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Mk 9,2-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.  

Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie 

zdoła.  I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.  

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.  Nie wiedział bowiem, co należy 

mówić, tak byli przestraszeni.  

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli 

przy sobie, tylko samego Jezusa.  A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie 

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

martwych.  Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z 

martwych.  

 
 

"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

Przemienienie (Mk 9, 2-8) 

ST: Wj 24,15-16; 1 Krl 8,10-12 

NT: Mk 1,10-11, 2 P 1,16-18  II Mt 17,1-8; Łk 9,28-36 

KKK: Przemienienie, 554-556 

Lekcjonarz: 9,2-10: druga niedziela Wielkiego Postu (rok B) 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

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

 

Krąg Biblijny  nr 26 

 



 

[9, 2-3] Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana                                 

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

Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie 

zdoła.   
 

Przemienienie jest wydarzeniem zapoczątkowującym drugą połowę Ewangelii Marka, 

będącym, podobnie jak chrzest Jezusa, objawieniem rzucającym swe pełne blasku 

światło na całą wędrówkę ku krzyżowi, która później nastąpi. 

Dokonujące się zaraz po ogłoszeniu męki przemienienie jest widzialną zapowiedzią - 

proroctwem - tego, co Jezus właśnie ujawnił na temat swego zmartwychwstania oraz 

przyszłej chwały. 

Na krótką chwilę podnosi się zasłona zwyczajności i trzech uczniów Jezusa dostępuje 

przywileju ujrzenia Go takim,  

jakim On jest naprawdę, w swej ludzkiej naturze skąpanej w Bożej chwale. 

 

Zwrot po sześciu dniach to jedno z najbardziej precyzyjnych określeń czasowych w 

Ewangelii.  

Wydarzenie to, które głęboko zapadło w pamięć trzech apostołów (por. 2 P 1,16-18:   " 

Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc  i przyjście 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale /nauczaliśmy/ jako naoczni świadkowie Jego wielkości.  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."), nastąpiło wówczas, gdy wciąż jeszcze dochodzili do 

siebie po słowach Jezusa na temat Jego męki (Mk 8,27-9.1). 

Nawiązuje też ono do teofanii, jaka dokonała się na górze Synaj, kiedy to obłok Bożej 

obecności okrywał górę przez sześć dni, zanim Bóg przemówił do Mojżesza (Wj 24,16-17: 

" Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan 

przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień 

pożerający na szczycie góry."). 

Jezus zabiera ze sobą tylko najbliższe grono uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, którzy 

mieli odegrać znaczące role w starożytnym Kościele (Dz 3-4; 12,2) i najbardziej 

potrzebowali umocnienia w wierze, by prowadzić innych żmudną drogą, jaka się przed nimi 

ścieliła. 

Zabiera ich na górę wysoką, na "Synaj" Nowego Przymierza, gdzie chwała Boga zostaje 

objawiona nie w grzmocie, błyskawicy, dymie i ogniu, jakie towarzyszyły wyjściu z Egiptu 

(Wj 19,16; 24,17), lecz w przemienionej twarzy Jezusa. 



Górę Przemienienia tradycyjnie utożsamiano z Taborem - majestatycznym wzgórzem             

w Galilei - lecz mógł nią być też Hermon, będący górą o wiele wyższą, wznoszącą się na 

północny wschód od Cezarei Filipowej, gdzie niedawno przebywali Jezus i uczniowie              

(Mk 8,27). 

Często w Ewangelii góry są tym miejscem, gdzie dokonują się objawienia i dzieją się 

kluczowe wydarzenia z życia Jezusa (3,13; 13,3; 14,26). 

Jezus przemienił się wobec nich, Jego człowieczeństwo promieniało majestatem Syna 

Bożego - chwałą, które w pełni i trwale zostanie objawiona podczas Jego drugiego przyjścia 

(8,38: "Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym                             

i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem                

z aniołami świętymi."; 13,26: " Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach                     

z wielką mocą i chwałą. ")
1
. 

Nawet Jego odzienie stało się lśniąco białe. 

W Piśmie Świętym ubranie jest często widzialnym znakiem danej osoby; białe odzienie 

oznacza świętość, która może pochodzić tylko od Boga (por. 

Ps 51,9: " Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. ";  

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.";  

Mk 16,5: " Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego               

w białą szatę; i bardzo się przestraszyły.";  

Ap 3,4-5: "Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną                                

w bieli, bo są godni. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę.                 

I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. ";  

        7,14: "I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą                

z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.   "). 

Jedynie Marek podaje swojski szczegół, że żaden na ziemi folusznik
2
 nie byłby w stanie 

doprowadzić materiału do takiej białości. 

Wydarzenie to jest widzialnym potwierdzeniem tego, co Jezus niedawno powiedział na 

temat "chwały Ojca" (8,38: " Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem 

wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca 

swojego razem z aniołami świętymi. "). 

                                                           
1
 Święty Paweł używa tego samego czasownika, metamorphoo, na określenie stopniowej przemiany chrześcijanina w 

Chrystusa, dokonującej się już w tym życiu: "My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby 

w zwierciadle (...), upodabniamy się do jego obrazu" (2 Kor 3,18; zob. Rz 12,2) 
2
 Rzemieślnik zajmujący się m.in. czyszczeniem tkanin 



Ponieważ Pismo zapowiada, że w mającej nadejść epoce sprawiedliwi będą jaśnieć 

chwałą Boga ( 

Dn 12,3: "Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, 

jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. ";  

Mdr 3,7: " W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. ";  

Mt 13,43: " Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, 

niechaj słucha!"),  

 

przemienienie Jezusa jest również zapowiedzią zmartwychwstania ludzkości. 

 

[9, 4] I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

 

Przemienionemu Jezusowi towarzyszą dwie wybitne postacie Starego Przymierza,                    

w których trzej uczniowie rozpoznają  

 Eliasza, dokonującego cudów proroka, oraz  

 Mojżesza, wielkiego prawodawcę. 

Eliasz wstąpił do nieba wśród wichru (2 Krl 2,11); również w odniesieniu do Mojżesza 

żydowska tradycja utrzymywała, że choć umarł (Pwt 34,5-6), to został wzięty do nieba
3
.  

Zarówno Mojżesz (Wj 19,3), jak i Eliasz (1 Krl 19,8-12) spotkali Boga na "wysokiej 

górze" Syjon (zwanej także Horeb), obaj też cierpieli przez swą wierność względem Niego.  

Wspólnie symbolizują oni pełnię Starego Testamentu - Prawo i Proroków  

(Łk  16,16: " Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę                              

o królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego. ";  

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

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. ")  

- dającego świadectwo o Jezusie. 

 

[9, 5-6] Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział 

bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.  
 

Impulsywna reakcja Piotra świadczy o jego przemożnym  zadziwieniu oraz uniesieniu w 

obliczu doświadczenia mesjańskiej chwały. 

                                                           
3
 Zob. apokryficzne Wniebowzięcie Mojżesza, pochodzące z I wieku n.e. 



Zwrot rabbi (dosłownie "mój wielki") to żydowski tytuł wyrażający szacunek dla kogoś 

będącego autorytetem. 

Co zrozumiałe, Piotr pragnie przedłużyć to doświadczenie na szczycie góry, zatem 

entuzjastycznie proponuje, że postawi trzy namioty. 

Mógł mieć tu na myśli jesienne Święto Namiotów, kiedy to Żydzi nocowali                              

w niewielkich szałasach zbudowanych z powiązanych ze sobą gałęzi, by świętować zbiory 

oraz upamiętniać czterdzieści lat spędzonych na pustyni (Kpł 23,39-43). 

Lecz jego entuzjazm jest źle skierowany; pragnie on zatrzymać tę chwilę teofanii, lecz 

wciąż nie zrozumiał tego, co wcześniej powiedział im Jezus:  

Jego chwała przyjdzie tylko przez drogę krzyżową. 

Piotr nie uświadamia sobie też jeszcze w pełni tego, jak wielka jest godność osoby,                  

w której też niedawno rozpoznał Mesjasza (Mk 8,29), lecz którą teraz zrównuje                                 

z Mojżeszem i Eliaszem. 

Zmieszanie Piotra wynika częściowo z tego, że uczniowie byli przestraszeni - co jest 

typowo ludzką reakcją na teofanię (por. 

Rdz 28,16-17: " A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a 

ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom 

Boga i brama do nieba! " 

Wj 20,18: " Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, 

przeląkł się i drżał, i stał z daleka.   " 

Łk 2,9: " Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że 

bardzo się przestraszyli."). 

 

[9, 7]   I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:  

                   To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.  
 

I zjawił się obłok. 

Podczas Wyjścia obłok był dla ludu Izraela widzialnym znakiem obecności Boga, 

manifestacją Jego chwały (Wj 19,9.16). 

Tego samego czasownika, który przetłumaczono tu jako osłaniać, używano w 

odniesieniu do obłoku "okrywającego" namiot spotkania na znak tego, że zamieszkał w nim 

Bóg (Wj 40,34). 

Sugeruje to, że Jezus - a wraz z Nim Jego uczniowie -  

                                 jest nowym przybytkiem obecności Boga, gdzie na trwałe 

zamieszkał On pośród swego ludu (zob. J 2,21). 



 

Przemienienie, podobnie jak chrzest Jezusa (Mk 1,11), jest wydarzeniem trynitarnym, 

przy czym symbolem obecności Ducha Świętego jest teraz obłok, nie zaś gołębica. 

Dokładnie tak jak podczas chrztu, niebieski Ojciec daje słyszalne świadectwo                

o swym Synu umiłowanym. 

Podczas chrztu Bóg zwracał się do samego Jezusa; teraz mówi On o Jezusie 

uczniom, objawiając Jego status o wiele przewyższający ten właściwy Mojżeszowi                        

i Eliaszowi. 

Świadectwo o Jezusie (tutaj i podczas chrztu) jest w Ewangelii jedynym zapisanym 

słowem Ojca, to  

Jezus bowiem jest pełnią wszystkiego,                                           

co ma On do powiedzenia ludzkości. 

 

Nakaz, by Go słuchać, nawiązuje do Mojżeszowej obietnicy, że Bóg pewnego dnia 

wzbudzi "proroka spośród twoich braci (...). Jego będziesz słuchał" (Pwt 18,15). 

Uczniowie mają słuchać wszystkiego, co Jezus chce im powiedzieć, lecz w kontekście 

rozmowy, która niedawno się odbyła (Mk 8,31-38), dotyczy to zwłaszcza Jego proroctwa o 

mesjańskiej męce oraz konsekwencjach z niej dla nich wynikających. 

Ukazano im na chwilę etap drogi leżący daleko przed nimi:  

jeśli będą uważnie słuchać Jezusa i przestrzegać Jego nakazów aż po krzyż, ich los 

będzie z Nim związany i  

również oni któregoś dnia zostaną przemienieni Boską chwałą. 

 

[9, 8] I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 

samego Jezusa.   
 

W kulminacyjnym momencie tego doświadczenia uczniowie zaraz (nagle) zostają                      

z samym Jezusem.  

Mojżesz i Eliasz już wypełnili swe zadania, lecz teraz to Jezus musi wykonać plan Ojca, 

udając się samemu na krzyż. 

Jego życie i misja będą wypełnieniem przewyższającym wszystko, co dokonało się                    

w Starym Testamencie. 

 

 



 Tło biblijne:  Obłok Bożej obecności 

  

Dla ludu Izraela obłok miał głębokie znaczenie jako środek, za pomocą którego Bóg w 

widzialny sposób ukazywał swą obecność i opiekę nad Izraelem podczas jego wędrówki 

przez pustynię. 

"A Pan szedł przed nimi w dzień jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą,                  

w nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić" (Wj 13,21; zob. 24,15-16). 

Obłok symbolizował tajemniczość Boga, ponieważ zarazem objawiał Jego obecność, jak 

i ją ukrywał. 

Gdy Izraelici ukończyli budowę namiotu spotkania, "obłok okrył [go] (...), a chwała 

Pana napełniła przybytek", by pokazać, że Bóg obrał go na miejsce swego zamieszkania 

(Wj 40,34-38). Takie samo zjawisko miało zajść podczas poświęcenia świątyni przez 

Salomona (zob. 1 Krl 8,10-11). 

W późniejszej literaturze żydowskiej na określenie tej jaśniejącej manifestacji Bożej 

obecności używano pojęcia Szekina. 

Obłok zaczęto postrzegać jako znak Ducha Świętego (Iz 63,14: " Jak bydłu schodzącemu na 

dół na nizinę Duch Pański dał im wypoczynek. Tak prowadziłeś Twój lud, zyskując sobie imię 

chwalebne.  "), który podczas zwiastowania "okrył cieniem" Maryję (Łk 1,35)  

i który zamieszkuje  w sercach wyznawców (Rz 8,9-11: " Wy jednak nie żyjecie według 

ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten do Niego nie należy.  Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie 

podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek 

usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 

wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą 

mieszkającego w was swego Ducha. "). 

Podczas przemienienia obecność obłoku sprawia, że nowym i wiekuistym mieszkaniem 

Boga, w którym niebo spotyka się z ziemią, jest sam Jezus, a w dalszej kolejności - również 

ci, którzy są z Nim złączeni. 

 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 

zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.  Zachowali to polecenie, rozprawiając 

tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.  

 

  

 

 



Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 

 Mk 9, 2-8 : 
 

Jezus, przemieniając się wobec swoich uczniów - trzech najbardziej umiłowanych, którzy 

mieli potem być świadkami Jego agonii w Getsemani (14,33) - daje im przeciwwagę dla 

swojej męki, a raczej przedsmak jej owoców: zmartwychwstania i chwały. 

Tak jest również sens życia chrześcijanina, który powinien się nauczyć, że "cierpień 

teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić"                

(Rz 8,18). 

Marek na różne sposoby podkreśla, że uczniowie mieli trudności ze zrozumieniem drogi 

Pana (w.9-10). Podobnie mówi o Piotrze - który chce uprzedzić chwałę bez przechodzenia 

przez krzyż, że "nie wiedział [...], co powiedzieć" (w.6). 

"Piotr nie rozumiał tego, kiedy pragnął zamieszkać z Chrystusem na górze.  

O Piotrze! Zachowywał On to dla ciebie na czas po swojej śmierci. Teraz jednakże 

mówi: <Zstąp, aby pracować na ziemi, aby być wzgardzonym, aby być ukrzyżowanym>. 

Życie zstąpiło, aby odnaleźć śmierć; chleb zszedł na dół, aby poczuć głód; droga zstąpiła, 

aby zmęczyć się po drodze; źródło zstąpiło, aby odczuwać pragnienie. A ty, czy odmówisz 

Mu cierpienia?" (św. Augustyn, Sermones 78,6; por. KKK 556). 

W przemienieniu objawia się cała prawda o Jezusie. 

 On jest jedynym Synem Boga, "Synem umiłowanym", który dla naszego 

zbawienia "ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi" (Flp 2,7). 

 Dobrowolnie zrezygnował ze swojej boskiej chwały i przyjął ciało podlegające 

cierpieniu, stając się do nas podobnym we wszystkim z wyjątkiem grzechu. 

Słowa dobiegające z obłoku przypominają początek pierwszej pieśni Izajasza o słudze 

Pańskim (Iz 42,1: "Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam 

upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.") oraz słowa z 

chrztu Jezusa (1,11; Mt 3,17; Łk 3,22). 

Wskazują one właśnie na to, że Jezus jest Synem Boga, wypełniającym zbawczą misję 

sługi Pańskiego. 

 

Nakaz "Jego słuchajcie" ogłasza władzę Jezusa:  

Jego nauczanie, Jego przykazania, mają moc samego Boga. 



"<Oto mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie> - mojego Syna, nie Mojżesza ani Eliasza. 

Oni są tylko sługami, On zaś Synem. On jest moim Synem: z mojej natury, z mojej 

substancji, we Mnie pozostaje i wszystkim, czym Ja jestem, jest także mój Syn umiłowany. 

Oni są drodzy, lecz On jest najdroższy, Jego więc słuchajcie. Oni Go głoszą, ale wy Jego 

słuchajcie. On jest Panem, oni zaś są współsługami. Mojżesz i Eliasz mówią o Chrystusie, 

gdyż są waszymi współsługami. On jest Panem, Jego słuchajcie" (św. Hieronim, Homilia 

80 do Ewangelii Marka). 

 

 

I czytanie :  (Rdz 22,1-2.9-13.15-18) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! 

A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci 

wskażę.  

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył 

na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na 

ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł 

Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto 

jestem.  Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz 

poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego 

syna.  Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w 

zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.  

 Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz 

drugi: Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie 

oszczędziłeś syna twego jedynego,  

będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza;  

potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.  Wszystkie ludy ziemi będą 

sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że 

usłuchałeś mego rozkazu. 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

  Św. Cyryl Aleksandryjski 

 

 

Trudna ofiara Abrahama 

 

Święty Abraham został poddany próbie, choć Bóg i tak wiedział, co się wydarzy. Nic nie 

ukryje się przed umysłem Tego, który wie wszystko.  

 Dlatego Bóg powiedział: „Któż ukryje przede mną zamiar? Czy jeśli 

powstrzyma słowa w sercu, to myśli, że je przede Mną ukryje?” (Hi 38, 2).  

 Ustami zaś Izajasza rzekł: „Ja jestem Bogiem i nie ma innego poza Mną, 

ogłaszam rzeczy pierwsze i ostatnie, zanim się staną, i wszystkie spełniają się” 

(Iz 45, 18–22).  
 

Byłoby czymś niedorzecznym sądzić, że Bóg władający wszystkim nie zna rzeczy 

przyszłych i dlatego wystawia na próbę Abrahama.  

Chodziło o to, by pierwszy spośród sprawiedliwych, nie tylko w Bożej świadomości 

został otoczony chwałą, lecz aby dzięki próbie wszyscy stali się świadkami jego 

chwalebnych czynów, przekonali się o nich i oddali hołd.  

Wypadało, by Pismo opiewało jego bezgraniczne posłuszeństwo oraz całkowite poddanie 

się Bożym poleceniom. Taki był jego zapał i taka gotowość, że wyzbył się nawet miłości 

ojcowskiej i gotów był zamordować swojego syna.  
 

A największy paradoks polega na tym, że spodziewał się, iż właśnie on będzie ojcem 

licznych ludów. Był też pewien, że Bóg nie może kłamać. 

  

Gdy prowadził swego syna na ofiarę, nie wątpił w spełnienie się obietnic, lecz zdał się na 

moc Władcy, który w jakiś sposób spełni to, co obiecał. Próba, mimo że przepojona 

goryczą, nie była bezowocna, gdyż zostało mu objawione to, co miało się wydarzyć, 

mianowicie wspaniały cud zmartwychwstania, który przewyższa wszelkie wyobrażenie, 

oraz przedziwna i wielka tajemnica wcielenia Jednorodzonego.  
 

Święty Paweł powiada:  

„Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna 

składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka 

będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg jest mocen wskrzesić także 

umarłych, i dlatego odzyskał go jako podobieństwo” (Hbr 11, 17–19).  
 

 



Gdy nadszedł czas, w którym Bóg i Ojciec objawił sam Korzeń i Początek wszystkich 

ludów, czyli zabitego za nas Emanuela, wówczas sprawiedliwy Abraham służy nam jako 

przykład, by uczyć o niezmiernej i niewyrażalnej miłości ku nam Boga i Ojca, który 

„własnego Syna nie oszczędził”, jak powiedzieliśmy wcześniej, „lecz wydał Go za nas 

wszystkich” (J 3, 16), którzy usprawiedliwieni przez wiarę, staliśmy się dziećmi praojca 

Abrahama...  
 

Z ludzkiego punktu widzenia spełnienie polecenia, by złożyć Izaaka w ofierze, było dla 

błogosławionego Abrahama czymś ciężkim i trudnym.  
 

Jakie uczucia obudziły się w jego sercu, gdy usłyszał rozkaz? Był przecież człowiekiem 

posuniętym w latach, miał jedynego syna zrodzonego w starości, a z powodu wieku nie 

żywił już nadziei na dalsze potomstwo, tym bardziej, że miał żonę staruszkę, Sara bowiem 

też była sędziwa.  

I oto otrzymuje rozkaz, by tegoż syna po trzykroć upragnionego, owoc wielu ślubowań, 

natychmiast i bez wahania zabić.  
 

 Czy starzec byłby w stanie swoją dłonią zatopić ostrze w chłopcu?  

 Czy na tyle wyzbyłby się czułości, by dokonać rzezi?  

 Czy nie musiał stanąć w szranki do boju z nawałą gorzkich i bolesnych myśli?  
 

Z jednej strony nalegało na niego naturalne uczucie ojcowskiej miłości, z drugiej zaś 

Boży rozkaz, który niczym konieczność skłaniał do posłuszeństwa, mimo sprzeciwu woli.  
 

Naprawdę ów sprawiedliwy dokonał rzeczy wielkiej i cudownej, jego miłość do Boga 

przewyższa wszystko. Złożył ofiarę duchową, przekroczył prawa natury, podeptał jakże 

silne uczucie do dziecka, Boga uznał ponad wszelką miłość ziemską. Dlatego został 

otoczony chwałą i nazwany przyjacielem Boga, a ponadto spełniły się jego nadzieje, w 

Chrystusie stał się ojcem niezliczonych ludów .  

 

 Św. Beda Wielebny 

 

 

Wiara wyrażona czynami 

 

Gdy Jakub powiada: „Czyż ojciec nasz Abraham nie dostąpił usprawiedliwienia 

dzięki uczynkom, gdy złożył na ołtarzu Izaaka, swego syna?” (Jk 2, 21) pięknymi 

słowami nakłania tych spośród Żydów, którzy uwierzyli, aby za przykładem dobrego czynu 

spełnionego przez Patriarchę, jako dobrzy potomkowie pierwszego i najwspanialszego ze 

swych przodków, naśladowali swoimi czynami.  

 



Chciał zachęcić ich do wytrwałości w doświadczeniach oraz do tego, by wyrażali 

czynami swą wiarę, dlatego słusznie wybrał przykład patriarchy, który może ich pouczyć o 

obu tych cnotach.  

Jakież może być większe doświadczenie – nie licząc tych, które dotyczą ran znoszonych 

na własnym ciele – jak nie rozkaz skierowany do starca, by zabił jedynego i umiłowanego 

syna?  

Czy ktoś, kto zgodził się na rozkaz Boży natychmiast oddać na śmierć syna, którego 

otrzymał w wieku starczym jako swego dziedzica, nie będzie dzielił się z miłości do Boga 

odzieniem i pożywieniem z biednymi?  

Dlatego też słowa Pawła współbrzmią z wypowiedzią błogosławionego Jakuba: „Przez 

wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na 

ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla 

ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych”                    

(Hbr 11, 17–19).  

Jeżeli mówiąc o jednym i tym samym czynie błogosławionego Abrahama, Jakub 

wysławia wspaniałość uczynku, Paweł zaś wychwala stałość w wierze, to przecież między 

jednym a drugim nie ma sprzeczności.  

Obaj wiedzieli, że Abraham był doskonały zarówno pod względem wiary, jak i 

uczynków, tę jednak cnotę podkreślali, którą pragnęli wpoić swoim słuchaczom.  
 

Jakub pisał do tych, których wiara, pozbawiona uczynków, była uśpiona, i dlatego 

słusznie powołał się na przykład owej szczególnej wiary Abrahama, która zgodnie ze 

świadectwem Pisma jawi się nie jako drzemiąca w sercu, lecz gotowa zapłonąć 

posłuszeństwem na rozkaz Boży.  

Paweł natomiast, ucząc tych, którzy pozbawieni łaski wiary, chełpili się uczynkami, 

dowodzi, że „bez wiary jest rzeczą niemożliwą podobać się Bogu” (Hbr 11, 6) .  

 

  Św. Cyprian 

 

 

Abraham, fundament wiary 

 

Abraham uwierzył, ustanowił początek i położył fundament wiary, gdy wystawiony na 

próbę dotyczącą jego syna, nie wątpi ani nie zwleka, lecz spełnia nakazy Boga z całą 

cierpliwością i pobożnością.  
 

Izaak zaś, który przez podobieństwo zapowiada ofiarę Pana, okazuje cierpliwość, gdy 

ojciec zamierza złożyć go na ofiarę.  

 

 

 



"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.  

 


