
Co zrobić ze Zmartwychwstaniem? 

Wierzymy, czy nie wierzymy Zmartwychwstanie, to fakt. Nie jest to kwestia wiary, czy 

intelektualnego rozkminiania. Nie zależy od naszych przekonań, czy zawodowego podejścia 

filozofa, co to drąży niemiłosiernie temat, próbując go z każdej strony ugryźć (a w przypadku 

Zmartwychwstania, naprawdę nie wiadomo, z której).  

Z medycznego punktu widzenia też nic nie wskóramy. Co najwyżej lekarz postuka się palcem 

po głowie, bo jak świat długi i szeroki, to jeszcze nikt nie spotkał się z przypadkiem 

zmartwychwstania. Żeby po stwierdzonej na pewno śmierci ktoś, ot tak, powrócił do życia. 

Drażni to Zmartwychwstanie. Nie wiadomo, co o nim sądzić. Co człowiek, to inna opinia. 

Niepewnie się czujemy ze Zmartwychwstaniem. Wybija nas z naszej strefy komfortu, 

przekraczając całkowicie wszystko, co się w głowie mieści. A tyle już niby wiemy, i nauka tak 

rozwinięta i miało być tak fajnie.. A nie jest, bo Zmartwychwstanie wciąż nam się wymyka. 

Jak je zaklasyfikować? W jakie kategorie włożyć? W bajki, w legendy? Może sobie to 

świadkowie wszystko wymyślili, bo przecież, co też oni mogli wiedzieć o życiu i śmierci? A 

że proste z nich chłopaki były, to się może po prostu pomylili?  

Można by sobie tak długo jeszcze o tym rozprawiać. Snuć domysły, podważać wzbijając 

tabuny nowych (kontr)argumentów. Ale po co? Czy pojawi się jakieś nowe światło, które nam 

w czymś pomoże? Na pewno nic, co mogłoby się opierać na naszym rozumie i rzeczowych 

dowodach. Zmartwychwstanie się stało, bez naszego udziału i wiedzy. Wydarzyło się nam i już 

wtedy nas przekroczyło. Pojawiło się tak nagle i cicho, pewnego poranka, o świcie. Wyszło 

sobie z grobu i poszło w świat. Nie było żadnego sposobu, żeby Go zatrzymać. To prawda, że 

można się złościć, bo zrobiło coś bez nas, ale jednak dla nas. Najpierw weszło sobie w tę czarną 

przepaść zwaną śmiercią, a potem wyszło. I już. I po prostu tak. I tyle nam do tego, co sobie z 

tego właśnie skorzystamy. I to też zupełnie niezależnie od niczego. Bo czy się zgadzamy, czy 

się nie zgadzamy, czy nam się to podoba, czy też nie, to i tak zmartwychwstaniemy w swoim 

czasie. Każdy w swojej kolejności, bez względu na wszelkie, wcześniej piastowane godności.  

Jednym słowem w dwóch słowach, nieźle nas Ktoś urządził. Załatwił nas tym 

Zmartwychwstaniem. Kto to widział, żeby tak bez pytania obdarzać nas nieśmiertelnością!  

Kurcze, i co teraz? Chyba musimy się z tym Zmartwychwstaniem pogodzić, bo co nam innego 

zostało? Tej kupce popiołu, z którego się kiedyś powstało. Ale jeszcze przyjdzie taki dzień, 

kiedy to wszystko zrozumiemy i wtedy podziękujemy. A na razie, z pokorą przyznajmy, że nic 

nie potrafimy zrobić ze Zmartwychwstaniem. Amen.  


