2 Niedziela Wielkiego Postu,
Drugie czytanie - z listu do Rzymian 8, 31b-34
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie
oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego
nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg
wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy
Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po
prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Bog tak umilowal ludzi, ze nie zawahal sie wydac wlasnego Syna…ktory to z
kolei tak umilowal ludzi, iz nie zawahal sie oddac w ich rece…
Odtad Duch Swiety jest w kazdym ochrzczonym i nic juz nie moze nas odlaczyc
od nieskonczonej Milosci Boga.

-

Prawdopodobnie, sluchajacy przemowy Pawla, mowili :
« Mowisz tyle o Milosci Boga, a gdzie jest Jego sprawiedliwosc ? » To dlatego,
w dalszej czesci swego listu, Pawel rozwija temat sprawiedliwosci Bozej. Slowa takie
jak : oskarzenie, usprawiedliwienie, wyrok potepienia, zarysowuja je w kadrze
procesu sadowego.
W historii biblijnej, znaczenie slowa « sad », ewoluowalo w miare, jak narod wybrany
odkrywal prawdziwe Oblicze Boga.
-

Czesto sad i sprawiedliwosc kojarza sie z obrazem wagi. Tymczasem Boza
koncepcja sadu i sprawiedliwosci jest zupelnie inna. Bog ani nie potepia, ani nie
oskarza - On wyzwala i uwalnia czlowieka…
•

« Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na
dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On
niezachwianie przyniesie Prawo. » (Iz 42, 1-3)

•

«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś
otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z
więzienia tych, co mieszkają w ciemności. »

To Bog wyszedl z inicjatywa, by przyjsc z pomoca zagubionej ludzkosci i dal jej
Zbawiciela.
Jakze wielkim paradoksem jest to, ze to w imie Prawa, wyplywajacego z Przymierza,
Syn Bozy zostal skazany i zabity…jakby byl najwiekszym grzesznikiem…

-

Krzyz Chrystusowy ukazuje nam Milosc Ojca i Milosc Syna : Bog pokazuje nam,
jak daleko siega Jego Milosc…
Kontemplujac smierc Chrystusa, ktory « zostal wydany za nas wszystkich »,
mozemy dostrzec ogromna Milosc, jaka darzy nas Bog.
•

« A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby,
świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma
względu na osoby. » (Ef 6,9)

•

« Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich
jako świadectwo we właściwym czasie. » (1 Tm 2, 3-6)

•

« Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa,
poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez
wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy:
wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują
usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie
Jezusie. » (Rz 3, 21-24)

•

« A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy
blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. »
(Ef 2,17)

•

« ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. » (Rz
8,39)

Ewangelia - wedlug Marka 9,2-10
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".
« A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.»
-

Dlaczego Jezus zakazuje im mowic o Jego Przemienieniu, ktorego byli
swiadkami ?

Jezus wiele razy mowil o sobie, jako o Synu Czlowieczym, ktory bedzie cierpilal i
zostanie otoczony chwala. Jednak Jego uczniowie nie rozumieli jeszcze tych slow,
nie byli jeszcze gotowi na zaakceptowanie tego misterium cierpiacego Mesjasza.
Prawdopodobnie to wlasnie dlatego Jezus mowi im, by nie rozpowiadali nikomu o
tym, co widzieli na gorze Tabor, «zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.«
-

Uczniowie widzieli Jezusa w towarzystwie
dwoch wielkich figur narodu
wybranego : Mojzesza (ktory wyprowadzil ich z Egiptu i pozniej przekazal 10
Przykazan) i Proroka Eliasza. Dobrze wiemy, ze niedlugo po Przemienieniu,
Jezus znalazl sie na innej gorze…ukrzyzowany w towarzystwie dwoch lotrow…

-

Jezus ukazuje swe dwa Oblicza : chwaly i cierpienia. Oba sa jakby dwoma
stronami tej samej Milosci, jaka Bog darzy ludzi, a ktora to objawila sie w Jezusie
Chrystusie.
•

« ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. » (Rz
8, 39)

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

-

Uczniowie, jak wiekszosc owczesnych Zydow, wierzyli w zmartwychwstanie cial
ale w to, ktore ma nastapic na koncu swiata. Dlatego wiec nie rozumieli tych
slow Jezusa – nie rozumieli jak maja zachowwac milczenie do konca swiata.
Trudnym jest tez dla nich zrozumienie tytulu Syn Czlowieczy, ktory Prorok
Daniel przypisywal Mesjaszowi i « ludowi Swietych Najwyzszego ». Za czasow
Jezusa, w niektorych srodowiskach zydowskich, dosc powszechna byla idea
Mesjasza zbiorowego – mowiono o « reszcie Izraela » czyli o grupce wiernych,
ktorzy zbawia swiat.

Uczniowie Jezusa dopiero po Jego Zmartwychwstaniu, a nawet po Zeslaniu Ducha
Swietego zrozumieja, ze stanal On na czele « ludu swietych Boga Najwyzszego »

oraz, ze kazdy ochrzczony (wszczepiony w Chrystusa) jest zaproszony do
wspoldzalania z Nim, w zbawianiu ludzkosci.
Marek tlumaczy, ze zanim jednak Uczniowie zrozumieja to wszystko, maja skupic na
na slowach :
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!»
-

-

Te slowa sa echem modlitwy « Sluchaj Izraelu », ktora Zydzi powtarzaja
codziennie.
Jest to wezwanie do zachowania ufnosci w kazdej sytuacji, cokolwiek sie
zdarzy…a ktora to przejdzie powazna i trudna probe w nastepnych miesiacach.
Wraz z Przemienieniem Jezusa, konczy sie Jego misja w Galilei. Uda sie teraz
w droge do Jerozolimy, po ktorej rozpocznie swa droge krzyzowa…
Izajasz « Umilowanym » nazywal Mesjasza, inaczej Sluge Bozego, ktory zazna
cierpienia i przesladowania, aby zbawic swiat.

W czytanym dzis fragmencie Ewangeli Marka widzimy, ze Uczniowie (ani tymbardziej
tlumy chodzace za Jezusem) nie sa jeszcze gotowi na zrozumienie misterium Jego
Osoby. Dopiero duzo pozniej zrozumieja, ze Swiatlo Chwaly, w jakim zobaczyli
Jezusa na Gorze Tabor, okaze sie zapowiedzia nie chwaly – zwyciestwa
politycznego ale zwyciestwa Milosci…

