II Niedziela (A) Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( Mt 17,1-9): Po sze?ciu dniach Jezus wzi?? z sob?
Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadzi? ich na gór? wysok?,
osobno. Tam przemieni? si? wobec nich: twarz Jego zaja?nia?a jak
s?o?ce, odzienie za? sta?o si? bia?e jak ?wiat?o. A oto im si?
ukazali Moj?esz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzek? do Jezusa: «Panie, dobrze, ?e tu jeste?my; je?li chcesz,
postawi? tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj?esza i
jeden dla Eliasza».

Gdy on jeszcze mówi?, oto ob?ok ?wietlany os?oni? ich, a z ob?oku
odezwa? si? g?os: «To jest mój Syn umi?owany, w którym mam
upodobanie, Jego s?uchajcie!» Uczniowie, s?ysz?c to, upadli na
twarz i bardzo si? zl?kli. A Jezus zbli?y? si? do nich, dotkn?? ich i
rzek?: «Wsta?cie, nie l?kajcie si?!» Gdy podnie?li oczy, nikogo nie
widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus
przykaza? im mówi?c: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a?
Syn Cz?owieczy zmartwychwstanie».

«Tam przemieni? si? wobec nich»
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Dzisiaj, w drodze ku Wielkiemu Tygodniowi, Liturgia S?owa mówi nam o
Przemienieniu Jezusa Chrystusa. I chocia? kalendarz liturgiczny przewiduje dzie?
?wi?teczny dla uczczenia tego wydarzenia (6 sierpnia), ju? teraz zaprasza si? nas do
rozwa?enia tej samej sceny w powi?zaniu z wydarzeniami M?ki, ?mierci i
Zmartwychwstania Naszego Pana.
Zbli?a?y si? dni zbawczej M?ki Jezusa. On sam zapowiedzia? j? wyra?nie sze?? dni
przed wej?ciem na Gór? Tabor: powiedzia? im, ?e «musi i?? do Jerozolimy i wiele

cierpie? od starszych i arcykap?anów, i uczonych w Pi?mie; ?e b?dzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie» (Mt 16,21).
Ale uczniowie Jego nie byli jeszcze gotowi, aby widzie?, jak ich Pan cierpi. On,
który zawsze wspó?czu? z opuszczonymi, który przywraca? biel skórze zniszczonej
przez tr?d, który otwiera? na ?wiat?o oczy tylu niewidomych, i który przywraca?
sprawno?? sparali?owanym cz?onkom, nie móg?by przecie? teraz pozwoli?, aby Jego
cia?o zosta?o oszpecone od uderze? i ch?osty. A jednak On stwierdza jednoznacznie:
«Musz? wiele wycierpie?». Nie do poj?cia! Niemo?liwe!
Jednak?e nawet pomimo tego braku zrozumienia, Jezu dok?adnie wie, w jakim celu
przyszed? na ?wiat. Wie, ?e musi wzi?? na siebie wszystkie s?abo?ci i ból, które
przyt?aczaj? ludzko??, a?eby móc j? u?wi?ci? i w ten sposób uratowa? j? z
b??dnego ko?a grzechu i ?mierci; tak, aby zwyci??ona ?mier? ju? wi?cej nie
trzyma?a na uwi?zi ludzi, którzy przecie? zostali stworzeni na obraz i podobie?stwo
Boga.
Dlatego te?, Przemienienie Pa?skie jest wspania?ym obrazem naszego odkupienia,
gdzie Cia?o Pa?skie ukazuje si? w blasku zmartwychwstania. Tak wi?c, je?li Jezus
zapowiedzi? Swej M?ki wywo?a? niepokój w Aposto?ach, tak blaskiem Swojej
bosko?ci utwierdza ich w nadziei i daje zapowied? rado?ci paschalnej, chocia?, ani
Piotr, ani Jakub, ani Jan nie wiedz? dok?adnie co oznacza…. zmartwychpowstanie
(por. Mt 17,9). Z pewno?ci? wkrótce si? dowiedz?!

