Krist ruši zid smrti
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 10. travnja
2011.
Draga braćo i sestre!
Još nas samo dva tjedna dijele od Uskrsa i sva biblijska čitanja ove nedjelje govore u uskrsnuću. Još
uvijek ne o Isusovu, koje će se pojaviti kao potpuna novost, već o našem uskrsnuću, kojem težimo i
koje nam je upravo Krista dao, uskrsnuvši od mrtvih. Zapravo, smrt predstavlja za nas kao neki zid
koji nam priječi vidjeti što se krije iza; ipak naše se srce proteže dalje od toga zida i premda ne
možemo spoznati ono što on skriva iza njega, ipak o tome razmišljamo, to zamišljamo, izražavamo
simbolima našu želju za vječnošću.
Židovskom narodu, koji se nalazi u izgnanstvu daleko od Izraela, prorok Ezekijel naviješta da će
Bog otvoriti grobove prognanih i vratiti ih u njihovu zemlju, da ondje počivaju u miru (usp. Ez 37,
12-14). Ta drevna čovjekova težnja da bude pokopan sa svojim precima težnja je k jednoj
„domovini" u koju će ući nakon zemaljskih nevolja. To shvaćanje još uvijek ne sadrži ideju osobnog
uskrsnuća od smrti, koja se javlja tek na kraju Staroga zavjeta i u Isusovo doba još uvijek nije bila
prihvaćena od svih Židova. Uostalom, i među samim kršćanima vjera u uskrsnuće i vječni život
nerijetko je praćena mnogim sumnjama, velikom konfuzijom, jer je riječ o stvarnosti koja nadilazi
granice našega razuma i zahtijeva čin vjere. U današnjem Evanđelju o Lazarovom uskrsnuću
slušamo glas vjere iz usta Marte, Lazarove sestre. Isusu koji joj kaže: "Uskrsnut će brat tvoj", ona
odgovara: "Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan" (Iv 11, 23-24). Ali Isus na to
odgovara: "Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će" (Iv 11, 25-26). To je
prava novost, koja izbija na vidjelo i nadilazi svaku barijeru! Krist ruši zid smrti, u Njemu prebiva
sva punina Boga, koji je život, vječni život. Zato smrt nije imala vlasti nad njim; a Lazarovo
uskrsnuće je znak njegove pune vladavine nad tjelesnom smrću, koja je pred Bogom nalik nekom
snu (usp. Iv 11, 11).
Ali postoji jedna druga smrt, koja je Krista stajala najteže borbe, čak prijezira križa: to je duhovna
smrt, grijeh, koji prijeti da uništi život svakoga čovjeka. Da bi pobijedio tu smrt Krist je umro a
njegovo uskrsnuće nije povratak u prethodni život, već otvaranje novoj stvarnosti, "novoj zemlji",
koju se na kraju postiže s Božjim nebom. Zato sveti Pavao piše: "Ako li Duh Onoga koji uskrisi
Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po
Duhu svome koji prebiva u vama" (Rim 8, 11). Draga braćo, obratimo se Djevici Mariji, koja je već
dionica toga uskrsnuća, da nam pomogne reći s vjerom: "Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist,
Sin Božji" (Iv 11, 27), da doista otkrijemo da je on naše spasenje.

