
   

 

II Niedziela Wielkiego Postu  13 III 2022 
 

( Łk 9,28b - 36 - Biblia Tysiąclecia) 
 

[Jezus] wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się 
modlić.  

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz    
i Eliasz.  Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 
dokonać w Jerozolimie.  

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, 
ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. 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. Gdy jeszcze to mówił, 
zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok.                       
 A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego 
słuchajcie!  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. 
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 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 

wierze, 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. 

 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Przemienienie Jezusa   (Łk 9, 28-36) 

 
 

ST: Wj 24,9-18; 34,29-35; 40,34-35; Pwt 18,15; Ps 2,7; Iz 42,1; Dn 7,9.13-14 

NT: Łk 3,21-22; 24,4; J 1,14; Dz 1,10; 3,22-23; 7,37; 2 P 1,15-18 II Mt 17,1-9; 

Mk 9,2-10 

KKK: modlitwa Jezusa, 2600; przemienienie, 554-556; Mojżesz i Eliasz, 2583; 

nowe Wyjście, 1151; obłok objawia Ducha Świętego, 697; Jezus objawia Ojca, 516 

Lekcjonarz: druga niedziela Wielkiego Postu (rok C); święto Przemienienia 

Pańskiego 

 

 [9,28] W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana                    

i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.  

 

Przemienienie ma miejsce jakieś osiem dni później. Mateusz i Marek mówią                  

o ,,sześciu dniach'' (Mt 17,1; Mk 9,2), można więc wnioskować, że Łukasz wskazuje 

ten sam termin zawierający w sobie równocześnie okres czasu wzmiankowany przez 

pozostałych synoptyków.  

,,Osiem dni" może być aluzją do Święta Namiotów, podczas którego szczególne 

znaczenie miał nie tylko pierwszy dzień, ale także dzień ósmy (Kpł 23,35-36.39)
1
.  

W czasie tego święta lud Izraela mieszkał w szałasach bądź namiotach - Piotr                 

w Łk 9,33 mówi o namiotach, przypominając w ten sposób, jak Izraelici żyli                        

w namiotach na pustyni (Kpł 23,42-43). Wówczas chwała Boża wypełniała przybytek, 

a na namiocie spotkania spoczywał obłok (Wj 40,35).  

W tej chwili wszystko to wypełniło się w Jezusie, który ukazuje się w chwale               

(Łk 9,32) osłonięty obłokiem (w. 34).  

 

                                                           
1
 Pierwsi chrześcijanie (zob. np. List Barnaby, 15,8-9) wyrażenia "ósmy dzień" używali w odniesieniu do 

zmartwychwstania Jezusa, które miało miejsce pierwszego dnia po szabacie (Łk 23,56-24,1). Niewykluczone 
zatem, że za pomocą tego oraz wielu innych szczegółów Łukasz wskazuje, że przemienienie jest antycypacją 
zmartwychwstania. 



Jezus zabiera ze sobą Piotra, Jana i Jakuba - tych, których powołanie jest 

opisane jako pierwsze (5,10-11) i którzy tworzą wewnętrzny krąg w gronie apostołów 

(8,51).  

Jeśli nie brać pod uwagę pierwszej listy Dwunastu (6,14), widzimy, że Łukasz 

odwraca typową kolejność, w której Jakub poprzedza Jana (zob. także 8,51; Dz 1,13), 

pokazując w ten sposób znaczenie i współpracę Piotra i Jana we wczesnym Kościele 

(Łk 22,8; Dz 3,1-4.19; 8,14).  

Wszyscy wychodzą na górę2
, będącą miejscem sprzyjającym, by się modlić                     

(Łk 6,12). 

 [9,29]  Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie 

stało się lśniąco białe.  

 

Słowa mówiące o tym, że Jezus się modlił, wskazują czytelnikowi, że za chwilę 

zdarzy się coś znaczącego (3,21; 9,18).  

Jezus przed wyborem Dwunastu także wyszedł na górę, by się modlić, co stanowiło 

nawiązanie do Mojżesza podobnie wchodzącego na górę, kiedy zebrał razem 

dwanaście pokoleń Izraela (zob. komentarz do 6,12).  

W tej perykopie znajdziemy jeszcze więcej aluzji do Mojżesza.  

 Zwróćmy na przykład uwagę na to, że Jezusowi towarzyszy trzech 

apostołów, podobnie jak Mojżeszowi towarzyszyli Aaron, Nadab i Abihu 

(Wj 24,1.9).  

 Ponadto Jego twarz się odmieniła, co nasuwa skojarzenia z tym, jak 

,,skóra na jego [Mojżesza] twarzy promieniała na skutek rozmowy                     

z Panem" (Wj 34,29).  

 Ponieważ jednak Jezus jest większy niż Mojżesz, Jego zmieniony wygląd 

przypomina ,,wygląd chwały Pana" (Wj 24,17
3
), gdy Mojżesz wraz ze 

swymi towarzyszami wchodził na górę Synaj i ujrzał Boga Izraela.  

Odzienie Jezusa stało się lśniąco białe, co także przypomina starotestamentalne 

przedstawienie Boga z Księgi Daniela:  

,,Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg" (Dn 7,9).  

Trzy wersety wcześniej (Łk 9,26) Jezus mówi o sobie, że przyjdzie w chwale jak 

Syn Człowieczy w Księdze Daniela, który zostaje wprowadzony przed oblicze 

Przedwiecznego (Dn 7,13-14).  

                                                           
2
 Już w IV wieku Górę Przemienienia utożsamiano z górą Tabor; zob. np. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 12,16 

3
 BT 4 (Biblia Tysiąclecia, wyd. 4) 



Teraz uczniowie mogą ujrzeć ,,chwałę" (Łk 9,32) Jezusa jako Syna Człowieczego
4
             

i Syna Bożego (w. 35). 

 [9,30-31] A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz                        

i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 

dokonać w Jerozolimie.  

 

Te aluzje stają się jeszcze bardziej czytelne, gdy obok Jezusa pojawia się sam 

Mojżesz, a wraz z nim Eliasz.  

Eliasz został wzięty do nieba (2 Krl 2,11), lecz zgodnie z proroctwem Malachiasza, 

miał pojawić się powtórnie (Ml 3,23-24). Mojżesz, wspominany w tym samym 

proroctwie (Ml 3,22), umarł w ziemi Moab, lecz tajemnica otaczająca miejsce jego 

pochówku (Pwt 34,5-6; Jud 9) doprowadziła do spekulowania, że i on został wzięty do 

nieba
5
.  

 Mojżesz i Eliasz, jako dwaj świadkowie (Pwt 19,15), reprezentują sobą 

Prawo i Proroków zaświadczających o Jezusie (zob. Łk 16,16; 24,27.44)                  

i wskazujących, że Jego życie i misja stanowią wypełnienie Bożego planu 

zapisanego w Piśmie.  

Łukasz wprowadza ich na scenę za pomocą słów a oto, dodając, że ukazali się                  

w chwale.  

W ten sposób łączy przemienienie ze zmartwychwstaniem, gdzie także ,,oto (...) 

dwaj mężczyźni w lśniących szatach" (24,4
6
) poświadczają, że Jezus 

zmartwychwstał.  

Również w opisie sceny wniebowstąpienia ,,oto (...) dwaj mężowie w białych 

szatach" (Dz 1,10) poświadczają, że Jezus, który wstąpił do nieba, wróci powtórnie na 

ziemię
7
. 

 Innymi słowy, przemienienie pozwala ujrzeć przebłysk przyszłego uwielbienia 

Jezusa (Łk 24,26), którym będzie Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.  

Wszyscy trzej synoptycy piszą, że Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Jezusem                

(Mt 17,3; Mk 9,4), jednak tylko Łukasz informuje nas, że tematem rozmowy jest Jego 

odejście (eksodos).  

                                                           
4
 Jezus jako Syn Człowieczy jest synem Adama otrzymującym chwałę, którą Adam utracił przez swój grzech, a 

Jego lśniące odzienie zastępuje odzienie Adama (Rdz 3,7.21) 
5
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, IV, 326  

6
 BWP (Biblia rodzinna, Kraków 2014) 

7
 We wszystkich trzech cytowanych wersetach pojawia się w oryginale wyrażenie kai idou - "i oto", nie zawsze 

konsekwentnie oddawane w polskich przekładach - przyp. tłum. 



Termin ten odnosi się w tym wypadku do śmierci Jezusa (zob. 2 P 1,15), którą 

dopiero co sam zapowiedział (Łk 9,22) - komunikuje jednak równocześnie głębszy 

sens Jego śmierci.  

Jezus, podobnie jak Mojżesz, inicjuje nowy eksodos, nowe Wyjście
8
.  

Miejscem tego Wyjścia nie będzie Egipt, lecz Jerozolima, miasto, do którego ma 

niebawem wyruszyć (9,51) i w którym umrze (13,33).  

W swoim Wyjściu przejdzie ze śmierci do zmartwychwstania i wniebowstąpienia 

(24,51; Dz 1,9-11).  

W ten sposób otworzy niebo swoim naśladowcom, takim jak Szczepan, który                       

w chwili swej męczeńskiej śmierci widzi Jezusa w niebieskiej chwale (Dz 7,55-60).  

Jezus przez swoje Wyjście dopełni Boży plan przedstawiony w Piśmie               

(zob. Łk 24,26-27.44). 

 [9,32]  Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się 

ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.  

 

Łukasz kieruje teraz uwagę czytelników ku drugiej trójce, czyli ku Piotrowi i jego 

towarzyszom. Chociaż Jezus wybrał ich na świadków tak zwanego wydarzenia, byli 

zmorzeni snem!  

Nie powinno nas to jednak aż tak bardzo zaskakiwać, gdyż w Piśmie Świętym sen 

często towarzyszy wizji lub spotkaniu z Bogiem (Dn 8,18; Rdz 15,12).  

Tylko Łukasz zauważa ten szczegół, chcąc być może połączyć scenę przemienienia 

ze sceną wskrzeszenia córki Jaira, która według słów Jezusa jedynie spała (Łk 8,51-

52). (To jedyne sceny w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus zabiera ze sobą tych trzech 

apostołów).  

Można zatem zadać sobie pytanie, czy aby ich sen nie jest ,,skosztowaniem 

śmierci" (9,27)
9
 tak, że kiedy się ocknęli i ujrzeli Jego chwałę, zakosztowali 

przyszłego udziału w Jego zmartwychwstaniu.  

Tego, czego przez chwilę doświadczyli na drodze antycypacji, doświadczy później 

Szczepan, gdy ,,zasnął" w swoim męczeństwie (Dz 7,60 BL
10

). Ten obraz można 

odnieść do wszystkich chrześcijan:  

,,Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5,14).  

                                                           
8
 Greckie słowo eksodos znaczy po prostu "wyjście" lub "odejście", ale podobnie jak w języku polskim, stało się 

również terminem technicznym na określenie konkretnego biblijnego wydarzenia, którym było Wyjście z Egiptu 
(Hbr 11,22; w LXX: Ps 104,38; 113,1). Dla zaznaczenia, że chodzi o ten sens, nasze tłumaczenie podaje to słowo 
wielką literą - przyp. red. nauk.). 
9
 Czasownik tłumaczony w 9,27 jako "zaznają" to geusontai - "skosztują", "zasmakują" - przyp. tłum. 

10
 Biblia Lubelska 



 [9,33] 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.   

 

Gdy Mojżesz i Eliasz mają odejść, Piotr daje wyraz swemu zadowoleniu: 

Dobrze, że tu jesteśmy.  
 

Ponieważ niedawno słyszał słowa Jezusa o krzyżu, dlatego trzyma się kurczowo tej 

ulotnej chwili chwały.  
 

Proponuje postawić trzy namioty, być może na podobieństwo Mojżeszowego 

namiotu spotkania, który napełniała chwała Pana (Wj 40,34-35).  
 

Tyle, że Piotr nie wiedział, co mówi, sądząc, być może, że nadszedł już czas 

wypełnienia się planu Bożego i stało się to jeszcze przed cierpieniem Jezusa.  
 

Zauważmy także, że chociaż Jezus jest większy niż Mojżesz i Eliasz, to jednak                    

z tekstu można wnosić, że Piotr traktuje ich trzech tak samo.  
 

[9,34]  Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy 

[tamci] weszli w obłok.  

 

Gdy Piotr mówił, pojawił się obłok, przerywając jego słowa. Mamy tu wyraźną 

aluzję do Mojżesza, wskazującą na ,,obłok", który ,,okrył Namiot Spotkania"                    

(Wj 40,34).  

Obłok osłonił ich (episkiadzo), podobnie jak obłok, który ,,zakrył" (episkiadzo, 

Wj 40,35 LXXpl) Namiot Spotkania.  

Uwielbione ciało Jezusa jest teraz żywym Namiotem Spotkania, nową 

świątynią, w której przebywa Bóg w swojej obecności.  

Piotr wcale nie musi stawiać Jezusowi namiotu, ponieważ sam Jezus jest namiotem!  

Przypomnijmy sobie także, jak anioł Gabriel ogłosił wcześniej, że Duch Święty 

zstąpi na Maryję i moc najwyższego okryje ją cieniem (episkiadzo, Łk 1,35).  

Ten osłaniający lub zakrywający obłok jest także znakiem Ducha Świętego, 

podobnie jak gołębica podczas chrztu Jezusa (3,22).  

Apostołowie zlękli się, gdy weszli w obłok, co jest typową reakcją na pełną 

chwały obecność Boga (2,9). 

 

 

 



[9,35]  A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego 

słuchajcie!  

 

Tak samo, jak to miało miejsce w chwili chrztu, daje się słyszeć głos Boga Ojca, 

dopełniający objawienie się Trójcy.  

Słychać w nim echo Psalmu 2: To jest Syn mój, Wybrany.  

 Jezus jest większy niż Mojżesz, Eliasz i każdy z proroków (zob. 9,8.19), 

ponieważ jest Synem Bożym (1,32.35), i właśnie ta prawda została w tej 

chwili objawiona apostołom.  

Jednakże podobnie jak deklaracji Piotra, że Jezus jest Mesjaszem, towarzyszyły 

słowa Jezusa mówiące, iż jako Syn Człowieczy będzie cierpiał (9,22), podobnie                     

i pojawiające się w tym wersecie słowo ,,wybrany" łączy przedstawienie Jezusa jako 

Syna Bożego z postacią cierpiącego Sługi Pańskiego (zob. 23,35):  

,,Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie" (Iz 42,1 - podkr. P.T.G.; zob. komentarz do Łk 3,22).  

Ostatnie słowa, które wypowiada głos - Jego słuchajcie! - dopełniają 

podobieństwa między Mojżeszem a Jezusem, gdyż słychać w nich echo obietnicy 

proroka jak Mojżesz, którego pewnego dnia wzbudzi Bóg: ,,Jego będziesz słuchał" 

(Pwt 18,15).  

Ten nakaz Boga jest dla apostołów potwierdzeniem trudnych słów Jezusa 

dotyczących Jego śmierci i krzyża, który musi nieść każdy, kto chce być Jego uczniem 

(Łk 9,22-23).  

Chociaż trudno im to zrozumieć, pozostaną na właściwej drodze, ponieważ będą 

słuchać Jego słów. 

 [9,36] 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. 

 

To niezwykłe doświadczenie szybko dobiega końca i Jezus jest sam.  

Zdumieni uczniowie zachowują milczenie i nikomu nie mówią o tym, co widzieli. 

Również Jezus dopiero co nakazał im, by ,,nikomu (...) nie mówili" (9,21), że jest 

Mesjaszem.  

W tym czasie powinni po prostu Go słuchać, gdyż wiedzą już, że jest Synem 

Bożym i otrzymali zapewnienie, iż po swoim cierpieniu zostanie uwielbiony. Pora na 

mówienie przyjdzie po zmartwychwstaniu (24,44-48). 

. 



 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (9,28-36) 

 

Uczestnictwo w modlitwie Jezusa. 
 

Kluczowym wydarzeniom w życiu Jezusa zawsze towarzyszy modlitwa. 

Dotyczy to 

 Jego chrztu (3,21),  

 powołania Dwunastu (6,12-13),  

 wyznania Piotra (9,18-20) i  

 przemienienia (9,28-29).  

 

Możemy zatem powiedzieć za kardynałem Ratzingerem, że  

 

modlitwa była centralnym aktem osoby Jezusa, [co więcej] ta Osoba tworzyła siebie 

w akcie modlitwy w stałej łączności z Tym, którego Jezus nazywa ,,Ojcem". Jeśli tak 

się przedstawia, to rzeczywiste zrozumienie tej Osoby możliwe jest wyłącznie poprzez 

wejście w ten akt modlitwy i uczestniczenie w nim. (...) udział osobowości Jezusa, tzn. 

w Jego modlitwie, która (...) nie jest jakimś pobożnym dodatkiem do lektury 

Ewangelii, który nie wnosiłby nic do jej poznania lub przeszkadzałby bardzo                        

w czystości krytycznego poznania. Przeciwnie, jest to podstawową przesłanką, aby 

mogło zaistnieć właściwe rozumienie. (...) Ten, kto się modli, zaczyna widzieć.
11
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II czytanie :      Flp 3,17-4,1     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w 

tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas.  

Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których 

często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem 

- brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są 

przyziemne.  

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 

wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,  który przekształci nasze ciało 

poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On 

także wszystko, co jest, sobie podporządkować.  

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak 

stójcie mocno w Panu, umiłowani!  

 
 

 

 

 

 

Obywatelstwo niebieskie - Flp 3,17-4,1 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Paweł o przemianie w niebie: Jezus przekształci nasze ciało poniżone w 

podobne do swego chwalebnego ciała. A już teraz jesteśmy obywatelami 

Nieba. 

 

List więzienny 

Pisząc list do chrześcijan w Filippi, Paweł przebywał pod strażą pretorianów.               

Straż ta musiała bronić go, z zarazem nadzorować wykonywanie kary. Więzienie nie 

miało ścisłego reżimu, skoro Paweł mógł otrzymywać wieści z Filippi, przyjmować 

gości, dary lub też posyłać współtowarzyszy z listami. 

List do Filipian to podziękowanie za wsparcie i serdeczność okazaną mu przez 

wspólnotę. Apostoł zapewnia Filipian, że misja głoszenia Ewangelii pomimo jego 

uwięzienia nie została wstrzymana, a on sam ma się dobrze. 



W liście odnajdujemy jeden z najdojrzalszych opisów cierpienia Pawła łączącego 

się z krzyżem Pana oraz przejmujące wezwanie do radości w Panu pośród 

przeciwności. 

Bieg życia 

Usłyszymy fragment listu, w którym św. Paweł przedstawi się wspólnocie jako 

wzór do naśladowania w wierności chrześcijańskiemu powołaniu. Zwróćmy uwagę 

na przemienienie, o którym wspomni św. Paweł:  

każdy z nas go doświadczy, gdy nasze ciała podległe zniszczeniu przekształci w 

ciała podobne do Jego zmartwychwstałego ciała. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie 

 Jezus przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego 

ciała 

 

Translator 
 

 Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20).    

     Politeuma oznacza dokładnie: rząd, administrowanie, obywatelstwo (od 

politeuo - bycie obywatelem polis) 

 

Biblijny insider 
 

Bądźcie moimi naśladowcami 

List do Filipian nie jest wyjątkiem: Paweł często wzywa wspólnoty do 

naśladowania go. 

 Chwali Tesaloniczan za naśladowanie jego wiary pośród przeciwności (por.                  

1 Tes 1,6: "A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością 

Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana   "), 

 Koryntian wzywa do naśladowania go jako ojca w wierze i tego, który spala 

się dla Ewangelii (por. 1 Kor 4,16: " Proszę was przeto, bądźcie 

naśladowcami moimi. "; 11,1: " Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja 

jestem naśladowcą Chrystusa. ") 



W Drugim Liście do Koryntian Paweł pozostawia nam praktycznie mowę 

pochwalną na swoją cześć! (zob. 2 Kor 10-13). 

Nie jest to efekt pychy apostoła. Mimesis, czyli naśladowanie to przyjęta w 

kulturze starożytnej forma bycia uczniem. Nauczyciele i filozofowie ofiarowali swoim 

uczniom nie tylko słowa mądrości, ale także życiowy przykład. 

Paweł bez wahania ofiaruje się swoim uczniom jako przykład chrześcijańskiego 

życia. Swoją pewność opiera na tym, że sam jest wiernym naśladowcą Chrystusa.  

W Pawle odbija się Mistrz. 

Świadkowie i antyświadkowie 

Apostoł poleca zresztą, żeby wspólnota wpatrywała się we wszystkich, którzy 

postępują tak jak Paweł. Nauczyciel nie jest zaborczy. Wpatrywanie się (gr. skopeo) 

oznacza tu kontemplowanie, obserwowanie, utkwienie w kimś wzroku. 

Paweł i inni chrześcijanie nie powinni bać się bacznego wzrostu innych, ale 

traktować go jako okazję do nauczania i dawania świadectwa. Jest ono lekarstwem na 

antyświadectwo tych, którzy będąc we wspólnocie, dopuszczają się bezwstydu, 

troszczą się jedynie o własne ciało i zaprzątają sobie głowę rzeczami przyziemnymi 

(gr. epigeia). 

Paweł nazywa ich wrogami krzyża Chrystusa, ponieważ nie kierują się logiką 

ofiarnej miłości. Popełniają też błąd, inwestując w przemijającą rzeczywistość tego 

świata. 

Ojczyzna 

Paweł, którego widzimy w drugim czytaniu, jest - podobnie jak Abraham - 

zapatrzony w niebo. Ten świat to tylko niewielki fragment życia chrześcijanina. 

Mówi: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie (por. TRANSLATOR). 

Choć apostoł jest Żydem i ma obywatelstwo rzymskie, które otwiera mu większość 

drzwi w starożytnym świecie, czuje się bardziej obywatelem i sługą Królestwa 

Bożego. 

Jego krótkie życie to w istocie pielgrzymka do nieba, ojczyzny, z której wyruszył. 

To Królestwo Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, którego przyjścia Paweł                       

z niecierpliwością oczekuje (gr. apekdechoma).  

Niebo ma dla Pawła twarz Chrystusa. 

 

 

 



Przemiana 

W niebie czeka nas jeszcze chwalebna przemiana. 

Chrystus, którego naśladowaliśmy na ziemi, sprawi, że w królestwie Bożym 

będziemy do Niego w pełni podobni. W jaki sposób? 

Swoją boską mocą przemieni nasze ciało uniżenia (gr. tapeinosis) na podobne do 

swojego pełnego chwały ciała. Ciało uniżenia to kruche, słabe, ludzkie ciało, które 

wówczas otrzyma boskie właściwości. 

To także ciało, w którym naśladowaliśmy tego, który uniżył samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi (por. Flp 2,8). 

Przemiana i podobieństwo do Chrystusa w królestwie Bożym także w aspekcie 

fizycznym będą proporcjonalne do naszego upodobnienia się do Niego na ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Jezus z Nazarethu" - Roman BRANDSTAETTER 

 

Przemienienie 

Działo się to w skwarne południe szóstego dnia ich pobytu na płaskowzgórzu, 

położonym między Cezareą Filipa a Hermonem. Jezus zwołał wszystkich apostołów i 

oznajmił im, że wybrał trzech spośród Dwunastu: Kefasa, Johanana ben Zebadia i jego 

brata Jaakowa, Synów Gromu, i że poprowadzi ich w miejsce ustronne, na wysoką 

górę, gdzie w samotności będzie się modlił; następnie polecił pozostałym apostołom 

udać się na południe, do Galilei, i czekać u ujścia Jordanu do Jam Kinereth, dokąd 

wkrótce przybędzie z trzema wybranymi towarzyszami podniosłej wyprawy.  

Poczęli przygotowywać się do drogi, do głębi przeżywając słowa Jezusa.  

Przede wszystkim uderzyło ich, że Rabbi, mówiąc o modlitwie w samotności, 

mówił o swojej modlitwie, a nie modlitwie wspólnej z trzema apostołami.  

To modlitewne odosobnienie, zastrzeżone z góry i głośno, świadczyło o 

niezwykłym charakterze mającego nastąpić zdarzenia; o tym, że nastąpi — nie wątpili, 

bo mieli na to liczne dowody, spośród nich najbardziej uderzającym była liczba trzech 

wybranych apostołów, zgodna z trzema szczytami Hermonu, z trzema źródłami i z 

trzema wartkimi strumieniami, z troistością wód połączonych w jedności Jordanu; nie 

mniej znamienny był wybór miejsca na modlitwę: wysoka góra, wzniesiona nad 

przyziemną ziemię, przestrzeń El Szaddaja, z której rozciąga się widok na obszary 

nieskończone i niewidzialne.  

Reszta apostołów z życzliwą zazdrością patrzyła na trzech towarzyszy, 

przygotowujących się do drogi, i głowiła się nad zagadnieniem, dlaczego właściwie 

ich wybrał Jezus na świadków swojej modlitwy.  

Zastanowiły ich pewne zbieżności, zachodzące między trzema wybranymi, jak na 

przykład bijąca w oczy okoliczność, że Symeon ben Jona i synowie Zebadii obecni 

byli przy obudzeniu córki Jaira, że Symeon otrzymał od Jezusa nowe imię, a synowie 

Zebadii wyodrębnieni zostali za pomocą przydomka Bnej Regesz, Synów Gromu.  

Czy należy z tego wnioskować, że Jezus szczególnie umiłował owych trzech i 

powołał ich do celów wyższych od tych, które wyznaczył innym apostołom, i uważał, 

że ci trzej lepiej od reszty zrozumieją sens mającego się dokonać zdarzenia?  



Rosła w nich zazdrość — życzliwa, ale jednak zazdrość — że jednych umiłował 

więcej, innych mniej, a gdy do syta nakarmili się zazdrością, przypomnieli sobie 

ponury los gęsto uwłosionego Esawa.  

Wprawdzie to ich mimowolne podobieństwo do pokrzywdzonego miłośnika 

soczewicy było tylko pozorne, bo przecież trzej wybrani nie posłużyli się 

nienagannym podstępem, jak to uczynił Jaakow, mimo to sama możliwość, że mogli 

chociaż przez chwilę poczuć się Esawami, a trzej wybrani Jaakowami, niezmiernie ich 

strapiła.  

Ku swojemu pocieszeniu ujrzeli różnice między sobą a Esawem i trzema apostołami 

a Jaakowem. Nie chodziło tutaj o sprawy takie, jak na przykład, że Esaw był 

zapalonym myśliwym, a oni nie zdradzali zamiłowania do łowieckich przygód, albo że 

Jaakow był narzędziem w rękach swojej matki, przemyślnej Riwkah, a za plecami 

trzech wybranych nie stała żadna z ich matek. Różnica polegała na zupełnie innych 

przesłankach. Jaakow i Esaw, chociaż byli bliźniakami, nie stanowili całości 

niepodzielnej, ale całość rozbitą na bojaźliwego i łagodnego Jaakowa, na którego Pan 

patrzał okiem życzliwym, i na odważnego i porywczego Esawa, w którym Pan nie 

znalazł upodobania.  

Natomiast dwunastu apostołów stanowiło niepodzielną całość, jeżeli zatem Jezus 

szczególnie umiłował trzech spośród nich, w wybranych umiłował resztę, a w części 

umiłował całość, a wskutek tego każdy z nich w równej i sprawiedliwej mierze 

uczestniczył w Jego uczuciach.  

Dziewięciu apostołów podniesionych na duchu tym radosnym odkryciem pożegnało 

się z Jezusem i z Jego towarzyszami.  

Życzyli sobie wzajemnie dobrej i spokojnej drogi. Dziewięciu ruszyło na południe, 

ku zarośniętemu papirusami jezioru Merom, rozbrzmiewającemu muzyką kłujących 

komarów, a Jezus z Symeonem ben Jona i synami Zebadii poszli w przeciwnym 

kierunku, ku trzygłowemu Hermonowi.  

Szli przez stepowe płaskowzgórze, które niespodziewanie urywało się, przecięte 

szerokim wąwozem jak ostrym, cięciem topora. Ostrożnie schodząc w dół, po 

bazaltowych zboczach, znaleźli się na dnie rozpadliny, na drodze, która z początku 

wiła się łagodnymi skrętami, a potem, znudzona ospałym pełzaniem, nagłym skokiem 

wspięła się stromo w górę i odsłoniła przed oczami wędrowców obrastający jej zbocza 

las starych cedrów, o pniach jak zmarmurzone kolumny, i ośnieżony szczyt Hermonu, 

który stąd wydawał się filarem podtrzymującym strop nieba. Apostołowie, oczarowani 

pięknością krajobrazu, pochwalili Elohim, twórcę wysokich cedrów, Hermonu i nieba, 

i byli szczęśliwi, że są cząstką Jego niezrównanego dzieła.  



Chętnie by usiedli na kamieniu i pokrzepili oddech czystością powietrza, a serce 

ciszą górskiego odludzia, ale niestety, Jezus nie zatrzymał się — uderzyło ich, że nie 

spojrzał na las cedrowy ani na biały szczyt Hermonu — i stawiając pewne kroki szedł 

bardzo szybko, jakby zamierzał stanąć o określonej godzinie w ściśle wyznaczonym 

miejscu.  

„Czyżby był z kimś umówiony?” — zadał sobie pytanie Kefas i natychmiast 

pomyślał, że na pewno nie przybyli tutaj po to, aby rozkoszować się czystością 

powietrza, wspaniałą grubością cedrowych pni i śnieżnym nakryciem głowy Hermonu; 

wyrzuciwszy zatem z serca pragnienie wypoczynku i podziw dla piękna otaczającej 

przyrody, ruchem głowy dał znak synom Zebadii, aby przyspieszyli kroku i nie 

pozostawali w tyle.  

Droga pięła się teraz nieustannie pod górę i stawała się coraz bardziej męcząca. Raz 

po raz w stromych ścianach wąwozu tworzyły się jakby pod uderzeniami 

niewidzialnych taranów głębokie wyrwy, z których roztaczał się rozległy widok na 

doliny, wzgórza i dalekie niziny, parujące mgłą, a wówczas apostołów ogarniał lęk 

przed wspinaniem się ku nieznanemu celowi, znajdującemu się na zawrotnych 

wysokościach.  

Miało się ku zachodowi, gdy zmęczeni, mokrzy od potu, stanęli na małym, płaskim 

usypisku, pokrytym piargami, oko w oko z Hermonem, którego szczyt podobny do 

skamieniałego archanioła ze srebrną koroną na głowie wznosił się nad nimi 

prostopadle, zaprawdę, czujny strażnik wysokich gór.  

Słońce pospieszne zanurzyło się w morzu niewidocznym teraz nawet dla 

najbystrzejszego oka z powodu oparów zasłaniających widnokrąg i buchnęło łuną na 

Hermon, który stanąwszy w płomieniach, gorzał, tryskał iskrami u szczytu pokrytego 

płachtami śniegu, ział ogniem, i zdawało się, że ta żarząca się masa bazaltu już za 

chwilę roztopi się i wrzącym strumieniem spłynie w otchłań, gdy znienacka podnóże 

góry zaczęło ostygać, gasnąć i ciemnieć, chłodny i gęsty mrok pełzał chytrze ku 

szczytowi, teraz tlącemu się już tylko jak ogarek, przebiegle czaił się, krył po 

rozpadlinach, macając przed sobą niewidomymi czujkami, aż upatrzywszy sposobną 

chwilę, skoczył, spadł na świetlistą smugę i zdusił ją mokrymi od rosy łapami.  

Słońce zaszło. Ciemność zaległa góry.  

Jezus oddalił się na odległość kilkunastu kroków i modlił się z rękami założonymi 

na piersiach, z głową wzniesioną do nieba.  



Apostołowie sądząc, że ich czuwanie jest zbędne, a nawet może przeszkadza Mu w 

skupieniu i obciąża Jego podniesienie ku Panu, szybko i szeptem odmówili wieczorną 

modlitwę i znużeni drogą, ułożyli się do snu i natychmiast usnęli, i spali.  

A Jezus modlił się, otaczał się zewsząd swoją modlitwą jak chmurą, która z 

początku szczelnie Go okrywała, potem poczęła rzednąć, rozcieńczać się, rozpływać, 

aż wreszcie całkowicie rozpłynęła się i odsłoniła niewidzialne Światło, Or, w kształcie 

Jezusowej Postaci, wciąż przybierające, nasycające się samym sobą, coraz jaśniejsze, 

ognistsze i oślepiające.  

Nie było to jednak w pełnym tego słowa znaczeniu ujawnienie się Rabbiego czy 

Jego samoodsłonienie. Zjawisko to należałoby raczej nazwać jeszcze jednym 

ukryciem się Elohim, tym razem w Świetle, i właśnie to ukrycie się mamy na myśli, 

pisząc o samoodsłonieniu się Pana. Pan, który zawsze darzył Psalmistę szczodrobliwą 

miłością i od czasu do czasu wtajemniczał go za pomocą poetyckich przenośni w 

swoją ukrytość, pewnego dnia wprowadził go w sens owych niezwykle trudnych do 

zrozumienia, ukrytych ujawnień w Świetle i podsunął mu obraz — Psalmista 

natychmiast z niego skorzystał i umieścił go w jednym z psalmów — ściśle oddający 

istotę świetlnego zjawiska: „Narzuciłeś na siebie światło jak płaszcz”.  

Światło zatem porównał Psalmista do płaszcza okrywającego Elohim, z czego 

wynika, że posiada ono właściwości okrywające, a nie odsłaniające, aczkolwiek 

niewątpliwie odsłania ono i ujawnia Moc Wiekuistego.  

I oto w ciemnościach nocnych, na środku usypiska, Jezus wynurzył się ciałem ze 

swojego ciała i istniał w ciele poza swoim ciałem, jeden i ten sam w jednym i tym 

samym ciele, i świecił przeraźliwie olśniewającym Praświatłem, które wychodząc z 

Jego wnętrza było Jego wnętrzem, a zarazem płaszczem okrywającym Jego wnętrze.  

Apostołowie poczęli niespokojnie poruszać się przez sen. Przewracali się z boku na 

bok. Pod ich zamknięte powieki wdzierała się kłująca jasność, która przedostała się do 

ich snu i rozproszyła jego gęste mroki. Przecierali oczy, mrużyli je, bezskutecznie 

zasłaniali dłońmi, a nawet ramionami, bo na przekór nieprzenikliwości ramion i dłoni 

Światło bez trudu przenikało w głąb oczu trzech apostołów, którzy rozbudzeni i 

nieświadomi tego, co się dzieje — wydawało im się, że przespali poranek, a może 

nawet i południe, a teraz budzą się pod promieniami ognistego słońca — ujrzeli wśród 

nocnych ciemności, w samym ich środku, Rabbiego, świecącego białym światłem, 

czystszym nad wszelką czystość i bielszym nad wszelką biel.  

Zerwali się z ziemi.  



Przed nimi stała ognista Białość, płonąca spokojnym 

płomieniem.  

Bali się na nią patrzeć, aby jej nie pokalać niegodnymi spojrzeniami, i bojąc się, 

patrzyli, bo nie mogli oderwać oczu od światła wciąż rozszerzającego się, 

wibrującego, zataczającego coraz szersze kręgi aż po granice nocnego widnokręgu, z 

którego wyłonili się w blasku chwały dwaj mężowie i przystanęli obok Jezusa, i 

stanowili razem Trójcę Mężów według praw troistości, które Elohim nadał tej ziemi.  

Apostołowie poznali, że dwie postacie, wyłonione z mroku, są wysłannikami 

przeszłości, a przewidująco-mądra natura ich chwały utwierdzała ich w przekonaniu, 

że mężowie ci są widzącymi prorokami, którzy z powodu swojej świętości nie umarli 

śmiercią synów człowieczych.  

Wiedzieli, że spośród wszystkich proroków tylko dwaj nie padli łupem żarłocznego 

Anioła Śmierci, a byli nimi prorok Mojżesz — niechaj po wieczny czas będzie 

błogosławiona jego pamięć — i prorok Elijahu — niechaj jego duch będzie zawsze 

obecny we wszystkich domach Izraela.  

Wprawdzie o mężu przedpotopowym imieniem Henoch, głosiła wieść, że został 

uniesiony przez Pana (Jeszua ben Sira zapisał to w swoich Zwojach), ale ów 

sprawiedliwy nie był prorokiem, więc nie mógł teraz zjawić się u stóp troistego 

Hormonu w zgromadzeniu proroków, którym Pan zgotował śmierć wybraną. Elijahu 

— jak wiemy — w obecności swojego ucznia i następcy został przez Pana wzięty z 

ciałem i duszą do nieba na ognistym wozie, zaprzęgniętym w ogniste rumaki, a całe 

zdarzenie odbyło się w tak wielkim pośpiechu, że porwany prorok w rozgardiaszu, 

powstałym z powodu zionącego ogniem rydwanu, prychających promieniami koni i 

szalejącego wichru zgubił płaszcz, który spadł z wysokości do stóp przerażonego 

Eliszy.  

Odejście Mojżesza odbyło się w innych okolicznościach, nie tak gwałtownie i 

pospiesznie. Jahwe w porę uprzedził studwudziestoletniego proroka, że zbliża się kres 

jego życia. Mojżesz po dniach przygotowania udał się do swojego namiotu i 

zanotował na papirusie w nieskażonym brzmieniu wyrok Pana, i już miał odłożyć 

stylik, gdy naszła go myśl, że powinien tę ostatnią z ksiąg przez siebie napisaną, 

Księgę Dewarim, zakończyć opisem swojej śmierci; ponieważ myśl ta wydała mu się 

ze wszech miar dobra i rozsądna, zapalił się do niej i opowiedział krótko i sucho o 

swoim prostym i zwyczajnym odejściu i równie prostym i zwyczajnym pogrzebie. 

Słowa te zapisał w pokorze ducha, Pan jednak nie przyjął jego pokory i wszystko 

zarządził inaczej, niż to sobie Mojżesz wyobrażał.  



Według tradycji, zachowanej w pamięci ludu, Anioł Śmierci i Zagłady nie dotknął 

Mojżesza; Jahwe w chmurze, w swej ulubionej zasłonie, zstąpił na proroka, ogarnął go 

i zabrał do siebie w ciele, które nie uległo rozkładowi.  

Stali więc obok siebie w chwale trzej Mężowie, Jezus, Mojżesz i Elijahu, związani 

wybraństwem śmierci niebędącej śmiercią, i rozmawiali z sobą niewysłowionym 

wnętrzem słów, głosami oczyszczonymi z głosów, samym płonącym rdzeniem mowy, 

a jej doskonała pełnia układała się w wyraźny obraz, tak wyraźny, że apostołowie 

ujrzeli zarysy jakiegoś miasta — było to niewątpliwie Święte Miasto — wyłaniające 

się spoza łuny milczenia, a ze środka tego miasta poczęły wyrastać olbrzymie ramiona 

krzyża z przybitym do niego Chlebem, który krwawił krwią i światłem, i krzyczał 

krwią i światłem, a ten krzyczący krzyż unosił się nad całym wszechświatem, a 

krwawiąco-świecący Chleb miał oblicze Jeszuy ben Josef, a im dłużej trwało to 

świetliste krwawienie, z tym większą mocą wszechświat upodabniał się do oblicza 

Rabbiego, nasycał się Jego rysami, Jego spojrzeniem, Jego ciałem, i po chwili zniknął 

czas i zniknęła przestrzeń, zniknął początek i zniknął koniec, i tylko w 

wszechobecnym istnieniu istniała kolistość Chleba i Światła, wciąż na krzyżu 

krwawiąca, krwawiąca, krwawiąca, a gdy w końcu i ona rozpłynęła się wraz z 

krzyżem, pozostała tylko krew Pańska, unosząca się nad wodami.  

Apostołowie szczękali zębami, słuchając tej rozmowy o śmierci, a Kefas w porywie 

przybierającej udręki, chcąc wszelkimi dostępnymi mu sposobami zapobiec 

Jezusowemu męczeństwu, którego zapowiedź, mimo dotychczasowych nader 

smutnych doświadczeń, wciąż nie mieściła się w jego wyobrażeniach o tryumfującej 

dobroci Pańskiej, otworzył usta i nie wiedząc, co czyni, począł mówić, a mówiąc 

powtarzał błąd, który ongi popełnił pod Cezareą Filipa, gdy z tych samych co obecnie 

powodów uległ pokusie powstrzymywania w biegu raz na zawsze ustalonych 

wyroków.  

Owładnęło nim pragnienie zatrzymania czasu. Chciał rozkoszować się widokiem 

szczęśliwego i żywego Jezusa, świecącego w Światłości, i pozostać z Nim razem na 

wysokiej górze; dając wyraz tęsknocie za odmienionym biegiem wypadków, począł 

mówić o potrzebie rozbicia na Górze Troistej trzech namiotów, będących symbolami 

domowego zacisza, własnego kąta, spokojnej przystani, bezpieczeństwa, nienarażania 

się na ciągłe niepewności i zasadzki, końca tułaczki i poszukiwań.  

Zatrzymać czas! Zatrzymać czas! Zatrzymać czas! Nie dopuścić do krwawego 

końca! Osadzić w pędzie te rozszalałe wypadki, ponoszące w oślepiającą ciemność, 

która woła ustami Jezusa, umierającego męczeńską śmiercią na krzyżu!  

 



I Kefas, nieporadnie pokonawszy w sobie nieśmiałość, tak przemówił do 

promieniującego Rabbiego:  

— Rabbi, dobrze nam tutaj być, rozbijmy zatem trzy namioty. Tobie 

jeden, prorokowi Mojżeszowi jeden i prorokowi Elijahu jeden.  

Gdy jeszcze mówił, gęsty, kłębiący się słup obłoku wypełnił usypisko swoim 

ogromem, wysokością przekraczającą wszelką wysokość, szerokością szerszą od 

wszelkiej szerokości i głębokością głębszą od wszelkiej głębokości, a Jezus z dwoma 

prorokami weszli do jego wnętrza, i nie było Ich, a wtedy ku przerażeniu apostołów, 

którzy padli na twarze, w obłoku STAŁ SIĘ GŁOS, i przyszło do nich Słowo 

Elohim, i rzekło, a oni słysząc, słyszeli:  

— Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam 

upodobanie! Jego słuchajcie! 

Tak rzekło Słowo Pana, a oni słysząc je, nie śmieli podnieść twarzy znad ziemi, a 

Kefas modlił się ustami swojego wnętrza:  

„Panie, przebacz mi, znów nie wiedziałem, co mówię, znów uległem pokusie, znów 

zamierzyłem nieposłuszeństwo, które stało się moim nędznym pożywieniem! Panie, 

przebacz, bo pragnąłem pragnieniem Pełzającego! Bo pragnąłem pragnieniem pokusy! 

Chciałem Cię tutaj zatrzymać, nie wiedząc, że moje pragnienie jest przeciwne Twojej 

woli. Słucham Cię, Panie! Wstąp w posłuszeństwo moje!”  

Tak modlił się i twarzą przylgnął do ziemi, i tak trwał w przymierzu z prochem 

ziemi, aż poczuł na głowie dotknięcie palców lekkie jak muśnięcie ptasiego skrzydła. 

Apostołowie podnieśli głowy i ujrzeli nad sobą Jezusa. Był sam. Nie było chmury ani 

proroków. Rabbi, mówiąc do nich, powiedział:  

— Wstańcie. Nie bójcie się.  

Powstali.  

Świtało. Widnokrąg na wschodzie szarzał, nasiąkał fioletem, rozpękł się i buchnął z 

niego jak z rozbitego naczynia rozpalony strumień płonącej, złotej oliwy, a za nim 

uderzyły w górę płomienie i na błękitne, czyste niebo wytoczyła się rozpalona do 

białości bryła słońca.  

Zstępowali z góry tą samą drogą, którą wczoraj pięli się na wysoki stok Hermonu, i 

pochłonięci przeżyciami minionej nocy wciąż mieli w oczach rozmawiających z sobą 

Mężów.  



Zastanawiali się, jak to wszystko opowiedzą pozostałym na dole apostołom, gdy 

wtem Jezus zatrzymał się, obrzucił ich badawczym spojrzeniem i rzekł z łagodną 

surowością:  

— Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie 

zmartwychwstanie.  

Szli.  

Szli, a ponieważ Rabbi zabronił im opowiadać, ale nie zabronił im medytować, 

więc idąc wciąż rozmyślali o Nocy Troistości i o zmartwychwstaniu i głowili się nad 

trudnymi sprawami, które zwaliły się na nich jak lawina kamieni.  

Ich oczy, uszy, krew i nerki nieprzerwanie pytały: Co to wszystko znaczy? Widzieli 

przemienione ciało Jeszuy ben Josef, widzieli dwóch proroków świadczących o 

prawdzie zdarzenia swoją wybraną śmiercią i słyszeli Głos Pański mówiący z obłoku. 

Były to zdarzenia niewątpliwe.  

 Ale co one oznaczają? — pytały oczy, które widziały.  

 Co one oznaczają? — pytały uszy, które słyszały.  

 Co one oznaczają? — pytały nerki, stolica sumienia i wrażliwości.  

Jezus powiedział:  

— Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn Człowieczy nie 

zmartwychwstanie. — Wynika z tego, że mają milczeć do czasu Jego 

zmartwychwstania.  

Ale co znaczy „do czasu Jego zmartwychwstania”? 

Wiadomo, że w Dzień Ostateczny nastąpi zmartwychwstanie umarłych, że będzie to 

dzień sądu, dla jednych szczęścia, dla innych lamentu. Czy do tej pory mają milczeć i 

nikomu nie wyjawiać tajemnicy Nocy Troistej? Czy to znaczy, że mają milczeć aż do 

swojej śmierci, a potem milczeć i po śmierci, i przez całą śmierć, i dopiero na Sądzie 

Ostatecznym wyjawić Bogu to, co Bóg wie, bo przecież Jego głos słyszeli spoza 

zasłony chmury? Czy mają Bogu wyjawić to, co Bóg mówił?  

Gdy im się zdawało, że już do szczętu nic nie rozumieją, przypomnieli sobie 

poprzednią zapowiedź Jezusa o Jego zmartwychwstaniu dnia trzeciego i wtedy popadli 

w jeszcze większy zamęt, bo ich poprzednia niewiedza wzbogaciła się o jeszcze jedną 

niewiedzę.  



I znów zadali sobie dręczące pytania: Dlaczego dnia trzeciego? Od jakiego dnia 

należy liczyć te dni? Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że w jakimś 

nieokreślonym trzecim dniu nastąpi zmartwychwstanie zmarłych. Czyżby zatem miał 

zmartwychwstać poza powszechnym zmartwychwstaniem umarłych? Poza Dniem 

Sądu Ostatecznego?  

Kefas niespokojnie szarpał brodę, Johanan ben Zebadia wciąż potykał się o 

kamienie, zaprzątnięty kołowrotem zagadnień obracających się jak żarna w jego 

głowie, brat jego Jaakow pochłonięty myślami zapomniał o otaczającym go świecie i 

tylko roztargnionymi ruchami rąk podciągał tunikę, która złośliwie wymykała się spod 

pasa i opadała do kostek, utrudniając chodzenie.  

Przystanęli zdyszani. Przystanął również i Jezus.  

Wtedy Kefas powziął postanowienie. Poprosi Jeszuę ben Josef o wytłumaczenie 

wszystkich niejasności. Pomny skutków swojej współczującej lekkomyślności, tym 

razem zmierzał do celu drogą dookolną, mówiąc obrazowo, skradał się, stąpając na 

końcach palców do bramy drażniącej niezwykłości.  

Urzeczywistnienie Obietnicy, czyli przyjście Mesjasza, miało się rozpocząć od 

powtórnego zjawienia się na ziemi proroka Elijahu. Ponieważ w powrocie tym Izrael 

upatrywał zaczątek Czasu Wypełnionego, należało przede wszystkim ustalić, czy 

Elijahu zjawił się, czy się nie zjawił, bo bez tego faktu cala dalsza rozmowa byłaby 

bezcelowa.  

Kefas opanowawszy drżenie serca i głosu, spytał z czołobitną ostrożnością:  

— Powiedz nam, Rabbi, dlaczego twierdzą uczeni w Piśmie, że naprzód ma 

zjawić się Elijahu?  

A na to Jezus odpowiadając mu rzekł:  

— Istotnie Elijahu przyjdzie i odnowi wszystko. Lecz ja wam powiadam, że 

Elijahu już przyszedł, jednak oni go nie poznali i zrobili z nim według swojej 

woli.  

To powiedziawszy, gorzko się uśmiechnął i szybko dodał: — W ten sam sposób 

również Syn Człowieczy cierpieć będzie z ich powodu.  

Spojrzeli z rozpaczą na Jeszuę ben Josef. Zdawało im się, że już są na właściwym 

tropie, gdy niespodziewane objaśnienie Rabbiego, dodane do radosnej wiadomości o 

zjawieniu się Elijahu, wymazało z ich świadomości obraz zbliżającego się Mesjasza.  



Po co Jeszua ben Josef znowu mówi o swojej śmierci? O gwałtownej śmierci! 

Czyżby miał być uwięziony w Macheroncie i ścięty z rozkazu Heroda Antypasa? 

Czyżby miał podzielić los Niestrzyżonego? I tak ma się skończyć posłannictwo 

błogosławionego Męża? Na katowskim pniaku, ustawionym na dziedzińcu 

królewskiego pałacu?  

Przecież wyraźnie powiedział, że Johanan ben Zecharia — jego miał na myśli, 

mówiąc o proroku, którego synowie Izraela nie poznali — był prorokiem Elijahu, a 

prorok Elijahu jest zwiastunem Mesjasza! Zatem? Zatem kto jest Mesjaszem?  

Jeżeli nim jest Jeszua ben Josef, to czy Mesjasz Jeszua ben Josef ma zginąć jak 

Johanan ben Zecharia z wyroku przeklętego tetrarchy? A czy Mesjasz w ogóle może 

umrzeć, a tym bardziej zginąć z ręki grzesznych ludzi? A jeżeli tak, to jaki jest sens 

Jego przyjścia i co będzie dalej po Jego śmierci? Błagalne spojrzenia utkwili w 

Jezusie.  

Ale On odwrócił się i ruszył przed siebie ścieżką opadającą ku dolinie.  
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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. (...) 

 


