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Spotkanie ze Słowem Bożym
A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! Wtedy zatrwożyli 
się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: Czemu jesteście 
zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce 
moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie 
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce 
i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu 
co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A On 
wziął i jadł przy nich. Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do 
was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie 
w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby 
mogli zrozumieć Pisma

Ewangelia Łukasza 24,36-45

Zmawychwstały Chrystus otyka się z uniami
Kolejny raz dane nam jest słyszeć wielkanocne 

poselstwo. Jest ono bardzo ważne i istotne dla 
całego Chrystusowego Kościoła, jak i dla każdego 
z nas z osobna. Można powiedzieć, że stanowi ono 
fundament cheścijaństwa. Trudno wyobrazić so-
bie, gdyby tego poselstwa mogło nagle zabraknąć. 
Wielkanoc jest najstarszym cheścijańskim świę-
tem. Postawmy pytanie:  Jaka jest treść wielkanoc-
nego poselstwa?

Poselstwo to mówi, że Jezus Chrystus zmar-
twychwstał, że Jego grób jest pusty. Jest to ey-
wiście poselstwo niezwykłe, bo wykraające poza 
nasze ludzkie zdolności poznania i rozumowania. 
Poselstwa wielkanocnego nie da się wytłumayć 
rozumowo, to nie jest dziedzina nauki ścisłej, gdzie 
jest dany wzór, do którego teba wstawić liby 
i wychodzi wynik. To jest powód, dla którego lu-
dziom od samego poątku trudno było uwieyć 
w fakt zmawychwstania Chrystusa. Z wielkim 
trudem prawda o zmawychwstaniu naszego 
Pana torowała sobie drogę do świadomości Jego 
uniów, choć byli najbliżej Jezusa, którego słyszeli, 
jak zapowiadał, że zmawychwstanie. Nie bardzo 
pekonywał ich o tym pusty grób Chrystusa, nie 
do końca też uwieyli świadectwu, jakie złożyły 
ped nimi kobiety, które pekonywały ich, że 
Jezus żyje. Teba powiedzieć, że podobne wątpli-
wości, co do faktu zmawychwstania ma i wielu 
wółesnych ludzi. Dlatego też sam zmawych-
wstały Jezus pychodzi do swoich uniów, aby 
ostatenie rozwiać ich wątpliwości, co do tego, że 
faktynie żyje, że wstał z mawych. Chrystus chce 
swoim uniom i nam świętującym tegoroną 
Wielkanoc pokazać także i to, jakie są konsekwen-
cje faktu Jego zmawychwstania.

Świadectwo zmawychwstałego Chrystusa ma 
doprowadzić do tego, aby Jego uniowie wyzbyli 
się wszelkiego lęku i obawy, które zagościły w ich 
sercach po śmierci kyżowej Chrystusa. Teraz na 
własne oy mogą oglądać, że Jezus żyje, a więc 
nie mają się już ego obawiać. Chrystus pyno-
si im dar pokoju. „... i ekł: Pokój wam! Wtedy 
zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą 
ducha. Le On ekł im: Czemu jesteście zatrwo-
żeni i emu wątpliwości budzą się w sercach wa-
szych?”. Lęk i perażenie apostołów wypływały 
z dwóch źródeł: najpierw z obawy ped Żydami, 
jak również ped peśladowaniem z ich strony, 
a potem mimo wszystko nie mieli jesze pewno-
ści, y Jezus faktynie zmawychwstał. Czy jego 
pojawienie się nie jest pypadkiem ukazaniem się 
Jego ducha? Żyjąc w wewnętnej rozterce, nie mo-
gli się zdecydować na jasne i wyraźne ojenie 
prawdzie w oy i pyjęcie świadectwa o Zmar-
twychwstałym.

Myślę, że coś podobnego, podobne oducia 
mają miejsce nieraz i w naszym życiu. Lęk, nie-
pokój, wewnętna rozterka pesłaniają nam 
Chrystusa i rodzą wątpliwości, y eywiście On 
jest, y interesuje się nami, y chodzi Mu o nasze 
zbawienie i szęście. Jednakże w tych wszystkich 
pytaniach i wątpliwościach Chrystus pychodzi 
do łowieka, pychodzi i mówi także i do nas 
wszystkich: „Pokój wam, nie lękajcie się, ja jestem 
z wami”. To jest powód, dla którego we wszystkich 
naszych kłopotach, zmawieniach, we wszelkich 
trudnościach, które dotyą naszej codzienności, 
winniśmy Chrystusowi zaufać. Mamy mu zaufać, 
ponieważ On nie jest dla nas tylko postacią z hi-
storii, taką jak wiele innych, które były wielkie 
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i zapisały się na kaach historii tak, że uymy 
się o nich w szkole. On jest z nami, tak jak był 
kiedyś z apostołami i wszystkimi, któy uwieyli 
w Niego na pesteni dziejów. On jest z nami! 
On najlepiej zna nasze kłopoty i troski, On nigdy 
nie opusza, On na pewno wyprowadzi z każdej 
trudnej sytuacji. Teba Mu tylko zaufać, teba 
uwieyć świadectwu, jakie otymujemy o Nim 
z Ewangelii, które mówi, że On żyje i pozostaje bez 
perwy py tych, któy w Niego wieą.

Aby nas utwierdzić we wiee w swoje zmar-
twychwstanie, Jezus daje nam dziś cały szereg 
argumentów na potwierdzenie tej prawdy. Może-
my o nich peytać w cytowanym na poątku 
fragmencie. Na jakie fakty zwraca uwagę Łukasz 
ewangelista?

Najważniejszy z nich wydaje się ten, że oto 
Jezus prosi uniów o jedzenie. Uniowie podali 
mu rybę, plaster miodu, a On jadł wobec nich. 
Wszystko jest możliwe: możliwe jest pywidzenie, 
możliwa jest zjawa, możliwa jest halucynacja, y 
zbiorowa sugestia, ale niemożliwe jest, aby duch 
jadł. Sam Chrystus rozwiązuje ten problem, gdy 
mówi: „Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak wi-
dzicie, że ja mam”. Zatem argumenty podane pez 
Chrystusa są nie do podważenia. Wydaje się, że 
tym ostatatnim argumentem Jezus pekonał Swo-
ich uniów. Od tej chwili już w oparciu o ten fakt 
zmawychwstania Chrystusa będą żyć i działać. 
Będą głosić i składać wobec świata świadectwo  
o ukyżowanym i zmawychwstałym Jezusie 
Chrystusie. Utwierdzeni pez samego Chrystusa 
będą pewni tego, że żadna siła i moc nie oderwie 
ich od Chrystusowej miłości. W oparciu o wiarę 
w Chrystusa będą wypełniać swoją misję, zleconą 
im pez Boskiego Mista.

Od tamtych asów nic się nie zmieniło. Na-
szym zadaniem jest naśladowanie uniów nasze-
go Pana, to znay, że i my utwierdzeni we wiee 
w zmawychwstałego Chrystusa powinniśmy, 
każdy według swoich możliwości, głosić sobie 
i głosić wokoło siebie Chrystusa ukyżowanego 
i zmawychwstałego. Głosić i żyć tym Chrystu-
sem, który po to pyszedł na świat, abyśmy życie 
mieli i w to życie obfitowali (Jan 10,10). Chrystus 
i dziś staje ped nami, aby nas swoim życiem ubo-
gacić i aby nas pekonać, co do tego, że ten kto 
w Niego wiey, nie ume na wieki. Wiara 
w zmawychwstałego Jezusa Chrystusa ma opro-
mienić całe nasze życie i utwierdzić nas w pe-
konaniu, że pełne i szęśliwe życie ludzkie jest 
możliwe, ale tylko w łąności z ukyżowanym 
i zmawychwstałym Jezusem Chrystusem.

Aby zrozumieć sens tej prawdy, Chrystus nie 
tylko ukazał się uniom, ale na ten temat z nimi 

rozmawiał. Ewangelista Łukasz pekazuje nam 
dzisiaj tylko ęść tej rozmowy, ale jest to urywek 
niezwykle istotny. Chrystus pypomina uniom, 
że to, co miało miejsce w Wielki Piątek i w cudow-
ny wielkanocny poranek, jest wypełnieniem tego 
wszystkiego, co było na temat Chrystusa zapowia-
dane w Bożym Słowie. Pypominając im o tym 
wszystkim, chciał im równoeśnie pypomnieć, 
że to On właśnie jest tym obiecanym Mesjaszem 
i Zbawcą ludzkości. Oni zaś takiego, a nie innego 
Mesjasza mają tej ludzkości głosić i składać o Nim 
świadectwo. Chodzi o takiego Mesjasza i Zbawi-
ciela, który wzywa do pokuty i głosi odpuszenie 
gechów. ostołowie zrozumieli sens i cel swego 
powołania. Doszli do wniosku, że jeśli Chrystus 
prawdziwie zmawychwstał, to nie zostaje nic 
innego, jak świadyć o tym Chrystusie, który 
wzywa ludzi do pokuty i jednoeśnie ofiarowu-
je wszystkim możliwość odpuszenia gechów, 
życia i zbawienia. To wszystko, do ego Jezus 
wzywa, ma sens, jeśli popatymy na to w świetle 
Jego zmawychwstania. To, co zmawychwstały 
Jezus Chrystus pynosi, jest potebne każdemu 
łowiekowi. Teba tylko tego chcieć, chcieć sko-
ystać z tego wszystkiego, co daje nam śmierć 
i zmawychwstanie Chrystusa. Zatem i nam te-
ba pokutować i stale nawracać się do Niego, gdyż 
pez zmawychwstanie Jezusa Chrystusa pybli-
żyło się do nas Królestwo Boże.

Ped nami po raz kolejny w naszym życiu ra-
dosne święta wielkanocne i peżywanie niezwy-
kłego wielkanocnego poselstwa o tym, że Jezus 
żyje, że jest razem z nami. Pamiętajmy jednak, że 
ta wielkanocna wieść nie dotyy tylko dwóch 
świątenych dni, ale całego naszego życia. Na 
Chrystusa bowiem winno być zawsze i wszędzie 
ukierunkowane nasze życie, gdyż On jest siłą, 
mocą i nadzieją naszą na teraźniejszość i pyszłość 
naszego życia. ostoł Paweł w Liście do Kolosan 
pisze: „A tak jeśliście wzbudzeni  z Chrystusem, 
tego co w góe szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po 
prawicy Bożej” (3,1). Niech to wezwanie ostoła 
i nas wszystkich prowadzi w naszym świętowaniu 
tegoronej Wielkanocy, jak i każdego następnego 
dnia, abyśmy na żyjącego Chrystusa nakierowy-
wali nasze życie, by był dla nas największą ra-
dością naszego życia i fundamentem, na którym 
będziemy budowali swoje życie i pez to składali 
o Nim świadectwo wobec tego świa-
ta. Amen

ks. Władysław Wantulok


