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Kamień odsunięty od grobu jako znak potęgi Boga
„Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu”. Ten kamień, który był powodem
zmartwienia kobiet, jest niemym bohaterem dzisiejszej uroczystości.
W Biblii kamień jest symbolem stwórczej mocy Boga. Daniel w proroczej wizji wi
dział olbrzymi posąg, którego głowa była ze złota, ramiona ze srebra, brzuch i biodra z
miedzi, nogi z żelaza, a stopy z gliny. Mały kamień uderzył w gliniane stopy posągu,
który natychmiast uległ zniszczeniu. Odsunięty kamień od grobu jakby uderzył w potę
gę śmierci. Ten kamień świadczy, że śmierć jest jak olbrzymi posąg z wizji Daniela,
który stoi na glinianych stopach. Odsunięty od grobu kamień jest symbolem stwórczej
mocy Boga, która pokonała potęgę śmierci. Bóg nigdy nie przestaje być Stwórcą. Jego
stwórcza moc nie wyczerpała się po stworzeniu świata. Jego stwórcza moc pokonała
śmierć i dokonała zmartwychwstania Jezusa. Uczyniła Jezusa zwycięzcą śmierci, piekła
i szatana.
Kamień jest także symbolem ołtarza. Według Starego Testamentu ołtarz powinien być
zbudowany z kamieni. Kamień jako budulec ołtarza jest również symbolem stwórczej
mocy Boga. Tu na ołtarzu Bóg też działa swoją stwórczą mocą, przemieniając chleb i wino
w Ciało i Krew Chrystusa. To stwórcza moc Boga z pokarmu służącego podtrzymywaniu
życia doczesnego czyni pokarm życia wiecznego. Pan Jezus powiedział: „Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.
Dlatego św. Efrem uważany za pierwszego chrześcijańskiego poetę napisał: „Twój kielich
unicestwia śmierć, co nas pożera”. Ten kielich, który unicestwia śmierć, co nas pozera, ma
stanowić centrum każdej niedzieli. Wszyscy ochrzczeni powinni gromadzić się wokół oł
tarza. Tu jest bowiem lekarstwo przeciwko śmierci.
Kamień jest w Biblii również symbolem zatwardziałości człowieka wobec Boga. Czło
wiek potrafi uczynić siebie religijnym kamieniołomem. Łatwiej Bogu usunąć kamień z
grobu niż kamień z ludzkiego serca. Bóg może wszystko, nie może jedynie zmusić czło
wieka, aby Go pokochał. Bóg obdarzył bowiem człowieka wolnością. Nic nie dorównu
je boskiemu darowi wolności. Jednak to właśnie ten dar tworzy piekło. Piekło to ostatnia
możliwość wolności człowieka. Według KKK piekło to dobrowolne samooddzielenie
się człowieka od Boga. Zaczyna się ono już na ziemi poprzez oddzielanie się od Boga.
Wyrazem tego oddzielania się od Boga jest skamieniałe serce człowieka. Bóg odrzucił
kamień z grobu, w którym złożono Jezusa, ale kamień z serca musi odrzucić sam czło
wiek.
Kamień, który był powodem zmartwienia kobiet, jest znakiem stwórczej mocy Boga,
która pokonała potęgę śmierci i uczyniła Jezusa zwycięzcą śmierci piekła i szatana. Kto
chce mieć udział w tym zwycięstwie, nie może być religijnym kamieniołomem. Musi usu
nąć kamień ze swego serca i stać się wiernym ołtarzowi, na którym jest Kielich, który
unicestwia śmierć, co nas pożera.
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