
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA  

Wielkanoc to wspomnienie wydarzenia, które jest 
fundamentem całej naszej nadziei, radości i szczęścia. 
Przedstawmy kilka argumentów na Zmartwychwstanie  
Jezusa. 

Brak debaty o fakcie Zmartwychwstania.  
Wczesny Kościół dyskutował nad wieloma kwestiami w tym nad  

naturą Zmartwychwstania, nigdy jednak nad samym faktem Zmartwych-
wstania, który był oczywisty i niepodważalny. 
 

Wiara męczenników. 
Jak mówił męczennik Ignacy w 108 roku po Chrystusie: „On praw-

dziwie zmartwychwstał, a przynaglał Go Ojciec, który tak samo powoła         
z martwych nas, wierzących w Niego przez Chrystusa Jezusa”. Krótko po 
wypowiedzeniu tych słów męczennika rozszarpały lwy.  
 

Rzekomo „wykluczające się” świadectwa. 
Ewangeliści w swoich opisach zawarli wiele różnych szczegółów        

z których każde wspomina fakt zmartwychwstania. Sceptyczni czytelnicy 
Biblii wskazują na istnienie sprzeczności pomiędzy wieloma przekazami, 
zaś obrońcy Pisma Świętego tłumaczą, że mogą one współistnieć. Często   
w takich dyskusjach tracimy to, co najistotniejsze: przekazy te ukazują            
doświadczenia różnych ludzi dotyczące tego samego wydarzenia, nie są zaś 
świadomym działaniem jakiejś grupy w celu „wykreowania” faktu. 

 

Narodziny historycznej religii. 
Chrześcijaństwo rozwijało się pomimo prześladowań, i to wcale nie 

dzięki przymiotom apostołów czy szczególnym korzyściom z wyznawania 
wiary. Apostołowie byli ludźmi słabymi, a za wyznawanie nauki Jezusa           
groziła śmieć. Tym, co pozwoliło rozwijać się wierze w Chrystusa, było          
doświadczenie Zmartwychwstania, którego świadkami byli pierwsi chrze-
ścijanie.  
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Źródła niechrześcijańskie. 
Tacyt, Pliniusz Młodszy, Józef Flawiusz, wspomina Jezusa także 

Talmud. Józef Flawiusz, żydowski historyk, napisał w 93 roku  historię, w 
której wspomina się, że Jezus został ukrzyżowany, a potem  pojawił się ży-
wy pośród swoich naśladowców. Tacyt zauważył bardzo istotną rzecz – 
dlaczego to śmierć Jezusa nie była końcem religii, którą głosił? Dlatego wła-
śnie, że powstał z martwych. 

 

Nawrócenie Szawła. 
Ta niebywała przemiana – z Szawła zgorszonego nauką chrześcijan 

w Pawła, który nie ustaje w głoszeniu tejże nauki – ma sens jedynie w świe-
tle zmartwychwstania Chrystusa. Nawrócenie jest fundamentem jego wia-
ry. Wypowiada nawet takie oto słowa: „A jeśli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 
15, 14). Św. Paweł postawił wszystko na rzeczywiste Zmartwychwstanie i 
do tego samego przynagla nas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Źródła niechrześcijańskie. 

Tacyt, Pliniusz Młodszy, Józef Flawiusz, wspomina Jezusa także 
Talmud. Józef Flawiusz, żydowski historyk, napisał w 93 roku   historię, w 
której wspomina się, że Jezus został ukrzyżowany, a potem pojawił się ży-
wy pośród swoich naśladowców. Tacyt zauważył bardzo istotną rzecz – 
dlaczego to śmierć Jezusa nie była końcem religii, którą głosił? Dlatego wła-
śnie, że powstał z martwych. 

 

Nawrócenie Szawła. 
Ta niebywała przemiana – z Szawła zgorszonego nauką chrześcijan 

w Pawła, który nie ustaje w głoszeniu tejże nauki – ma sens jedynie w świe-
tle zmartwychwstania Chrystusa. Nawrócenie jest fundamentem jego wia-
ry. Wypowiada nawet takie oto słowa: „A jeśli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 
15, 14). Św. Paweł postawił wszystko na rzeczywiste Zmartwychwstanie i 
do tego samego przynagla nas.  

 
 


