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Czytania: Rdz 12,1-4; Ps 33; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9

Rzekł Pan do Abrama – te słowa Boga są czymś wyjątkowym,
ponieważ są to pierwsze słowa do niego skierowane. Po raz pierwszy
Bóg objawia się Abramowi, jak możemy przypuszczać dotychczas poli-
teiście, który mieszkał wraz ze swym bratem Nachorem i bratankiem
Lotem w dalekim Charanie. Było to ważne miejsce handlowe ówcze-
snego świata a także miejsce kultu boga księżyca – Sina. Abramowi
nieobce  musiały  być  zarówno kontakty  z  miejscowymi  kupcami  jak
również kult wielu bóstw. Nie było to z pewnością środowisko sprzyja-
jące rozmowie z  Bogiem jedynym.  Pomimo tego Bóg przemówił  do
Abrama, co więcej, od razu skierował do niego nakaz: Wyjdź z twojej
ziemi rodzinnej i z kraju twego ojca – Bóg nie objawia na początku do
końca, kim jest, ale dając to polecenie, próbuje wejść w kontakt z czło-
wiekiem, który musi opuścić swoją strefę komfortu, wszystko, co do tej
pory znał, do czego był przyzwyczajony, co ukochał. Nie daje także po-
czucia stabilizacji, gdyż nie mówi dokładnie, dokąd należy się udać –
kraj,  który ukażę jest  sformułowaniem enigmatycznym i  zachęca do
oparcia się jedynie na Bogu, który obiecuje wprawdzie o wiele większe
dobra, ale w odległej przyszłości. Zdumiewa całkowite zaufanie Abra-
ma do Boga, który po prostu wyruszył, jak mu Pan rozkazał. Abraham
jest  dla  nas  przykładem  całkowitego  zawierzenia  Bogu.  

Psalm ukazuje Boga jako źródło prawości, któremu można za-
ufać w każdej sytuacji. Bóg miłuje swoje stworzenie, dlatego obdarza
je łaską. Pan zwraca się do ludzi, którzy Go oczekują. Ważna jest też
bojaźń Boża – rodzaj uniżenia przed Bogiem, który pozwala oczekiwać
od Niego pomocy w chwilach nieszczęść. Ostatnie dwa wersety poka-
zują bardzo ważną sprawę – otóż Bóg udziela swojej łaski według na-
szej nadziei, którą w Nim pokładamy. Oznacza to, że im bardziej Jemu
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zaufamy,  tym większe dary od Niego otrzymamy. Nie bójmy się Go
prosić o wiele łask duchowych. 

Bóg wybawia od grzechu i wzywa do swojej służby nie dzięki
naszym dobrym czynom, lecz dzięki swojej wolnej woli. Udziela też za-
wsze łaski  do wypełnienia powierzonych zadań,  dlatego Apostoł  za-
chęca Tymoteusza do „wzięcia udziału w trudach i przeciwnościach
znoszonych  dla  Ewangelii  mocą  Bożą” (1,  8b).  W drugą  niedzielę
Wielkiego Postu jest to wezwanie do wierzących, by nie zniechęcali się
w walce z grzechem i nie rezygnowali z podjętych wyrzeczeń, gdyż jest
to szczególny czas łaski do podjęcia szczerej pokuty. Tej łaski jesteśmy
pewni, ponieważ została ona ukazana przez Chrystusa, kiedy odniósł
zwycięstwo nad śmiercią, a na nasze życie możemy odtąd patrzeć z no-
wej perspektywy – Ewangelii – czyli Dobrej Nowiny o nieśmiertelności
wierzących w Niego. 

Jezus wziął ze sobą apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Piotra –
ponieważ powierzył mu władzę nad Kościołem (Mt 16, 19), Jana i Ja-
kuba – ponieważ prosili, aby zająć pierwsze miejsca w królestwie nie-
bieskim (Mt 20, 21; Mk 10, 37), a w ten sposób wydaje się, że Pan Je-
zus spełnia ich prośbę, przygotowując ich do służby Kościołowi (Ga 2,
9). Pierwszy raz ukazuje się uczniom w swojej Boskiej chwale, do tej
pory ukazywał ją tylko pod osłoną znaków. Rozmawia z Mojżeszem –
najważniejszym przywódcą Izraela, który posiadał pełnię władzy poli-
tycznej i religijnej, który rozmawiał bezpośrednio z Bogiem, z odsło-
niętą twarzą, który zapowiedział przyjście w odległej przyszłości pro-
roka podobnego do niego, tzn. takiego, który także będzie miał bezpo-
średni kontakt z Najwyższym. To właśnie Mojżesz spisał Prawo (hebr.
Torah),  któremu po dziś dzień starają się być posłuszni Żydzi,  jako
prawu Bożemu. Eliasz – największy spośród proroków, gdyż walczył
samotnie z bałwochwalstwem w Izraelu, sprowadził  z nieba ogień i
jako jeden z nielicznych ludzi na ziemi nie umarł, lecz został zabrany
przez aniołów do nieba na ognistym rydwanie. Przyjście Jezusa Chry-
stusa jest wypełnieniem Prawa i zapowiedzi proroków. Uczniowie są
oszołomieni  zaistniałą sytuacją;  pomimo tego,  że  to  tylko widzenie,
Piotr chce postawić trzy namioty – dla Mistrza i proroków. Prawdzi-
wość zdarzenia potwierdza głos Boga Ojca, który oznajmia: „To jest
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Te

słowa są sednem tej ewangelii: Piotr, który upominał Pana, który mó-
wił o swojej śmierci, Jakub i Jan, którzy kłócili się o pierwsze miejsca
w królestwie Bożym, wszyscy dostają jasny nakaz „Jego słuchajcie” -
nie słuchajcie tego, co mówią inni – zdaje się mówić Bóg Ojciec – na-
wet nie ufajcie do końca swoim odczuciom, ale zawierzcie do końca
mojemu Synowi, ponieważ to On przekazuje Moją wolę. To doświad-
czenie  było  potrzebne  Apostołom,  aby  przyjęli  cierpienia  Ogrójca,
mękę Mistrza na krzyżu, ale także by po Wniebowstąpieniu przyjęli Je-
zusowy nakaz głoszenia ewangelii i wiernie go wypełniali aż do ofiary
z życia. 

      Por.mateusz.pl

   
 

     

Ogłoszenia parafialne  

 Trwa Wielki Post. Zapraszamy do udziału w  nabożeństwach
pasyjnych:  w piątki  –  Droga  Krzyżowa:  dla  dzieci  o  godz.
16.30, dla dorosłych i młodzieży  o godz. 17.30; Gorzkie Żale
śpiewamy w niedzielę o godz. 17.15. 

 Dziś po Mszy świętej o godz. 11:00 spotkanie  „Oazy Dzieci
Bożych”.

 W piątek 13 marca przypada 7. rocznica wyboru papieża Fran-
ciszka na Stolicę Piotrową. Ojca Świętego otoczmy tego dnia
naszą szczególną modlitwą.

 Dziś przy drzwiach Kościoła składamy do puszek ofiary na
rzecz misji [ad gentes]. Bóg zapłać za wszelką życzliwość!

 Z okazji  Dnia  Kobiet   wszystkim Paniom składamy najser-
deczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa.

 Zachęcamy do lektury  Gościa  Niedzielnego.  W dzisiejszym
numerze  ciekawe  artykuły:  o  tym  jak  się  bronić  przed
koronawirusem,  o  kobietach  –  matkach  które  tak  jak  św.
Monika  wymodliły  dar  nawrócenia  swoim  dzieciom,  o  80.
rocznicy zbrodni katyńskiej. Zachęcamy do lektury!
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