II Niedziela Wielkiego Postu (C)
Tekst Ewangelii ( ?k 9,28-36): W jakie? osiem dni po tych mowach
wzi?? z sob? Piotra, Jana i Jakuba i wyszed? na gór?, aby si?
modli?. Gdy si? modli?, wygl?d Jego twarzy si? odmieni?, a Jego
odzienie sta?o si? l?ni?co bia?e. A oto dwóch m??ów rozmawia?o z
Nim. Byli to Moj?esz i Eliasz. Ukazali si? oni w chwale i mówili o
Jego odej?ciu, którego mia? dokona? w Jerozolimie.

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy si? ockn?li,
ujrzeli Jego chwa?? i obydwóch m??ów, stoj?cych przy Nim. Gdy
oni odchodzili od Niego, Piotr rzek? do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ?e
tu jeste?my. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Moj?esza i jeden dla Eliasza». Nie wiedzia? bowiem, co mówi. Gdy
jeszcze to mówi?, zjawi? si? ob?ok i os?oni? ich; zl?kli si?, gdy
[tamci] weszli w ob?ok. A z ob?oku odezwa? si? g?os: «To jest Syn
mój, Wybrany, Jego s?uchajcie!» W chwili, gdy odezwa? si? ten
g?os, Jezus znalaz? si? sam. A oni zachowali milczenie i w owym
czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.

«Jezus wyszed? na gór?, aby si? modli?»
Rev. D. Jaume GONZÁLEZ i Padrós
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, w drug? niedziel? Wielkiego Postu liturgia s?owa przywo?uje ewangeliczny
epizod Przemienienia Pana Jezusa. W swym charakterystycznym stylu w opisie
?wi?tego ?ukasza.
Trzeci z ewangelistów jest tym, który najbardziej podkre?la Jezusa modl?cego si?,
Syna, który nieustannie jest z??czony z Ojcem w osobistej modlitwie, czasem
intymnej, ukrytej, a czasem w obecno?ci uczniów, pe?nej rado?ci Ducha ?wi?tego.

Zobaczmy wi?c, jak ?ukasz jako jedyny z synoptyków rozpoczyna swoj? narracj?:
«Jezus (...) wyszed? na gór?, aby si? modli?» (?k 9,28). Zauwa?a on, ?e
przemienienie Mistrza dokona?o si? «gdy si? modli?» (?k 9,29). Nie jest to bez
znaczenia.
Modlitwa przedstawiona jest jako idealny kontekst, tak naturalny dla ujrzenia
chwa?y Chrystusa: kiedy Piotr, Jan i Jakub obudzili si? «ujrzeli Jego chwa??» (?k
9,32). Lecz nie tylko Jego chwa??, ale tak?e chwa??, któr? Bóg objawi? w Prawie i
Prorokach; ci, jak mówi ewangelista, «ukazali si? w chwale» (?k 9,31). Rzeczywi?cie
tak?e i oni znajduj? swoj? chwa??, kiedy Syn mówi do Ojca w mi?o?ci Ducha. W
sercu Trójcy znajduje si? Pascha Jezusa «Jego odej?cie, którego mia? dokona? w
Jerozolimie» (?k 9,31) i jest to znak, który objawia odwieczny zamys? Boga,
spe?niaj?cy si? w centrum historii Izraela, a? do ca?kowitego wype?nienia si? czasu
w ?mierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Syna wcielonego.
Dobrze jest przypomnie? w tym Wielkim Po?cie, ?e tylko wtedy, kiedy pozwalamy
zakwitn?? Duchowi zmi?owania w naszym ?yciu w bliskiej relacji z Panem, w
przylgni?ciu do Niego, mo?emy cieszy? si? kontemplacj? Jego chwa?y. Pilnie
potrzebujemy wizji Przemienionego oblicza. Naszemu chrze?cija?skiemu ?yciu mo?e
zbywa s?ów, lecz brakuje zadziwienia, takiego, które uczyni?o Piotra i jego
towarzyszy prawdziwymi ?wiadkami ?yj?cego Jezusa.

