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Przez chrzest jesteśmy uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Umieramy 
wraz z Nim we chrzcie, aby razem z Nim powstać do nowego życia, którym nas obdarza. 
W tej świętej nocy przyjmujemy zmartwychwstałego Pana w Eucharystii i otrzymujemy 
moc do podjęcia wszystkiego, o co nas prosi.

To jest ta noc, kiedy łączy się niebo z ziemią. Noc, podczas której starodawna tradycja 
nakazuje czuwać, a uroczystości świąt paschalnych osiągają swój szczyt. Gdyby Jezus nie 
zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara! Radujmy się i weselmy! Niech radosny 
śpiew „Alleluja” wypełni nasze serca! Niech obudzi wszystkich pozostających w nocy 
śmierci! Niech przypomni całemu światu, że jest nadzieja dla cierpiących, że w perspekty
wie zmartwychwstania wszystko nabiera innego wymiaru! Podczas tej nocy, Wielkiej Nocy, 
Ukrzyżowana Miłość objawia się światu.

Istota przepowiadania apostolskiego to Radosna Wieść, że Jezus z Nazaretu, ukrzyżo
wany w Jerozolimie, zmartwychwstał i otrzymał od Ojca wszelką władzę. Wiara w Zmar
twychwstanie Jezusa rozpoczyna się w poranek wielkanocny... A liturgia nas zaprasza: 
„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy...” Chrystus prawdziwie zmartwychwstał 
-  to wiadomość, która jest źródłem naszej radości, to wiadomość, którą powinniśmy za
nieść całemu światu. Śmierć jest pokonana. Jezus żyje! Jego zmartwychwstanie niech nie 
będzie naszą prywatną sprawą. To my odpowiadamy za ogłaszanie tej prawdy wszystkim 
ludziom. Głośmy jązarówno słowem, jak i czynami miłości. Bo tylko w ten sposób spraw
dza się, czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi wiary, czy tylko z przyzwyczajenia kultywuje
my religijne tradycje.

ks. Ryszard Kempiak SDB

W IELKANOC -  23 IV 2000

Bóg daje nam przyszłość

Wyznanie wiary rozpoczynamy od słów: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwo
rzyciela nieba i ziemi. Z tego pierwszego zdania Credo wynika, że Bóg jest Ojcem, a Jego 
przymiotem jest wszechmocność. Dzięki tej wszechmocności Boga Ojca powstał cały 
kosmos. Kosmos nie powstał sam z siebie; nie jest dziełem jakiegoś przypadku. Kosmos 
jest wynikiem stwórczej mocy Boga Ojca.

Ta stwórcza moc Boga Ojca nie wyczerpała się w stworzeniu kosmosu. Bóg Ojciec 
jest nadal wszechmogący. Wynikiem Jego wszechmocy jest również zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec, który raz powołał do istnienia cały kosmos z człowiekiem 
na czele, nie miał żadnych problemów, aby swoją wszechmocą na nowo powołać Jezusa 
do życia. Dlatego Ewangelia nie opisuje samego zmartwychwstania. Wspomina tylko 
o Aniele, który odsunął kamień. Samo zaś zmartwychwstanie Chrystusa dokonało się w ci
szy i bez świadków, tak jak w ciszy i bez świadków został stworzony kosmos przez Boga 
Ojca. Również początek Ewangelii, który mówi o „pierwszym dniu tygodnia” nawiązuje 
do owego pierwszego dnia kosmicznego tygodnia, w którym Bóg stworzył światłość. Li
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turgia światła w czasie Wigilii Paschalnej nawiązywała również do tego faktu. Zmartwych
wstanie Jezusa jest więc dziełem wszechmocy Boga Ojca.

Wszechmoc Boga Ojca nie wyczerpała się jednak i w zmartwychwstaniu Jezusa Chry
stusa. Zmartwychwstanie Jezusa jest zapowiedzią przyszłości i dla nas. Bóg Ojciec i nas 
powoła do nowego życia swoją wszechmocą. Nasza przyszłość jest więc potężniejsza od 
śmierci.

Te wszystkie treści, a więc, że Bóg Ojciec swoją wszechmocą powołał do istnienia 
kosmos na czele z człowiekiem, że Bóg Ojciec swoją wszechmocą sprawił zmartwych
wstanie Jezusa i że Bóg Ojciec swoją wszechmocą zapewni nam przyszłość poza grobem 
-  związane są z niedzielą. Niedziela jako podstawowe święto chrześcijan nawiązuje do 
pierwszego stworzenia, kiedy Bóg Ojciec powołał do istnienia kosmos. Niedziela nawią
zuje do nowego stworzenia, w którym Bóg Ojciec powołał do życia Ukrzyżowanego Je
zusa. Wreszcie niedziela jest zapowiedzią naszej przyszłości, kiedy Bóg Ojciec dokona 
naszego zmartwychwstania na wzór zmartwychwstania Chrystusa. Ze względu na te treści 
niedziela jest podstawowym świętem chrześcijan obchodzonym co tydzień. Papież Jan 
Paweł II w specjalnym Liście o świętowaniu niedzieli przypomina, że świętowanie nie
dzieli świadczy o chrześcijańskiej tożsamości, tzn. ten jest katolikiem, kto świętuje nie
dzielę. Dlatego w niedzielę nie powinno być mniej wiernych w kościele niż na Wielkanoc. 
Religijność nie może być jak morze, które ma przypływy i odpływy. Przypływ religijności 
nie może następować tylko na Wielkanoc, a jej odpływ zaraz po tym święcie. W każdą 
niedzielę trzeba wyznać: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i zie
mi.

Apsydy starych kościołów zawsze były zwrócone ku wschodowi. Chciały one uchwy
cić pierwsze promienie wschodzącego słońca, bo wschodzące słońce pierwsi chrześcija
nie kojarzyli z tym Słońcem, „które nie zna zachodu”, czyli z Chrystusem, „który wróciw
szy z otchłani, pogodnie zajaśniał ludzkości”. I my w każdą niedzielę mamy zwracać się 
ku Chrystusowi, aby dzięki wszechmocy Boga Ojca też stać się słońcem, które nie zna 
zachodu.

ks. Bogdan Ferdek
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Duchowe zmartwychwstanie

Miłosierdzie to dar serca. Dzisiejsza Ewangelia wśród śladów męki na zmartwych
wstałym ciele Jezusa akcentuje przebity bok Jezusa. Nawiązuje w ten sposób do faktu, że 
serce Jezusa wiszącego na krzyżu zostało przebite włócznią żołnierza. Darem tego serca 
jest sakrament pokuty. Pamiętamy, że w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił Najświęt
szy sakrament i sakrament kapłaństwa. Natomiast mniej pamiętamy, że w Niedzielę Zmar
twychwstania Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty, kiedy powiedział do Apostołów: 
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, są im zatrzymane”.


