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 Ewangelia: Mt 17,1 - 9 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 
 
 

(1) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził 

ich na górę wysoką, osobno. (2) Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 

jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (3) A oto im się ukazali Mojżesz i 

Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. (4) Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu 

jesteśmy;  

jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 

 jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (5) Gdy on jeszcze mówił, oto 

obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w 

którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (6) Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i 

bardzo się zlękli. (7) A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie 

lękajcie się! (8) Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (9) A gdy 

schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, 

aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. 

 

 
 

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. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 28 

 



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. 

 

 

 

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). 

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. 

 



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. "  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. 

 



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. 
 

 

 

 Cosimo Rosselli   "Mojżesz na górze Synaj",  Kaplica Sykstyńska  

 

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. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cosimo_Rosselli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Syksty%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Syksty%C5%84ska


 

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). 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). 

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. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św. Leon Wielki 
 

Tajemnica Przemienienia 

 

Najmilsi! Przeczytany ustęp z Ewangelii, budząc przez zewnętrzny zmysł słuchu naszą 

wewnętrzną świadomość, wzywa nas do zrozumienia wielkiej tajemnicy.  

Łatwiej cel osiągniemy rozważywszy naprzód to, co bezpośrednio przed tym (ustępem) 

opowiada Ewangelia.  

Zbawiciel ludzkości, Jezus Chrystus, zakładając taką wiarę, co grzesznych do 

sprawiedliwości a zmarłych do życia powołuje, chciał i drogą nauczania, i uderzającymi 

cudami przekonać uczniów swoich o tym, że należy Go uważać za jednorodzonego Boga i 

za człowieczego Syna zarazem.  

Jedno bez drugiego na nic by się nie zdało w sprawie zbawienia: zarówno szkodliwym 

byłoby wierzyć, że Pan Jezus jest tylko Bogiem a nie Człowiekiem, jak przyjmować, że 

Człowiekiem jest tylko, a nie Bogiem zarazem. Tymczasem jedno i drugie należy 

wyznawać, ponieważ jest w nim i przebóstwione człowieczeństwo, i uczłowieczona 

Boskość.  



Aby tedy umocnić w swoich uczniach panowanie tej tak koniecznej do zbawienia 

prawdy wiary, zagadnął ich Pan, aby się wypowiedzieli – a różne co do tego były opinie 

ludzkie – za kogo oni sami Go mają i co o Nim sądzą.  

Wtedy apostoł Piotr, przezwyciężając dzięki światłu Ojca Niebieskiego ograniczoność 

zmysłów i czysto ludzkie patrzenie, oczyma ducha dojrzał w Nim Syna Boga żywego.                      

I wyznał swoją wiarę w majestat Bóstwa właśnie dlatego, że sięgał wzrokiem poza 

postać z ciała i krwi złożoną...  

To nadprzyrodzone zrozumienie św. Piotra, co z taką pochwałą się spotkało, trzeba 

było, najmilsi, uzupełnić objawieniem tajemnicy niższej natury Pana. Apostoł wzbił się 

wiarą do wyznania bóstwa w Chrystusie.  

Ale trzeba go było ustrzec od mniemania, jakoby żadną miarą nie dało się pogodzić z 

bóstwem – niedostępnym przecież z istoty swej dla cierpień – przyjęcie przezeń na siebie 

naszej słabej natury albo też jakoby w Chrystusie natura ludzka była aż tak uwielbiona, że 

jej ani kaźń nie mogłaby się imać, ani śmierć dotknąć.  

Dlatego to właśnie, jak czytamy w Ewangelii, „począł Pan wykazywać uczniom 

swoim, iż potrzeba, aby szedł do Jeruzalem, i wiele wycierpiał od starszych i od 

doktorów, i od przedniejszych kapłanów, i był zabity, i trzeciego dnia 

zmartwychwstał” (Mt 16, 21).  

Dlatego też, kiedy św. Piotr wyznawszy pod wpływem nadprzyrodzonego światła wiarę 

w Syna Bożego, ze szlachetnym i świętym – jak mniemał – oburzeniem odrzucił samą 

możliwość zniewag i hańby okrutnej śmierci, wtedy Chrystus łagodnie go za to skarcił.  

Natomiast pobudził do żywego udziału w swoich cierpieniach. Takim bowiem duchem 

tchnęło i taką [naukę] dawało zaraz po tym idące upomnienie Zbawiciela.  

Chcąc iść za Nim, powinni zaprzeć się siebie samych, i żyjąc nadzieją pozyskania 

rzeczy wiecznych, utratę doczesnych uważać sobie za drobiazg nic nieznaczący. Jedynie 

bowiem ten zachowa życie swoje, kto nie zawaha się oddać go za Chrystusa (Mt 16, 25).  

Aby jednak apostołowie powzięli wtedy całym sercem tak 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 cierpienia – acz bez uszczerbku dla swej mocy i chwały – wziął Jezus Piotra, 

Jakuba i Jana, brata jego, i wszedłszy z nimi we czworo na górę wysoką, ukazał im 

swoją chwałę w całym blasku.  

Bo chociaż oni już rozumieli, że jest w Nim majestat Boski, nie domyślali się jeszcze, 

jaka potęga tai się w Jego ciele okrywającym Bóstwo. Do tego też właśnie bardzo wyraźnie 

i znacząco zmierzała obietnica, że niektórzy z otaczających Go uczniów „nie skosztują 

śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego w królestwie swoim” (Mt 16, 28).  



To znaczy, że już przed swoją śmiercią zobaczą Go w królestwie jasności, właściwej z 

osobna także ludzkiej Jego naturze. To właśnie chciał okazać 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 serc 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 do nadziei. Całe mianowicie (mistyczne) Ciało Chrystusa miało się stąd 

dowiedzieć, jaka je oczekuje przemiana, i w jakiej chwale mogą uczestniczyć Jego członki, 

skoro Jego głowa takim blaskiem zajaśniała.  

 

 Tak samo zresztą zupełnie wyraźnie zapowiedział 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 św. 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 na innym miejscu: „Boście umarli                 

i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, życie wasze, 

okaże, tedy i wy w Nim okażecie się w chwale” (Kol 3, 3 n).  

 

   św. Anastazy Synaita 
 

 

Dzisiaj Chrystus się przemienił 

 

Dzisiaj na górze Tabor Chrystus odnowił oblicze piękna ziemskiego i stworzył je na 

nowo jako obraz piękna niebiańskiego.  

I dlatego jest rzeczą słuszną i sprawiedliwą, bym powiedział: „Jakże straszne jest to 

miejsce! To jest właśnie dom Boga i brama niebios” (Rdz 28, 17).  

Dziś bowiem Pan prawdziwie pojawił się na górze.  



Dziś natura człowieka, niegdyś stworzona na podobieństwo Boga, ale zaciemniona 

przez bezkształtne posągi bałwanów, została przemieniona w dawną piękność człowieka 

stworzoną na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1, 26n).  

Dziś na górze natura, zabłąkana na górach przez bałwochwalstwo, została 

przemieniona, pozostaje jednak sama sobą i zajaśniała w jasności i blasku bóstwa.  

Dziś na górze ten, co został niegdyś odziany w ponure i smutne szaty ze skóry, o 

których mówi Księga Rodzaju (3, 21), przywdział boską szatę, ubierając się                       

w światło jak  w płaszcz (Ps 104[103], 2).  

Dziś na górze Tabor, w sposób pełen tajemnicy, okazało się, jakie będzie życie przyszłe 

w królestwie radości.  

Dzisiaj w sposób zdumiewający zgromadzili się na górze wokół Boga dawni zwiastuni 

Starego i Nowego Przymierza, niosąc tajemnicę pełną cudów niezwykłych.  

Dziś na górze Tabor pojawia się zarys krzyża, który przez śmierć daje życie: tak jak 

Chrystus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma ludźmi na górze Kalwarii, tak stanął 

pełen majestatu pomiędzy Mojżeszem i Eliaszem. 

 I święto dzisiejsze pokazuje nam jeszcze tę drugą górę Synaj, górę jakże cenniejszą od 

Synaju, dzięki i cudom, i wydarzeniom, które miały na niej miejsce: objawienie się tam 

bóstwa przekracza widzenia, które, choć Boże, były jeszcze wyrażone w figurze i ciemne.  

I tak, jak na Synaju, figury zostały naszkicowane, pokazując na przyszłość, tak na 

Taborze wybucha już prawda. Tam panuje mrok, tu słońce; tam ciemność, tu chmura 

światła.  

Z jednej strony Prawo Dziesięciu Przykazań, z drugiej – Słowo przedwieczne 

wszelkiemu słowu...  

Góra Synaj nie otwarła Mojżeszowi Ziemi Obiecanej, ale Tabor wprowadził go do 

ziemi stanowiącej Obietnicę.  

   Nerses Sznorhali 
 

Przemienienie i paruzja 

 

             Ty, 

który swoim uczniom na Górze objawiłeś swe Bóstwo i  

który im pokazałeś niewysłowioną chwałę Ojca, pełną blasku przed ich oczyma,  

oczyść także mój ciemny umysł i me zmysły pełne mroku,  

abym, gdy w końcu nadejdzie paruzja, mógł nacieszyć się Twą Boską chwałą.  



Studium Biblijne Diecezji 

Rzeszowskiej 2019/2020 
 
 

Terminy spotkań: 

 

 
 21 marca 2020 roku; 

 18 kwietnia 2020 roku; 

 9 maja 2020 – konferencja biblijna w Myczkowcach; 

 16 maja 2020 roku; 

 23 maja 2020 roku; 

 6 czerwca 2020 – zakończenie roku akademickiego. 

  

 

Tematyka zajęć w dniu   21 marca 2020 roku: 

 

 

 9.00-10.30 – ks. dr Michał Czeluśniak:  

 

Król Dawid w świetle ksiąg historycznych (cz. I); 

 

 11.15-12.45 – ks. dr Tomasz Bąk:  
 

1 i 2 list św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

 

 
 

 

 

 


