
"Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga...." - 

katecheza  

W Roku Wiary rozważamy kolejne jej filary opierając się na artykułach Wyznania Wiary. 

Dotychczasowe rozważania dostępne są w zakładce "KATECHEZA". Kolejne z rozważań o 

Chrystusie, który "wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego" 

opracował ks. Paweł Górka. 

I. PROBLEM ZMARTWYCHWSTANIA 

Fakt, że Jezus Chrystus został publicznie ukrzyżowany w Judei w I wieku pod Poncjuszem 

Piłatem za sprawą żydowskiego Sanhedrynu jest powszechnie znany. Relacje wielu 

historyków niechrześcijańskich - Józefa Flawiusza, Korneliusza Tacyta, Lukiana z Samosaty, 

Maimonidesa czy nawet członków Sanhedrynu, potwierdzają doniesienia naocznych 

świadków tych ważnych historycznych faktów związanych ze śmiercią Jezusa Chrystusa. 

Natomiast z prawdą o zmartwychwstaniu mamy większy problem. Nie tyle z wydarzeniem, 

którym było zmartwychwstanie choć i ono jest przez wielu kontestowane, co z samym 

pojmowaniem sensu zmartwychwstania dla nas ludzi wierzących i żyjących tą prawdą na co 

dzień. 

Możemy zadać sobie także pytanie: dlaczego powinienem wierzyć w zmartwychwstanie 

Jezusa? Odpowiedź pozytywna może być poparta zdaniem geniusza prawoznawstwa i 

międzynarodowego mówcy Sir Lionel'a Luckhoo (wpisany do "Światowej Księgi Rekordów 

Guinessa" za obronę występujących z rzędu, bezprecedensowych 245 procesów o 

morderstwo), potwierdził on chrześcijański entuzjazm i pewność w kwestii zbawienia, gdy 

napisał: „Spędziłem ponad 42 lata jako adwokat, w różnych zakątkach świata i wciąż jestem 

czynnie w to zaangażowany. Udało mi się osiągnąć wiele sukcesów w procesach sądowych i 

muszę jednoznacznie stwierdzić, że dowody na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są tak 

przytłaczające, że nie pozostawiają miejsca żadnej wątpliwości." 

Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest jedną z wielu prawd. To nie jest kwestia wiary 

w cuda czy jakaś neutralna prawda religijna. To problem dotykający samego nerwu życia. 

Wszystko nabiera zupełnie innego sensu, jeśli On żyje. Kto uwierzy, żyje już odtąd inaczej. 

Słowa Jezusa do wątpiącego apostoła Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 

Podnieś rękę i włóż ją do mego boku" brzmią jak zaproszenie: nie uciekaj od spojrzenia 

prawdzie w oczy, szukaj, bądź krytyczny, walcz, pytaj, tęsknij, przekonaj się... Tylko błagam: 

nie wzruszaj ramionami, nie udawaj, że cię to nie obchodzi, bo to nieprawda. Nic tak bardzo 

nie obchodzi człowieka, jak to, czy istnieje lek przeciwko śmierci (1). 

Tak więc z jednej strony zmartwychwstanie Chrystusa jest sercem Dobrej Nowiny, rewelacją, 

wielkim radosnym zaskoczeniem, podstawą wiary i jej kamieniem probierczym – z drugiej 

zaś również „znakiem, któremu sprzeciwiać się będą". 

II. NAUKA KOŚCIOŁA O ZMARTWYCHWSTANIU 

1. PISMO ŚWIĘTE 
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Oto ważniejsze fragmenty Nowego Testamentu, które wprost potwierdzają wiarę w 

zmartwychwstanie Jezusa i świadczą o jego kluczowym znaczeniu dla wiary Apostołów: 

1. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze 

z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków 

i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone 

będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 

Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 

w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». (Łk 24,44-46) 

2. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: 

«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i 

nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 

byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 

stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, 

lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: 

«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc mieli życie w imię Jego. ( J 20,24-31) 

3. Tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście 

rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, 

gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana 

zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło 

się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że 

nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi 

poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno 

powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który 

znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł 

mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział 

zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie 

rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. 

Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to 

sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: Rzekł Pan do 

Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich. 

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście 

ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». (Dz 2,23-36) 

4. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do 

nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez 

Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez 

wskrzeszenie Go z martwych». (Dz 17,30-31) 

5. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a 

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem 

Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. (Rz 1,3-4) 



6. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, 

abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 

Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to 

tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że 

dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, 

byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. 

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 

wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma 

już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy 

rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim 

pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę 

grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i 

członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. (Rz 6,4-13) 

7. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że 

Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 

usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,9-10) 

8. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. (1 Kor 6,14) 

9. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 

trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 

rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co 

przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 

zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje 

dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W 

końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem 

najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem 

Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała 

się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska 

Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. Jeżeli zatem 

głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma 

zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli 

Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 

Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie 

zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro 

umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie 

zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak 

więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie 

nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem 

jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem 

przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak 

w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według 

własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego 

przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 

wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 

nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. (1 Kor 15,1-26) 



10. I czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania 

Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy 

na wyżynach niebieskich. (Ef 1,19-20) 

11. Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez 

wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i 

"nieobrzezania" waszego [grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam 

wszystkie występki. (Kol 2,12-13) 

12. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się 

nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie 

umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z 

Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście 

Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na 

głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, 

żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i 

w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami! 

(1Tes 4,13-18) 

13. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim 

wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do 

żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest 

zachowane dla was w niebie. (1 P 1,3-4) 

2. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

I. Wydarzenie historyczne i transcendentne 

639 Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, które posiadało 

potwierdzone historycznie znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Już około 56 r. św. 

Paweł może napisać do Koryntian: "Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że 

Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 

zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem 

Dwunastu" (1 Kor 15, 3-4). Apostoł mówi tu o żywej tradycji Zmartwychwstania, którą 

przejął po swoim nawróceniu pod Damaszkiem. 

Pusty grób 

640 "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał" (Łk 

24, 5-6). Pierwszym elementem w ramach wydarzeń paschalnych jest pusty grób. Nie jest to 

sam w sobie bezpośredni dowód. Nieobecność ciała Chrystusa w grobie można by 

wytłumaczyć inaczej. Mimo to pusty grób stanowił dla wszystkich istotny znak. Jego 

odkrycie przez uczniów było pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania samego faktu 

zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw miało to miejsce w przypadku pobożnych kobiet, a 

potem Piotra. Uczeń, "którego Jezus kochał" (J 20, 2), stwierdza, że wchodząc do pustego 

grobu i widząc "leżące płótna" (J 20, 6), "ujrzał i uwierzył" (J 20, 8). Zakłada to, że widząc 

pusty grób, uznał, iż nieobecność ciała Jezusa nie mogła być dziełem ludzkim i że Jezus nie 

powrócił po prostu do życia ziemskiego, jak stało się w przypadku Łazarza. 

Ukazywanie się Zmartwychwstałego 



641 Maria Magdalena i pobożne kobiety, które przyszły, by dokonać namaszczenia ciała 

Jezusa, pogrzebanego pospiesznie w Wielki Piątek wieczorem z powodu zbliżającego się 

szabatu, pierwsze spotkały Zmartwychwstałego. Tak więc były one pierwszymi zwiastunkami 

Zmartwychwstania Chrystusa dla samych Apostołów. Następnie Jezus ukazuje się właśnie 

tym ostatnim, najpierw Piotrowi, a potem Dwunastu. Piotr, powołany do umacniania wiary 

swoich braci, widzi więc Zmartwychwstałego pierwszy i na podstawie jego świadectwa 

wspólnota stwierdza: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi!" (Łk 24, 

34. 36). 

642 Wszystko, co wydarzyło się w czasie tych dni paschalnych, angażuje każdego z 

Apostołów - szczególnie Piotra - w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się w poranek 

wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwstałego będą oni fundamentami Jego Kościoła. 

Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera się na świadectwie konkretnych ludzi, znanych 

chrześcijanom i w większości żyjących jeszcze pośród nich. Tymi "świadkami 

Zmartwychwstania Chrystusa" są przede wszystkim Piotr i Dwunastu, ale nie tylko oni: 

Paweł mówi bardzo jasno, że Jezus ukazał się pięciuset osobom równocześnie, a ponadto 

Jakubowi i wszystkim Apostołom. 

643 Wobec tych świadectw nie można interpretować Zmartwychwstania Chrystusa poza 

porządkiem fizycznym i nie uznawać go za fakt historyczny. Z faktów wynika, że wiara 

uczniów została poddana radykalnej próbie przez mękę ich Nauczyciela i Jego zapowiedzianą 

wcześniej śmierć na krzyżu. Wstrząs wywołany przez mękę był tak wielki, że uczniowie (a 

przynajmniej niektórzy z nich) nie uwierzyli od razu w wiadomość o Zmartwychwstaniu. 

Ewangelie są dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej jakąś mistyczną egzaltacją; 

przeciwnie, pokazują uczniów zasmuconych ("zatrzymali się smutni": Łk 24, 17) i 

przerażonych. Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu i "słowa 

te wydały im się czczą gadaniną" (Łk 24, 11). Gdy Jezus ukazuje się Jedenastu w wieczór 

Paschy, "wyrzuca im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 

zmartwychwstałego" (Mk 16, 14). 

644 Uczniowie wątpią nawet wtedy, gdy stają w obliczu samego Jezusa Zmartwychwstałego, 

tak bardzo wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że widzą ducha. "Z radości jeszcze nie 

wierzyli i pełni byli zdumienia" (Łk 24, 41). Tomasz doświadczy takiej próby wątpliwości; a 

mimo ostatniego ukazania się Jezusa w Galilei, o czym wspomina Mateusz, "niektórzy jednak 

wątpili" (Mt 28, 17). Jest więc bezpodstawna hipoteza, według której Zmartwychwstanie 

byłoby "wytworem" wiary (czy łatwowierności) Apostołów. Przeciwnie, ich wiara w 

Zmartwychwstanie zrodziła się - pod działaniem łaski Bożej - z bezpośredniego 

doświadczenia rzeczywistości Jezusa Zmartwychwstałego. 

Stan człowieczeństwa Chrystusa Zmartwychwstałego 

645 Jezus Zmartwychwstały nawiązuje z uczniami bezpośredni kontakt przez dotyk i wspólny 

posiłek. Zaprasza ich w ten sposób do uznania, że nie jest duchem, ale przede wszystkim do 

stwierdzenia, że zmartwychwstałe ciało, w którym się im ukazuje, jest tym samym ciałem, 

które zostało umęczone i ukrzyżowane, ponieważ nosi On jeszcze ślady swojej męki. To 

autentyczne i rzeczywiste ciało posiada jednak równocześnie nowe właściwości ciała 

uwielbionego: nie sytuuje się ono już w czasie i przestrzeni, ale może uobecnić się na swój 

sposób, gdzie i kiedy chce, ponieważ Jego człowieczeństwo nie może już być związane z 

ziemią i należy wyłącznie do Boskiego panowania Ojca. Z tego powodu Jezus 

Zmartwychwstały jest całkowicie wolny w wyborze form ukazywania się: w postaci 



ogrodnika lub "w innej postaci" (Mk 16,12) niż ta, jaką znali uczniowie, by w ten sposób 

wzbudzić ich wiarę. 

646 Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało 

miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał Jezus przed Paschą: córki Jaira, 

młodzieńca z Naim, Łazarza. Te fakty były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie 

wskrzeszone mocą Jezusa powróciły do "zwyczajnego" życia ziemskiego. W pewnej chwili 

znów umrą. Zmartwychwstanie Chrystusa jest istotowo różne. W swoim zmartwychwstałym 

ciele Jezus przechodzi ze stanu śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało 

Jezusa zostaje w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego; uczestniczy On w 

Boskim życiu w stanie chwały, tak że św. Paweł może powiedzieć o Chrystusie, że jest 

"człowiekiem niebieskim". 

3. WYPOWIEDZI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI 

Szukając odpowiedzi na pytanie o zmartwychwstanie, życie po śmierci i niebo opieramy się 

także na nauce Ojca Świętego Benedykta XVI, który ma nas utwierdzać w wierze. W homilii 

na Uroczystość Zmartwychwstania w 2009 roku powiedział On: [...] jednym z pytań, które 

najbardziej nurtują człowieka, jest właśnie to: co jest po śmierci? Dzisiejsza uroczystość 

pozwala nam odpowiedzieć na tę kwestię, że śmierć nie ma ostatniego słowa, bo w końcu 

tryumfuje Życie. A ta nasza pewność zasadza się nie na zwyczajnym, ludzkim rozumowaniu, 

ale na historycznym fakcie wiary: Jezus Chrystus, ukrzyżowany i złożony w grobie, 

zmartwychwstał w swoim chwalebnym ciele. Jezus zmartwychwstał, abyśmy i my, wierząc w 

Niego, mogli mieć życie wieczne. Ta wieść stanowi serce ewangelicznego przesłania. Z mocą 

głosi to św. Paweł: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 

jest także wasza wiara". I dodaje: „Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 

pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania" (1 Kor 15, 14.19). 

Choć jest prawdą, że śmierć nie ma już władzy nad człowiekiem i nad światem, to jednak 

pozostaje jeszcze wiele, zbyt wiele, znaków jej dawnego panowania. Choć przez Paschę 

Chrystus wyrwał korzenie zła, to jednak potrzebuje ludzi, którzy w każdym czasie i w 

każdym miejscu pomogą Mu utwierdzać Jego zwycięstwo. 

Prawda ta jest jednak trudna. Apostołowie usłyszawszy świadectwo kobiet powracających od 

grobu z początku je odrzucili: słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary (Łk 

24,11). Tomasz zażądał „dowodu rzeczowego", dotknięcia ran żywego Jezusa. Niektórzy 

spośród chrześcijan, choć nawróceni, mówili, że nie ma zmartwychwstania (dlatego musiał do 

nich św. Paweł napisać słowa przytoczone powyżej). Dobra Nowina była również odrzucana 

wprost: żydowscy przeciwnicy Jezusa rozpuścili plotkę, że uczniowie ukradli jego ciało z 

grobu; greccy słuchacze mowy Pawła na ateńskim Areopagu przerwali mu z lekceważeniem, 

gdy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Wreszcie i dzisiaj wielu z nas, chcących uważać się 

za chrześcijan, wyznaje, iż w zmartwychwstanie nie wierzy – albo też wątpi, wciąż na nowo 

pyta się o dowód, ze strachem myśli o śmierci (2). 

  

Przypisy: 
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