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W czasie Wielkiego Postu słyszymy jak refren powtarzające się wezwanie: „Nawracajcie się  

i wierzcie w Ewangelię!” Dzisiejsza perykopa o Przemienieniu Jezusa wskazuje nam drogę 

nawrócenia. Objawienie Jezusa jako Syna Bożego, umiłowanego przez Ojca stanowi centrum 

dzisiejszej Ewangelii. Żeby nie zgorszyć się krzyżem i haniebną śmiercią Jezusa, której 

zapowiedź  słyszeli wcześniej (Mk 8,33), uczniowie zostają wprowadzeni w doświadczenie 

przemienienia –  tajemnicę chwały i Bóstwa Jezusa. W Ewangelii Marka chrzest Jezusa na 

początku Jego publicznej działalności, Przemienienie w jej połowie i Pascha na końcu, stanowią 

potrójne objawienie: Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest Bogiem! Uczniowie nie mają tylko 

trwać w zachwycie nad Jego chwałą, ale poprzez posłuszeństwo Jego słowu odkryć w Nim 

Bożego Syna, Cierpiącego Sługę – Mesjasza i zmartwychwstałego Pana! 

Za niedługi bowiem czas ich Pan stanie na innej górze – Golgocie, już nie w jaśniejących szatach 

i chwale, ale ogołocony i nagi zawiśnie na krzyżu. Wtedy z wiarą spoglądając na Niego, który nie 

będzie miał wdzięku ani blasku, aby na Niego popatrzeć, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 

jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa (Iz 53,2-3), mają oczekiwać poranka zmartwychwstania, 

przez wiarę i nadzieję wyłaniającego się już jak wschodzące  słońce. Prawdziwe nawrócenie, 

które ma nas doprowadzić do przemiany polega na tym, by dać się poprowadzić Jezusowi 

Chrystusowi i Jego Ewangelii, tak jak uczniowie Piotr, Jakub i Jan zostali wprowadzeni przez 

Jezusa na górę. W wydarzeniu Przemienienia, dzięki światłu słowa Bożego otrzymaliśmy 
odpowiedź na pytanie: Kim naprawdę jest Jezus, za którym mają iść Jego uczniowie? 

Jest pełnym chwały Synem Bożym, współistotnym Ojcu, równym w bóstwie. Jest Panem 

miłosiernym i łaskawym, wobec którego z bojaźnią i czcią stawali Mojżesz i Eliasz. Jest 

Barankiem Bożym, zapowiedzianym w ofierze Izaaka (Rdz 22,1-18). Jest Tym, który poniósł za 

nas śmierć, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca wstawiając się za nami (Rz 8,34). Został 

wskrzeszony przez Ojca, by stać się źródłem życia i naszej przemiany. Jakże bardzo dzisiaj 

potrzebujemy tego głosu Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! (Mk 6,7). Jezus zna 

najlepiej Ojca, zna Jego serce, pełnie miłości i miłosierdzia, tylko On może nas do Niego 

doprowadzić. Bóg Ojciec dając nam w darze swojego Umiłowanego Syna mówi: Jego słuchajcie! 

Bądźcie posłuszni Jemu i Jego słowu. Jeżeli chcecie prawdziwego życia – Jego słuchajcie, bo On 
jest Życiem Wiecznym! 

Jeżeli chcecie być szczęśliwi i podążać właściwą drogą – Jego słuchajcie, bo On jest Drogą. Jeśli 

czujecie się zagubieni i poszukujecie prawdy i światła – Jego słuchajcie, ponieważ On jest Prawdą 

i Światłością świata. Jeżeli boicie się śmierci i trwacie w lęku – Jego słuchajcie, bo On jest 

Zmartwychwstaniem i mówi wam: „nie bójcie się, nie lękajcie się, JA JESTEM  – Jestem Bogiem 

i Panem!” Jeśli cierpicie i chorujecie – Jego słuchajcie, bo On dźwigał wasze choroby i słabości, 

w Jego ranach jest wasze zdrowie! Jeśli jesteście zmęczeni, pracujecie ponad siły nie mając chęci 

do życia – Jego słuchajcie, gdyż On  pokrzepia utrudzonego i obciążonego! Jeśli przygniata was 

ciężar grzechu  – Jego słuchajcie, bo On przyszedł zbawić grzeszników i On odpuszcza grzechy! 

Jeśli szukacie prawdziwej miłości – Jego słuchajcie, bo On umiłował was do końca, do śmierci 

krzyżowej! Jeśli nie macie nadziei  i słabnie wasza wiara – Jego słuchajcie, bo On powiedział: 

„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Jeśli doświadczacie pokusy, Jego słuchajcie, 

bo On pokusie nie uległ i przychodzi z pomocą wszystkim, którzy są poddani próbie! Jeżeli 

urągają wam z powodu Imienia Chrystusa, Jego słuchajcie, bo On gdy Mu złorzeczono, nie 

złorzeczył! Jeżeli chcecie zobaczyć jak cenne jest ludzkie życie – Jego słuchajcie, bo On narodził 

się jako Człowiek  i stał się jednym z was, by ocalić godność i życie wszystkich! Jeśli chcecie 

zrealizować swoje człowieczeństwo – Jego słuchajcie, bo o Nim powiedziano: „Oto 
CZŁOWIEK”, który przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc! 



Dzisiaj najbardziej potrzebujemy odrodzenia człowieczeństwa, ludzkiej natury, byśmy kiedyś 

zostali przyobleczeni w boską, w chwałę i nieśmiertelność Bożego Syna. Droga nawrócenia  

i przemiany jest drogą uczłowieczenia, upodobnienia swojego człowieczeństwa do Syna Bożego. 

Gdy czynimy dobro, a odrzucamy zło – jesteśmy podobni do Niego, gdy przebaczamy do końca – 

jesteśmy podobni do Niego. Gdy miłujemy naszych wrogów i nieprzyjaciół – jesteśmy podobni 

do Niego. Gdy z miłością karmimy głodnych, poimy spragnionych, przyodziewamy nagich, 

przyjmujemy w dom tułaczy, odwiedzamy chorych i więźniów – jesteśmy podobni do Niego. Gdy 

jesteśmy ubodzy duchem, czystego serca, pokorni –  jesteśmy podobni do Niego. Gdy 

wprowadzamy pokój żyjąc sprawiedliwie, nie krzywdzimy innych – jesteśmy podobni do Niego. 

Gdy bierzemy swój krzyż, zapierając się siebie  idziemy za Nim – jesteśmy podobni do Niego. 

Gdy ratujemy życie – jesteśmy podobni do Niego. Gdy jesteśmy miłosierni jak Ojciec jest 

miłosierny – jesteśmy podobni do Niego (zob. Mt 5-7; 25,31-46). Oto droga Wielkopostnego 
nawrócenia, droga słuchania i naśladowania człowieczeństwa Syna Bożego. 

 


