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Przemienienie
i teologicznie należałoby je inter-
pretować także w perspektywie 
tego święta, w które – jedyny raz 
w roku – arcykapłan wypowiadał 
uroczyście, w świątyni, w Świętym 
Świętych, imię YHWH. Wyznanie 
wiary Piotra w Jezusa jako Syna 
Boga żywego zyskałoby w tym 
kontekście dodatkowy głębszy wy-
miar. Jean Daniélou natomiast od-
nosi chronologiczną wskazówkę 
ewangelistów wyłącznie do Święta 
Namiotów, które, jak powiedzie-
liśmy, trwało cały tydzień. Tak więc 
daty podane przez Mateusza, Marka 
i Łukasza byłyby w końcu zgodne 
ze sobą. Te sześć czy „jakieś osiem” 
dni oznaczałyby świąteczny tydzień 
Święta Namiotów. Odpowiednio 
Przemienienie Jezusa przypadałoby 
na ostatni dzień tego święta, który 
stanowił jednocześnie jego szczytowy 
moment, a zarazem podsumowanie. 

tego powiązania. Ów wewnętrzny 
związek Krzyża z chwałą Jan przy-
odział w słowa. Powiada: Krzyż jest 
„wywyższeniem” Jezusa; Jego wywy-
ższenie dokonuje się tylko w wyda-
rzeniu Krzyża. Musimy się jednak 
przyjrzeć nieco dokładniej wspo-
mnianej osobliwej datacji. Mamy tu 
do dyspozycji dwie odmienne inter-
pretacje, które nie muszą się zresztą 
wzajemnie wykluczać. Jean Marie 
van Cangh i Michel van Esbroeck 
przeanalizowali związek z żydow-
skim kalendarzem świąt. Uczeni 
ci zwracają uwagę na to, że dwa 
wielkie święta żydowskie obcho-
dzone jesienią dzieli od siebie tylko 
pięć dni. Najpierw jest Jom Kippur, 
wielkie święto pojednania; sześć dni 
po nim obchodzi się przez cały ty-
dzień Święto Namiotów (Sukkot). 
Znaczyłoby to, że wyznanie Piotra 
przypada na wielki dzień pojednania 

Wyznanie Piotra pod Cezareą 
Filipową i opis Przemienienia Jezusa 
wszyscy trzej synoptycy łączą ze sobą 
przez określenie czasu. Mateusz 
i Marek mówią: Po sześciu dniach 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana 

i zaprowadził ich samych osobno... (Mt 
17,14; Mk 9,2). Łukasz: W jakieś 

osiem dni po tych naukach... (9,28). 
Potwierdza to najpierw, że obydwa 
te wydarzenia, w których Piotr za-
wsze odgrywa główną rolę, są ze sobą 
związane. Można by od razu powie-
dzieć: w obu przypadkach chodzi 
o boskość Jezusa, Syna; w obydwu 
jednak objawienie się Jego chwały 
jest połączone z tematem Męki.

Święto

Boskość Jezusa tworzy jedną ca-
łość z Krzyżem; Jezusa poznaje-
my należycie tylko przez pryzmat 



22

– Pismo Święte – Galilea

Obydwu tym interpretacjom wspól-
ne jest to, że Przemienienie Jezusa 
rozważa się w powiązaniu ze 
Świętem Namiotów. Zobaczymy, 
że powiązanie to jest w istocie rze-
czy widoczne już w samym tekście 
i umożliwia nam głębsze zrozumie-
nie całego tego wydarzenia. Oprócz 
własnej specyficznej treści tych re-
lacji, ujawnia się dzięki temu jeden 
z zasadniczych rysów życia Jezusa, 
który szczególnie wyraziście uka-
zał Jan. Wielkie wydarzenia życia 
Jezusa są wewnętrznie powiązane z 
żydowskim kalendarzem świąt. Są to 
– można by powiedzieć – wydarze-
nia liturgiczne, w których liturgia, 
z jej tematyką i oczekiwaniami, staje 
się rzeczywistością i życiem, które 
z kolei prowadzi z powrotem do li-
turgii i przez nią chciałoby ponow-
nie stawać się życiem. Właśnie przy 
analizowaniu powiązań zachodzą-
cych między sceną Przemienienia 
i Świętem Namiotów zobaczymy 
jeszcze raz jasno, że wszystkie święta 
żydowskie są trójwymiarowe. Swoje 
praźródło mają w religii naturalnej, 
zatem mówią o Stwórcy i stwo-
rzeniach; następnie stają się wspo-
mnieniem działania Boga w historii, 
a wreszcie świętami nadziei, ukierun-
kowanej na przyjście Pana, w którym 
historyczne działanie Boga znajdzie 
swe dopełnienie, a jednocześnie sta-
nie się pojednaniem całego stworze-
nia. Zobaczymy, jak przez realizację 

w życiu i Męce Jezusa te trzy wymia-
ry świąt zostaną pogłębione i nabiorą 
nowych treści. (…)

Góra

Przejdźmy teraz do tekstu samej hi-
storii Przemienienia. Dowiadujemy 
się z niego, że Jezus wziął na stronę 
Piotra, Jakuba i Jana i tylko ich wy-
prowadził na górę (zob. Mk 9,2). 
Tych trzech spotkamy ponownie 
na Górze Oliwnej (zob. Mk 14,33), 
w chwili największego zatrwoże-
nia Jezusa. Tamten moment jest 
przeciwieństwem Przemienienia, 
jednak obydwa te wydarzenia po-
zostają w ścisłym związku ze sobą. 
Nie sposób przeoczyć tu odniesienia 
do Wj 24, gdzie Mojżesz bierze ze 
sobą Aarona, Nadaba i Abihu i jesz-
cze 70 najstarszych spośród Izraela. 
Podobnie jak w przypadku Kazania 
na órze i nocnych modlitw Jezusa 
pojawia się tu góra, jako miejsce 
szczególnej bliskości Boga. I znowu: 
o tych różnych górach pojawiających 
się w życiu Jezusa musimy myśleć 
w ich powiązaniach: góra kuszenia, 
góra Jego wielkiego przepowiadania, 
góra modlitwy, góra Przemienienia, 
góra trwogi, góra Krzyża, a wreszcie 
góra Wniebowstąpienia, na której 
Pan – odrzucając propozycję pano-
wania nad światem za sprawą po-
tęgi diabła – ogłasza: Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 

28,18). W tle są jednak także: Synaj, 
Horeb, Moria – góry Objawienia sta-
rotestamentowego – wszystkie one 
są górami męki, a zarazem górami 
Objawienia, i ze swej strony wska-
zują na górę świątynną, na której 
Objawienie staje się liturgią. Jeżeli 
szukamy jakiejś interpretacji, to nie-
wątpliwie w tle jest widoczny naj-
pierw ogólny symbolizm góry: góra 
jako miejsce wspinania się – rozu-
mianego nie tylko zewnętrznie, ale 
wewnętrznie. Góra jako wyzwolenie 
od ciężaru dnia powszedniego, jako 
zaczerpnięcie czystego powietrza 
natury. Góra jako możność dostrze-
żenia nieogarnionych wymiarów 
stworzenia i jego piękna. Góra, 
która podnosi ducha i nasuwa myśl 
o Stwórcy. Do tego wszystkiego hi-
storia dołącza jeszcze doświadczenie 
mówiącego Boga i doświadczenie 
Męki, z jego momentami kulmina-
cyjnymi w ofierze Izaaka i w ofierze 
baranka, która wskazuje na ostat-
niego Baranka, złożonego w ofierze 
na górze Kalwarii. Mojżesz i Eliasz 
na górze otrzymali Objawienie 
Boże, a teraz rozmawiają z Tym, 
który w samej swej osobie jest 
Objawieniem Boga.

Światło

Tam się przemienił wobec nich – mówi 
Marek – tak po prostu. I dodaje tro-
chę nieporadnie, jąkając się niemal 

Bazylika Przemienienia Pańskiego na górze Tabor
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w obliczu Tajemnicy: Jego odzienie 

stało się lśniąco białe, tak jak żaden 

na ziemi folusznik wybielić nie zdoła 

(9,2n). Mateusz używa już słów bar-
dziej podniosłych: Twarz Jego zajaś-

niała jak słońce, odzienie zaś stało się 

białe jak światło (17,2). Jeden Łukasz 
wspomniał o modlitwie, jako celu 
wejścia na górę: Wyszedł na górę, 

aby się modlić – i w jej kontekście 
relacjonuje wydarzenie, którego 
świadkami są trzej uczniowie: Gdy 

się modlił, wygląd Jego twarzy się od-

mienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 

białe (9,29). Przemienienie jest wy-
darzeniem modlitwy; widzialne staje 
się to, co dokonuje się w rozmowie 
Jezusa z Ojcem: wewnętrzne prze-
nikanie Jego bytu przez Boga, które 
staje się czystym światłem. W swym 
zjednoczeniu z Ojcem sam Jezus jest 
światłem ze światłości. To, czym 
jest w swym wnętrzu i co Piotr pró-
bował wyrazić w swym wyznaniu, 
w tym momencie staje się postrze-
galne zmysłami: byt Jezusa w świetle 
Bożym, Jego własna światłość jako 
Syna. Widać tu odniesienia do po-
staci Mojżesza i dzielące ich różnice: 
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj 

(...), nie wiedział, że skóra na jego twa-

rzy promieniała, na skutek rozmowy 

z Panem (Wj 34,29). W rozmowie 
z Bogiem światło Boże wysyła ku 
niemu promienie, a w konsekwen-
cji on sam promieniuje. Są to jednak 
promienie przychodzące do niego 
jakby z zewnątrz, które sprawiają, że 

promieniuje. Jezus natomiast pro-
mieniuje od wewnątrz. Nie tylko 
otrzymuje światło; On sam jest świa-
tłem ze światłości. Biała lśniąca szata 
Jezusa w momencie Przemienienia 
jest jednak również zapowiedzią na-
szej przyszłości. W literaturze apo-
kaliptycznej białe szaty są symbolem 
istoty niebiańskiej – szaty aniołów 
i wybranych.
Apokalipsa Jana mówi o białych 
szatach, które będą nosić zbawieni. 
Dowiadujemy się tu jednak czegoś 
nowego. Szaty wybranych są białe, 
ponieważ obmyli je we krwi Baranka 
(zob. Ap 7,14) – to znaczy: ponieważ 
przez chrzest są złączeni z Męką 
Jezusa, a Jego Męka jest oczyszcze-
niem, które nam zwraca pierwotną 
szatę, utraconą przez grzech. Przez 
chrzest zostaliśmy wraz z Jezusem 
przyodziani w światło i sami staliśmy 
się światłem.

Krzyż

Ale oto ukazują się Mojżesz i Eliasz 
i rozmawiają z Jezusem. To, co 
Zmartwychwstały będzie wyjaśniał 
uczniom w drodze do Emaus, tutaj 
przybiera widzialną postać. Prawo 
i Prorocy mówią z Jezusem, mówią 
o Jezusie. Tylko Łukasz opowiada 
nam – przy najmniej w krótkiej aluzji 
– o czym ci dwaj wielcy świadkowie 
Boga mówili z Jezusem: Ukazali się 

oni w chwale i mówili o Jego odejściu, 

które miało się dopełnić w Jeruzalem 

(9,31). Tematem ich rozmowy jest 
Krzyż – rozumiany jednak szero-
ko, jako „exodus” Jezusa, którego 
miejscem musiała być Jerozolima. 

Krzyż Jezusa jest exodusem – wyj-
ściem z tego życia, przejściem przez 
„Morze Czerwone” Męki i wejściem 
do chwały, w której znaki Męki będą 
zawsze widoczne. Jasno zostaje więc 
powiedziane, że zasadniczym tema-
tem Prawa i Proroków jest nadzieja 
Izraela – definitywnie wy zwalający 
Exodus. Treścią tej nadziei jest cier-
piący Syn Człowieczy, który przez 
swą Mękę otwiera drzwi wyprowa-
dzające na wolność i nowość. Mojżesz 
i Eliasz są typami męki i jej świadka-
mi. Z Przemienionym rozmawia-
ją o tym, o czym mówili na ziemi 
– o Męce Jezusa. Jednak przez to, że 
mówią o tym z Przemienionym, wi-
doczne się staje, że ta Męka przyno-
si ocalenie. Że cała przeniknięta jest 
chwałą Bożą, że Męka przemienia 
się w światło, wolność i radość. 
W tym miejscu musimy wybiec 
nieco do przodu, by powiedzieć 
o rozmowie, którą trzej uczniowie 
prowadzili z Jezusem, gdy scho-
dzili z „wysokiej góry”. Jezus mówi 
z nimi o swym przyszłym powstaniu 
z martwych, które zawiera w sobie 
uprzedzający je Krzyż. Uczniowie 
natomiast pytają o powtórne przyj-
ście Eliasza, zapowiadane przez 
uczonych w Piśmie. Jezus na to od-
powiada: Istotnie, Eliasz przyjdzie naj-

pierw i wszystko naprawi. Ale jak jest 

napisane o Synu Człowieczym? Ma On 

wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż 

mówię wam: Eliasz już przyszedł i po-

stąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim 
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Lulaw - bukiet składający się z czterech rodzajów roślin (palma, mirta, wierzba i odmiana 

cedru - trog), który ofiarowano w czasie Święta Namiotów. Te cztery rodzaje roślin uzupeł-

niają się nawzajem. Jedna z nich ma smak, ale nie ma zapachu. Druga ma zapach, ale nie 

ma smaku. Trzecia ma i smak i zapach, a czwarta nie ma ani smaku, ani zapachu. Symbo-

lizują one rodzaje osób, z których składa się naród Izraela: jedni studiują Torę, ale jej nie 

praktykują, drudzy praktykują, ale nie studiują, trzeci i studiują, i praktykują, a ostatni 

ani studiują, ani praktykują. Związanie tych gałęzi razem wyraża, że teraz naród złożony 

jest z takich rodzajów ludzi, ale nastanie dzień, kiedy wszyscy, jedni pod wpływem drugich, 

będą Torę studiować, i praktykować (por. K. Strzelecka, „Szalom”, s. 166).
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jest napisane (Mk 9,9-13). Jezus z jed-
nej strony potwierdza oczekiwanie 
powrotu Eliasza, jednocześnie jednak 
uzupełnia i koryguje jego obraz, jaki 
ludzie sobie tworzą. Nie mówiąc tego 
wyraźnie, mającego powrócić Eliasza 
utożsamia z Janem Chrzcicielem: po-
wrót Eliasza dokonał się już w dzia-
łalności Chrzciciela. Jan przyszedł, by 
na nowo zgromadzić Izraela, przy-
gotować go na przyjście Mesjasza. 
Jeśli jednak sam Mesjasz jest cier-
piącym Synem Człowieczym i tylko 
w ten sposób otwiera drogę pro-
wadzącą do zbawienia, to również 
przygotowująca Jego przyjście dzia-
łalność Eliasza musi nosić na sobie 
znamiona męki. I rzeczywiście: po-

stąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim 

jest napisane (Mk 9,13). Jezus przy-
pomina tu, z jednej strony, co się 
rzeczywiście stało z Chrzcicielem. 
Wskazując jednak na Pismo, czyni 
także aluzję do istniejących tradycji, 
które przewidywały męczeństwo 
Eliasza: Eliasz uchodzi za jedynego, 

który w czasie prześla dowań nie poniósł 

męczeństwa; gdy powróci (...), także on 

będzie musiał ponieść śmierć (R. Pesch, 
Das Markusevangelium, cz. I, 1977, 
s. 80). Tak więc oczekiwanie zba-
wienia bywa często łączone z męką 
i w ten sposób zarysowuje się obraz 
odkupienia, który w swej najgłęb-
szej treści jest zgodny z Pismem, 
jednak w zestawieniu z istniejący-
mi oczekiwaniami był rewolucyjną 
nowością. Pismo należało odczytać 
na nowo, z uwzględnieniem cierpią-
cego Chrystusa, i tak je zawsze należy 

odczytywać. Ciągle na nowo musimy 
pozwalać Panu, żeby nas wprowa-
dził w swą rozmowę z Mojżeszem 
i Eliaszem; ciągle musimy się na nowo 
uczyć rozumienia Pisma w perspek-
tywie Zmartwychwstałego.

Święto Namiotów

Powróćmy jednak do samej historii 
Przemienienia. Trzej uczniowie są 
wstrząśnięci niezwykłością zjawi-
ska. Ogarnia ich „na-Bożny” lęk. Coś 
podobnego widzieliśmy w innych 
momentach, w których doświadczali 
bliskości Boga w Jezusie, odczuwali 

własną kruchość i ze strachu byli nie-
mal sparaliżowani. Tak byli przestra-

szeni – mówi Marek (9,6). A jednak 
Piotr – mimo iż w swym oszołomie-
niu nie wiedział, co powiedzieć (9,6) 
– zabiera głos: Rabbi, dobrze, że tu je-

steśmy; postawimy trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 

Eliasza (9,5). Wiele dyskutowano nad 
tymi, można by je tak nazwać, eksta-
tycznymi słowami, wypowiedziany-
mi w przerażeniu, jednak i w radości 
płynącej z bliskości Boga. Czy miały 
one coś wspólnego ze Świętem 
Namiotów – bo przecież widzenie to 
miało miejsce w jego ostatnim dniu? 
(…) Związek z tym świętem wydaje 
się przekonujący, jeśli weźmiemy 
pod uwagę mesjański wydźwięk, 
który miało ono w judaizmie współ-
czesnym Jezusowi. Jean Daniélou 
w przekonujący sposób przeanalizo-
wał ten aspekt i powiązał go ze świa-
dectwem Ojców, którzy znali jeszcze 
żydowskie tradycje i w chrześcijań-
skim kontekście nadawali im nowy 
sens. Święto Namiotów posiada 
wzmiankowane wyżej trzy wymiary, 
charakterystyczne dla największych 
świąt żydowskich. Święto przejęte 
kiedyś od religii naturalnych staje się 
jednocześnie świętem wspominania 
zbawczych czynów Boga w histo-
rii, a z kolei wspomnienie to staje 
się nadzieją na definitywne ocale-
nie. Stworzenie – historia – nadzie-
ja łączą się wzajemnie ze sobą. I tak, 
jeśli w Święto Namiotów, przez 
obrzęd wylania wody, chciano kie-
dyś ubłagać pożądany deszcz w kraju 

Góra Tabor

Tam przemienił się wobec 

nich: twarz Jego zajaśnia-

ła jak słońce, odzienie zaś 

stało się białe jak światło.  

A oto im się ukazali  

Mojżesz i Eliasz, którzy 

rozmawiali z Nim. Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa:  

„Panie, dobrze, że tu jeste-

śmy; jeśli chcesz, postawię 

tu trzy namioty: jeden dla 

Ciebie, jeden dla Mojżesza 

i jeden dla Eliasza”  

(Mt 17,2-4).
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nawiedzanym suszą, to niebawem 
święto to stanie się wspomnieniem 
wędrówki Izraela przez pustynię, 
gdzie Izraelici mieszkali w namio-
tach (Sukkot). Daniélou cytuje naj-
pierw Haralda Riesenfelda: Namioty 

nie tylko przypominały opiekę Bożą 

na pustyni, lecz, co jest ważne, były 

także antycypacją Boskich „sukkot”, 

w których będą mieszkać sprawiedli-

wi w przyszłym świecie. Tak więc ze 

znamiennym późnożydowskim obrzę-

dem Święta Namiotów związane było 

zupełnie konkretne znaczenie escha-

tologiczne (Liturgie und Bibel, 1963, 
s. 337). W Nowym Testamencie 
znajdujemy u Łukasza wzmiankę 
o wiecznych przybytkach sprawie-
dliwych w przyszłym życiu (16,9). 
W przemienionym Panu, jak zauważa 
Daniélou, Piotr dostrzega, że zaczęły 

się już czasy mesjańskie, a mieszkanie 

sprawiedliwych w owych namiotach, 

których figurą było Święto Namiotów, 

było jednym z istotnych znamion epoki 

mesjańskiej (tamże, s. 342). Przeżycie 
Przemienienia podczas Święta 
Namiotów uprzytomniło Piotrowi 
w jego ekstazie, że rzeczywistości 

symboliczne, zapowiadane dotychczas 

w świątecznych obrzędach, teraz stały się 

rzeczywistością... Scena Przemienienia 

zwiastuje nadejście czasów mesjańskich 
(s. 343). Dopiero podczas schodzenia 
z góry Piotr miał się dowiedzieć, że 
epoka mesjańska będzie najpierw 
czasem Krzyża, i że Przemienienie 
– światło przychodzące od Pana 
i z Nim – obejmuje nasze przeobra-
żenie ogniem przychodzącym ze 

światłami Męki. Na kanwie tych po-
wiązań nowego znaczenia nabierają 
też kluczowe słowa prologu Jana, 
w których ewangelista streszcza ta-
jemnicę Jezusa: A Słowo stało się ciałem 

i zamieszkało [w oryginale dosłow-
nie: rozbiło namiot] wśród nas (1,14). 
Tak, Pan rozbił wśród nas namiot 
swego ciała i tym sposobem zainicjo-
wał erę mesjańską. (…)

Moc Boża

Od tych wybiegających w przy-
szłość uwag wróćmy teraz do opisu 
Przemienienia. I zjawił się obłok, 

osłaniający ich, a z obłoku odezwał 

się głos: „To jest mój Syn umiłowa-

ny, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7). Święty 

obłok, szekina, jest znakiem obec-
ności samego Boga. Obłok osłania-
jący namiot Objawienia wskazywał 
na obecność Boga. Jezus jest świętym 
namiotem, nad którym unosi się 
obłok obecności Boga, a „cień” jego 
okrywa także innych. Powtarza się 
scena chrztu Jezusa, w której sam 
Ojciec przemawiający z obłoku ogło-
sił Jezusa swym Synem: Tyś jest mój 

Syn umiłowany, w Tobie mam upodoba-

nie (1,11). Do tej uroczystej deklaracji 
synostwa dochodzi teraz imperatyw: 
„Jego słuchajcie!”. Tutaj ponownie 
uwidacznia się powiązanie z wstępo-
waniem Mojżesza na Synaj, w któ-
rym na początku dostrzegliśmy tło 
sceny Przemienienia. Mojżesz otrzy-
mał na górze Torę, zobowiązują-
ce słowo Boże. Teraz powiedziano 
o Jezusie: „Jego słuchajcie!”. Hartmut 
Gese scenę tę opatrzył następującym 
trafnym komentarzem: Sam Jezus 

stał się Boskim słowem Objawienia. 

Jaśniej, mocniej, Ewangelie nie mogły 

tego przedstawić: Jezus jest samą Torą 

(Zur biblischen Theologie, 1977, s. 81). 
Na tym kończy się ta scena – w tym 
jednym słowie streszczony został jej 
najgłębszy sens. Uczniowie muszą 
zejść z Jezusem i ciągle na nowo się 
uczyć: Jego słuchajcie! 
Jeżeli wydarzenie Przemienienia 
zrozumiemy w ten sposób – jako 
nadejście i zapoczątkowanie czasów 
mesjańskich – wtedy możemy też 
pojąć niejasne słowa, które Marek 
zamieścił pomiędzy wyznaniem 
Piotra i pouczeniem uczniów z jed-
nej strony, a opisem Przemienienia 

Apokalipsa Jana mówi 

o białych szatach, które 

będą nosić zbawieni. Szaty 

wybranych są białe, ponie-

waż obmyli je we krwi Ba-

ranka to znaczy: ponieważ 

przez chrzest są złączeni 

z Męką Jezusa, a Jego 

Męka jest oczyszczeniem, 

które nam zwraca 

 pierwotną szatę,  

utraconą przez grzech.



26 – Tajemnice Pisma Świętego – Galilea

– Pismo Święte – Galilea

z drugiej: Mówił im także: „Zaprawdę 

powiadam wam: Niektórzy z tych, co 

tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą 

królestwo Boże przychodzące w mocy” 
(9,1). Co to znaczy? Czy Jezus zapo-
wiada, że niektórzy z tu obecnych 
będą jeszcze żyli w momencie Jego 
Paruzji, czyli definitywnego nadej-
ścia królestwa Bożego? A jeśli nie, 
to co? Rudolf Pesch w sposób prze-
konujący wykazał, że umiejscowie-
nie tych słów bezpośrednio przed 
Przemienieniem potwierdza bez 
wątpienia ich odniesienie do tego 
wydarzenia. Niektórzy – są nimi trzej 
uczniowie towarzyszący Jezusowi 
przy wchodzeniu na górę – otrzy-
mują obietnicę, że doczekają się na-
dejścia królestwa Bożego „w mocy”. 
Na górze trzej uczniowie widzą 

chwałę królestwa Bożego jaśniejącą 
w Jezusie. Na górze osłania ich święty 
obłok Boga. Na górze – w rozmowie 
przemienionego Jezusa z Prawem 
i Prorokami – poznają, że nade-
szło rzeczywiste Święto Namiotów. 
Na górze dowiadują się, że sam Jezus 
jest żywą Torą, całym słowem Boga. 
Na górze widzą „moc” (dynamis) 
przychodzącego w Chrystusie kró-
lestwa. Właśnie w budzącym lęk 
spotkaniu z chwałą Bożą w Jezusie 
muszą się jednak nauczyć tego, co 
Paweł uczniom wszystkich czasów 
mówi w 1 Liście do Koryntian: My 

głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, 

który jest zgorszeniem dla Żydów, 

a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, 

którzy są powołani, tak spośród Żydów, 

jak i spośród Greków – Chrystusem, 

mocą Bożą (dynamis!) i mądrością Bożą 

(l,23n). Ta moc – dynamis przycho-
dzącego królestwa – ukazuje się im 
w przemienionym Jezusie, który 
ze świadkami Starego Przymierza 
mówi o konieczności Jego cierpie-
nia jako drogi do chwały (zob. Łk 
24,26n). Zatem przeżywają oni anty-
cypowaną Paruzję i w ten sposób są 
powoli wprowadzani w całą głębię 
tajemnicy Jezusa.

Benedykt XVI,

fragment książki „Jezus z Nazaretu”,  

Wydawnictwo M,  

Kraków 2007, s. 254-264.
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