
„Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu” (Mk. 16,6) 

W Listopadzie 1979 roku w Iranie dokonała się rewolucja islamska, która obaliła Szacha Rezem 

Pahlaviego. Były władca wraz z rodziną musiał szukać schronienia poza granicami państwa, aby 

uniknąć zemsty rewolucjonistów. Utworzono specjalne trybunały, sądząc ludzi, którzy sprawowali 

władze w imieniu imperatora. Nowym przywódcą Iranu został Ajatollah Chomeini. To co najbardziej 

dziwiło opinie publiczną i dziennikarzy to okrucieństwo i bestialstwo jakich dopuszczano się wobec 

aresztowanych. Odpowiedz przywódców islamu była zgodna z nową władzą, która swoje 

postepowanie tłumaczyła słowami Koranu „grzesznik jest największym demoralizatorem ludzkości. 

Jedynym sposobem aby uwolnić go od grzechu jest śmierć. Aby mu przebaczyć należy go zabić” jakże 

szokujące i nie ludzkie zasady Islamu które nas oburzają i przerażają zarazem. Ale my chrześcijanie 

nie postępujemy lepiej. Na oczach milionów ludzi umierała Terri Schiavo, która w piątek 18 marca 

2005 roku na mocy orzeczenia sędziego Greera sądu okręgowego na Florydzie została odłączona od 

źródła pożywienia. Mimo sprzeciwu prezydenta Georga Busha, Kongresu Amerykańskiego 

i sprzeciwu Papieskiej Akademii Życia w imieniu której, biskup Elio Sgreccia określił „usunięcie 

sondy do odżywiania aktem moralnie niedopuszczalnym i wyrazem eutanazji bezpośredniej”. 

Podobnie pięknie wypowiedział się profesor Zbigniew Religa „Terri Schiavo ma ciężko uszkodzony 

mózg ale ona żyje i jest w stanie śpiączki. Jestem lekarzem ponad 40 lat i nigdy nie zgodzę się by 

komuś skrócić życie. Jestem przeciwnikiem eutanazji”. 

Chrześcijaństwo jest religią miłości i przebaczenia i dlatego Bóg mówi ustami proroka Ezechiela „nie 

pragnę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył”. Jeśli ludzkość nie uzna Bożego nakazu ”nie 

zabijaj” – doprowadzi do samozagłady. Dlatego Chrystus podjął mękę i śmierć na krzyżu „abyśmy 

mieli życie i mieli je w obfitości” stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie który umarł za mnie 

i za ciebie i za wszystkich ludzi aż do końca świata. Miał rację święty Paweł pisząc przed wiekami 

„gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, wiara nasza byłaby niczym, a my bylibyśmy ludźmi godnymi 

pożałowania”. Ale Jezus zmartwychwstał i dokonał zwycięstwa łaski nad grzechem życia nad 

śmiercią a my wierzący jesteśmy spadkobiercami tych darów i mamy je pomnażać przez życie 

w zgodzie, miłości, przebaczeniu, dobroci i wzajemnej życzliwości. 

W czasie II wojny światowej uległo miasto Franghenfur w Saksonii. Zrównano również z ziemią 

kościół parafialny. Mieszkańcy podjęli nie tylko odbudowę domów, ale również kościoła. 

Postanowiono zachować tytuł kościoła Chrystusa Zmartwychwstałego. Figura Chrystusa 

Zmartwychwstałego była w głównym ołtarzu dawnego kościoła. Odnaleziono szczątki figury, 

odnowiono ją, ale nie znaleziono rąk Chrystusa, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Wówczas 

parafianie wprowadzili do Kocioła figurę Zmartwychwstałego a u spodu na cokole umieścili napis 

„Teraz Panie, nie masz rąk innych niż nasze”. Jakże wspaniałe przesłanie dla wszystkich wierzących. 

To przecież sam Chrystus powiedział do apostołów i każdego z nas „wy będziecie moimi świadkami 

w Judei, Samarii i aż po krańce świata”. 

Bądźmy światkami Chrystusa Zmartwychwstałego w codziennym życiu i powołaniu tu na ziemi, aby 

kiedyś zmartwychwstać z Chrystusem do życia wiecznego . „Quia surrexit Dominus vere, Alleluia – 

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja”. 
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