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Jezus zwycięża śmierć i daje życie

Jezus wskrzesza umarłych

Cieszy nas życie – nasze własne i wszelkie inne. Szczególnie odczu-
wamy to wiosną, gdy przygrzeje słońce i świat – jak mówimy – budzi 
się do życia. Istnienie, życie – to cenne dobro, które może podarować 
tylko Ten, Który Jest. Naszą radość życia mogą jednak przyćmiewać 
różne trudne doświadczenia, na przykład choroba, starość, śmierć. 
W czasach Pana Jezusa ludzie też cierpieli z powodu śmierci bliskich 
im osób. Jezus był z nimi, towarzyszył ich cierpieniu i mocą Bożą do-
konywał cudów wskrzeszenia, wywołując tym zdumienie i radość 
przyglądających się temu osób. Sam, poprzez swoje zmartwychwsta-
nie, pokonał śmierć i dał nam w ten sposób pewność, że w Nim żyć 
będziemy wiecznie.
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Zbawiciel jest Panem życia

Młodzieniec z Nain
Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; 
a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył 
się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego 
syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z mia-
sta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie 
płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nie-
śli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!». 
A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. Łk 7, 11-15

Córka Jaira
Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego 
synagogi i oznajmił: «Twoja córka umarła, nie trudź już Na-
uczyciela!». Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: «Nie bój się! Wierz 
tylko, a będzie ocalona». Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił 
nikomu wejść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem oraz ojcem 
i matką dziecka. A wszyscy płakali i zawodzili nad nią. Lecz 
On rzekł: «Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi». I wyśmiewali 
Go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głoś-
no: «Dziewczynko, wstań!». Duch jej powrócił, i zaraz wstała. 
Polecił też, aby jej dano jeść. Łk 8, 49-55
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Czyściec – jest stanem tych, którzy umierają 
w przyjaźni z Bogiem. Chociaż są już pewni 
swego wiecznego zbawienia, potrzebują 
jeszcze oczyszczenia, aby wejść do radości 
nieba. KKKK 210

Wskrzesić umarłego – przywrócić życie 
umarłemu.

Mary – nosze do przenoszenia ciał zmar-
łych.

SŁOWNIK
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Zbawiciel jest Panem życia Wskrzeszenie Łazarza
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni 
spoczywającego w grobie. (...)
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła 
Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rze-
kła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś pro-
sił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie 
zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej 
Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?». Odpowiedziała 
Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat».
(...) A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzaw-
szy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie gdybyś tu 
był, mój brat by nie umarł». Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą 
i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się 
w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?». Odpo-
wiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. (...)
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do 
grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus po-
wiedział: «Usuńcie kamień!». Siostra zmarłego, Marta, rzekła 
do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni 
w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że 
jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?». Usunięto więc kamień. 
Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie 
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. 
Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby 
uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał 
donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!». I wyszedł 
zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego 
była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i po-
zwólcie mu chodzić».
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy 
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. J 11, 17-45
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Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, któ-
rzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie 
mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł 
i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, 
Bóg wyprowadzi wraz z Nim. (...) i w ten sposób na zawsze 
będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi sło-
wami. 1 Tes 4, 13-14.17-18

Jezus Chrystus naszą nadzieją na życie wieczne

Jezus jest z nami zawsze

„Zmartwychwstanie Chrystusa nie było powrotem do życia ziemskie-
go, jak to miało miejsce w przypadku wskrzeszeń, których dokonał 
Jezus przed Paschą: córki Jaira, młodzieńca z Nain, Łazarza. Te fakty 
były wydarzeniami cudownymi, ale osoby cudownie wskrzeszone 
mocą Jezusa powróciły do „zwyczajnego” życia ziemskiego. W pew-
nej chwili znów umrą. (...)
W swoim zmartwychwstałym ciele Jezus przechodzi ze stanu śmier-
ci do innego życia poza czasem i przestrzenią. Ciało Jezusa zostaje 
w Zmartwychwstaniu napełnione mocą Ducha Świętego” (KKK 646).
Zmartwychwstały Jezus Chrystus otwiera nam dostęp do nowego 
życia, życia wiecznego. Dlatego w chwili śmierci życie człowieka 
zmienia się, ale się nie kończy. Człowiek rodzi się do nowego życia, 
w Bogu. By uzyskać świętość konieczną do obcowania z Bogiem, 
potrzebne jest oczyszczenie duszy, zmycie wszelkiego grzechu do-
konujące się w czyśćcu. Powinniśmy więc modlić się za zmarłych, aby 
mogli oni wejść do wiecznego królestwa i radować się przebywaniem 
z Bogiem w niebie.

„Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 
To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało wydane 
za życie świata” (J 6, 48-51).
 Jezus żyje i jest z nami zawsze. W Komunii Świętej jednoczymy się 
z Nim najpełniej. To zjednoczenie jest dla nas źródłem pewności, że 
i my będziemy żyć Jego życiem. Jezus zapewnia nas: „Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11, 26). Czy 
wierzymy Chrystusowi?
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1. Na czym opieramy wiarę w nasze zmartwychwstanie?
2. Wyjaśnij, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego?
3. Dlaczego modlitewna pamięć o zmarłych jest obowiązkiem chrześcijanina?

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,
wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć!
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu;
dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu!
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój!

Niechaj więc podniesie nas na duchu
nadzieja zmartwychwstania,
albowiem tych, których tutaj tracimy,
tam zobaczymy na nowo;
trzeba nam tylko wierzyć mocno w Chrystusa,
to jest, zachowywać Jego przykazania. 
św. Braulion, biskup Saragossy
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