
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj – Zmartwychwstał!” (Łk 24, 5-6) 

 

Wstaje świt. Fale lekko wzburzonego morza uderzają o brzeg. Nad brzegiem śpi dwoje ludzi. 

Opodal konie wyciągają swoje długie szyje, jakby wyczuwały zbliżające się niebezpieczeństwo. Ci 

dwaj to rycerz jego giermek, wracający do ojczyzny z dalekiej Palestyny, gdzie walczyli o grób 

Chrystusa. Nagle rycerz budzi się i widzi przed sobą dziwną postać szczelnie okrytą w czarną 

opończę, o twarzy z której nic nie można wyczytać. Kto jesteś pyta rycerz? Ja jestem śmierć wkrótce 

przyjdę po ciebie i twego giermka. Rycerz podejmuje walkę o życie. Proponuje śmierci rozegranie 

partii szachów – stawiając warunek, że jeśli wygra będzie żył wiecznie. Rozgrywa się wielka gra 

o życie, ale rychło nadchodzi moment kiedy rycerz uświadamia sobie, że nie ma żadnej szansy 

zwycięstwa. Zdenerwowany rozrzuca figury szachowe a śmierć mówi: Człowieku czy nie wiedziałeś, 

że ze mną jeszcze nikt dotąd nie wygrał? To scena, którą ukazał nam Ingmar Bergman (1918-2007) 

w filmie „Siódma pieczęć”. A jednak był ktoś, kto zwyciężył śmierć. To właśnie Bóg - Człowiek 

Jezus Chrystus, który okazał się prawdziwym zbawicielem świata i zwycięzcą grzechu, śmierci 

i szatana. To Ten, o którym Kościół w Wielką Sobotę śpiewa hymn o jedynej z pośród tysiąca 

niezliczonych nocy, która nazwana została Wielką Nocą, w której Chrystus żywy powstał z grobu.  

„O zaiste Błogosławiona Noc, która: 

Oddala zbrodnie 

Zmywa przewiny 

Rozpala ciemności grzechu 

Noc, w której się łączą sprawy nieba i ziemi, sprawy Boski z ludzkimi”. 

Triumf Zmartwychwstałego Pana głosi Kościół od dwudziestu wieków: „Zmartwychwstał 

Pan prawdziwie, Alleluja”.  

Gdyby nasze wyznanie wiary kończyło się słowami ukrzyżowan, umarł i pogrzebion – gdyby 

tym smutnym akordem kończyło się dzieło Chrystusa na ziemi, wówczas chrześcijaństwo byłoby 

budowlą bez fundamentów, nie miało by sensu i dawno by przeminęło. Owszem byłoby wzniosłym 

systemem filozoficzno – moralnym, nauka Chrystusa byłaby wzniosła, ale kto potrafiłby ukochać 

Chrześcijaństwo nad życie – gdyby jego założycielem był tylko człowiek – choć mądry i święty - ale 

tylko człowiek? Teraz dopiero rozumiemy Chryste sens Twojego trwania na krzyżu do końca. 

Pozostałeś cichym i wydawać by się mogło bezradnym wobec wrogów, aby po trzech dniach ukazać 

Swą Boską Moc i zawstydzić tych, którzy cieszyli się przedwczesnym triumfem Wielkiego Piątku. 

Teraz dopiero rozumiemy wielkość dalszych słów wyznania wiary: „trzeciego dnia zmartwychwstał”. 

Ten radosny akord zmartwychwstania Jezusa to prawdziwy sens i siła ludzi wiary, która pozwala 

nam trwać mimo cierpienia, krzywdy i niesprawiedliwości. Wielki kaznodzieja Francji bp Jacques 

Bossuet (1627-1704) powiedział:  

„Zmartwychwstanie jest centralnym wydarzeniem historii  

i największym dowodem na bóstwo Jezusa, 

- bowiem dotąd nikt jeszcze śmierci nie pokonał”. 

Prawdę zmartwychwstania rozumieli doskonale chrześcijanie pierwszych wieków, którzy na 

grobach swoich bliskich wypisywali jedno – wszystko mówiące słowo 

„Resurgamus – Zmartwychwstaniemy” 

Oby ta prawda stała się udziałem szczęśliwości wiecznej dla każdego z nas. 
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