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Uskrsli Isus - nada i sigurnost današnjega svijeta

1. Uskrsna Posljednica preuzima i prenosi dalje navještaj nade kojim je odjeknulo svečano
Vazmeno bdjenje: "Gospodar života je umro, ali sada živ pobjeđuje". Te riječi vode razmišljanje na
ovome našem susretu koji se odvija u svijetlom ozračju Uskrsne osmine. Krist pobjeđuje zlo i smrt.
To je zov radosti koji ovih dana probija u srcu Crkve. Pobjednik nad smrću, Isus daruje život koji
više ne umire onima koji ga prihvaćaju i u njega vjeruju. Njegova smrt i uskrsnuće predstavljaju, na
taj način, temelj vjere Crkve.

2. Evanđeoski izvještaji opisuju, ponekad i uz bogatstvo pojedinosti, susrete uskrsloga Gospodina
sa ženama koje su došle na grob, zatim s apostolima. Kao očevici, upravo će oni prvi navijestiti
Evanđelje o njegovoj smrti i uskrsnuću. Nakon Duhova će, bez straha, potvrđivati da su se u Isusu
iz Nazareta ispunila Pisma koja se odnose na obećanog Mesiju. Crkva, čuvarica toga sveopćeg
otajstva spasenja, iz naraštaja ga u naraštaj predaje muškarcima i ženama svakoga vremena i
mjesta. I u ovo naše doba potrebno je da, zahvaljujući nastojanju vjernika, sa žarom odjekne
navještaj Krista umrloga, koji je snagom svoga Duha sada živ i vlada.

3. Kako bi kršćani u punini mogli odgovoriti na to povjereno im poslanje, neizostavno se moraju
osobno susresti s Raspetim koji je uskrsnuo, te dopustiti da ih preoblikuje sila njegove ljubavi.
Kada naiđe ta ljubav, žalost se pretvara u radost, a strah prepušta mjesto misionarskom žaru.
Evanđelist Ivan donosi nam, na primjer, dirljivi susret Uskrsloga s Marijom Magdalenom koja,
došavši rano ujutro, nalazi otvoren i prazan grob. Boji se da je tijelo Gospodinovo ukradeno, pa
neutješna plače. No, iznenada netko, za koga isprva misli da je "vrtlar", zove je imenom: "Marija!".
Tada ga prepoznaje kao Učitelja - "Rabuni" te nadišavši tjeskobu i nesigurnost, trči bez odlaganja



da tu vijest radosno donese Jedanaestorici: "Vidjela sam Gospodina!" (usp. Iv 20,11-18).

4. "Ufanje mi uskrslo je". Tim riječima Posljednica podcrtava jedan vid uskrsnoga otajstva kojega
današnje čovječanstvo treba još dublje shvatiti. Označeni prijetnjama nasiljem i smrću, ljudi traže
nekoga tko će im dati mir i sigurnost. Ali gdje naći mir, ako ne u Kristu, nevinome koji je grešnike
pomirio s Ocem? Na Kalvariji je božansko milosrđe za sve objavilo svoje lice ljubavi i praštanja. U
Dvorani posljednje večere, nakon uskrsnuća, Isus je povjerio Apostolima zadatak da budu
poslužitelji toga milosrđa, izvora pomirenja među ljudima. Sveta Faustina Kowalska u svojoj je
poniznosti bila izabrana da navijesti tu poruku svjetla osobito prikladnu za svijet današnjice. To je
poruka nade koja poziva na predanje u ruke Gospodinove. "Isuse, ufam se u te!", voljela je
ponavljati ta svetica. Marija, Žena nade i Majka milosrđa, neka nam izmoli da osobno susretnemo
njezinoga Sina umrloga i uskrsloga. Neka učini od nas neumorne poslanike njegova milosrđa i
njegova mira.
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