
Dzielenie się Słowem – Mk 9,2-10 (2 NZ WP)           22 II 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się 
przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik 
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 powiedzieć, 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”.

Uwagi do Ewangelii:

• Piotr, Jakub i Jan byli bliskimi uczniami Jezusa. Nadał im nowe imiona. Tylko oni spośród 
Dwunastu byli obecni przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5,37nn), przemienieniu, gdy Jezus 
wygłaszał mowę o końcu czasów ze zboczy Góry Oliwnej (towarzyszył im wówczas jeszcze 
Andrzej – Mk 13,3nn) oraz przy modlitwie w Getsemani (Mk 14,33nn). 

• Góra w tradycji biblijnej oznaczała szczególnie uprzywilejowaną przestrzeń na spotkanie z 
Bogiem (por. góra Moria w Rdz 22; Synaj/Horeb w historii Mojżesza, Izraela na pustyni, a 
także w historii Eliasza – 1Krl 19; tradycje związane z górą Syjon w Jerozolimie, na której 
stanęła Świątynia); podobnie obłok – znak obecności Boga (Wj 13,21; 19,19; 24,15; …; 2Sm 
22,10-12; 1Krl 8,10; Ps 18,12)

• Mojżesz i Eliasz – wielkie postacie ze ST symbolizujące Prawo i proroków (ewentualnie: 
dwóch największych proroków); obaj mieli doświadczenie Boga na górze (Wj 24,18; 1Krl 19,

• lęk – charakterystyczne uczucie obecne w doświadczeniu Boga
• objawienie Syna umiłowanego oraz zapowiedź zmartwychwstania

II. Rozważaj: (1) Czy mam w sercu pragnienie spotkania Boga? Doświadczenia Go? Co robię, by to 
pragnienie podsycać, ożywiać? Co jest moją „wysoką górą”, na którą wchodzę? (a może w ogóle 
unikam jakichkolwiek „gór”?)

(2) Czy jestem gotów na doświadczenie samotności, tj. pozostawienia tego i tych, których się 
trzymam, by być z Bogiem sam na sam? („...zaprowadził ich samych osobno”)

(3) Jakie miałem w życiu doświadczenia duchowe? Czy były to doświadczenia prawdziwe, tj. 
prowadziły do realnej zmiany moich decyzji, postaw i czynów, czy też szukałem jedynie 
emocjonalnych doznań i chwil uniesienia na modlitwie?

(4) Czy moja modlitwa prowadzi mnie do „słuchania” Boga, tj. posłuszeństwa Jego głosowi?

III. Módl się:  - powierzaj Bogu swoją słabość, ból, trudne emocje (np. złość, lęk, wstyd, zazdrość)
- podziękuj za to, co Słowo Boże pozwala ci o sobie zobaczyć 
(jeśli ogarnia cię chęć użalania się – spróbuj wyrazić wdzięczność za 5 dowolnych spraw)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu chęci kontrolowania swojej duchowej wędrówki
- wysławiaj Boga, który objawia się w miejscu najbardziej bolesnym, dziękuj za doświadczenie Jego 
bliskości, proś o natchnienie do dobrych decyzji i o siłę do ich spełnienia


