
Andrzej Małachowski

Wielka Sobota, Zwycięzca śmierci
Wrocławski Przegląd Teologiczny 10/2, 191-192

2002



POMOCE DUSZPASTERSKIE 191

i rozm aw iam  z Chrystusem. Teraz m i ju ż  nie je s t  tak ciężko. Ten człow iek  przyjął sw oje  
pow ołanie do cierpienia, trudne, ale m ożliw e -  i zbawienne.

Jezus pouczał A postołów  przed swoją Męką: „Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w z ie 
m ię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). 
W  tych słow ach nie ma łatwej reklamy, obietnic, ale apel do sumienia człow ieka. Czy  
rozumiemy, co uczynił dla nas Zbawiciel, aby nas zbawić? Uratować przed potępieniem ?

Okażm y B ogu w dzięczność, całując często Krzyż Chrystusowy, nie tylko dzisiaj, pod
czas adoracji Krzyża, ale rów nież w  dniu powszednim , kiedy czujem y się zagubieni i szu
kamy pom ocy. Amen.
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Zwycięzca śmierci

W  film ie Bergmana Siódm a p ie c zę ć  fes t m iędzy innymi taka scena: W staje świt. Fale 
lekko wzburzonego morza uderzają o skalisty brzeg, na którym śpi dwóch ludzi. Ich konie 
w znoszą sw e szyje, nasłuchując jakby zbliżającego się niebezpieczeństwa. Dwaj śpiący to 
rycerz i jego  giermek. Wracają do ojczyzny po piętnastu latach z Ziem i Świętej, gdzie 
w alczyli w obronie Grobu Chrystusa. Zbudzony rycerz dostrzega dziwną postać. -  Kto 
jesteś? -  pyta. -  Jestem śmierć. W krótce przyjdę po ciebie i po tw ojego giermka. Rycerz 
zadumał się przez chw ilę i proponuje śmierci rozegrać partię szachów, stawiając warunek, 
że jeśli wygra, to będzie żył w iecznie. R ozpoczyna się gra o życie. Nadejdzie jednak taki 
mom ent, k iedy rycerz zrozumie, że nie ma szans. Zrozpaczony, rozrzuca figurki szachow e 
i pyta: -  Po coś m nie oszukała? M ogłaś mi od razu pow iedzieć, że z tobą nie można w y
grać. C zy jest prawdą, że ze śm iercią jeszcze nikt nie wygrał?

N ie! W łaśnie dziś, w  tym m om encie, tu i teraz, obchodzimy pamiątkę pierwszego zw y
cięstw a nad śmiercią, a odniósł je  Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie. „Chrystus, po
w staw szy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim  nie ma już władzy” (Rz 6,9).

W  tym  zw ycięstw ie Chrystusa uczestniczy każdy chrześcijanin, związany autentycz
nie z Chrystusem. Jeśli jesteś uczniem  Chrystusa, żyjesz życiem  sam ego Boga, i to już  
teraz, tutaj. Już teraz w kroczyłeś w sferę Bożą. To nowe życie, życie B oże, jest ukryte, 
niew idoczne na zewnątrz, a jednak rzeczyw iste, równie prawdziwe jak życie nasienia za
grzebanego w  ziem i, które pew nego dnia osiągnie swój prawdziwy rozkwit.

Od kiedy żyjem y życiem  sam ego Boga w Chrystusie? Św. Paweł odpowiada, że od 
mom entu chrztu św. Przez chrzest zostaliśm y jakby pogrzebani w Chrystusowej śmierci. 
I tym  sam ym  zostali uw olnieni z grzechu, pojednani z B ogiem . A to po to, abyśm y w kro
czy li w now e życie . Już w tedy zapoczątkow ało się nasze zmartwychwstanie. I od tego  
mom entu, w  miarę jak umieramy dla grzechu -  żyjem y coraz pełniej życiem  sam ego B oga  
i już w tym  życiu  jesteśm y coraz bardziej zmartwychwstali. A  pełne zmartwychwstanie 
dokona się za progiem  śmierci, w św iecie sam ego Boga. Tam gdzie nie ma ograniczenia 
czasu i przestrzeni, nie ma cierpienia, nie będzie bólu, żałoby i smutku. I to ciało całkow i-
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cie podległe D uchow i Św iętem u będzie środkiem kontaktu z w szystkim i istotami, tak samo 
jak C iało zm artw ychw stałego Chrystusa.

Św. Ireneusz już w starożytności chrześcijańskiej nawoływał: „Poznaj, chrześcijani
nie, godność sw oją”, jak w ielk ie rzeczy uczynił ci B óg W szechm ocny. Chrześcijanin za
tem pow inien  m ieć radość w ielką, niepodobną do żadnej ziem skiej radości, której świat 
dać nie m oże, bo nie ma. Chrześcijanin wie, że jego  życie ma wymiary ponadludzkie, 
wymiary B oskie. G dyby nie miał tego optym izmu, gdyby życie jeg o  m iało cechy smutku 
i szarości, gdyby nie robił wrażenia człow ieka zbaw ionego, „zm artwychw stałego”, zna
czyłoby, że nie pojął nic ze sw ego  chrześcijaństwa.

D zięki temu faktow i m ożna także zrozum ieć, d laczego autentyczni chrześcijanie nie 
boją się śm ierci fizycznej. W  głębi swojej istoty przeszli już od śm ierci prawdziwej, to jest 
odłączenia o B oga na skutek grzechu, do praw dziw ego życia. M ogą, tak jak w szyscy  lu
dzie, obaw iać się strasznych m om entów, które trzeba będzie przejść w zw iązku z końcem  
sw ego życia  ziem skiego, w iedzą jednak, że now e ich życie w wym iarze B oskim  trwa sta
le, że są już w pewnej m ierze zm artwychwstali.

Znakiem  autentycznego chrześcijaństwa jest ogrom ny optym izm , potężna radość i w e
sele. A le czy  i twoja twarz robi w rażenie twarzy człow ieka już zm artwychw stałego? Czy  
ciebie ponosi w ielka radość? N aw et z pow ierzchow nej obserwacji naszego codziennego  
życia w idać, że nie radujemy się, lecz  w ciąż z uporem trzymamy się przyziem nych trosk 
i jesteśm y gnębieni przez w ie le  niepokojów, czym  jest skończoność w obec n ieskończono
ści, doczesność w obec w ieczności?

D ziś w szyscy  stajemy przy pustym  grobie Jezusa wraz z Piotrem, Janem, M agdaleną 
i doznajem y radości. Radujmy się w szyscy, bo oto spełniły się słow a Chrystusa: „Jam jest 
zm artwychw stanie i życie , kto w ierzy w e M nie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25).

N ie w szyscy  włączają się  w naszą radość. Są wątpiący Tomasze, faryzeusze, jeszcze  
inni. N aiw nie głoszą, że to sam i kapłani w ym yślili tę opow ieść o zmartwychwstaniu i g ło 
szą ją ludziom  jako paszport na tamten świat. Jeszcze inni m ów ią, że materia jest w ieczna, 
a człow iek  to tylko w yższy  gatunek zw ierzęcia. Inni natomiast niby wierzą, ale są bierni, 
chodzą do K ościoła dwa razy w roku lub awaryjnie, nie znają swojej wiary ani nie rozu
mieją sw ojego pow ołania. Gdyby nasze W yznanie wiary kończyło się słowami: Um arł i po- 
grzeb ion , to byłaby tragedia dla człow ieka, ale na szczęście jest ciąg dalszy: I trzeciego dnia  
zm artw ychw stał. Św. Paweł powie: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest na
sze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 14). A le Jezus powiedział: „M iejcie 
odwagę:. Jam zw ycięży ł świat!.(J 16,33). Jego zw ycięstw o jest naszym  zw ycięstw em .

N ie bójm y się W ielk iego Piątku w naszym  życiu, bo po nim przyjdzie dla w ierzących  
zm artwychwstanie. Am en.
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