
Fakt 7: Szybkie rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.  

Każdy efekt ma swoją przyczynę. Kiedy historyk bada potężny ruch, zastanawia 

się, jakie były jego przyczyny i co go wywołało. Błyskawiczne rozprzestrzenianie 

się chrześcijaństwa w pierwszym wieku jest niekwestionowanym faktem. 

Pozostaje jednak pytanie, co wywołało ten ruch. Musiało mieć miejsce jakieś 

wydarzenie, które skłoniło wielce rozczarowanych uczniów do głoszenia 

z przekonaniem poselstwa o Jezusie. Mogło to być jedynie zmartwychwstanie 

Jezusa. Żydowski uczony Nowego Testamentu Pinchas Lapide napisał: „Gdyby 

załamana i zgnębiona grupa uczniów mogła z dnia na dzień przekształcić się 

w zwycięski ruch wiary, jedynie w wyniku autosugestii lub samozwiedzenia – 

bez potężnego doświadczenia wiary – byłoby to o wiele większym cudem niż 

samo zmartwychwstanie”.  

Po ukrzyżowaniu Jezusa uczniowie byli zdruzgotani. Całkowicie stracili pewność 

siebie, byli głęboko rozczarowani i pogrążeni w zupełnej beznadziei. 

Zmartwychwstanie Jezusa odwróciło ich życie o sto osiemdziesiąt stopni. 

Porażka stała się ich największym zwycięstwem. Z wielką pewnością głosili 

zmartwychwstanie swojego Pana i byli gotowi dla Niego żyć i umierać. 

1 List do Koryntian 15,20-26 

• Jaką nadzieję możemy mieć dzięki zmartwychwstaniu Jezusa?  

Apokalipsa Jana 1,17-18 

• Jaką obietnicę Jezus daje Janowi i też nam? 

• Co ta nadzieja oznacza dla ciebie? 

Zmartwychwstanie Jezusa dowodzi, że Bóg jest silniejszy niż śmierć. On nas 
kocha i chce byśmy żyli więc wyznaczył czas zmartwychwstania dla umarłych.   

Osobiste zastosowanie 

• Czy osobiście jesteś przekonany, że Jezus zmartwychwstał? 

• Jakie znaczenie ma to wydarzenie dla ciebie osobiście? 
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LB 10: ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA 

Cele 

• Przedstawić historię zmartwychwstania Jezusa. 

• Wzmocnić wiarę w to, że Jezus zmartwychwstał. 

• Wyjaśnić jakie to ma znaczenie dla każdego osobiście. 

Wprowadzenie 

Pierwsi chrześcijanie byli w tej kwestii zgodni: grób, w którym Jezus został 
złożony, był pusty, ponieważ został On wskrzeszony z martwych trzeciego dnia. 
Każdy, kto chce mieć pewność, że wiara chrześcijańska jest prawdziwa, musi 
sam dla siebie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy zmartwychwstanie Jezusa jest 
faktem historycznym czy fikcją.  

1 List do Koryntian 15,12-19 

• Jakie znaczenie dla Pawła ma to, czy Jezus zmartwychwstał czy nie? 

Dla Pawła jest to kwestia podstawowa. Jeśli Jezus naprawdę zmartwychwstał, 
to wiara chrześcijańska jest absolutnie prawdziwa, ponieważ tylko Bóg może 
wzbudzać umarłych. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to wiara chrześcijańska 
jest całkowicie zła, ponieważ została zbudowana na kłamstwie. Dlatego tak 
ważne jest, abyśmy jednoznacznie wyjaśnili tę kwestię.  

Ewangelia Mateusza 28,1-15 

• Jakie wydarzenia były związane ze zmartwychwstaniem Jezusa?  

• Jak zareagowali arcykapłani i starsi, kiedy strażnicy opowiedzieli im o tym, 
czego doświadczyli? Na ile wiarygodne, według ciebie, jest ich wyjaśnienie 
pustego grobu? 

Teraz przyjrzymy się zmartwychwstaniu oczami historyka. Zadaniem 
historyków jest ocena, czy dane zdarzenie jest legendą czy faktem 
historycznym. Przyjrzyjmy się 7 faktom związanym ze zmartwychwstaniem 
Jezusa. 
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Fakt 1: Zmartwychwstanie Jezusa było przepowiedziane w Starym 

Testamencie.  

Faktem jest, że już w pismach Starego Testamentu jest przepowiedziane, że 

Mesjasz zostanie zabity i powstanie z martwych (Księga Izajasza 53,10-12; 

Psalm 16,10). Sam Jezus wyjaśnił swoje zmartwychwstanie uczniom na 

podstawie tych starotestamentowych proroctw (Ewangelia Łukasza 24,25-

27.44-47). Dla pierwszych chrześcijan to przesłanie było sednem ich głoszenia 

(Dzieje Apostolskie 2,24-36; 4,33; 13,30-37; 17,3). Zmartwychwstanie Jezusa 

nie jest zatem późniejszym wymysłem chrześcijan. 

Fakt 2: Wczesne źródła świadczą o zmartwychwstaniu Jezusa. 

Im mniejszy jest odstęp czasowy między najwcześniejszym źródłem 

donoszącym o jakimś wydarzeniu a czasem, w którym (rzekomo) miało ono 

miejsce, tym bardziej prawdopodobne jest, że jest to rzeczywiście wydarzenie 

historyczne. Jeśli najwcześniejsze źródło relacjonujące zdarzenie powstało za 

życia naocznych świadków, to prawdopodobieństwo, że zdarzenie faktycznie 

miało miejsce, jest bardzo wysokie. Z drugiej strony natomiast, jeśli odległość 

czasowa jest bardzo duża, to prawdopodobieństwo, że jest to legenda, jest 

bardzo wysokie. Zmartwychwstanie Jezusa jest opisywane w bardzo wczesnych 

źródłach. W 1 Liście do Koryntian 15,3-5 Paweł opisuje najstarsze zachowane 

chrześcijańskie wyznanie wiary. Słowa te nie są autorstwa Pawła; przekazuje 

on tylko to, co sam przejął (werset 3.). Paweł napisał 1 List do Koryntian około 

roku 55, czyli za życia tych, którzy byli świadkami zmartwychwstania Jezusa. 

Ważne jest również, aby pamiętać, że Nowy Testament jest zdecydowanie 

najlepiej zachowanym dziełem starożytności. Odnaleziono tak wiele różnych 

rękopisów Nowego Testamentu, że jego datowanie i wierność przekazu są 

uważane za pewne. Zatem sprawozdania o zmartwychwstaniu Jezusa nie 

zostały wymyślone i dodane wiele wieków później. 

Fakt 3: Jezus naprawdę żył i został ukrzyżowany.  

To, że Jezus Chrystus żył jest niekwestionowanym faktem historycznym. 

Świadczą o tym również źródła pozabiblijne. 
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Rzymski historyk Tacyt (ok. 58-100 n.e.) napisał: „Nazwa ich wywodzi się od 

Chrystusa, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez 

prokuratora Pontu – Piłata”. Fakt, że Jezus żył, nie jest kwestionowany przez 

tych, którzy zaprzeczają Jego zmartwychwstaniu.  

 Fakt 4: Jezus został pochowany w grobie Józefa z Arymatei. 

W przypadku spornej kwestii, jeśli obie strony są co do czegoś zgodne, to 

prawdopodobieństwo, że tak naprawdę było, jest wysokie. W temacie 

zmartwychwstania Jezusa zarówno Jego naśladowcy, jak i przeciwnicy mówią, 

że Jezus został pochowany w grobie Józefa z Arymatei. Łatwo byłoby 

udowodnić coś innego, gdyby tak nie było. 

Fakt 5: Grób był pusty. 

W tej kwestii sprawa ma się podobnie. Obie strony zgadzają się, że grób był 

pusty. Mają jednak różne wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Osiągnięto 

porozumienie co do samego faktu. Byłoby bardzo łatwo udowodnić coś 

przeciwnego, gdyby tak nie było. Przywódcy żydowscy twierdzili, że uczniowie 

ukradli ciało Jezusa i potajemnie je pogrzebali, aby móc twierdzić, że On żyje. 

Jednak na ile jest to prawdopodobne, kiedy weźmiemy pod uwagę rzymskich 

żołnierzy, którzy pilnowali grobowca? Interesujące jest również to, że to kobiety 

odkryły pusty grób i świadczyły o zmartwychwstaniu Jezusa. W tamtym czasie 

zeznania kobiet nie były wiele warte. Gdyby zmartwychwstanie Jezusa było 

jedynie legendą wymyśloną w późniejszym czasie, to w podaniach pusty grób 

zostałby odkryty przez mężczyzn.  

Fakt 6: Było wielu świadków zmartwychwstania.  

Jeśli zdarzenie zostaje opisane w czasie, gdy nadal żyje wielu świadków, którzy 

mogą to potwierdzić, to prawdopodobieństwo, że to zdarzenie rzeczywiście 

miało miejsce, jest bardzo wysokie. W 1 Liście do Koryntian 15,6-7 Paweł mówi 

o tym, że było wielu świadków zmartwychwstania. To tak, jakby mówił: „sami 

ich o to zapytajcie”. 
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