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Credo chrześcijańskie - wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie - osiąga punkt
kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał.
Człowiek w swoim życiu przyjmuje wiele prawd, ważnych, mniej ważnych, czasem tylko
zasłyszanych, a czasem potwierdzonych przez własne doświadczenie. Życie ludzkie bazuje bardzo
często na ustalonych prawach, zaakceptowanych prawdach, które mają pomagać i ukierunkowywać
na to co powinno być najważniejsze w życiu. Jedną z takich prawd, mających kolosalne znaczenie
dla Chrześcijanina jest prawda o zmartwychwstaniu.
Każdy z nas z pewnością słyszał wiele razy samo słowo „zmartwychwstanie”. Na pewno rozumie je
na swój własny sposób, ale czy rzeczywiście zrozumiał to co jest najistotniejsze w samym fakcie
zmartwychwstania.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawową prawdą naszej wiary. Bez niej trudno by było
zaakceptować to co Chrystus czynił i czego nauczał. Ponadto wszelkie inne prawdy religijne trudne
do zrozumienia przez nasz rozum znajdują swe wytłumaczenie, a przynajmniej potwierdzenie w
zmartwychwstaniu Jezusa.
Ale czy fakt zmartwychwstania może być potwierdzony z historycznego punktu widzenia?
Wiemy, że sam moment zmartwychwstania Jezusa nie był uchwytny dla ludzkiego umysłu. Nikt
tego nie widział. Dlatego też to co może potwierdzić historyczność zmartwychwstania Chrystusa
koncentruje się na trzech rzeczach.

Po pierwsze, zmartwychwstanie Jezusa wypełnia prorocze zapowiedzi, mówiące o cierpieniu,
śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (Łk 24, 26-27.44-48; Mk 8, 31; 9,9-31; 10,34; Mt 28,6; Mk
16,7; Lk 24,6-7).
Po drugie, fakt pustego grobu jest kolejnym dowodem potwierdzającym historyczność
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (Łk 24, 5-6). Oczywiście pusty grób nie jest bezpośrednio
dowodem, ale stanowi on dla nas istotny znak, mówiący o tym, że Jezusa Chrystusa nie było w
grobie, w którym został złożony.
Po trzecie, liczne ukazywania się Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, są następnym dowodem na
historyczność zmartwychwstania Chrystusa. Św. Paweł mówi, że Jezus ukazał się ponad pięciuset
braciom (1 Kor 15,3-8).
Takie są dowody doświadczalne, historyczne na potwierdzenie zmartwychwstania Jezusa. Co
jeszcze wnosi w nasze życie zmartwychwstanie Jezusa i co nam obiecuje? Ukazywanie się
Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu ma dla nas nie tylko znaczenie historyczne na potwierdzenie
prawdy o zmartwychwstaniu, ale również odpowiada nam na pytanie dotyczące formy, czy istoty
ludzi ego ciała po zmartwychwstaniu. Pokazuje nam jak będzie wyglądało nasze ciało i w jakiej
formie będzie istniało.
Liczne objawienia Jezusa zmartwychwstałego poświadczają, że Jego ciało nie było duchowe. To
przekonanie wynika z kontaktu z uczniami, jak np.: wspólne spożywanie posiłku (Łk 24, 30. 41-43;
J 21, 13-15) i dotykanie ciała Jezusa (Łk 24, 39; J 20,27).
Wydarzenia te potwierdzają więc, że Jezus zmartwychwstały nie był duchem, ale że miał ciało, to
samo ciało, które zostało umęczone i ukrzyżowane (Łk 24, 40; J 20.20.27). Chociaż to jego ciało
posiadało nowe właściwości. Było to ciało już uwielbione, tzn., nie ograniczone ludzkim czasem, czy
przestrzenią, ale mogło uobecniać się na swój sposób gdziekolwiek chciało i kiedy chciało objawić
się ludziom (Mt 28,9.16-17; Łk 24,15.36; J 20,14.19.26; 21,4).
Ponadto zmartwychwstanie Jezusa nie było powrotem do życia ziemskiego jak to miało miejsce w
przypadku Łazarza (J 11,1-44), córki Jaira (Mk 5, 35-43), czy młodzieńca z Naim (Lk 7, 11-17), ale
było przejściem ze stanu śmierci do innego, chwalebnego życia poza czasem i przestrzenią.
Tak wygląda prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, potwierdzająca Jego Synostwo Boże,
nasze usprawiedliwienie z grzechów przed Bogiem, udzielenie nam mocy do czynieniu dobra, a
także udzielenie radości i nadziei na nasze osobiste zmartwychwstanie (1 Kor 15, 20-22).
Zmartwychwstanie Jezusa stanowi więc centrum naszej wiary i nadziei dla wszystkich Chrześcijan.
Wobec świadectwa Pisma św., trudno by było nie uznać zmartwychwstania za fakt historyczny.
Choć sami wiemy, że nie jest łatwo uwierzyć w zmartwychwstanie. Ten kto chce przyjąć ten fakt za
prawdę musi okazać swą wiarę. Bez nie sama prawda o zmartwychwstaniu nie jest łatwa do
przyjęcia. Bowiem wiara w tę prawdę rodzi się z działania łaski Bożej i z bezpośredniego i
osobistego doświadczenia Jezusa zmartwychwstałego.
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Czyż nie cud to, czyś jeszcze nie zdał sobie sprawy.
Że to Bóg ciebie wybrał, że On cię ocalił.
Żeś jak tylu nie zginął na murach Warszawy,
Nie rozszarpał cię granat i mur nie przywalił?

Żeś później nie utonął we krwi polskiej rzece,
Żeś nie szedł przez Europę o zebranym chlebie
i że cię ominęły Oświęcimia piece.

Choć tylu w nich zginęło? I lepszych od ciebie.

Żeś własnymi rękami dzieci swych nie chował,
Że ciała ci moskiewskie nie szarpały kleszcze?
Jak to? I za to wszystko Bogu-ś nie dziękował?
Jakże musisz weń wierzyć, że Go prosisz jeszcze!

