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ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA
− ZMARTWYCHWSKRZESZENIE NASZE
W prezentowanym artykule zastanowimy sie˛ nad tym, jakie implikacje wnosi
zmartwychwstanie Chrystusa do naszego życia. Innymi słowy: czym jest
zmartwychwstanie Chrystusa dla nas? W jaki sposób dokona sie˛ wzgle˛dnie
dokonuje sie˛ nasze zmartwychwstanie? Kiedy ono nastapi?
˛
Odpowiedzi na te pytania dadza˛ nam przede wszystkim pisma św. Pawła,
chociaż myśl o zmartwychwstaniu naszym pojawia sie˛ również w innych tekstach Nowego Testamentu.

I. CZYM JEST ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA DLA NAS?

Tutaj najbardziej pomocne sa˛ wypowiedzi św. Pawła. Egzegeci zgodni sa˛ co
do tego, że centrum przepowiadania apostoła Narodów stanowił „Chrystus
ukrzyżowany”: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” − pisze św. Paweł w
1 Kor 1, 23, a pare˛ wierszy dalej podkreśla: „Postanowiłem bowiem, be˛dac
˛
wśród was, nie znać niczego wie˛cej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 2). Adresatom listu do Galatów przypomina, że przed ich oczami „nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego” (3, 1). Przytaczajac
˛
stare formuły o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 1 Kor 15, 1-5) jest
on głe˛boko przeświadczony o tym, że Ukrzyżowany powstał rzeczywiście z
martwych i żyje. Jednocześnie ukazuje w nich znaczenie śmierci Chrystusa „dla
nas”, które odnajduje w tradycyjnych sformułowaniach takich, jak „umarł za
nasze grzechy” (1 Kor 15, 3), „umarł za nas” (1 Kor 11, 24), które pojawiaja˛
sie˛ bardzo cze˛sto w jego wypowiedziach1. Jednak obok tych stwierdzeń mamy
również takie, które tradycyjna dogmatyka cze˛sto pomijała. Chodzi mianowicie
1

Np. 1 Tes 5, 10; Ga 1, 4; 2, 20; 3, 13; Rz 3, 25; 5, 8. 14. 15; 1 Kor 8, 11; 2 Kor 5, 21.
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o to, że Chrystus również „dla nas zmartwychwstał”. Mówi o tym św. Paweł
wyraźnie w Liście do Rzymian 4, 25 cytujac
˛ prawdopodobnie stara,
˛ przeje˛ta˛ od
pierwotnego Kościoła formułe˛ wiary: „On to został wydany za nasze grzechy
i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia”. Mimo że zdanie to
stanowi po dziś dzień przedmiot niezliczonych komentarzy2 to jedno jest bezsporne: nasze usprawiedliwienie ma bezpośredni zwiazek
˛
ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Podobne sformułowanie znajdziemy w 2 Kor 5, 15. Chrystus
umarł za wszystkich po to, „aby ci, co żyja,
˛ już nie żyli dla siebie, lecz dla
Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”. Na bezpośredni zwiazek
˛
pomie˛dzy odpuszczeniem grzechów a zmartwychwstaniem Chrystusa wskazuje również tekst 1 Kor 15, 17: „A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał [...] pozostajecie aż dotad
˛ w waszych grzechach” (por. 1 Kor 15, 14).
W swych wypowiedziach św. Paweł wielokrotnie podkreśla to zbawcze znaczenie zmartwychwstania Chrystusa3, wzajemny zaś zwiazek
˛
pomie˛dzy zmartwychwstaniem Chrystusa a naszym zbawieniem wyjaśnia na podstawie typologii Adam − Chrystus. Zwracajac
˛ sie˛ do tych spośród Koryntian, którzy przeczyli zmartwychwstaniu pisze: „Tak też jest napisane: Stał sie˛ pierwszy człowiek, Adam, dusza˛ żyjac
˛ a,
˛ a ostatni Adam duchem ożywiajacym.
˛
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi − ziemski, drugi człowiek − z nieba. Jaki ów ziemski,
tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz
ziemskiego [człowieka], tak też nosić be˛dziemy obraz [człowieka] niebieskiego”
(1 Kor 15, 45-49). A zatem tak jak pierwszy człowiek, Adam, stał sie˛ dla rodzaju ludzkiego poczatkiem
˛
życia ziemskiego, tak Chrystus, Adam czasów ostatecznych, poprzez swoje zmartwychwstanie wysłużył wszystkim życie wieczne.
Tak jak pierwszy Adam jest źródłem i wzorem życia naturalnego, tak też Zmartwychwstały Chrystus, nowy Adam, jest modelem i źródłem „duchowego” życia. W tym miejscu należy przypomnieć sobie teksty z Ksie˛gi Rodzaju mówiace
˛
o stworzeniu człowieka. W Rdz 2, 7 czytamy, że Bóg uczynił Adama „istota˛
żywa”,
˛ co Septuaginta przetłumaczyła jako ψυχην ζωσαν. Chrystus stał sie˛
poprzez swoje zmartwychwstanie Duchem udzielajacym
˛
życie, tym, który posyła
Ducha Świe˛tego i pozwala ludziom uczestniczyć w Jego zmartwychwstałym,
uwielbionym życiu. Być może ma tutaj Paweł na myśli hellenistyczno-żydowska˛
interpretacje˛ dwóch opisów stworzenia człowieka, mianowicie Rdz 1, 27 i 2, 7.
Interpretacja ta widziała w Rdz 1, 27 stworzenie „idealnego człowieka”, a w
Rdz 2, 7 stworzenie człowieka ziemskiego, Adama, grzesznika i ojca ludzkości.

2

Zob. zestaw najważniejszych opinii u K. Romaniuka: List do Rzymian. Wste˛p, przekład,
komentarz. Poznań 1978 s. 130.
3
Por. Rz 5, 21; 6, 23; 10, 9; 11, 15; Flp 3, 10.
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Według tej teorii, wywodzacej
˛ sie˛ z kół Filona Aleksandryjskiego, ten doskonały, „idealny” człowiek byłby wcześniejszy od człowieka ziemskiego. Paweł
mógłby nawiazywać
˛
do tych pogladów
˛
wskazujac,
˛ że pierwszy Adam, utworzony z ziemi, przyszedł najpierw, po nim zaś przyszedł nowy protoplasta ludzkości, uwielbiony, zmartwychwstały Chrystus. I tak jak od pierwszego Adama
ludzkość odziedziczyła śmiertelne i podlegajace
˛ zniszczeniu ciało, tak od uwielbionego Chrystusa każdy ochrzczony dziedziczy Jego życie i chwałe˛. W tym
samym kontekście Paweł powie: „Ponieważ [...] przez jednego człowieka przyszła śmierć, przez jednego człowieka dokona sie˛ także zmartwychwstanie. I jak
w Adamie wszyscy umieraja,
˛ tak też w Chrystusie wszyscy be˛da˛ ożywieni”
(1 Kor 15, 21-22). Zwrot „w Chrystusie” rozumiemy tutaj w sensie przyczynowym „przez Chrystusa”. Oznacza to, że Chrystus jest przyczyna˛ naszego
zmartwychwstania.
Ten zwiazek
˛
pomie˛dzy zmartwychwstaniem Chrystusa a zmartwychwstaniem
naszym ukazuje Paweł jeszcze za pomoca˛ terminu απαρχη − pierwociny:
„Chrystus zmartwychwstał, jako pierwociny tych, którzy posne˛li [...]” (1 Kor
15, 20). Eugeniusz Dabrowski
˛
komentujac
˛ te˛ wypowiedź pisze, że Chrystus
Zmartwychwstały jest pierwszym z szeregu tych, którzy maja˛ wraz z Nim zmartwychpowstać. Warto jednak zauważyć w tym wierszu również i to, że „pierwociny” oznaczaja˛ dar, który jako pierwsza cze˛ść żniw przynoszony był Bogu.
Wyrażenie to ukierunkowuje nasza˛ uwage˛ na charakter ofiarniczy śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa. W Liście do Kolosan przeczytamy, że Chrystus
jest „pierworodnym z umarłych” (Kol 1, 18), podobnie w Ap 1, 5. W Dz 3, 15
Chrystus określony jest tytułem αρχεγος της ζωης określajacym
˛
tego, kto stoi
na czele nowego Ludu Bożego, jego wodzem i sprawca˛ nowego życia4. Już na
podstawie tych tekstów możemy powiedzieć, że Jezus nie zmartwychwstał tylko
dla samego siebie. Jego wskrzeszenie pociaga
˛ za soba˛ wskrzeszenie innych, tak
jak pierwociny stanowia˛ jedynie pierwsza˛ cze˛ść, a nie całe żniwo.

II. RODZAJ I SPOSÓB NASZEGO ZMARTWYCHWSTANIA

Duża˛ pomoca˛ w zrozumieniu tego zagadnienia służa˛ nam takie teksty, jak
1 P 3, 18-19; 1 Kor 15 i Rz 8, 11. Przyjrzyjmy sie˛ najpierw pierwszemu z
nich, gdyż mówi on o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa:
„Albowiem również Chrystus raz jeden za grzechy umarł, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was doprowadzić do Boga; zabity wprawdzie pod

4

Na temat αρχηγος zob. moja˛ rozprawe˛ doktorska:
˛ Jezus Archegos w Nowym Testamencie.
Lublin 1969 (mps).

88

RYSZARD RUBINKIEWICZ SDB

wzgle˛dem ciała, przywrócony natomiast do życia pod wzgladem
˛
ducha. W tym
też stanie udawszy sie˛, duchom zamknie˛tym w wie˛zieniu obwieścił [swoje
zwycie˛stwo nad nimi]” (1 P 3, 18-19).
1 P 3, 18-19 był przez pewien czas klasycznym tekstem, którym posługiwano sie˛ w wyjaśnianiu prawdy zawartej w definicji „descendit ad Inferos” −
zstapił
˛ do piekieł. Przede wszystkim należy odrzucić poglad,
˛ że w 1 P 3, 18-19
chodzi o zstapienie
˛
do otchłani ludzkiej duszy Jezusa. Opinia ta ma zwolenników również i dzisiaj5. Nie biora˛ oni pod uwage˛ faktu, że tekstu biblijnego
nie można apriorycznie interpretować za pomoca˛ schematów zaczerpnie˛tych z
innego niż biblijne środowiska. W antropologii biblijnej ciało i duch nie sa,
˛ tak
jak u Greków, cze˛ ściami składowymi istoty ludzkiej, lecz jedynie aspektami
jednego i tego samego podmiotu, jakim jest człowiek. Odnosi sie˛ to zarówno
do pism Starego, jak i Nowego Testamentu. Właśnie ostatnie badania dotyczace
˛
terminów σαρξ i πνευµα stosowanych w NT wykazały, że nie można ich rozumieć w sensie podawanym przez filozofie˛ grecka,
˛ a zwłaszcza platońska˛6.
Kiedy Grek mówił o duszy ludzkiej, to miał na myśli te˛ cze˛ść składowa˛ człowieka, która jest uwie˛ziona w ciele i daży
˛ do uwolnienia sie˛ z materialnego
balastu, by przenieść sie˛ w świat ducha. Natomiast Żyd, wychowany w kulturze
swych przodków, wypowiadajac
˛ słowo „ciało” miał na myśli człowieka podległego słabości i złu, ludzka˛ nature˛ sprzeciwiajac
˛ a˛ sie˛ wpływowi Boga. Kiedy
zaś używał słowa „dusza”, miał na myśli to, że do ludzkiego życia wkroczył
Bóg i że odtad
˛ człowiek przebywa w zasie˛ gu jego boskiej sfery. Takie pojmowanie ludzkiej istoty znajdujemy we wszystkich tekstach NT, w których wyste˛puje przeciwstawienie ciała duchowi. Jest rzecza˛ nie do pomyślenia, żeby
jedynie 1 P 3, 18 był tutaj wyjatkiem.
˛
Dlatego słusznie twierdzi Dalton, że
„możemy całkiem spokojnie wykluczyć zeń jakakolwiek
˛
referencje˛ do oddzielonej duszy Chrystusa. Jeśli taka idea jest wprowadzona do tego tekstu, to nie
jest ona zagwarantowana przez to zdanie. Jest ona raczej rezultatem czy to
niezrozumienia terminów „ciało” i „duch”, czy apriorystycznej koncepcji, jak
należy rozumieć cały ten tekst”7.

5

A. M. V i t t i. Descensus Christi ad inferos. VD 7:1927 s. 11-118; 138-144; 171-181;
P. de A m b r o g g i. Le Epistolae Cattoliche. Torino−Roma 1949 s. 133; J. R e u s s. Die
katholischen Briefe. Würzburg 1952 s. 100. U nas w Polsce: B. W o d e c k i. I List Piotra. W:
Pismo świe˛te Starego i Nowego Testamentu. T. 3. Poznań 1975 s. 579.
6
Por. J. A. T. R o b i n s o n. The Body. A Study in Pauline Theology. London 1952;
W. D. S t a c e y. The Pauline View of Man. London 1956; M. E. D a h l. The Resurrection of
the Body. London 1962 s. 121; W. J. D a l t o n. Christ’s Proclamation to the Spirits. A Study
of I Peter 3, 18 − 4, 6. Rome 1965 s. 124-134.
7
Jw. s. 134.
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W świetle antropologii biblijnej sprawa zmartwychwstałego ciała przedstawia
sie˛ inaczej aniżeli przyzwyczaiły nas do tego obiegowe opinie. Nie ulega wat˛
pliwości, że problemu zmartwychwstałego ciała nie można rozpatrywać na
płaszczyźnie biologicznej.
Przejdźmy teraz do tekstów Pawłowych rzucajacych
˛
nieco światła na kwestie˛
zmartwychwstałego ciała. Św. Paweł nakreślajac
˛ nauke˛ o zmartwychwstaniu
Chrystusa i zmartwychwstaniu naszym przejmuje formuły pierwotnego Kościoła,
a mianowicie „Bóg wskrzesił Go z martwych” (Rz 10, 9; 1 Tes 1, 10), „Bóg
Go wywyższył” (Flp 2, 9). Formuły te podkreślały, że zmartwychwstanie i
wywyższenie Chrystusa sa˛ czynem stwórczym Boga. Tak samo jest z naszym
zmartwychwstaniem: „Chociaż (Chrystus) bowiem został ukrzyżowany wskutek
słabości, to jednak żyje dzie˛ki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w
Nim, ale żyć be˛dziemy z Nim przez moc Boża˛ wzgle˛dem was” (2 Kor 13, 4).
Zarzutom Żydów zgorszonych hańba˛ krzyża (Ga 3, 13) i drwinom Greków
uznajacych
˛
wskrzeszenie umarłego za głupote˛ (1 Kor 1, 23) Paweł przeciwstawia stwórcza˛ moc Boga, który „ożywia umarłych” (por. Dz 26, 8).
Jednakże cze˛sto dzisiaj podnosi sie˛ te˛ sama˛ kwestie˛, która nurtowała adresatów Listu do Koryntian: „Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstaja˛ umarli?
W jakim ukazuja˛ sie˛ ciele?” (1 Kor 15, 35). Otóż św. Paweł jest przekonany
z całym pierwotnym Kościołem o tym, że Chrystus został wskrzeszony razem
ze swoim ciałem. Jednakże, jak to widzieliśmy przy interpretacji 1 P 3,18-19,
apostoł nie rozumie przez ciało cze˛ści składowej człowieka w odróżnieniu od
duszy, nie ma też na myśli zwłok ludzkich, lecz całego człowieka i to w jego
stosunku do Boga lub grzechu albo do swoich bliźnich. Istnienie bez ciała jest
zatem dla niego, jak i dla każdego ówczesnego Żyda, nie do pomyślenia. Bez
ciała zmartwychwstały Pan nie byłby ukrzyżowanym Jezusem. Wprawdzie w
owym czasie istniały tu i ówdzie materialistyczne i doczesne wyobrażenia co
do zmartwychwstania ciał8, to jednak Paweł tych wyobrażeń nie podziela.
Zmartwychwstały Pan posiada „ciało chwalebne”, tzn. sposób egzystencji
odpowiadajacy
˛ nieprzemijajacej
˛ chwale Boga9. Różni sie˛ ono od „ciała poniżonego”, tj. od przemijajacego
˛
i podlegajacego
˛
śmierci ziemskiego bytu człowieka. Te˛ różnice˛ uwydatnia Paweł w sposób szczególny w 1 Kor 15, 35-49:
Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstaja˛ umarli? W jakim ukazuja˛ sie˛ ciele?
O, niemadry!
˛
Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co
zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma sie˛ stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie
zechciał; każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała sa˛ takie same: inne sa˛

8
9

Por. Mk 12, 18-27; 2 Bar 49-50.
Por. 2 Kor 3, 11; 1 Kor 2, 8.
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ciała ludzi, inne zwierzat,
˛ inne wreszcie ptaków i ryb. Sa˛ ciała niebieskie i
ziemskie, lecz inne jest pie˛ kno ciał niebieskich, inne − ziemskich. Inny jest blask
słońca, a inny − ksie˛życa i gwiazd. Jedna gwiazda różni sie˛ jasnościa˛ od drugiej.
Podobnie rzecz sie˛ ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa sie˛ zniszczalne − powstaje
zaś niezniszczalne; sieje sie˛ niechwalebne − powstaje chwalebne; sieje sie˛ słabe −
powstaje mocne; zasiewa sie˛ ciało zmysłowe − powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest
ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane: Stał sie˛
pierwszy człowiek, Adam, dusza˛ żyjac
˛ a,
˛ a ostatni Adam duchem ożywiajacym.
˛
Nie
było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.
Pierwszy człowiek z ziemi − ziemski, drugi Człowiek − z nieba. Jaki ów ziemski,
tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego (człowieka), tak też nosić be˛ dziemy obraz (Człowieka) niebieskiego (1 Kor 15,
35-49).

Co należy rozumieć przez termin „ciało duchowe”? Rozumiemy tutaj ciało
zdeterminowane przez Ducha ożywiajacego,
˛
w przeciwieństwie do „ciała i
krwi” (1 Kor 15, 51), czyli ciała przywiazanego
˛
do ziemskiego sposobu egzystencji. „Ciało duchowe” − to ciało stworzone na „obraz człowieka niebieskiego”
(1 Kor 15, 49), to „ciało chwalebne” (Flp 3, 21). Należy jednak podkreślić, że
nie chodzi tutaj o całkowite zniszczenie poprzedniego ciała i stworzenie zupełnie nowego (creatio ex nihilo). Istnieje bowiem pewna ciagłość
˛
pomie˛dzy „ciałem ziemskim” a ciałem „duchowym”. Nie jest to też proste ożywienie zwłok
(np. jak przy wskrzeszeniu Łazarza), ale jest to „odkupienie naszego ciała”
(Rz 8, 23), tzn. uwolnienie go „z niewoli zepsucia” (Rz 8, 21), której z całym
stworzeniem podlegaja˛ ochrzczeni oraz jest to udział w wiecznej chwale zmartwychwstałego Pana.
To zmartwychwstanie ciał wszyscy ochrzczeni nosza˛ w sobie niejako w
zarodku dzie˛ki ożywiajacej
˛
mocy Ducha Bożego: „Lecz jeśli przebywa w was
Chrystus, to ciało wprawdzie jest umarłe z powodu grzechu, ale Duch żyje
dzie˛ki usprawiedliwieniu. A jeśli mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił
z martwych Jezusa, to i wasze śmiertelne ciała znów be˛da˛ ożywione dzie˛ki
temu, że Duch Jego mieszka w was” (Rz 8, 10-11). Mowa tu jest o „Duchu
ożywiajacym”,
˛
co ma zwrócić nasza˛ uwage˛ na nadzieje˛ dana˛ nam dzie˛ki posiadaniu Ducha, „który w nas mieszka”. Od zmartwychwstania Chrystusa pokonanie pote˛gi śmierci przez moc Ducha nie jest wyłacznie
˛
domena˛ przyszłości.
Rzeczywistość ta zaistniała już w tych, którzy zostali ochrzczeni w imie˛ Jezusa
(Rz 6, 5) i pomimo grzechu obecna ona jest w postaci „życia” w każdym
chrześcijaninie: „Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie
podlega śmierci ze wzgle˛du na (skutki) grzechu, duch jednak posiada życie na
skutek usprawiedliwienia” (Rz 8, 10). Posiadanie Ducha gwarantuje jako „zadatek” (2 Kor 1, 22; 5, 5) i „pierwociny” (Rz 8, 23) udział w zmartwychwstaniu
Chrystusa. Mieszkajacy
˛ w chrześcijaninie Duch dokonuje już teraz jego prze-
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kształcenia ukierunkowanego na przyszła˛ chwałe˛ (2 Kor 3, 18). Dzie˛ki Duchowi
chrześcijanie otrzymuja˛ zdolność pokonania „uczynków ciała”, aby otrzymać dar
życia (Rz 8, 13).
Na tym tle pojawia sie˛ drugie pytanie. Jeżeli już teraz wszyscy zdolni jesteśmy nosić „zadatek” zmartwychwstania w naszym ciele, to jak sie˛ przedstawia
sprawa tych, którzy już pomarli i oczekuja˛ na uroczysta˛ paruzje˛ Chrystusa przy
końcu świata? Zdawałoby sie˛, że najpełniejsza˛ odpowiedź na to pytanie powinien nam dać tekst 1 Tes 4, 13-5, 11, ale znajdujemy w nim jedynie potwierdzenie tej prawdy, że zmarli rzeczywiście be˛da˛ mieć udział w owym triumfalnym spotkaniu wszystkich zmartwychwstałych z Chrystusem na końcu czasów.
Nas jednak interesuje stan obecny tych, którzy od nas odeszli. W tej kwestii
pośrednia˛ odpowiedź otrzymać możemy z Ksie˛gi Apokalipsy św. Jana. Jest to
trudna do interpretacji ksie˛ga ze wzgle˛du na swój ezoteryczny i pełen symboli
styl. Niemniej jednak z niej przede wszystkim dowiadujemy sie˛ o losie tych
wszystkich, którzy przeszli przez stan „wielkiego ucisku” i teraz razem z Chrystusem króluja˛ w niebie. Rzecz znamienna, że termin „wielki ucisk” posiadajacy
˛
zreszta˛ bogata˛ historie˛ w ST i literaturze mie˛dzytestamentalnej i oznaczajacy
˛
w tekstach apokaliptycznych przeważnie eschatologiczne przesilenie sie˛ sił
dobra nad mocami zła, moment krytyczny, w którym dokonuje sie˛ zwycie˛stwo
Królestwa Bożego nad królestwem Szatana (Ap 1, 9 i 7, 14), nie wyste˛puje
wcale w Ap 12-20, a wie˛c w tej cze˛ści Apokalipsy, w której opisana jest walka
Szatana z Kościołem i sprzymierzonych z nim ziemskich pote˛g. W Ap 7, 14
akcent położony jest nie tyle na samo prześladowanie, ile na zwycie˛stwo tych
wszystkich, którzy zwycie˛żaja˛ „dzie˛ki krwi Baranka i dzie˛ki słowu swojego
świadectwa” (Ap 12, 11). Szatan wydajac
˛ zaciekła˛ walke˛ Kościołowi Bożemu
jest bezsilny, bo po pierwsze zostaje usunie˛ty z nieba i nie może już wie˛cej
wyste˛pować w roli oskarżyciela grzeszników (Ap 12, 10), po drugie zaś cała
władza nad światem należy odtad
˛ do Chrystusa, który na gruzach imperium
Szatana buduje swoje Królestwo Pokoju. Mimo wie˛c stale ponawiajacych
˛
sie˛
ataków mocy zła (Ap 12, 13-13, 18) Kościół Chrystusowy jest nie do pokonania (Ap 12, 14-18), bo Szatan nie ma już władzy nad światem. Chrześcijanie
moga˛ cierpieć niewole˛ lub nawet ponieść śmierć me˛czeńska˛ (Ap 13, 10), ale
dzie˛ki wytrwałości i wierze (Ap 13, 10) staja˛ sie˛ uczestnikami chwały Zmartwychwstałego Chrystusa (Ap 14, 1-5). To oni „zwycie˛żaja˛ Bestie˛ i obraz jej
i liczbe˛ jej imienia” (Ap 15, 2) i wraz z Chrystusem jako „powołani, wybrani
i wierni” (Ap 17, 14) odnosza˛ trwały triumf nad swymi prześladowcami. Nie
prześladowanie i śmierć, ale wytrwałość i wierność Chrystusowi decyduja˛ o
ostatecznym uczestnictwie w niezniszczalnym Królestwie Bożym. W tym świetle ukazany w Ap 7, 14 tłum wiernych, „którzy przychodza˛ z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7, 14), to ci wszyscy,
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którzy aktywnie współpracowali z łaska˛ Boża˛10. Na uwage˛ zasługuje również
sama formuła „we krwi Baranka”, która w sposób niedwuznaczny przypomina
tekst liturgii eucharystycznej (1 Kor 11, 25). To stałe napie˛cie pomie˛dzy
uczestnictwem w chwale Chrystusa już tu na ziemi a jego pełna˛ realizacja˛ po
śmierci stanowi w Apokalipsie główna˛ dominante˛ eschatologicznego oczekiwania. Ci, którzy wytrwale „strzega˛ przykazań Boga i wiary Jezusa” (Ap 7, 12)
doste˛puja˛ już teraz, zanim jeszcze nastapi
˛ ostateczna paruzja Chrystusa wiecznej
nagrody w niebie.
Podobna˛ myśl odnajdujemy w obrazie „tysiacletniego
˛
Królestwa”. Według
Ap 20, 1-10 „tysiacletnie”,
˛
czyli niewymierne czasowo królowanie sprawiedliwych już nastapiło.
˛
Ci, którzy dochowali wierności Chrystusowi, którzy ponieśli
śmierć „dla świadectwa Jezusa i słowa Bożego” (Ap 20, 4) żyja˛ i króluja˛ razem
ze Zmartwychwstałym. Oni też nie zaznaja˛ „drugiej śmierci” (Ap 20, 6), czyli
tej śmierci, która˛ tradycja judaistyczna utożsamiała z ostatecznym odrzuceniem
grzeszników przy końcu świata. „Tysiacletnie
˛
królestwo” obejmuje sfere˛ doczesna˛ i pozaziemska˛ Kościoła. Wchodza˛ do niego tylko ci, którzy w chwilach
wielkiego doświadczenia i bezprzykładnej ofensywy zła i przewrotności nie
załamali sie˛, lecz dochowali wierności (Ap 20, 4) i złożywszy swe życie „dla
świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego” (Ap 20, 4) stali sie˛ „kapłanami Boga
i Chrystusa” (Ap 20, 6). Ostatnia i decydujaca
˛ ofensywa sił zła nastapi
˛ przy
końcu świata, kiedy Szatan zostanie wypuszczony z wie˛zienia i „wyjdzie, by
omamić narody” (Ap 20, 7). Jednakże Boża interwencja sprawi, że zostanie on
definitywnie pokonany (Ap 20, 10). Wtedy też Bóg osadzi
˛
wszystkich umarłych
(Ap 20, 11-15), a los każdego uzależniony be˛dzie od dobrych uczynków, które
autor obrazowo ukazuje w postaci „ksie˛gi życia” (Ap 20, 12). Wszyscy zapisani
w tej ksie˛dze dostapi
˛ a˛ zbawienia, pozostali zaś zostana˛ ostatecznie odrzuceni
(Ap 20, 15). Śmierć i Otchłań, które w Ap 20,13 personifikuja˛ odwiecznych
wrogów człowieka (por. 1 Kor 15, 26. 55) zostana˛ wrzucone „do jeziora ognia”
(Ap 20, 14). To definitywne pote˛ pienie wszystkiego, co złe i nieprawe na świecie posiada nazwe˛ „śmierci drugiej” (Ap 20, 14). I rzecz znamienna: tekst Apokalipsy nie mówi o „śmierci pierwszej”, lecz o „pierwszym zmartwychwstaniu”
(Ap 20, 5), wspominajac
˛ zaś o „śmierci drugiej” (Ap 20, 14) nie czyni wzmianki o „drugim zmartwychwstaniu”. Nie trudno jest jednak dociec racji takiego
poste˛powania. Dla wierzacych
˛
w Chrystusa śmierć fizyczna jest jedynie przejściem z życia doczesnego do wiecznego. W tym świetle dzień powszechnego
zmartwychwstania be˛ dzie jedynie ubogaceniem owego życia, które już jest
udziałem sprawiedliwych. Wtedy nastanie nowa ziemia i nowe niebo (Ap 21, 1)

10

Nie chodzi wie˛c o pierwszych me˛czenników. Na aktywny współudział wskazuja˛ słowa
„opłukali”, „wybielili”, które zostały użyte w stronie czynnej.
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i Bóg otrze z oczu sprawiedliwych „wszelka˛ łze˛, a śmierci już odtad
˛ nie be˛dzie,
bo pierwsze rzeczy przemine˛ły” (Ap 21, 4).

III. KIEDY TO BE˛DZIE?

Ta kwestia nurtuje chrześcijan od samego poczatku.
˛
Odpowiedź na to pytanie można dać taka˛ sama,
˛ jaka˛ dał św. Paweł w Liście do Tesaloniczan: „Nie
potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie
wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy” (1 Tes 5, 1-2).
Apostoł przytacza tutaj słowa, wypowiedziane przez Chrystusa (Mk 13, 35-37;
Mt 24, 43; Łk 12, 40), które implikuja˛ potrzebe˛ stałego czuwania (Ap 3, 3; 16,
15; 2 P 3, 10). Chrześcijanie powinni zdawać sobie sprawe˛, że świat zawsze
be˛dzie podzielony na ciemności i światłość. Musza˛ też pamie˛tać, że be˛dac
˛
wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa poprzez chrzest, sa˛ tym
samym synami światłości. Musza˛ być zatem odziani w wiare˛, miłość i nadzieje˛
(1 Tes 5, 8). Odtad
˛ zadaniem naszym jest „żyć dla Chrystusa”, „który za nas
umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, wraz z Nim żyli” (1 Tes 5, 10).
*
Ten krótki i z natury rzeczy fragmentaryczny przeglad
˛ wypowiedzi pism NT
uczy, że nadzieja na nasze indywidualne zmartwychwstanie należy w sposób
istotny do chrześcijańskiego ore˛dzia. Zmartwychwstanie umarłych ma swe zapodmiotowanie w zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak jak ono nie da sie˛ nigdy
wyczerpujaco
˛ pojać
˛ i wytłumaczyć, jest to bowiem tajemnica w ścisłym tego
słowa znaczeniu, tak również i tamto.

THE RESURRECTION OF CHRIST − OUR RISING FROM THE DEAD
S u m m a r y
The author shows what Christ’s resurrection consist in and how the resurrection of all the dead
has been placed in the Resurrection of the Saviour. To this effect he analyzes the texts from
1 Cor and from the Book of Revelation, and he considers the type and way of the resurrection
of all the people. He comes to a conclusion that resurrection is not a physical or biological
phenomenon but an event about which one may speak only in an analogical way. It is a shift to
a totally different way of existence, which for the righteous consists in permanent sojourn with
Christ.
Translated by Jan Kłos

