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Przemienienie Jezusa i pouczenia dla uczniów: Mt 17,1 - 27 

 

 
Scena przemienienia zostaje opowiedziana z punktu widzenia uczniów: Jezus 

przemienił się "wobec nich", Mojżesz i Eliasz "ukazali się im", obłok "osłonił ich", a 

głos z nieba zwrócił się do nich
1
. 

Najwyraźniej Jezus objawia swą chwałę ze względu na Piotra, Jakuba i Jana w taki 

sposób, by w tym kluczowym momencie Jego działalności mogli głębiej zrozumieć 

Jego tożsamość i misję. 

Rzeczy zobaczone i usłyszane przez uczniów na górze musiały im przypominać                 

o tym, co zdarzyło się Mojżeszowi na górze Synaj. 

W dwudziestym czwartym rozdziale Księgi Wyjścia: 

 Mojżesz wyprowadził swych trzech bliskich współpracowników na tę 

wysoką górę (Wj 24,9: " Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu                     

i siedemdziesięciu starszymi Izraela."),  

 która została wówczas na sześć dni osłonięta chwałą Boga, mającą formę 

obłoku (Wj 24,16: "  Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok 

przez sześć dni.  W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku. ").  

Co więcej, podczas pobytu Izraela na Synaju Mojżesz wszedł na szczyt góry, by 

rozmawiać z Bogiem, a gdy zszedł, jego twarz jaśniała, odbijając chwałę Boga                      

i wprawiając lud w zadziwienie   (Wj 34,29-30: "  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.  Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na 

jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. "). 

Podobnie Jezus wyróżnia trzech spośród swych apostołów i prowadzi ich na 

wysoką górę, która zostaje osłonięta obłokiem chwały Bożej. Tak jak na Synaju, 

siódmego dnia odzywa się głos z nieba (zob. Mt 17,1). Tak jak jaśniała twarz 

Mojżesza, tak jasno świeci twarz Jezusa; tak jak lud na Synaju został wprawiony                 

w zdziwienie, tak apostołowie pod koniec tej sceny padają na twarz, głęboko 

wystraszeni. 

                                                           
1
 R. T. France, The Gospel of Matthew. France zauważa także, że choć obłok osłonił być może również Jezusa, 

Mojżesza i Eliasza, "fakt, że zwrot ten następuje po słowach Piotra i poprzedza opis pełnej strachu reakcji 
uczniów, prawdopodobnie jest dla nas zachętą, byśmy przyjęli, że to (przynajmniej) uczniowie zostali osłonięci 
obłokiem" 



Te paralele wzmacniają przesłanie, które Mateusz już zarysował:  

Jezus przybywa jako nowy Mojżesz, by poprowadzić lud Boży. 

Lecz Mateusz podkreśla również, że w przypadku Jezusa jest tu coś większego niż 

Mojżesz. 

Podczas gdy na Synaju Mojżesz otrzymał Boże objawienie, Jezus sam zostaje 

objawiony przez Boga uczniom. 

Scena ta podkreśla, że Jezus nie jest jedynie ludzkim pośrednikiem jak Mojżesz, 

jest Synem Bożym, który ukazuje nie czyjąś, odbitą przez siebie chwałę, lecz swoją 

własną. 

Uczniowie wkrótce ujrzą swego Mistrza zdradzonym, uwięzionym, skazanym                  

i ukrzyżowanym. 

Tutaj Jezus daje trzem spośród nich okazję, by ujrzeli Jego chwałę, chcąc 

przygotować ich na największą próbę wiary (17,1-8). Ta scena objawia im - oraz 

czytelnikom Ewangelii Mateusza - że Syn Boży z Góry Przemienienia jest tym samym 

Synem Człowieczym, który będzie cierpiał i zostanie zabity na wzgórzu w Jerozolimie 

(17, 9-13). 

 

 

Przemienienie (Mt 17, 1- 8) 

 

 

ST: Wj 24,9-18; 34,29-35; Dn 7,9 

NT: Mt 3,17; Mk 9,2-8; 2 P 1,16-18 

KKK: Syn Boży, 444; przemienienie,554 - 556 

Lekcjonarz: 17,1-9; uroczystość Przemienienia Pańskiego (rok A); druga niedziela 

Wielkiego Postu (rok A) 

 

[17,1-2] 

Scena przemienienia poświadcza, że w obrębie Dwunastu istniał jeszcze 

wewnętrzny krąg, obejmujący Piotra, Jakuba oraz (...) Jana. 

Jezus ponownie ich wyróżni wówczas, gdy poprosi ich, by modlili się z nim w 

ogrodzie Getsemani na początku Jego męki (26,37). 

Teraz zabiera ich na górę wysoką - tego typu miejsce i w Starym Testamencie 

(zob. Rdz 2,2; Wj 3,19-24; 1 Krl 18-19), i we wcześniejszych częściach Ewangelii 

Mateusza (4,8; 5,1) było uznawane za szczególnie odpowiednie na Boskie objawienie. 

 

 



Jezus przemienił się, co oznacza, że się przeobraził. 

Jego fizyczny wygląd tak bardzo się zmienił, że twarz Jego zajaśniała jak słońce. 

To przywołuje na myśl Mojżesza, którego twarz promieniała, gdy zszedł z góry 

Synaj (Wj 34, 29-35). 

Jednak choć są tu podobieństwa z Mojżeszem, Mateusz pokazuje, że Jezus go 

przyćmiewa: twarz Mojżesza jaśniała, odbijała bowiem Boską chwałę ujrzaną przez 

Mojżesza, tymczasem twarz Jezusa jaśnieje Jego własną chwałą, jeszcze zanim na 

górze pojawia się obłok i rozbrzmiewa Boski głos. 

Jezus posiada tę chwałę, którą widział Mojżesz. 

Co więcej, podczas gdy w Księdze Wyjścia stwierdza się, że twarz Mojżesza 

promieniała, Mateusz w swym opisie Chrystusa idzie o wiele dalej: twarz Jego jaśnieje 

"jak słońce", odzienie zaś stało się białe jak światło  

(por. opis niebiańskiego jeźdźca z 2 Mch 11,18: " ? "; anioła siedzącego przy grobie 

w Mt 28,3: " Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. "; oraz 

boskiego "Przedwiecznego" z Dn 7,9: "Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny 

zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron 

Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień.  "). 

[17,3] 

Pojawiają się dwie wielkie postacie reprezentujące Stary Testament, Mojżesz                   

i Eliasz, i zaczynają rozmawiać z Jezusem. 

 Zarówno prawodawca Mojżesz i prorok Eliasz byli słynnymi cudotwórcami, 

którzy przez czterdzieści dni pościli (Wj 24,18; 34,28; 1 Krl 19,8).  

 Obaj zostali odrzuceni przez niektórych spośród ludu Bożego; obaj ujrzeli 

chwałę Bożą na wysokiej górze Synaj (zwanej także Horeb; Wj 24,16-18;               

1 Krl 19,8-12).  

 Wreszcie, obie te postacie były związane z żydowskimi nadziejami 

eschatologicznymi, albowiem Stary Testament zapowiadał powrót Eliasza 

(Ml 3,23-24) oraz przyjście proroka podobnego do Mojżesza (Pwt 18,15-19). 

Komentatorzy tradycyjnie uznawali Mojżesza, reprezentującego Prawo, oraz 

Eliasza, reprezentującego proroków, za postacie streszczające cały Stary Testament 

(Łk 24,27: "  I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. "). 

Ich obecność w tym właśnie momencie - zaraz po Piotrowym wyznaniu wiary w 

mesjańską tożsamość Jezusa (16,16) i po tym, jak Jezus zaczyna mówić o swej 

podróży do Jerozolimy, gdzie zostanie ukrzyżowany (16,21) - oznacza, że Stary 

Testament poświadcza Jego mesjańską misję, która znajdzie swój szczyt na krzyżu. 



[17,4] 

Pełen nabożnej czci, Piotr wyraża pragnienie postawienia trzech namiotów. 

Prawdopodobnie miał na myśli namioty wykorzystywane w czasie Święta 

Szałasów, jesiennego święta żniw, podczas którego Izraelici przez siedem dni 

mieszkali w prowizorycznych szałasach, upamiętniając w ten sposób to, że obecność 

Boża zamieszkiwała namiot spotkania i że sami Izraelici mieszkali w namiotach 

podczas swej wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. 

Greckie słowo przetłumaczone tu jako "namioty" w Septuagincie jest 

wykorzystywane do oznaczenia namiotów stawianych podczas tego właśnie święta. 

Co znaczące, to święto również odnosiło się do przyszłego spełnienia proroctw, 

antycypując czasy, gdy wszystkie narody przybędą do Jerozolimy, by oddać cześć 

Panu jako królowi podczas eschatologicznego Święta Namiotów (Za 14,16-20; zob. 

Oz 12,10). 

Gdy Piotr widzi przemienionego Jezusa w Jego chwale, być może uznaje, że 

nadchodzi świt ery eschatologicznej, a zatem chce wejść w to doświadczenie w sposób 

nawiązujący do Święta Namiotów
2
. 

[17,5-8] 

Nagle obłok świetlany osłonił ich.  

W Starym Testamencie obecność Boga objawiała się w formie obłoku na pustyni                

i w przybytku w Jerozolimie (Wj 13,21-22; 40,23-28; 1 Krl 8,10-11). 

Słowo oznaczające "osłaniać" zostało wykorzystane w Wj 40,35, gdzie opisywało 

obłok chwały Pańskiej otaczający na Synaju namiot spotkania (zob. Tło biblijne - 

Obłok Bożej obecności).  

Teraz ta sama chwała Pańska zstępuje na górę, osłaniając ich. 

Podobnie jak przy chrzcie Chrystusa, w scenie przemienienia mamy do czynienia z 

całą Trójcą:  

 rozlega się głos Ojca, który jest w niebie,  

 objawia się blask Jezusa - Syna i  

 ukazuje się chwała Ducha - tym razem symbolizowana nie przez gołębia, 

lecz przez obłok (3,16-17). 

 

                                                           
2
 "Objawienie chwały Jezusa wydaje się Piotrowi znakiem, że nadeszły czasy mesjańskie. Jedną z cech czasów 

mesjańskich miało być zamieszkiwanie przez sprawiedliwych namiotów, symbolizowanych przez szałasy 
używane podczas Święta Szałasów" (J. Danielou, The Bible and the Liturgy); zob. też J. Nolland, The Gospel of 
Matthew, J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, s.261-262 



Głos z obłoku dokładnie powtarza słowa wypowiedziane przez Ojca do Jezusa 

podczas Jego chrztu (3,7):  

                     To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. 

Teraz jednak słowa te są skierowane do trójki uczniów, by umocnić ich wiarę w 

mesjańską tożsamość Jezusa w obliczu Jego zbliżającego się ukrzyżowania, o którym 

niedawno im powiedział (16,16-17,21). 

Kolejną różnicą w porównaniu ze sceną chrztu jest pojawiający się tu nakaz dla 

apostołów: Jego słuchajcie. 

To przywołuje na myśl obietnicę nadejścia proroka podobnego do Mojżesza, 

którego lud ma słuchać (Pwt 18,15.19); jest też dalszym ciągiem podkreślania w tej 

Ewangelii autorytatywnego charakteru nauczania Jezusa (5,21-22 passim; 7,24-27; 

28,20). 

Ten boski nakaz, by słuchać Jezusa, wzmacnia Jego słowa z poprzedzających tę 

sytuację epizodów, które dotyczyły Jego śmierci i zmartwychwstania oraz tego, że 

uczniowie mają wziąć swe krzyże i podążyć za Nim (16,21.24-28). 
 

Usłyszawszy głos z nieba, uczniowie bardzo się zlękli, podobnie jak Izraelici 

przelękli się na Synaju, gdy usłyszeli głos Boga (Wj 20,18-21) 

Pełni lęku i podziwu, uczniowie upadli na twarz. Gdy podnieśli ponownie oczy, 

Mojżesz i Eliasz już zniknęli; Jezus pozostał sam, by wypełnić dzieło zbawienia, 

zapowiedziane przez te dwie starotestamentowe postacie. 

Scena przemienienia jest swoistym lustrzanym odbiciem opowiadania                            

o ukrzyżowaniu z wersetów 27,32-54. 

William David Davies i dale C. Allison pięknie opisują te paralele: 

 W pierwszej, prywatnej epifanii wywyższony Jezus, w lśniącym odzieniu, 

stoi na wysokiej górze, mając po bokach dwóch religijnych gigantów                        

z przeszłości. Wszystko jest światłem. 

 W drugiej scenie, będącej publicznym spektaklem, poniżony Jezus, z którego 

zdarto odzienie, by je następnie podzielić, zostaje podniesiony na krzyżu, 

mając po bokach dwóch skazanych pospolitych przestępców.  

Wszystko jest ciemnością. 

Mamy tu obrazowy paralelizm antytetyczny, dyptyk, gdzie na obu tabliczkach 

rysunek jest podobny, lecz kolory są inne
3
. 

 

 

                                                           
3
 W.D.Davies, D.C. Allison Jr., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew 



Paralelność tych scen podkreśla grozę Wielkiego Piątku oraz wielkość Jezusowej 

miłości do nas. 

Na Kalwarii zostanie ukrzyżowany nie zwykły człowiek, lecz umiłowany Syn 

Boży, objawiony w chwale podczas przemienienia. Ten sam uwielbiony Syn z własnej 

woli podda się całkowitemu poniżeniu, by zbawić ludzką rodzinę (zob. Flp 2,5-11). 

 

 Tło biblijne:  Obłok Bożej obecności 

  

Na Górze Przemienienia Piotr, Jakub i Jan patrzyli nie na jakąś zwykłą chmurę. 

Zobaczyli obłok Bożej obecności.  

W Starym Testamencie obecność Boża ukazywała się Izraelitom w formie gęstego                 

i świetlistego obłoku.  

 Bóg prowadził Izraelitów przez pustynię w słupie obłoku (Wj 13,21-22).  

 Na Synaju obłok chwały Bożej okrył górę, gdy Mojżesz otrzymywał 

Dziesięć Przykazań (Wj 24,15-18).  

 Później obłok wypełnił przybytek (Wj 40,34).  

 Wypełnił on również świątynię jerozolimską podczas jej poświęcenia przez 

Salomona (1 Krl 8,11).  

Jednak w VI wieku p.n.e. prorok Ezechiel doświadczył wizji, zgodnie z którą obłok 

chwały Pańskiej opuścił świątynię i Jerozolimę ze względu na grzeszność ludzi (Ez 

10). 

Od tamtej pory obecność Boża nie ujawniała się w widzialny sposób Izraelowi. 

Prorocy przewidywali jednak, że obłok ten powróci do ludu Bożego w epoce 

eschatologicznej (2 Mch 2,8; Iz 4,5; Ez 43,1-5). 

Piotr, Jakub i Jan byli świadkami wypełnienia tych prorockich nadziei, gdy "obłok 

świetlany osłonił ich" na Górze Przemienienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan a Eliasz (Mt 17, 9-13) 

 

 

ST: Ml 3,23-24 

NT: Mt 3,17; 11,4  Mk 9,9-13; Łk 1,17 

KKK: nowy Eliasz, 718 

Lekcjonarz: 17, 9a.10-13: sobota drugiego tygodnia Wielkiego Postu 
 

 

[17, 9] 

Obraz Jezusa schodzącego z góry ze swymi uczniami jest kolejną paralelą                      

z wydarzeniami na górze Synaj, przywołując na myśl schodzącego z góry Mojżesza 

(Wj 34,29).  

Jezus przykazuje Piotrowi, Jakubowi i Janowi, by nie opowiadali nikomu o tym 

widzeniu. 

Już wcześniej zażądał, by zachowali dyskrecję w kwestii Jego mesjańskiej 

tożsamości, co miało pomóc w uniknięciu powszechnych nieporozumień co do Jego 

mesjańskości (zob. 16.20). 

Publiczne rozpowiadanie o Jego objawionej na górze niebieskiej chwale mogłoby 

jeszcze bardziej pogłębić te nieporozumienia. 

 [17,10-13] 

Zgodnie z powszechnym przekonaniem i nauczaniem uczonych w Piśmie 

spodziewano się, że w czasach ostatecznych w pewnym sensie powróci Eliasz i 

przygotuje drogę Panu (Ml 3,23-24; Syr 48, 10). 

Ponieważ Piotr, Jakub i Jan przed chwilą widzieli Eliasza rozmawiającego                          

z Jezusem, zastanawiają się, czy to oczekiwanie właśnie się wypełniło. 

Jezus potwierdza prawdziwość tego powszechnego przekonania, stwierdzając, że 

Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi, co jest nawiązaniem do działalności 

Eliasza, polegającej na przygotowywaniu ludzi na przyjście Pana poprzez wzywanie 

ich do nawrócenia oraz naprawianie zranionych przez grzech relacji między krewnymi 

(Ml 3,23-24). 

Jednak Jezus dodaje tu zwrot wprowadzający przeciwstawienie:  

                                 lecz powiadam wam. 

Tak jak w wersecie 5,22, słowa te oznaczają kontrast, poprzez który Chrystus 

uzupełnia to, co było nauczane dotąd, o coś nowego. 

Choć Jezus podtrzymuje oczekiwanie uczonych w Piśmie, że Eliasz powróci, to 

dodaje, że Eliasz już przyszedł. 



Innymi słowy, uczeni w Piśmie i wielu innych w Izraelu mieli rację, oczekując na 

powrót Eliasza, lecz niestety przeoczyli jego przyjście. 

Ponowne, eschatologicznie rozumiane przyjście Eliasza już nastąpiło w osobie                   

i działalności Jana Chrzciciela (11,14; 17,13; zob. 3,4). 

Podobnie jak Eliasz, Jan był wielkim prorokiem, który wzywał do nawrócenia i był 

prześladowany przez nikczemnego króla (zob. 14,3-12)
4
. 

Jezus wykorzystuje tę dyskusję o cierpieniach nowego Eliasza, czyli Jana 

Chrzciciela, by powrócić do kwestii swego własnego cierpienia (zob. 16,21). 

Taj jak nowemu Eliaszowi sprzeciwiało się wielu z Izraela, tak i Syn Człowieczy 

ma od nich cierpieć. 

 

 

                                                           
4
 Jan Chrzciciel w J 1,21 zaprzecza dosłownemu identyfikowaniu siebie z Eliaszem, lecz tutaj Jezus wskazuje na 

Chrzciciela jako na typologiczne wypełnienie przepowiedni z Ml 3,23-24 


