6 sierpnia: Przemienienie Pa?skie (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.

«Mistrzu, dobrze, ?e tu jeste?my. Postawimy trzy namioty (…)»
Rev. D. Antoni CAROL i Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, w rozwa?aniu Przemienienia Pana przeczuwamy jakie b?dzie Niebo.
Najbardziej jednak interesuje nas w tej scenie spontaniczna reakcja “ziemskich
rozmówców”. Po raz kolejny Szymon Piotr zabiera g?os: «Mistrzu, dobrze, ?e tu
jeste?my» (?k 9,33). Cudownie jest widzie?, ?e jedynie ujrzenie Cia?a Chrystusa w
chwale, sprawia, ?e Piotr jest ca?kowicie szcz??liwy: nie potrzeba nic wi?cej.

«Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj?esza i jeden dla Eliasza».
Reakcja Piotra ukazuje autentyczny dynamizm prawdziwej mi?o?ci: nie my?li on o
w?asnej wygodzie; pragnie zatrzyma? t? sytuacj? g??bokiego szcz??cia dbaj?c o
dobro innych (w tym przypadku w sposób bardzo ludzki chce postawi? on namioty!).
Oto najbardziej jasny przejaw prawdziwej mi?o?ci: jestem szcz??liwy, bo mog? da?
ci szcz??cie; jestem szcz??liwy, bo powierzam si? dla twojego szcz??cia.
Ponadto bardzo znacz?cy jest fakt, ?e Szymon intuicyjnie rozpoznaje Moj?esza i
Eliasza. Oczywi?cie Piotr o nich wiedzia?, ale nigdy ich nie widzia? (przecie? ?yli
wiele wieków wcze?niej!) i mimo tego, natychmiast ich rozpozna? (zupe?nie jakby
zna? ich od zawsze). Oto w?a?nie przejaw najwy?szego stopnia poznania Nieba
przez cz?owieka: dzi?ki przebywaniu z Bogiem “twarz? w twarz” do?wiadczy on
niewyobra?alnego poszerzenia swojego poznania (znacznie g??bszego udzia?u z
Prawdzie). A ostatecznie, «bosko??” na tamtym ?wiecie, umo?liwi ludzkiemu
duchowi tak? “gam? do?wiadcze?” prawdy i mi?o?ci, jakiej cz?owiek nigdy w
ziemskiej rzeczywisto?ci nie móg? osi?gn??» (?wi?ty Jan Pawe? II).
Szymon, widz?c Moj?esza i Eliasza, nie tylko natychmiast ich rozpoznaje, ale tak?e
natychmiast ich kocha (skoro pragnie postawi? dla ka?dego z nich namiot). ?wi?ty
Piotr, Papie? (pierwszy w Ko?ciele), ale tak?e rybak, wyra?a t? mi?o?? w sposób
bardzo prosty; a ?wi?ta Teresa, mniszka, ale i Doktor Ko?cio?a, wyrazi?a t? logik?
mi?o?ci w sposób bardziej wyszukany: «Rado?? ze sprawiania rado?ci drugiemu
przewy?sza moj? rado??».

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Objawi?a si? ca?a Trójca ?wi?ta: g?os Ojca, Syn w cz?owieku, Duch ?wi?ty w ?wietlistym
ob?oku» (?wi?ty Tomasz z Akwinu)

«Wraz z Piotrem, Jakubem i Janem wchodzimy tak?e i my na gór? Przemienienia i
zatrzymujemy si? tam w kontemplacji oblicza Jezusa, aby odebra? wiadomo?? i zastosowa? j? w
naszym ?yciu, by?my równie? mogli by? przemienieni przez mi?o??» (Franciszek)

«Na pocz?tku ?ycia publicznego znajduje si? chrzest, a na pocz?tku Paschy Przemienienie. (…)
Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyj?cia Chrystusa, "który przekszta?ci nasze
cia?o poni?one na podobne do swego chwalebnego cia?a" (Flp 3, 21). Przypomina nam równie?,
?e "przez wiele ucisków trzeba nam wej?? do Królestwa Bo?ego" (Dz 14, 22).» (Katechizm
Ko?cio?a Katolickiego, nr 556)

