
Wielki Post 2021 

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”(Rz. 3,19) 

Każdy popiół ma swoją wymowę. Przenieśmy nasze myśli do piramid faraonów 

egipskich. Budowali sobie wspaniale grobowce, tam kazali się pochować. Mijały 

wieki  - nadeszły nasze czasy i archeologowie odkryli pośmiertne „pałace” 

faraonów, które zdają się mówić o dawnej świetności i bogactwie. Mówią jednak 

o końcu każdego „z potężnych”. „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch 

się obrócisz”. Możemy przenieść się do grobów rzymskich cezarów. Czy 

znajdujemy cokolwiek innego poza popiołem w ich grobach? Podobnie w popiół 

zmieniło się ciało ojca rewolucji francuskiej de Voltaire'a, który zapowiadał koniec 

Kościoła a „staremu Bogu - urlop”. Popiół środy popielcowej nie myli się, nie 

kłamie i mówi prawdę „Pamiętaj człowiecze...”. Dwóm naukowcom Huxleyowi 

i Youngowi postawiono pytanie, „Co by się stało gdyby Chrystus dziś przyszedł na 

ziemie?”. Niewątpliwie potępił by naszą cywilizację z powodu jej nieludzkiego 

braku miłości. Mówiłby o końcu świata i sądzie ostatecznym językiem naszej 

epoki, obrazami Hiroszimy i Nagasaki. Z pewnością głosiłby braterstwo ludzi 

i nakaz miłości bliźniego, porzucenia przemocy jako warunku przetrwania 

ludzkości”. Podobnie wypowiedziała się pani prof. Dr. Renate Köcher w programie 

telewizyjnym Bibel im Bild w marcu 1992 roku mówiąc: „największym grzechem 

współczesnego człowieka jest absolutyzowanie wolności. Człowiek dzisiaj czyni 

z wolności cel sam w sobie. Zapomina, że wolność jest instrumentem. Wolność nie 

jest dobrowolnością ani zabawą. Jest możnością wyboru dobra, granicą wolności 

jest miłość. Wolnym jest ten kto kocha. Miłość jest celem, wolność możnością jej 

realizacji i ofiarowania innym”. Do pokuty i umartwienia zachęca nas w Wielkim 

Poście sam Chrystus i nasi praojcowie, którzy mieli głębokie poczucie winy i żal za 

grzechy. Znany nam z „Potopu” Sienkiewicza Kmicic, zdrajca i sprzedawczyk. 

Po odbyciu spowiedzi na Jasnej Górze, każe się biczować i pokutuje prowadząc 

inne życie i zadość czyniąc za swoje winy.  

Na czas wielkopostnej odnowy życia i Triumf Zmartwychwstałego Chrystusa życzę 

wszystkim czytelnikom tego tekstu wszelkiego dobra.  
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