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Czy śmierć jest  
końcem?

Mój przyjaciel był wojskowym 
spadochroniarzem i brał udział w operacjach 
zbrojnych w wielu różnych obszarach 

konfliktu. Ilekroć rozmawialiśmy o jego przeżyciach, 
to mimo, że nie jest chrześcijaninem, powtarzał: 
„Nie ma ateistów na polu 
bitwy.” Kiedy po raz pierwszy 
to powiedział, myślałem, że 
żartuje, ale na jego twarzy nie 
było uśmiechu.

Gdy pociski rozrywały się tuż 
przy jego głowie, a śmierć mogła 
przyjść po niego w każdej chwili, 
ze strachu naprawdę wołał do Boga. Właśnie wtedy, 
gdy myślał, że umrze, poprosił Boga, aby mu pomógł. 
Większość z nas prawdopodobnie potrafi zrozumieć 

Nie ma 
ateistów na 
polu bitwy
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ten strach przed śmiercią, 
nawet jeśli nigdy nie 
byliśmy na polu bitwy.

Jednak, jak tylko 
walka się skończyła i 
ogień wroga ustał, mój 
przyjaciel zapomniał o 
Bogu . . . przynajmniej do 
następnego razu, kiedy 
znalazł się w strefie działań 
wojennych.—Russell Fralick

Większość z nas oczywiście 
nie jest w Siłach Zbrojnych, 

a więc bezpośrednie zagrożenie życia niekoniecznie 
jest częścią naszego codziennego życia. Jednak 
wszyscy musimy stanąć w obliczu śmierci w jakimś 
momencie; jest to jedyny absolutny pewnik w życiu. 
Ale co dzieje się dalej, po śmierci? I czy jesteśmy 
gotowi? Musimy podejść do tematu śmierci na 
poważnie i upewnić się, że jesteśmy przygotowani na 
to, co przychodzi potem.

Jednak wszyscy 
musimy  stanąć  

w obliczu 
śmierci w jakimś 
momencie; jest  

to jedyny 
absolutny pewnik 

w życiu.
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W co wierzą chrześcijanie

Chrześcijanie mówią, że Jezus Chrystus powrócił 
do życia ponad 2000 lat temu. Dla nich, pusty 
grób Jezusa jest kluczem do przekonania, że 

także otrzymają nowe, niekończące się życie z Nim po 
śmierci. Jest on dowodem, że śmierć nie jest „końcem.”

Wiele osób nie wie, co myśleć o życiu po śmierci. 
I poza chrześcijaństwem, prawie nikt nie uważa, że 
zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historycznym. 
Dla wielu jest to po prostu bajka.

Wierzyć, że człowiek wrócił 
z martwych, po uprzednim 
pochowaniu, po kilku dniach - 
wydaje się głupie.

Jednak prawie 2000 lat temu 
Jezus umarł na krzyżu. Zanim 
słońce zaszło tego dnia, Jego 
przyjaciele pochowali go. Jego 
wrogowie nawet szczelnie zamknęli grób. Ale Biblia 
mówi nam, że On wyszedł z grobu kilka dni później. 
Kiedy Jezus wyszedł z własnego grobu, pokazał, że 
śmierć została pokonana; jest to moment, który zmienił 
wszystko. Z pewnością zmienił życie Jego uczniów.

Kiedy Jezus został aresztowany i skazany na 
stracenie, Jego przyjaciele i uczniowie uciekli 
ze strachu. Ale gdy Jezus wyszedł z grobu, Jego 

Wiele osób  
nie wie, co 

myśleć życiu 
po śmierci.
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przerażeni uczniowie stali się odważni. Uczniowie  
Jezusa byli tak przekonani przez „bajki” o Tym, 
który powrócił do życia, że byli gotowi umrzeć za 
swoje przekonania.

Chodzi o to, że: jeśli kluczowa historia o Jezusie 
umierającym na krzyżu, a 
następnie wracającym do życia 
trzy dni później jest mitem, 
to dlaczego jego uczniowie 
byli tak pewni, że to prawda? 
I gotowi, aby umrzeć broniąc 
tego? Wielu z nich zostało 
zamordowanych w brutalny 
sposób. Jednak wielu innych 
uwierzyło im i także przyłączyli 
się, aby cierpieć dla przesłania 
o nowym  życiu Jezusa.

Jeśli Bóg wskrzesił Jezusa 
z powrotem do życia, to musimy zwrócić uwagę na 
przesłanie, które się z tym wiąże.

Kiedy Jezus 
wyszedł z 
własnego 

grobu, 
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śmierć została 
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Pewne wydarzenie
A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą 
wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której 
trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko 
zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba 
że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem 
podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł 
za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, 
i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony 
według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 
dwunastu; potem ukazał się więcej niż pięciuset 
braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, 
niektórzy zaś zasnęli; potem ukazał się Jakubowi, 
następnie wszystkim apostołom; a w końcu po 
wszystkich ukazał się i mnie.—1 Koryntian 15:1–8

Paweł wyraźnie wyjaśnia, w liście do kościoła 
w Koryncie, że Jezus powrócił ze śmierci w 
zmartwychwstałym ciele. To nie czyni z tego 

prawdy, ale szybko rozwija swoją argumentację, 
przypominając swoim czytelnikom o nowinie, 
jaką usłyszeli kiedy po raz pierwszy uwierzyli w 
Chrystusa: Jezus Chrystus umarł, aby zapłacić cenę 
za to, że  odrzucamy i ignorujemy Boga. Został 
pochowany, ale potem wrócił do życia, tak jak Bóg 
obiecał w Starym Testamencie.
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Jednak ten kościół niekoniecznie wierzył w to, 
co było napisane bez dowodów. Cytowanie Biblii 
nie było dla nich wystarczające. Tak więc Paweł  
kontynuuje, aby im przypomnieć o tym, jak Jezus 
ukazywał się po Swoim zmartwychwstaniu. Kilka 
konkretnych spotkań znalazło się w centrum uwagi: 
Jezus spotkał się z Piotrem, Jakubem i samym Pawłem 
po Swoim zmartwychwstaniu. Jezus spotkał się także 
ze wszystkimi Swoimi uczniami, a nawet ukazał 
się grupie ponad 500 osób. To jest dość spora lista 
świadków. Wyobraźmy sobie rozprawę sądową, gdzie 
ponad 500 osób może potwierdzić, że widziało Jezusa 
żywego! Dowody byłyby przytłaczające.

Ale my żyjemy prawie 2000 lat po 
zmartwychwstaniu. Nie możemy porozmawiać z 

naocznymi świadkami. Jak 
możemy być pewni, że to 
naprawdę się wydarzyło?

Nie ma zbyt wielu opcji. 
Autorzy ksiąg opisujących 
zmartwychwstanie Chrystusa 
żyli, kiedy to się stało. 
Możemy albo wierzyć, że to 
co napisali rzeczywiście się 
wydarzyło lub uważać ich za 
idiotów lub kłamców.

Poproś kogoś w swoim 
kościele, aby pomógł ci 
przeczytać Ewangelię Jana 
w Biblii, a następnie sam 
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ale potem  
wrócił do 
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w Starym 
Testamencie. 
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zdecyduj. Jan był przyjacielem Jezusa i był tam, kiedy 
On umarł.  Jest mało prawdopodobne, aby Jan był 
kłamcą. Kłamcy łamią się, gdy zaczynają cierpieć z 
powodu swoich kłamstw.

Jednak z Janem i innymi uczniami było inaczej. 
Większość z nich została stracona, nie dlatego, że 
byli przestępcami, 
ale ze względu na 
wiadomości, jakie 
rozgłaszali: „Jezus 
zmartwychwstał 
i wiara w Niego 
jest jedynym 
sposobem, aby być 
zbawionym.”  Nie 
mieli nic do zyskania 
sprzedając kłamstwo. W rzeczywistości mieli wszystko 
do stracenia, a mimo to robili to dalej. Ale żaden z 
nich nigdy nie powiedział: „Kłamaliśmy. Wszystko 
zmyśliliśmy; to wszystko było oszustwem.”  To 
pozostawia tylko jedną możliwość, która naprawdę ma 
sens: wierzyli wystarczająco głęboko, aby umrzeć za 
te przekonania i nie mieli cienia wątpliwości, że to co 
mówią jest prawdą.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest 
wydarzeniem historycznym, dla którego naoczni 
świadkowie byli gotowi umrzeć. 

Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa 
jest wydarzeniem 

historycznym
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Ważne przekonanie
A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych 
wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między 
wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie 
ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został 
wzbudzony; a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy 
i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; 
wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, 
bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, 
którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają 
wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, 
to i Chrystus nie został wzbudzony; a jeśli Chrystus nie 
został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście 
jeszcze w swoich grzechach.—1 Koryntian 15:12-17

Niektórzy mówią, że idea życia po śmierci 
jest staroświecka.  Ale Paweł nie pozostawia 
miejsca dla takiej możliwości.  Rozprawia 

się z tą kwestią i oświadcza jasno i wyraźnie, że 
zaprzeczanie przyszłemu zmartwychwstaniu to 
odrzucenie Bożego zbawienia. A jeśli nie mamy 
zbawienia od Boga, nie mamy realnej podstawy 
do nadziei; i równie dobrze możemy żyć zgodnie z 
filozofią: „Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy” (w. 32).

Chodzi o to, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa 
jest istotą chrześcijaństwa. Paweł powiedział,  
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że Jezus Chrystus umarł za nasze odrzucenie Boga; 
więc powinniśmy Mu zaufać i wrócić do Boga. On 
zmartwychwstał i ukazał się wielu ludziom. Jeśli 
zaprzeczamy, że Jezus umarł, aby zapłacić cenę za to, 
jak traktowaliśmy Boga, nie mamy przebaczenia. Jeśli 
zaprzeczamy, że powstał z grobu, nie mamy nadziei 
na przyszłość.

Jeśli zmartwychwstanie Chrystusa było prawdziwe, 
to nasze będzie również. Jeśli powierzymy nasze 
życie Chrystusowi, 
będziemy wskrzeszeni 
z martwych tak jak On. 
I zostaniemy uczynieni 
doskonałymi przed Bogiem. 
Ale co więcej, raz gdy 
zaczniemy należeć do 
Niego, nigdy nie zostajemy 
rozdzieleni od Niego. Kiedy 
tylko zaufamy Chrystusowi, 
to tak jakby nasze nowe 
przyszłe życie już się rozpoczęło, natychmiast znowu 
należymy  do Boga. A nasze życie w niebie jest 
zapewnione i bezpieczne; nic nie może nas odłączyć 
od miłości Boga!

Bo jeśli nie ma 
zmartwychwstania, 

to i Chrystus nie  
został wzbudzony 

1List do Koryntian 15:13
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Nadzieja zmieniająca życie

Dyskusja Pawła dotycząca zmartwychwstania 
osiąga swój punkt kulminacyjny. W 1 liście 
do Koryntian 15:50-53 podsumowuje: 

A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą 
odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co [ziemskie], nie 
odziedziczy tego, co [niebiańskie]. . . Bo trąba zabrzmi 
i umarli wzbudzeni zostaną [do nowego doskonałego 
życia], a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co 
[ziemskie], musi przyoblec się w to, co [niebiańskie] a to, 
co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.

Nie możemy wejść do nieba w naszych 
obecnych ziemskich ciałach. Musimy otrzymać 
nowe ciało. Bóg objawił 
Pawłowi wspaniałą prawdę, 
że nadchodzi dzień, kiedy 
Chrystus powróci po 
tych, którzy Mu zaufali. 
Chrześcijanie, kiedy 
umrą, ich „ziemskie” ciała 
zostaną przemienione i 
otrzymają nowe, doskonałe 
„niebiańskie” ciała.

Wszyscy ci, którzy wierzą 
w Chrystusa otrzymają 
niekończące się życie i nowe 

Wszyscy ci, 
którzy wierzą 
w Chrystusa 
otrzymają 

niekończące 
się życie i 

nowe ciała!
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ciała! Ta myśl sprawiła, że 
Paweł  wykrzyknął w radości 
i uwielbieniu:  „A gdy to, co 
skażone, przyoblecze się w 
to, co nieskażone, i to, co 
śmiertelne, przyoblecze się w 
nieśmiertelność, wtedy wypełni 
się słowo napisane: ‘Pochłonięta 

jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, 
zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?’ A 
żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; 
ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”(w. 54-57). Nasi 
wrogowie—grzech i śmierć—zostaną pokonani. Jezus 
Chrystus, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, tak 
całkowicie pokonał śmierć, że zostanie „pochłonięta.”

Paweł posuwa się tak daleko, że drwi ze śmierci: „O 
śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? O śmierci, gdzie 
jest twoje żądło?” Żądłem śmierci jest grzech, ponieważ 
śmierć jest karą za to, jak postępujemy wobec Boga. 
Ale Jezus Chrystus prowadził doskonałe życie za nas, 
a przez swoją śmierć  zapłacił cenę za nasze grzechy, 
łamiąc moc śmierci nad nami. Zdobył zwycięstwo nad 
grzechem i śmiercią. Nie musimy się obawiać!

Od wychwalania Paweł przechodzi do wyzwania: 
„A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, 
zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że 
trud wasz nie jest daremny w Panu.” (w.58)

Oczekujemy nagrody nieba z powodu dzieła 
Chrystusa. W świetle tej wielkiej obietnicy, możemy 

Pochłonięta 
jest śmierć w 
zwycięstwie! 

1 Koryntian 15:54
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żyć dla Boga, bez względu na to, co stanie na 
naszej drodze. I nagroda będzie o wiele lepsza niż 
jakiekolwiek problemy lub ból, jaki musimy przejść w 
tym życiu.

Wybór, jakiego dokonujemy teraz odnośnie Jezusa 
decyduje gdzie wrota śmierci prowadzą. Możemy 
albo odrzucić Jezusa, pozostając odseparowanym od 
Boga i żyjąc w strachu przed ostatnim tchnieniem. 
Albo możemy zaufać, że Chrystus umarł naszą 
śmiercią za nas, wiedząc z pewnością, że On 
przyprowadził nas z powrotem do Boga, by żyć z 
Nim na zawsze. Nigdy nie jest za późno dla nikogo, 
aby przyjść do Jezusa. Poznanie zmartwychwstałego 
Pana, daje nam pewną nadzieję na nasze przyszłe 
zmartwychwstanie. Możemy być pewni, że nowe 
życie czeka za progiem śmierci.



 Patrząc  
        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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