LIST PASTERSKI NA WIELKANOC 2019 ROKU
Drodzy w Chrystusie Panu,
dziele się z Wami, radością z nadejścia święta zmartwychwstania Chrystusa!
Chrystus Żyje!
Światło zmartwychwstania rozproszyło mrok. Chrystus, odniósł zwycięstwo nad śmiercią, otworzył przed
nami bramę nieba. Chrystus Żyje! Krzyczmy jak najgłośniej, Chrystus Żyje!, by każdy wątpiący mógł
usłyszeć radosny głos, już nie tylko nadziei, ale faktu, że Jezus Syn Boga, Zmartwychwstał, że jest nadzieją
dla nas i dla tych, których On postawi na naszej drodze wiary.
Bóg „z miłości […] według postanowienia swej woli“ (Ef1,5) przysłał nam swego Syna naszego Zbawiciela
i pragnie nas zjednoczyć ze sobą, uczynić nas swoimi dziećmi w Jezusie Zmartwychwstałym. W Nim kryje
się największa tajemnica święta Wielkanocy. Z tej tajemnicy, której jesteśmy dziś uczestnikami, płynie
źródło radości i nadziei, że Bóg ukochał nas w sposób tak niepojęty, że dał nam swojego Syna po to, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? (J 3,16). Niech On przemienia nasze życie tu
i teraz.
Zmartwychwstanie, jest najważniejszym świętem w Kościele, stanowi fundament naszej wiary. Cud
zmartwychwstania utwierdza nas, że Jezus był prawdziwie Synem Boga, że Zmartwychwstały jest nadzieją
dla nas i dla tych, których On postawi na naszej drodze wiary.
Niech prawda o Chrystusowym zmartwychwstaniu przesyca wspólnotę naszego Kościoła, tak jak to było za
czasów apostolskich. My, chrześcijanie, starokatolicy, głośmy światu tę prawdę o Zmartwychwstałym,
poprzez które tchnął w nas wieczność. Niech będzie ona dostrzegalnym znakiem w codziennym życiu, że
Jezus jest jedyna Drogą i Prawdą dla nas szukających zbawienia. Stańmy się zaczynem głoszenia prawdy o
Zmartwychwstaniu, w którym wypełnia się historia człowieka. Nie bądźmy niemymi świadkami tej prawdy,
dzięki której możemy spojrzeć na nasze życie z perspektywy zmartwychwstania.
„Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25).
Warto byśmy zadali sobie jedno pytanie „Wierzysz w to?”. Jaką damy odpowiedz światu szukającemu
Zmartwychwstałego?
Głośmy, nieustannie głośmy tę prawdę, nie tylko naszym wyznaniem wiary w Jego, w nasze
zmartwychwstanie – opowiadajmy nieustannie naszym życiem o nadziei zmartwychwstania.
Składam świąteczne życzenia wszystkim ludziom dobrej woli. Wszystkim Wam życzę szczęśliwych Świąt
Wielkanocnych. Niechaj zmartwychwstały Chrystus zawsze będzie z Wami, wnosząc w Wasze życie
nadzieję, miłość i pokój. Swoje życzenia wzmacniam błogosławieństwem w imię Ojca, + i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
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Hannover, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia 2019 roku.

