztu.              

W obu przypadkach nie zostało wprost powiedziane, że chodzi o wypowiedź Boga, 

lecz jest to jasne za sprawą odwołania do nieba i obłoku. 

 

 Nowym elementem w stosunku do pierwszej prezentacji Mesjasza jest 

wezwanie do słuchania Go. 

 

Pojawia się ono w biblijnych księgach mądrościowych - nauczyciel zwraca się 

w ten sposób do uczniów - oraz wielokrotnie w pismach proroków, którzy 

zachęcają cały naród i konkretnych ludzi do otwarcia uszu na słowo Pana. 

 W Starym Testamencie Bóg wzywa: "Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do 

Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie" (Iz 55, 3); zabrania 

natomiast dawania posłuchu fałszywym prorokom (Jr 23, 16). 

 

 W nowej epoce Bóg wskazuje na swojego Syna. To Jego należy słuchać. 

Wynika z tego, że Jezus Chrystus posiada najwyższy autorytet, dany                         

i potwierdzony przez Boga. Wiara w prawdziwego, jedynego Boga prowadzi 

do posłuszeństwa nauce Jezusa. 

 

Reakcją Piotra, Jakuba i Jana - opisaną tylko w Ewangelii św. Mateusza - na słowa 

Boga jest prostracja: "Upadli na twarz" (Mt 17, 6). Taki gest wyraża głęboki 

szacunek wobec jakiejś osoby. Szczególna rewerencja dotyczy Boga. 

Prorok Ezechiel tak relacjonuje swoje powołanie: "Taki był widok tego, co było 

podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz                            

i usłyszałem głos Mówiącego" (Ez 1, 28). 
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W związku z tym, że zachowanie apostołów jest odpowiedzią na wezwanie Boga, 

można uznać, że oznacza ono deklaracje gotowości do posłuszeństwa Jezusowi. 

Drugim uczuciem towarzyszącym teofanii jest lęk - typowa reakcja istoty ludzkiej 

wywołana spotkaniem z transcendentnym i pełnej mocy Bogiem. Lęk uczniów jest 

wyrazem bojaźni Bożej, wynikającej z czci stworzenia wobec Stwórcy, a nie negatywną 

emocją skłaniającą do zachowania dystansu wobec Boga czy nawet do ucieczki. 

 

W tym momencie w omawianej scenie Jezus po raz drugi zwraca się bezpośrednio 

do uczniów. Najpierw zabrał ich na górę. teraz, widząc ich zachowanie, dotyka ich, 

poleca wstać i nie bać się. 

 

W scenie przemienienia zaangażowane więc zostały trzy zmysły: wzrok, słuch                 

i dotyk.  

 Widzieli przemienionego Jezusa i obłok, 

 słyszeli głos Boży 

 i odczuli dotknięcie Mistrza. 

 

To jeszcze nie koniec. Mistrz nie zostawia swoich uczniów bez żadnego 

komentarza. W trakcie schodzenia z góry poleca im milczeć na temat tego 

doświadczenia do czasu powstania z martwych Syna Człowieczego (Mt 17, 9). 

 

 To sprawia, że cała narracja została obramowana wzmiankami o rzeczywistości 

chwalebnej: 

 o przyjściu Syna Człowieczego w chwale (Mt 16, 27 - 28) 

 i Jego zmartwychwstaniu (Mt 17, 9). 

 

Na świadectwo przyjdzie czas. 

 

Pojawi się ono jeszcze w Piśmie, poza ewangeliami, w liście Piotra Apostoła: 

 

 "Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos 

Go doszedł od wspaniałego majestatu:  

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 

 I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem 

byliśmy na górze świętej" (2 P 1, 17-18). 

 

Chrystus Pan sam decyduje nie tylko komu, kiedy i jak się objawi, ale także o tym, 

w jaki sposób objawione prawdy mają być ogłoszone światu. 
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Wiosenne Sympozjum Biblijne - 20 marca 2018 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 

 

Zapraszamy  do wzięcia udziału w  Wiosennym Sympozjum Biblijnym, 

organizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono 20 marca 2018 roku (wtorek)                   

w C-1031 (Collegium Jana Pawła II, ul. Racławicka 14, Lublin) i będzie 

poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi „Weźmijcie Ducha 

Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”. 

  

W czasie sesji porannej i popołudniowej jest planowanych 8 referatów (każde 

wystąpienie będzie trwało 30 minut). Pragniemy też zorganizować sesję 

doktorancką na zakończenie sympozjum (trzy 20-minutowe wystąpienie). Referaty 

będą później wydrukowane (lub przedrukowane) w Analecta Biblica Lublinensia. 

  

Zapraszamy do refleksji nad osobą i dziełem Ducha Świętego. 
 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2017/2018 
 

 

1. Terminy spotkań: 

 

24 lutego       10 marca    7 kwietnia    21 kwietnia  

12 maja – konferencja w Myczkowcach; 

19 maja  

  2 czerwca – wycieczka; 16 czerwca;  

23 czerwca – zakończenie roku akademickiego. 

 

2. Tematyka wykładów 24 lutego 2018 roku: 

 
  

 9.00 - 10.45: s. dr J. Nowińska: „Księga Daniela – język tekstów 

apokaliptycznych, obrazowość apokaliptyki, podejście do kwestii czasu                              

i realizacji zapowiedzi Bożej interwencji” 

 10.45 - 11.25: Przerwa kawowa 

 11.25 - 12.55: ks. dr M. Dzik: „List do Rzymian – tylko dla teologów?” 

 


