Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2020
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy _ woła psalmista. Przeżywamy
najważniejszy dzień w całym roku. Wcześnie rano zabiły w kościołach dzwony, bo
wydarzyło się coś niezwykłego _ Jezus powstał z martwych. Tajemnica
zmartwychwstania Chrystusa okazała się przełomowa w ludzkich dziejach. Żadne inne
wydarzenie nie wywarło tak wielkiego wpływu na bieg ludzkiej historii, żadne tak nie
skłaniało do refleksji i nie wywołało tylu komentarzy.
Tę prawdę naszej wiary trzeba odkryć osobiście i odkrywać ją stale od nowa.
Dobrze ilustruje to historyjka, którą kardynał R. Sarah umieścił w swojej książce pod
tytułem: Bóg albo nic. Mówi ona o dwóch mnichach: Pewien mnich spotyka drugiego
i pyta: – Czemu tak wielu porzuca życie monastyczne? A drugi mnich odpowiada: –
Życie monastyczne jest jak pies, który goni zająca. Szczekając pędzi za zającem; wiele
innych psów, słysząc jego szczekanie, dołącza do niego i wszystkie razem gonią
zająca. A po jakimś czasie wszystkie psy, które biegną, nie widząc zająca, mówią
sobie: Ale gdzież my lecimy? Po co biegniemy? Męczą się, gubią i kolejno przestają
biec. Tylko te psy, które widzą zająca, biegną dalej i ścigają go do końca, aż go złapią.
Wniosek wypływający z tej historii jest taki: do końca wytrwają tylko te psy,
które widzą zająca. Będą tak długo za nim biec aż go złapią. Inne wcześniej czy
później zrezygnują, poddadzą się. Przekładając to opowiadanie na nasz związek z
Bogiem, na naszą wiarę możemy powiedzieć, że do końca wytrwają tylko ci, którzy
mają wzrok utkwiony w osobie Chrystusa, mają osobiste doświadczenie spotkania z
Nim, trwania przy Nim na co dzień. Tylko żywa, autentyczna wiara może przetrwać
różne próby - może się ostać w naszych trudnych czasach. Pandemia, którą aktualnie
przeżywamy jest dal nas swoistym czasem próby, także próby naszej wiary.
Świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa dają Ewangelie, w których znajdują
się opisy spotkania ze Zmartwychwstałym. Piękne świadectwo - opisane w Dziejach
Apostolskich - daje święty Piotr, który znalazł się w domu centuriona Korneliusza w
Cezarei. Do zgromadzonych powiedział: Wiecie, co się działo w całej Judei,
począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu,
(...) Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazywać się...
Święty Paweł zachęca nas byśmy odkrywali osobiście głębię prawdy o
zmartwychwstaniu. Apostoł pisze, że w chwili chrztu świętego umarliśmy i
zmartwychwstaliśmy razem z Chrystusem. W liście do Kolosan stwierdza: Umarliście
bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze
życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest fundamentem naszej wiary. Możemy też
powiedzieć, że życie ludzkie nie miałoby głębszego sensu, gdyby Jezus nie
zmartwychwstał. Dzięki Niemu możemy dzisiaj podnosić oczy znad naszych grobów
ku niebu, bo zmartwychwstanie Jezusa to zapewnienie, że dzięki Jego pomocy z
każdego grobu można powstać z martwych. Dla tego kto wierzy w Jezusa nie ma
beznadziejnych sytuacji. Z pomocą Jezusa może on zmartwychwstać z każdego grobu.
Z Jego pomocą można odwalić kamienie nałogów i uzależnień; można odrzucić
kamienie nienawiści i agresji, które zatruwają nasze życie i życie innych ludzi; można
odsunąć kamienie smutku i przygnębienia, które przytłaczają i nie pozwala cieszyć się
życiem; można pomyślnie przejść przez wszelkie próby. A zatem zmartwychwstanie
Jezusa nadaje najgłębszy sens naszemu życiu.

