2. søndag i fasten - år B
På den tid tok Jesus med seg Peter, Jakob
og Johannes og førte dem avsides, opp på
et høyt fjell. Der ble hans skikkelse
forvandlet for øynene på dem, og hans
klær ble skinnende hvite – så hvite at
ingen bleker på jorden kan gjøre maken.
Og de så for seg Elija og Moses, som kom
og talte med Jesus. Da tok Peter til orde
og sa: «Rabbi, det er godt at vi er her! La
oss sette opp tre hytter, en til deg, en til
Moses og en til Elija» – han visste ikke
hva han skulle si, så forferdet var de blitt.
Da kom en sky og senket seg over dem,
og ut fra skyen lød en røst: «Dette er min
egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til
ham!» Og med ett, da de så seg omkring,
var det ingen andre å se der enn Jesus
alene. Men på veien ned fra fjellet gav
Jesus dem streng beskjed om ikke å
fortelle noen hva de hadde sett, før
Menneskesønnen var stått opp fra de
døde. De merket seg dette ordet, men
begynte så å drøfte seg imellom hva dette
med å oppstå fra de døde skulle bety.

Mark 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".

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê,
và Gioan đi riêng với Người lên núi cao,
và Người biến hình trước mặt các ông, và
áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như
tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian
có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê
hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy
giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu
rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây
thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một
cho Thầy, một cho Môsê, và một cho
Êlia". Phêrô không rõ mình nói gì, vì các
ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám
mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có
tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu
dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Bỗng
nhìn chung quanh, các ông không còn
thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa
Giêsu với các ông.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa
Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại
cho ai những điều vừa xem thấy, trước
khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các
ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi
nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là
gì?"

Jesus took Peter, James, and John and
led them up a high mountain apart by
themselves. And he was transfigured
before them, and his clothes became
dazzling white, such as no fuller on
earth could bleach them. Then Elijah
appeared to them along with Moses,
and they were conversing with Jesus.
Then Peter said to Jesus in reply,
“Rabbi, it is good that we are here! Let
us make three tents: one for you, one for
Moses, and one for Elijah.” He hardly
knew what to say, they were so
terrified. Then a cloud came, casting a
shadow over them; from the cloud came
a voice, “This is my beloved Son. Listen
to him.” Suddenly, looking around,
they no longer saw anyone but Jesus
alone with them. As they were coming
down from the mountain, he charged
them not to relate what they had seen to
anyone, except when the Son of Man
had risen from the dead. So they kept
the matter to themselves, questioning
what rising from the dead meant.

