surowy krajobraz
spowity jeszcze mrokiem,
ale niebiosa rozświetlone
E. Burnand, Uczniowie Piotr i Jan biegnący do grobu w poranek wielkanocny, 1898, Musée d’Orsay, Paryż.

już brzaskiem poranka

Spogl¹daj¹c na wydarzenia Wielkiego Tygodnia, Jan Ewangelista powie, ¿e oni [uczniowie] niczego nie rozumieli. Jak mogli zrozumieæ, skoro czas ten obfituje a¿ po brzegi
w wielkie sprzecznoœci. Z jednej strony upokorzenie Boga – z drugiej Jego chwa³a, z jednej
strony uni¿enie siê Boga – z drugiej wywy¿szenie cz³owieka, z jednej czas przyjaŸni
– z drugiej czas zdrady, po jednej stronie czas k³amstwa, a po drugiej czas mi³oœci nie szukaj¹cej swego. A oni, uwik³ani w prozaiczn¹ codziennoœæ, jak z uporem maniaka, patrzyli
na te jedyne w swoim rodzaju wydarzenia tylko ze swojej strony.
A mo¿e warto tym razem przekroczyæ star¹, znajom¹ granicê i spojrzeæ na czas Paschy
z Jego perspektywy – z perspektywy Boga. Mo¿e to czas, w którym warto przestaæ szukaæ
siebie i dostrzec, ¿e to Bóg szuka nas. Mo¿e warto odsun¹æ choæ na chwilê przes³aniaj¹cy
pole widzenia egocentryzm i zobaczyæ osamotnionego Boga, niezrozumianego w Jego sposobie postêpowania i logice wyboru. Czêsto krz¹tamy siê ponad miarê wokó³ w³asnej
samotnoœci – i pewnie tak jest, ale spróbujmy dostrzec Jego samotnoœæ. Zastanawiaj¹ce jest
Jego milczenie. Chcia³oby siê, by jeszcze coœ powiedzia³, ale On milczy: pe³en skromnoœci,
pe³en pokory, ubogi, cichy. Najg³oœniej mówi¹cy swoj¹ œmierci¹. O tym, co jest najwa¿niejsze – co jest miar¹ Boga, miar¹ cz³owieka – o mi³oœci.
Ta historia jednak siê nie zakoñczy³a wraz zatoczeniem kamienia i przygl¹daj¹c¹ siê grup¹
anonimowych sympatyków, patrz¹cych gdzie Go po³o¿ono. M¹droœæ bowiem, przenikaj¹ca
wszystkie kultury ziemi, podpowiada nam, ¿e ostatnie s³owo zawsze nale¿y do Boga.
Tego, który ma moc czynienia wszystkiego na nowo – który ze œmierci wyprowadza ¿ycie.
¯yczê znalezienia czasu poœród codziennego zabiegania i podjêcia konfrontacji z pustym
grobem. Jedni wejd¹ do œrodka [jak Piotr], dostrzeg¹ z³o¿on¹ chustê i uwierz¹. Inni z nas
przybêd¹ w poœpiechu, zajrz¹ [jak Jan] i bêd¹ wiedzieli, ¿e mi³oœæ mocniejsza jest ni¿ œmieræ...
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