
  

Święto życia 

20 kwietnia 2014 r. 

amiątka Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze i naj-

wspanialsze święto dla chrześcijan.  Nie wszyscy jednak uświada-

miają sobie wagę wydarzenia, które w tych dniach celebrujemy.  

Wiele osób traktuje ten czas wyłącznie jako wydłużony weekend 

oraz okazję do spotkań z rodziną i znajomymi czy do wyjazdu poza 

miasto. Przypomnijmy sobie zatem jeszcze raz i zastanówmy się 

nad tym, co takiego dokonało się 2000 lat temu i jakie to wydarze-

nie ma znaczenie dla naszej rzeczywistości. 

Święto życia – zwycięstwo nad śmiercią 

 „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 

choćby nawet umarł — żyć będzie”.(Jan 11:25) 

Jezus zwyciężył śmierć! Jednak zmartwychwstał nie do 

_______________ lecz do ______________ . 

Ta zasadnicza różnica polega na tym, że _____________________ 

_____________________________________________________ 

 

Grób, który przestał być grobem 

 „1Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jesz-

cze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zoba-

czyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. 
2Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do 

tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: Wzięli Pana z grobow-

ca i nie wiemy, gdzie Go położyli. 3Wyszedł więc Piotr oraz ten 

drugi uczeń i ruszyli do grobu. 4Biegli razem. Jednak ten drugi 

uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na 

miejsce. 5Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie 

wszedł. 6Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobow-

ca i zobaczył leżące płótna. 7Zobaczył też chustę, która okrywała 

P 



str. 2 Rozważania 

 

Mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. 8Za 

nim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobow-

ca. Zobaczył — i uwierzył. 9Wciąż do nich nie docierało, że we-

dług Pisma Jezus ma powstać z martwych”. (Jan 20:1-9) 

Grób był ________________ . Skoro grób był _______________ , 

przestał być grobem ponieważ ____________________________ . 

Niestety ciągle ludzie mają tendencję, by szukać Jezusa wśród 

umarłych. Budują pamiątkowe groby - prześcigając się w zdolno-

ściach artystycznych - chodzą je podziwiać i szukać szczególnego 

natchnienia.  

Dlaczego szukacie Żywego wśród umarłych? 

 „4Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich 

dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. 5One, zdjęte strachem, 

pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: Dlaczego szuka-

cie Żywego wśród umarłych? 6Nie ma Go tu, zmartwychwstał! 

Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei”. (Łk 

24:4-6) 

Dwaj posłańcy niebios zadają bardzo ważne pytanie: 

____________________________________________________? 

Nadal wiele osób, które deklarują, że są wierzące, szuka Jezusa 

wśród umarłych 

Ważność zmartwychwstania. 
„12Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z mar-

twych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwych-

wstania? 13Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie 

został wzbudzony. 14A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to da-

remne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. 
15Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczy-

liśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro 

rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. 16Bo jeśli umarli nie 

zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. 17A jeśli 
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Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara! Nadal ciążą 

na was grzechy! 18Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie — po-

ginęli. 19Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to 

jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania”. 

(1Kor 15:12-19) 

Chrześcijaństwo opiera się na realności zmartwychwstania. Jeśli nie 

ma zmartwychwstania, to: 

1) _________________________________________ (w.12) 

2) _________________________________________ (w.14) 

3) _________________________________________ (w. 14) 

4) _________________________________________ (w.15) 

5) _________________________________________ (w.17) 

6) _________________________________________ (w. 18) 

7) _________________________________________ (w. 19) 

Jezus zmartwychwstał, by się objawiać ludziom. 

„3Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przeją-

łem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, 4że został 

pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism. 
5Następnie ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu; 6a potem po-

nad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a 

niektórzy pomarli. 7Później ukazał się Jakubowi, a następnie 

wszystkim apostołom. 8Na końcu, po wszystkich, ukazał się też 

mnie…” (1Kor 15:3-8) 

Jezus zmartwychwstał, by się ____________________________ , 

tzn. by _______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Zastosowanie 
 

1. Przyjmij za fakt zmartwychwstanie Chrystusa i nie odrzucaj 

oferty życia wiecznego 

 

2. Skoro Chrystus chce się tobie objawić, daj Mu możliwość, 

by dokonał zmiany w twoim życiu tego, czego sam doko-

nać nie możesz (Gal 5:19-23) 

 

3. Bądź wytrwały w przekazywaniu prawdy o śmierci i zmar-

twychwstaniu Jezusa Chrystusa – spraw, by tegoroczne 

święta stały się Świętem Życia dla twoich bliskich i znajo-

mych. 
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