
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 786

Zamyślić się na chwilę
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I został pemieniony ped nimi, i zajaśniało 
oblie Jego jak słońce, a szaty  Jego stały się 
jak śnieg białe.         Ewangelia Mateusza 17,2

Święto Pemienienia Pańskiego, dzień 6 
sierpnia, ma dla mnie szególne znaenie. 
Cicha jego w kościele luterańskim celebra jest 
mi bliska. Wydaenie, którego obraz – jak ge-
nialna ikona na ów temat Andrieja Rublowa 
– skupia mą uwagę na ymś nieuchwytnym, 
irracjonalnym, mistynym.

Z bezimiennej, wysokiej góry, gdzie ped 
dwoma tysiącami lat został uchylony rąbek 
tajemnicy – penoszę wzrok na dziecko. Nie-
ziemskie zjawisko i mały łowiek o ufnych, 
w koloe nieba oach, są tego szególne-
go dnia najważniejsi. Dziecko symbolizuje 
najbardziej szerą, dziecięcą niewinność 
i zaufanie. Jest symbolem bezimiennego dziec-
ka, dziecka chcianego i niechcianego, żyjącego 
w asach wojny i w asach pokoju, które 
nie ma najmniejszej trudności w widzeniu 
Pemienionego Jezusa Chrystusa. Jest dziec-
kiem z Ewangelii, tym, które Pan Jezus biee 
w ramiona, błogosławi (Mt 19, 13-15) i stawia 
za wzór:  A On, pywoławszy dziecię, posta-
wił je wśród nich i ekł: Zaprawdę powiadam 
wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios 
(Mt 18,2-3).

Co wólnego ma dziecko z tym, co stało 
się na Góe Pemienienia? Dziecko, w od-
różnieniu do wielu wółesnych Piotrów, 
Jakubów i Janów nie lęka się, nie pada na 
twa, nie zadaje zbędnych pytań, nie forsuje 

własnych pomysłów, tylko cieszy się obecno-
ścią Pemienionego Pana, Jego niebiańską 
aurą, kolorytem jasności i blasku obecnym 
w Księdze Objawienia Św. Jana. Dziecko bez-
graninie ufa i akceptuje. 

Pemienienie na Góe jest teofanią, y-
li objawieniem się Boga. Teolodzy usiłują 
w skomplikowany osób opisać to zjawisko. 
Interpretują znaki, mówią o trynitarnym cha-
raktee święta.  Głos Ojca, światło Ducha Św. 
i oślepiające oblie Syna są tego dowodem. 
Używanie słów tam, gdzie ich nie teba, jest 
prawie świętokradztwem. Wystary zobayć 
światło, w pemienionym widzieć  Zmar-
twychwstałego, usłyszeć:  Ten jest Syn mój 
umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego 
słuchajcie,  zadziwić ukazaniem się Mojżesza 
i Eliasza, zachwycić się uśmiechem dziecka, do-
tknąć jego kruchej sylwetki – wówas jest się 
u niebios bram. Pemieniony i Zmawych-
wstały pemienia świat nadając mu smak 
wieności. Dzięki Niemu można zobayć to, 
co niewidzialne. Wziął On bowiem od Boga 
Ojca eść i chwałę (...). A my , bę-
dąc z nim  na świętej góe , usły-
szeliśmy ten głos, który pochodził 
z nieba  (2 P 1, 17-18).   Amen.
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