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ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE -  2 0 IV 2003

Zmartwychwstały Chrystus przyszłością człowieka

Spośród w ielu cech charakteryzujących człow ieka na czoło w ysuwa się jego  ukierun
kow anie ku przyszłości. C złow iek jest bytem ku przyszłości. Znaczenie pojęcia przyszło
ści można rozpatrywać jako fu turum  i adventus.

Przyszłość jako futurum  jest to stawanie się tego, co będzie; jest to pew ien proces 
rozw ojow y m ożliw ości tkwiących od sam ego początku w jakiejś rzeczy lub osobie. D zię 
ki temu przyszłość jako futurum  m ożna przew idzieć i zaplanować. Jeszcze do niedawna 
miliony ludzi łączyła wiara w świetlaną przyszłość. Komputery, podróże kosmiczne i energię 
atom ową uważano za triumf ludzkości. W ydawało się, że szczęśliw a przyszłość to pro
dukt ludzkiego wysiłku. Jednak dzisiaj m łodzi ludzie w bogatych miastach Europy w ypi
sują na murach hasło: no future. Sen o szczęśliw ej przyszłości pryska jak mydlana bańka. 
Pom im o różnych majstrów od naprawiania świata szczęśliw a przyszłość nie nastaje. Ci 
różni majstrowie od naprawiania świata przynieśli ludziom  to, co w literacki sposób opisał 
J. Orwell w  książce: R ok 1984. M inisterstwo pokoju zajm owało się prowadzeniem wojen, 
m inisterstwo m iłości -  torturowaniem w ięźniów  politycznych, ministerstwo prawdy -  fał
szow aniem  teraźniejszości i przeszłości za pom ocą grobu pam ięci, ministerstwo obfitości
-  reglamentacją towarów na kartki.

Inne znaczenie treściow e posiada przyszłość jako adventus . Jest to przychodzenie tego, 
czego nie można przew idzieć, zaplanować czy suponować, gdyż nie uwzględnia tego, co  
już obecnie jest, opiera się na w olności tego, co przychodzi. O ile przyszłość jako futurum  
jest ow ocem  w ysiłków  człow ieka, o tyle przyszłość jako adventus przychodzi od Boga. 
Tajemnicę tej przyszłości objawia Chrystus. Jego zmartwychwstanie jest inauguracją przy
szłości człow ieka. Ukazuje ono Chrystusa jako N ow ego Człowieka, w  którym spełnia się 
tajemnica ludzkiego przeznaczenia. Chrystus jest przyszłością człow ieka. D w ie rysy tej 
przyszłości zasługują na podkreślenie: now ość i holizm . Zmartwychwstanie Jezusa jest 
wydarzeniem  całkow icie now ym  -  totum novum. N ie ma ono żadnej analogii w św iecie. 
N ie jest ono cudem  wskrzeszenia, jak to miało m iejsce w przypadku Łazarza, m łodzieńca 
z N ain i córki Jaira. Jezus nie pow rócił do dawnego życia, lecz rozpoczął całkow icie now y  
sposób bytowania, którego z niczym  nie można porównać w stworzonym św iecie. Zmar
tw ychw stanie obejm ie całego człow ieka -  jego duszę i ciało. B ędzie to zbawienie holi
styczne, bo obejm ie całego człow ieka, a nie tylko jeden z jego elem entów, np. tylko duszę, 
jak to g łosi nauka o reinkarnacji w sw oich różnych odmianach. Problem przyszłości roz
w iązuje Chrystus. On w sw oim  zmartwychwstaniu objawia przyszłość człow ieka. Jest to 
przyszłość poza grobem.

Wiara w taką przyszłość musi rzutować na życie chrześcijanina. N iekoniecznie chodzi
o to, aby naśladować ludzi w ielk iego ducha, którzy spali w trumnie jak w łożu m ałżeń
skim, aby pokazać intymną zażyłość ze śmiercią, która jest tylko ostatecznym przejściem  
przez w ielką noc. Trzeba jednak odrzucić postawę, którą św. Izaak w sw oich Sentencjach  
nazwał jedynym  prawdziwym  grzechem  (,Sentencje, 118). Tym grzechem jest obojętność 
na Zm artwychwstanie Chrystusa. Odrzucenie obojętności na Zmartwychwstanie oznacza
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np. przyw rócenie w łaściw ej rangi n iedzieli i uczestnictwu we M szy św. Każda niedziela  
jest bow iem  małą W ielkanocą, która ma przypom nieć o naszej przyszłości w Zm artwych
w stałym  Chrystusie. Ku tej przyszłości mamy się niejako w ychylić, uczestnicząc w e M szy  
św. W  niej antycypow ana jest przyszłość, którą objawia zm artwychwstały Chrystus. W  tą 
przyszłość w pisujem y się przyjmując Kom unię św. A lbowiem : „Kto spożyw a m oje C iało  
i pije moją Krew, ma życie  w ieczne, a Ja go w skrzeszę w dniu ostatecznym ” -  zapewnia  
Chrystus. P rzyszłość Z m artw ychwstałego idzie ku nam, a my ku niej poprzez Euchary
stię. Trzeba w ięc odrzucić lekcew ażen ie n iedzieli -  i Eucharystii jako centralnego w yda
rzenia n iedzieli, bo to grzech obojętności na Zmartwychwstanie Chrystusa i na przyszłość, 
którą On przynosi dla nas.

ks. B ogdan F erdek

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  27 IV 2003

Problem ateizmu

Od najdaw niejszych czasów  ludzkie um ysły nurtuje pytanie: czy  istnieje Bóg? B ył 
czas, k iedy istnienia B oga w cale nie podawano w w ątpliw ość. A teizm , czy li przekonanie
o nieistnieniu Boga, istniał na m arginesie religii. D zisiaj sytuacja uległa radykalnej zm ia
nie. A teizm  osacza K ośció ł od w schodu i zachodu. N ie  oszczędza żadnego etapu ludzkie
go  życia: od wątpiącej m łodości aż po sceptyczną starość, poprzez podejrzenia w ieku doj
rzałego. Znany praw osław ny teolog P. Evdokim ov uważa, że stać się dziś ateistą to nie tyle  
w ybierać, jeszcze  mniej -  negow ać, ile  płynąć z prądem, aby być takim jak w szyscy. P o
dobną m yśl wyraził Jan Paw eł II: a m oże jest wśród nas dzisiaj w ięcej niew ierzących niż  
wierzących? M oże umarła wiara i przysypana została warstwą laickiej codzienności, a m oże  
wręcz negacji i pogardy.

Jest w  d zisiejszym  wydarzeniu ew angelicznym  rów nież niewierzący, a nawet uparty 
w  swojej n iew ierze A postoł Tomasz: „jeśli n ie ujrzę [ . . .] ,  nie uw ierzę”. Bardziej w ierzył 
sw oim  dziesięciu  palcom  niż św iadectw u sw oich dziesięciu  towarzyszy, którzy w idzieli 
Z m artw ychwstałego. Pokusa ateizm u nie om inęła nawet Apostoła. Podobna pokusa nie 
omija i dzisiaj w ielu w ierzących. M oże przybrać ona formę pytania: a m oże ateista ma rację?

A teizm  n ie jest jednak czym ś oczyw istym  -  zakłada jakąś form ę wiary. K iedyś w cza
sach Związku R adzieckiego zachodni dziennikarz zapytał patriarchę M oskw y Pimena: ilu  
jest w ierzących w Z w iązku R adzieckim ? Patriarcha odpowiedział: 100 procent. W idząc 
zdziw ien ie dziennikarza, wyjaśnił: 50  procent wierzy, że B óg jest, a 50  procent wierzy, że  
B oga nie ma. Ta odpow iedź słusznie w skazuje na to, że ateizm m a rów nież sw oje dogm a
ty, które trzeba przyjąć na wiarę. A teista musi w ierzyć, że Boga nie ma, że materia nie ma 
początku i końca lub pow stała sam a z nicości, że w szystko, łącznie z człow iekiem , po
w stało dzięki przypadkowi. N ikt nie udow odni tych dogm atów ateizm u tak jak 2 + 2 = 4; 
nawet nauka, na którą ateiści lubią się pow oływ ać. Nauka bow iem  m oże zajm ow ać się  
tym, co m ożna dotknąć, zm ierzyć, zw ażyć, poddać eksperymentom w  laboratorium. O gólnie 
m ów iąc, nauka zajmuje się tym, co należy do świata materii. Poniew aż B óg nie należy do


