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 Liturgia Wielkiego Postu koncentruje się na przygotowaniu nas do nawrócenia i 
godnego przeżycia misterium Męki Pańskiej. Odpowiednio dobrane teksty liturgiczne, pieśni 
wielkopostne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale - wszystko to wprowadza nas w nastrój wielkiej 
powagi i zadumy nad historycznym faktem okrutnej śmierci Boga-Człowieka, która przyniosła 
światu szansę zbawienia. 

 Jednak krew, krwawy pot, zmęczenie, ubiczowanie, cierniowa korona, śmiertelny trud 
dźwigania krzyża i okrutna śmierć - to nie jest pełny obraz Chrystusa. Liturgia dzisiejszej 
niedzieli, opowiadając o przepięknym cudzie Jezusowego Przemienienia, pragnie także 
wskazać i na inne znamiona Jego Osoby. 

 Chrystus był tak pokorny, że umywał nogi swoim uczniom i nie wahał się zasiąść z 
grzesznikami i celnikami do stołu. Był łagodny i dobry, miłosierny wobec tych, którzy 
przejawiali żal za grzechy i chęć poprawy. Był jednak bezwzględny wobec tych, u których 
dostrzegał złą wolę, obłudę, chciwość i egoizm. Przebaczał i tulił do piersi dzieci, ale potrafił 
też wziąć do ręki bicz, aby przepędzić z dziedzińca świątyni chciwych handlarzy. Potrafił 
rzucać w faryzeuszy słowami tak ciężkimi, jak kamienie, nazywając ich grobami pobielanymi i 
plemieniem żmijowym. 

 Był Chrystus, jak pokazuje to liturgia wielkopostna, sponiewieranym, biednym strzępem 
ludzkim. Dzisiaj jednak widzimy Go w całej pełni swego boskiego majestatu na Górze 
Przemienienia, aby nikt nie miał wątpliwości, że On jest Synem Bożym, który zstąpił z nieba. 

 Cud przemienienia miał wzmocnić duchowo Apostołów, których wiara w Chrystusa, jako 
Mesjasza nieco osłabła, gdy usłyszeli, że będzie cierpiał i że umrze. Nam również Kościół 
pokazuje dzisiaj obraz pełnego chwały Chrystusa, aby wzmocnić naszą słabnącą wiarę w 
obliczu trudów, cierpień i niebezpieczeństw, jakie niesie życie. Jakże często ogarnia nas 
zwątpienie, poczucie bezsiły, samotności, może nawet rozpacz. W takich chwilach wydaje się 
nam, że jesteśmy nikomu niepotrzebni, że nasze życie nie ma sensu, że Bóg o nas zapomniał, 
lub że Go nie ma. 

 Nie zapomniał, jest z nami, w doli i niedoli, gdy jesteśmy smutni i pełni radości. Aby 
jednak na taką miłość Boga zasłużyć, musimy odpowiedzieć naszą miłością i oddaniem. 
Przykładem dla nas niech będzie postawa Abrahama. Otrzymał od Boga niezmiernie trudne 
polecenie, miał sam zabić i złożyć w ofierze swego jedynego syna, którego bardzo kochał, na 
którego czekał z wielkim utęsknieniem przez wiele lat. Było mu bardzo ciężko z tym się 
pogodzić. Mimo to, posłuchał Bożego słowa. Okazał gotowość złożenia tej niesłychanej ofiary, 
dał wyraz swego bezgranicznego zaufania do Boga. 

 I tu rodzi się pytanie: a my? Czy my - wyznawcy Chrystusa jesteśmy zdolni do 
zrezygnowania z czegokolwiek w imię Boga? Do złożenia ofiary na przykład ze swojego 
egoizmu, czy nieopanowania. Albo z tej ustawicznej pogoni za przyjemnością i użyciem? 

 Wiara Abrahama była autentyczna, złączona nierozerwalnie z życiem. A nasza wiara? 
Czy ma ona wpływ na nasze codzienne życie? Wielu katolików chodzi do kościoła, modli się, a 
żyją jak poganie. Idą przez życie po najmniejszej linii oporu, bez skrupułów, bez liczenia się z 
normami moralnymi. Mówią, taki jest dzisiaj świat i tak trzeba żyć. To nie jest prawda. Wcale 
tak nie musi być. Kiedyś chrześcijan poznawano po ich życiu, po tym, że byli dobrzy, że się 
wzajemnie kochali i szanowali. Poganie patrzyli na życie chrześcijan i nawracali się. Dzisiaj 
często jest odwrotnie. Żyjemy wśród różnych ludzi, wśród wyznawców innych religii. Czy w 



naszym postępowaniu mogą oni zauważyć coś innego, co by świadczyło, że jesteśmy lepsi i 
bliżsi Bogu niż oni? 

 Przemienienie Chrystusa jest dla nas symbolem i czymś w rodzaju propozycji, że my 
również możemy się przemienić i stać się autentycznymi uczniami Chrystusa. Dobrze znamy 
swoje słabości i wady. Nie zauważa ich tylko ten, kto nie chce ich widzieć. Czas Wielkiego 
Postu, to czas refleksji nad sobą. Patrząc dzisiaj na Górę Przemienienia, starajmy się także 
przemieniać. Przemieniajmy to, co w naszym życiu jest skarlałe, podłe i małe, bo przepełnione 
egoizmem. Bądźmy dobrymi ludźmi i autentycznymi wyznawcami Chrystusa. Niech inni 
patrząc na nas, dostrzegają Boga, który jest dobry i miłosierny, wrażliwy na ludzkie cierpienie i 
biedę, który dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, umarł i zmartwychwstał, który pragnie 
wszystkich nas zgromadzić w domu swojego Ojca, w niebie. Amen. 
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