KATECHEZA 7
„CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE
ZMARTWYCHWSTAŁ”
(por. Łk 24, 34)
ks. Waldemar Szlachetka, Danuta Kamińska
CEL: Ukazać prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i obietnicy naszego w Nim zmartwychwstania oraz wyznać wiarę w zbawienie, będące konsekwencją
zmartwychwstania.
1. SYTUACJA EGZYSTENCJALNA: OPOWIEŚĆ O WIĘZIENIU
Kiedy złoczyńca zostaje skazany na dożywocie, jest zrozumiałe, że nie chce iść
do więzienia, ponieważ wie, że już stamtąd nie wyjdzie. Próbuje więc uciec za wszelka
cenę. Aby temu zapobiec, policjant zakłada mu kajdanki i prowadzi do więzienia. Obaj
muszą wejść do więzienia. Policjant, wprowadziwszy więźnia, wychodzi wolny, podczas gdy przestępca zostaje uwięziony. Jezus zrobił to samo, by uwięzić nasz grzech.
Zaniósł go aż do grobu, zamknął i pogrzebał. Ale trzeciego dnia Jezus wyszedł z grobu i zostawił tam nasz grzech. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezus pokonał najgorszą
konsekwencję grzechu: śmierć. Dlatego możemy śpiewać jako zwycięzcy: Gdzie jest,
o śmierci twoje zwycięstwo (1 Kor 15, 55). Chrystus zmartwychwstał i nas wskrzesił
razem z sobą [J.P. Flores, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych].
2. SŁOWO BOŻE
A. OBRAZ BIBLIJNY

Łk 24, 1-11
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane
wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana
Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn
w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do
nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy
musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to
wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się
czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Pytania do testu:
1. Dlaczego niewiasty poszły do grobu?
2. Jakie reakcje wzbudziły w nich słowa aniołów o zmartwychwstaniu?
3. Co uczyniły po powrocie od pustego grobu?
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B. INNE TEKSTY BIBLIJNE UKAZUJĄCE PRAWDĘ
O ZMARTWYCHWSTANIU

1 Kor 15, 3-4
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie
z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem.
1 Kor 15, 14
A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
także wasza wiara.
2 Kor 5, 15.17-18
A właśnie za wszystkich umarł [Chrystus] po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jeżeli więc ktoś pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto [wszystko] stało
się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.
3. WYJAŚNIENIE TEOLOGICZNE
KKK 642, 655
642 Wszystko, co wydarzyło się w czasie tych dni paschalnych, angażuje każdego z Apostołów – szczególnie Piotra – w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się
w poranek wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwstałego będą oni fundamentami
Jego Kościoła. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera się na świadectwie konkretnych ludzi, znanych chrześcijanom i w większości żyjących jeszcze pośród nich.
Tymi „świadkami Zmartwychwstania Chrystusa” są przede wszystkim Piotr i Dwunastu, ale nie tylko oni: Paweł mówi bardzo jasno, że Jezus ukazał się pięciuset osobom
równocześnie, a ponadto Jakubowi i wszystkim Apostołom.
655 Wreszcie Zmartwychwstanie Chrystusa – i sam Chrystus Zmartwychwstały
– jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania: „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli... I jak w Adamie wszyscy umierają, tak
też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 20-22). W oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus Zmartwychwstały żyje w sercach wiernych. W Nim chrześcijanie
„kosztują mocy przyszłego wieku” (Hbr 6, 5), a ich życie zostało wprowadzone przez
Chrystusa do wnętrza życia Bożego, aby „już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za
nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 5, 15).
Jan Paweł II, Homilia na Poniedziałek Wielkanocny, 1979
Wszystkie te dni, między Niedzielą Wielkanocną i drugą Niedzielą Wielkanocną,
stanowią w pewnym sensie jeden dzień. Liturgia koncentruje się na jednym Wydarzeniu, na jednej Tajemnicy. „Zmartwychwstał, nie ma Go tu” (por. Mk 16, 6). Doko-
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nał Paschy. Objawił znaczenie Przejścia. Potwierdził prawdę swoich słów. Powiedział
ostatnie słowo swojego orędzia: orędzia Dobrej Nowiny, Ewangelii. Sam Bóg, który
jest Ojcem, to jest dawcą życia, sam Bóg (…) nie chce śmierci (por. Ez 18.23.32)
i „stworzył wszystko po to, aby było” (Mdr 1, 14), ukazał aż do dna, w Nim i przez
Niego, swoją miłość. Miłość znaczy Życie. Zmartwychwstanie jest definitywnym świadectwem Życia, czyli Miłości.
4. NASZA ODPOWIEDŹ
Chrystusowe dzieło zbawienia nie zakończyło się na krzyżu. To, co zdarzyło
się potem, jest jeszcze bardziej zadziwiające, ponieważ trzy dni po śmierci i złożeniu
do grobu moc Boża wskrzesiła Jezusa, zostawiając grzech nasz wśród umarłych na
zawsze. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, Bóg odbudował most łączący Go z ludźmi
i ludzi z Nim [J.P. Flores, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych].
Zbudź się, o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus! Oto Ja, twój
Bóg, mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję
wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!
Zbudź się ty, który śpisz! Powstań z martwych, albowiem jestem życiem. Powstań, pójdźmy stąd! [Starożytna homilia na Wielką Sobotę, w: Zwycięzca śmierci.
Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i oktawę Wielkanocy].
Pytania do dyskusji:
1. Jak świętujesz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego?
2. Co dla ciebie oznacza zdanie: „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, a my razem z Nim”?
3. Jak ważne są dla ciebie wydarzenia Wielkiej Nocy?
5. MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE
(Propozycja odśpiewania razem poniższego hymnu)
Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy. (…)
Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.
O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
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Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej,
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
Niech Ciebie, Panie Promienny,
Powstały z martwych po męce
I Twego Ojca, i Ducha,
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
[Hymn z nieszporów Niedzieli Wielkanocnej]
6. OSOBISTA REFLEKSJA
1. Czy rozważając prawdy związane ze zmartwychwstaniem, wzbudzasz w sobie tęsknotę za życiem wiecznym?
2. Czy prawda o zmartwychwstaniu jest podstawą twojej wiary?
3. Czy wierzysz, że i ty kiedyś zmartwychwstaniesz?

52

