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Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce
się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. (…) W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do
nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
Łk 23,44–46;24,1–6a

Natomiast Hiob tak pisze: „Potem me szczątki skórą
Czy można oswoić śmierć? Tak!
odzieje,
i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zoba— W jakim smutku i nostalgii przywołujemy pamięć o bliczę,
moje
oczy ujrzą, nie kto inny”. Hi 19,26
skich, którzy odeszli z tego świata. W dodatku robimy to
I tak z racji dzisiejszego święta myślę sobie o tym, co
jesienią, gdy wszystko dookoła umarło, a listopad przerabędzie „potem”? O tym, że to ja mam spotkać Boga!!!
żająco wyzbyty jest z wszelkiej nadziei.
W księdze Mądrości, czytamy dziś takie słowa: „Zdało Nie obserwować Go z bezpiecznej odległości, w tłumie, ale
się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nie- zobaczyć twarzą w twarz?
szczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w
Każdy z nas staje się jakby ziarnem, które wprawdzie
musi umrzeć, ale po to, by żyć, by zakiełkował z niego ktoś
pokoju”. Mdr 3, 2-3
To bardzo wymagające zdanie. Bo przecież nie ma nowy, wolny od przekleństwa grzechu i duchowej śmierci.
I chociaż wiem, że DAR ŻYCIA jest wielkim darem,
ich ze mną. Mnie też się zdaje, że pomarli. Nie widzę ich
już, nie witam, nie całuję. Czy to nie jest nieszczęście? Rze- to jednak jestem przekonany, że DAR ŚMIERCI jest jeszcze
czy, które zostawili, trwają w bezruchu, niszczeją. Czyż to WIĘKSZYM DAREM!!! - bo otwiera nas całkowicie na minie unicestwienie? Mało widzą moje oczy. Ale serce nie da- łość - na Boga, choć niewątpliwie zamyka nas na doczesność,
je za wygraną. Wciąż bije, wciąż tęskni, jakby się jeszcze na proch ziemski...
miało spotkać.
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

