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Spotkanie ze Słowem Bożym
A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych 
wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, 
że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmar-
twychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; a je-
śli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie na-
sze daremne, daremna też wasza wiara; wówczas też 
byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy  
o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro 
umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie by-
wają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli 
Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; 
jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnę-
li w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy 

nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak 
Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.

I Koryntian 15,12-20

Zmartwychwstały Chrystus 
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli

Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Ty-
dzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie tego 
czasu ma nas prowadzić do świadomości tego, 
co dla nas czyni Bóg w Synu Swoim, w Jego 
męczeństwie i śmierci krzyżowej. Wielki Ty-
dzień jest niezwykły dlatego, że w tych dniach 
wspominamy ze zdumieniem wielką miłość 
Boga do każdego z nas. Święta Wielkanocne, 
bez prawdziwego przeżycia poprzedzających 
je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia 
ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej 
Miłości Boga do każdego z nas. Wiele rodzin 
przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich 
treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki 
i zakupy - jest to jeden z koszmarniejszych  
i najbardziej zaganianych tygodni w roku, czę-
sto brak czasu i sił nawet na pójście do kościo-
ła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Nie 
pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzi-
nach.

W moim rozważaniu na Wielki Tydzień  
i Święta Zmartwychwstania prowadzi nas 
tekst mówiący o zmartwychwstaniu Chrystu-
sa, mówiący o znaczeniu tego wydarzenia dla 
nas, dla naszej doczesności i wieczności.
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Często można dziś słyszeć najróżniejsze 
narzekania związane z naszym życiem, narze-
kania na pustkę, na beznadziejność w życiu. 
Wielu znajdzie się dzisiaj takich, którzy bardzo 
wyraźnie i głośno mówią o tym, że  nie widzą 
żadnego celu w swoim życiu, nie widzą dla sie-
bie żadnej przyszłości, dlatego też żyją z dnia 
na dzień. To bardzo pesymistyczne spojrzenie 
na życie nie bierze się z niczego. Ono powstaje 
tam, gdzie człowiek patrzy jedynie na to, co 
dotyczy jego ziemskiego życia, gdzie sądzi, że 
jego życie na tej ziemi trwa tylko jakiś czas, 
a ostatecznym celem tego życia, jego końcem 
jest i tak grób na cmentarzu. Iluż współcze-
snych tak właśnie żyje. Czytałem niedawno 
o sondażu dotyczącym zmartwychwstania 
przeprowadzonym w 14 krajach Europy. Oka-
zało się, że tylko 53% wszystkich wierzących 
w Boga wierzy w życie po śmierci. Tylko po-
łowa wierzących w Boga Europejczyków wie-
rzy w życie po śmierci. Rodzi się zatem w tym 
miejscu pewne pytanie: Czy zmartwychwsta-
nie Jezusa ma się ograniczać jedynie do Świąt 
Wielkanocnych obrosłych tradycją i różnymi 
obrzędami, niemających związku z naszym 
codziennym życiem? Czy zmartwychwstanie 
Chrystusa jest wydarzeniem jednorazowym 
w historii?

Gdybyśmy mieli tylko w taki sposób pa-
trzeć na swoje życie i tak przeżywać Święta 
Wielkanocne, to bylibyśmy - używając słów 
Apostoła czytanych przed chwilą - „ze wszyst-
kich ludzi najbardziej pożałowania godni”. 
Dlatego dla nas Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa to najważniejsze wydarzenie w hi-
storii tego świata. Aż trudno sobie wyobrazić, 
kim bylibyśmy, jakie byłoby życie nasze bez 
tej nadziei i wielkanocnej wiary. Co mieliby-
śmy do powiedzenia nad grobami naszych 
bliskich, kiedy boleśnie dotyka nas doświad-
czenie śmierci?

Tak, to wiara w zmartwychwstanie, wiara 
w wieczne życie nadaje naszej ziemskiej wę-
drówce sens, określa bardzo wyraźnie cel, do 
którego idziemy. To też jest powód do tego, 
aby tej cudownej wielkanocnej wieści mó-
wiącej, że Jezus żyje, bardzo mocno się trzy-
mać i w tej wierze iść przez swoje życie.

Są pewne prawdy, które trzeba najpierw 
przyjąć, by je potem zrozumieć. Istnieją ta-
jemnice, które, by je poznać, trzeba całkowicie 
zgłębić. Niekiedy trzeba się w nie rzucić tak, jak 
rzucamy się do wody, pewni, że się przed nami 
rozstąpi. Do takich prawd i tajemnic bezsprzecz-
nie należy Zmartwychwstanie Chrystusa. To 
jest cud, którego nigdy nie zgłębimy mocą 
swego rozumu czy filozoficznych spekulacji. Tu-
taj jest niezwykle ważny akt wiary, aby  ta-
jemnica zmartwychwstania mogła być naszym 
udziałem. Próżno byłoby wpatrywać się w 
pusty grób Chrystusa i puste miejsce po Nim, 
uznając, że to jest Jego koniec, że tutaj wszyst-
ko się przerywa. Apostoł nie może pogodzić się 
z takim stawianiem sprawy. Wzywa zatem Ko-
ryntian, wzywa i nas dzisiaj, abyśmy podnieśli 
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swój wzrok, aby ciemność grobu, do którego 
złożono Chrystusa, nie przesłoniła nam światła 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Jezus wyszedł 
ze Swego grobu. On naprawdę żyje.

Apostoł chce powiedzieć Koryntianom  
i nam dzisiaj, że gdyby nie było zmartwych-
wstania Jezusa, jego działalność, jego służba 
apostolska nie miałyby żadnego znaczenia, 
jak i wszelkie chrześcijańskie zwiastowanie 
Bożego Słowa. Zwiastowanie Bożego Słowa 
ma bowiem tylko jedną treść, a jest nią Je-
zus Chrystus. Jeśli zaś Chrystus jest martwy 
i dzisiaj nie żyje i nie działa, to poselstwo  
o Nim jest bezprzedmiotowe, a wszelkie mó-
wienie o Nim nie ma najmniejszego sensu. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest zatem jed-
nym z fundamentów naszej wiary. Wiara w 
to, że Jezus żyje, że zmartwychwstał, powodu-
je, że inaczej, w inny sposób patrzeć możemy 
na swoje własne życie i na cel tego życia. Tym 
celem jest bowiem i nasze zmartwychwstanie. 
Ten cel naszego życia został określony przed 
nami przez samego Chrystusa. On obiecał, że 
przyjdzie do Swoich uczniów, aby mogli żyć 
z Nim tam, gdzie On teraz jest. Te słowa, te 
zapowiedzi Chrystusa nabierają swej mocy 
i stają się rzeczywistością przez Jego cudow-
ne zmartwychwstanie, bowiem tylko Zmar-
twychwstały i Żyjący Chrystus może te obiet-
nice ostatecznie wypełnić.

Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu nie 
opieramy się na jakiejś filozofii stworzonej 
przez człowieka. To, co mówimy na ten temat 
wynika z Pisma Świętego. Wieść, którą z tego 
Pisma słyszymy, mimo różnych relacji zawar-
tych w Ewangeliach czy w Listach, jest jedna 
i mówi nam, że grób Chrystusa jest pusty, że 
On żyje, że zwyciężył śmierć. „Chrystus został 
wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli”. Widzimy zatem, że wia-
ra nie ogranicza się do stwierdzenia, że Jezus 
Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Ta 
wiara idzie dalej. Ona nam mówi, że wszy-
scy ci, którzy zasnęli w Panu, nie pozostaną 
w swoich grobach, nie pozostaną w ziemi. 
Oto bowiem, kiedy przyjdzie czas, opuszczą 
swój grób i wstaną do nowego i wiecznego 
życia. Na tym polega zwycięstwo Jezusa nad 

śmiercią. Gdyby po Wielkim Piątku pozostał  
w grobie, śmierć nadal panowałaby na świe-
cie, panowałaby nad nami. Jednakże Jezus 
w grobie nie zostaje, On z niego wychodzi, 
dlatego zapanowało życie, życie mocniejsze 
i silniejsze od śmierci. To jest najradośniejsze 
poselstwo, jakie niesie z sobą Wielkanoc. To 
nadaje cel i sens naszemu życiu. To jest naj-
większa i najwspanialsza pociecha nasza, kie-
dy w bólu i smutku, ze łzami przychodzi nam 
odprowadzać na cmentarz swoich bliskich. Ta 
nadzieja mówi nam, że tak jak Chrystus zmar-
twychwstał, oni również powstaną do życia 
i to do wiecznego życia. Takiej nadziei i po-
ciechy nie da nam nikt, tego nie da nam ten 
świat, nie da jej ludzka mądrość. Ta nadzieja  
i pociecha jest w Chrystusie, jest w Jego zmar-
twychwstaniu. Jest prawdą, że wiele z tej no-
wej rzeczywistości, rzeczywistości zmartwych-
wstania nie jest nam znane, ale podstawowe 
fakty są znane: tak jak Jezus będziemy wzbu-
dzeni z martwych, będziemy posiadali takie 
jak On chwalebne ciała. Dla ludzi wierzących 
zmartwychwstanie Pana Jezusa jest zatem 
czymś więcej niż historią: to dowód boskości 
Jezusa Chrystusa, gwarancja naszego odkupie-
nia i gwarancja naszego zmartwychwstania.

Wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa na 
nowo rozbrzmiewa w czasie wielkanocnym, 
stając się dla nas źródłem radości, a zarazem 
przypomnieniem, że pusty grób Chrystusa, to 
że On żyje powoduje, że życie nasze nabrało 
innej wartości. Choć po dzień dzisiejszy jest 
w nas lęk przed śmiercią, to jest także siła, 
która nie pozwala zamknąć naszego życia  
w ciasnych ramach wyznaczonych przez dwie 
daty. Nie jesteśmy przeznaczeni do nicości, ale 
do życia i to życia wiecznego, które nie jest 
ograniczone latami. Poselstwo wielkanocne 
na nowo nam o tym przypomina. Idźmy więc 
w duchu śladami Zmartwychwstałego, aby 
wzmacniać swą wiarę w nasze zmartwych-
wstanie przez Jezusa Chrystusa, 
który „z martwych wzbudzony 
został i stał się pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli”. Amen.

ks. Władysław Wantulok
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