
 

Radość wielkanocna  

dopiero się zaczyna 
 

 
wycięstwo Chrystusa Pana zaczęło się już na krzyżu. On sam 

zapowiadał swoje ukrzyżowanie jako zwycięstwo. „Teraz 

odbywa się sąd nad tym światem – mówił kiedyś o 

czekającej Go godzinie Kalwarii. – Teraz władca tego świata zostanie 

precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 

wszystkich do siebie” (J 12,31n). 

Wyrok ukrzyżowania był czymś znacznie więcej niż skazaniem na 

okrutną, nieludzką śmierć. Ludziom, którzy skazywali jakiegoś człowieka 

na ukrzyżowanie, chodziło nie tylko o to, żeby go zabić, a nawet nie tylko o 

to, by przed śmiercią zadać mu jak najwięcej męki. Na krzyżu miała się 

dokonać ostateczna kompromitacja skazańca oraz jego czynów lub jego 

idei. Wyrok ukrzyżowania nie kończył sądu nad nieszczęśnikiem, ale go 

dopiero rozpoczynał. Prawdziwy sąd odbywał się na krzyżu. Pogrążony w 

nieludzkich mękach, wystawiony na widok publiczny, nieszczęśnik albo 

przeklinał dzień swoich narodzin i wszystkie swoje idee, albo 

przepełniony był bezsilną nienawiścią i w ten sposób świadczył o 

zwycięstwie swoich wrogów. 

Otóż Chrystus Pan umierał zupełnie inaczej, On był zwycięzcą nawet 

na krzyżu. Mimo strasznych cierpień jest dokładnie taki, jakim był 

zawsze, a swoim zachowaniem daje świadectwo, że nawet na krzyżu 

możliwa jest miłość. Sposób Jego umierania nie tylko nie 

skompromitował Jego nauki, ale ją potężnie uwierzytelnił. Któż by się 
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dziwił skazańcowi, jeśliby w torturze ukrzyżowania zapomniał o własnej 

matce?  

Chrystus Pan czyni miłość nawet na krzyżu i nie tylko swojej Matce. 

Kiedy litościwe kobiety z Jerozolimy płakały nad Jego utrapieniem, On 

myśli przede wszystkim o ich dobru i powiada im: Raczej nad swoim 

życiem się zastanówcie oraz nad duszami waszych bliskich! Łotrowi nie 

tylko przebaczył grzechy, ale pomógł mu przyjąć okropne męki 

ukrzyżowania z godnością i w nadziei życia wiecznego. Nawet na własnych 

morderców potrafił spojrzeć nie tylko w perspektywie straszliwej 

krzywdy, jaką mu wyrządzili. Umiał zauważyć, że ci nieszczęśnicy nie 

wiedzą, co czynią, i modlił się za nich, aby Ojciec Przedwieczny okazał im 

miłosierdzie. 

Krótko mówiąc, szatan chciał dokonać sądu nad Chrystusem. Chciał 

wykazać, że Jego nauka o miłości jest idealistyczną mrzonką, która musi 

się załamać pod naporem tak zwanej rzeczywistości. Tymczasem stało się 

dokładnie odwrotnie: na Kalwarii odbył się sąd zarówno nad tym 

światem, jak nad władcą tego świata, czyli szatanem. Tym światem 

Chrystus Pan nazywa ową przestrzeń międzyludzką, którą szatanowi 

udało się urządzić po swojemu, gdzie miłość i prawda muszą ustępować 

kłamstwu i przemocy.  

Otóż ten właśnie świat został osądzony na Kalwarii, ujawniła się 

wówczas cała jego bezsiła i jałowość. Okazało się bowiem, że cała potęga 

zła jest bezsilna wobec człowieka, który oburącz trzyma się Ojca 

Niebieskiego. Cała potęga zła może co najwyżej ciało zabić, duszy jednak 

zaszkodzić nie może. Nie może zniszczyć w człowieku postawy miłości, 

jeśli tylko człowiek trwa w Bogu, który jest źródłem wszelkiej miłości. 

I to zwycięstwo Chrystus Pan odniósł już na krzyżu. 

Zmartwychwstanie było uroczystym obwieszczeniem tego zwycięstwa. 

Obwieszczeniem tym radośniejszym, że przecież w obecnej naszej sytuacji 



grzeszników do pełnego zwycięstwa nad złem żaden człowiek nie jest 

zdolny. Jezus Chrystus, prawdziwy Człowiek, naprawdę jeden z nas, 

odniósł nad złem zwycięstwo druzgoczące: na naszej ziemi spełniona 

została krystaliczna miłość, i to w warunkach tak skrajnie miłości nie 

sprzyjających. 

Swoim zmartwychwstaniem dał nam świadectwo, że On – 

prawdziwy Człowiek – jest zarazem prawdziwym Synem Bożym, i że 

wobec tego zwycięstwo, które odniósł na Kalwarii, ma wymiar 

nieskończony: może być ono źródłem mocy zwycięskiej przeciwko złu dla 

każdego z nas. Naprawdę jest się czym radować! Jeśli Chrystus 

zmartwychwstał, to nie tylko korzenie zła zostały nieodwołalnie podcięte, 

ale nasze istnienie nabrało sensu na życie wieczne. 

Jednak nie dziwmy się temu, że radość Wielkanocy dla wielu z nas 

jest mniej wyrazista niż radość Bożego Narodzenia. Łatwiej radować się w 

dzień ślubu niż podczas oczekiwania na narodziny dziecka, choć nikt nie 

zaprzeczy, że ta druga radość jest głębsza i dojrzalsza. Obietnicą potrafią 

się radować nawet ci, którzy wcale nie zamierzają podjąć trudu jej 

przyjęcia. Krótko mówiąc, do radości wielkanocnej jesteśmy zdolni tylko 

w takim stopniu, w jakim umarł w nas człowiek, który odrzuca Chrystusa; 

tylko w takim stopniu, w jakim w nas samych zwycięża zmartwychwstały 

Chrystus. 

Przypatrzmy się zatem tajemnicy odrzucenia Chrystusa. Zauważmy 

przede wszystkim, że nie ukrzyżowali Go bandyci czy ludzie bez sumienia, 

ale zwyczajni ludzie, nastawieni raczej na dobro niż na zło. Sędziemu, 

który wydał wyrok śmierci, wręcz bardzo zależało na tym, żeby proces 

skończył się inaczej. Arcykapłanem Kajfaszem nie powodowała osobista 

nienawiść do Chrystusa, tylko niepokój, ażeby Jego działalność nie 

sprowadziła na kraj wojsk rzymskich, a wiadomo, co by to oznaczało. 



To prawda, że żołnierze uczynili sobie ze Skazańca przedmiot 

zabawy, a tłum natarczywie domagał się ukrzyżowania. Ale czyż musimy 

naciągać rzeczywistość, ażeby rozpoznać w jednych i drugich ludzi sobie 

podobnych? Czy naprawdę nigdy nie bawiliśmy się cudzą dezorientacją, 

nieporadnością, odmiennością? Czy zupełnie obce nam jest poczucie 

rozrywki, jakiego potrafi człowiekowi dostarczyć cudze nieszczęście? Czy 

nie zdarza się, że człowiek w zasadzie uczciwy rzuci kamieniem w 

niewinnego? – przy czym tak się dziwnie składa, że najczęściej rzuca się w 

tego, któremu coś się zawdzięcza. 

Jeżeli zaś ktoś z nas czuje się tak nieskazitelny, że nie rozpozna 

siebie w żadnym z czynnych uczestników mordu, jaki został dokonany na 

Chrystusie, to przecież nie wymówi się od duchowego pokrewieństwa z 

osobami, które były bezsilnie przeciwne ukrzyżowaniu. I żona Piłata, 

która bezskutecznie prosiła męża o wyrok uniewinniający, i litościwe 

Żydówki z Jerozolimy, płaczące nad Skazańcem, i Piotr, który zapalczywie 

wyciągnął miecz w obronie Chrystusa, ale stracił cały swój rezon w 

momencie, kiedy lepiej zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje – wszyscy 

oni stanowią integralną cząstkę świata, który ukrzyżował Chrystusa. 

Jedna tylko Matka Najświętsza stanęła prawdziwie po Jego stronie – i jest 

Ona pierwszą przedstawicielką ludzkości wolnej, poślubionej Bogu na 

życie wieczne. 

W świetle powyższego spróbujmy jeszcze raz porównać radość 

Bożego Narodzenia z radością, którą niesie z sobą święto 

Zmartwychwstania. Jedna i druga dostępna jest tylko dla tych, którzy 

zdają sobie sprawę z tego, jak całkowicie jesteśmy zanurzeni w świecie, 

podlegającym śmierci. Naszego zamknięcia w tym świecie nie da się nawet 

porównać z przywiązaniem chłopa pańszczyźnianego do swojej wioski: my 

nie mamy absolutnie żadnych możliwości wyrwania się z naszego 

zamknięcia w śmierci. Otóż Boże Narodzenie to orędzie realnej nadziei 



w sytuacji absolutnie rozpaczliwej. Okazuje się, że tylko dla naszych 

ludzkich sił sytuacja jest bez wyjścia. U Boga nie ma nic niemożliwego. A 

Bóg nas kocha i to aż tak nieprawdopodobnie, jak o tym świadczy żłóbek 

betlejemski. 

Radość Wielkanocy to radość, że ta nieprawdopodobna nadzieja już 

się urzeczywistnia. Już nie całkowicie należymy do świata, który odrzucił 

Chrystusa! Już jesteśmy ochrzczeni i nosimy w sobie zalążek 

nieśmiertelności! Już wzrasta w nas człowiek nowy, któremu 

przeznaczone jest życie wieczne! Już teraz możemy porzucić ten przeklęty 

zdrowy rozsądek, który każe nam szukać przestrzeni dla dobra poprzez 

paktowanie ze złem! Już teraz zmartwychwstały Chrystus uwalnia nasze 

pragnienie dobra od jego bezsiły, która w ludzkiej perspektywie była 

przecież nieuleczalna! 

Toteż nieprzypadkowo Chrystus zmartwychwstał właśnie 

w niedzielę. Niedziela jest pierwszym, a zarazem ósmym dniem tygodnia. 

To, że światłość zmartwychwstania rozświetliła poranek pierwszego dnia 

tygodnia, unaocznia nam, iż swoim powstaniem z martwych Chrystus Pan 

zapoczątkował nową epokę w ludzkiej historii, epokę, która nigdy nie 

przeminie, bo jest wobec historii transcendentna. Przez otwór w grobie 

zmartwychwstałego Chrystusa pada na naszą ziemię, i nigdy już padać nie 

przestanie, światło przyszłego wieku. 

Ogarnia nas ono zwłaszcza wówczas, kiedy gromadzimy się na 

sprawowaniu Eucharystii. Tajemnica Eucharystii jest najbardziej 

królewską drogą, wprowadzającą nas coraz więcej w blask tego Dnia 

Ósmego, który nie zna zachodu. 

 

 


