
Dowód na zmartwychwstanie 
H.L. Mencken, uszczypliwy ateista, zdawał sobie sprawę ze znaczenia zmartwych-

wstania dla chrześcijaństwa. Przedstawiając swoje poglądy w „Life Magaxine”, 
stwierdził: 

„Nie ma żadnej możliwości pogodzenia nauki i teologii, Przynajmniej nie w 
chrześcijaństwie. Albo Jezus powstał z martwych, albo nie. Jeśli tak, to chrześcijaństwo 
jest wiarygodne, jeśli nie – jest czystym nonsensem.” 

 
Apostoł Paweł także powiedział: „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest 

wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach” (1Kor. 15:17). Istnieje 
przynajmniej trzy główne linie przeprowadzenia dowodu na zmartwychwstanie:  

1. Grób jest pusty, 
2. Chrystus ukazał się świadkom po swojej śmierci, 
3. Życie Jego uczniów radykalnie się zmieniło po tym fakcie. 

Pusty grób 
Krytycy usiłowali zaprzeczyć temu faktowi poprzez, różne teorie.  
1. Niektórzy twierdzili, że przyjaciele lub uczniowie Chrystusa ukradli ciało.  
Jednakże: 
a. Uczniowie nie mieli motywacji, by ukraść ciało, gdyż opowieść o 

zmartwychwstaniu rozpoczęłaby (i rozpoczęła faktycznie) prześladowania, przed którymi 
umknęli zaledwie kilka dni wcześniej. Poza tym nie spodziewali się zmartwychwstania, 
nie oczekiwali tego. Sami byli zaskoczeni i sceptyczni. 

b. Przed grobem stała straż, by nie dopuścić do kradzieży ciała (Mat 27:62-66). Karą 
za zaśniecie lub opuszczenie warty była śmierć. Ci świetnie wyszkoleni, zdyscyplinowani 
i bezlitośni żołnierze nie mogli się przestraszyć grupy zalęknionych, tchórzliwych, 
bojących się o własną skórę uczniów.  

c. Wejście do grobu zostało zasunięte kamieniem. Przybliżone oceny jego ciężaru, 
oparte na rozmiarach tego wejścia, szacują wagę kamienia na 1000 do 2000 kg. Trudno 
sobie wyobrazić, by ten ogromny kamień mógł być tak łatwo i niezauważalnie odsunięty, 
aby żołnierze niczego nie spostrzegli. 

d. Na grobie położono rzymską pieczęć. Chociaż nie była to fizyczna bariera, 
stanowiła jednak ogromną przeszkodę psychologiczną. Widniało na niej zdanie: „Jeśli to 
złamiesz – sam zostaniesz złamany”.  

e. Uczniowie nigdy nie oddaliby życia za coś, co uważaliby za kłamstwo. Inni 
umierali za kłamstwa, ale tylko wtedy, gdy sądzili, że to prawda. Gdyby uczniowie ukradli 
ciało, wiedzieliby, że zmartwychwstanie jest oszustwem. Ale jedenastu z dwunastu 
uczniów zginęło śmiercią męczeńską głosząc zmartwychwstanie. 

 
2. Inni twierdzili, że Jezus w rzeczywistości nigdy nie umarł, ale po prostu zemdlał, a 

potem w chłodnym grobie odzyskał przytomność. Określa się to mianem teorii 
zemdlenia.  

Jednakże:  
a. Chrystus naprawdę umarł.  
(1) Aby przyspieszyć śmierć, kości ofiar były często łamane, ale tu oprawcy 
(doświadczeni w rozpoznawaniu śmierci) uznali to za niepotrzebne, ponieważ 
stwierdzili, że Chrystus już umarł.  
(2) Następnie jeden z żołnierzy przebił Chrystusowi bok, a wypływającą krew i woda 
– medyczna oznaka śmierci. 



(3) Potem Piłat zażądał od centuriona świadectwa, że Chrystus zmarł, żeby można 
było zdjąć ciało z krzyża i je pogrzebać (Jan 19, 31-35, Mar 15, 44.45). 
b. Nawet gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu, wydarzenia towarzyszące Jego 

pogrzebowi z pewnością by Go zabiły. 
(1) Najpierw okrutnie pobity, przybity do krzyża, z przebitym bokiem, został 
umieszczony w zimnym, wilgotnym grobie bez pożywienia i opieki lekarza. 
(2) Owinięto Go w całun i wonności, co razem ważyło około 59 kg (co z pewnością 
zadusiłoby umierającego człowieka). Nie były to warunki, w których można było 
powrócić do życia. 
c. Wniosek: Więcej wiary potrzeba, by uwierzyć w teorię omdlenia, niż w 

zmartwychwstanie. Gdyby ta teoria była prawdziwa, Chrystus musiałby: 
(1) uwolnić się z całunu, 
(2) przetoczyć 1-2 tonowy kamień, 
(3) przerazić straż rzymska,  
(4) przewędrować kilka kilometrów na przebitych i poranionych stopach,  
(5) objawić się swoim uczniom i zrobić wrażenie, że pokonał śmierć. 

Objawienia Chrystusa po zmartwychwstaniu  
I tu znowu sceptycy rozwinęli rożne teorie, by wytłumaczyć pojawienie się Tego, 

który był umarły.  
1. Niektórzy oskarżają świadków o kłamstwo.  
Jednakże:  
a. Jezus Chrystus nawoływał swoich naśladowców do prawdy i uczciwości. Oni z 

kolei nawoływali do tego samego innych. Niekonsekwencja byłaby tu niewyobrażalna. 
b. To niepojęte, by ktoś, kto się rozczarował, w ciągu następnych 30 lat nie wyjawił 

oszustwa. Były setki naocznych świadków, ale żaden z nich nie odwołał swego 
świadectwa pomimo wielkiego nacisku.  

c. Jak już powiedzieliśmy, ludzie nie umierają za coś, o czym wiedzą, że jest 
kłamstwem. A sami uczniowie wykazali się wcześniej jaskrawym brakiem odwagi. 

 
2. Inni twierdzili, że naoczni świadkowie mieli halucynacje, a zatem pojawienie się 

Chrystusa było złudzeniem. 
 

Ogólne właściwości halucynacji Kontrast z wydarzeniami 
 po zmartwychwstaniu 

Zdarzają się raczej pojedynczym osobom 
niż grupom ludzi. 

Jezus ukazał się nie tylko pojedynczym 
osobom, ale nie mniej niż 7 razy ukazał się 
grupom ludzi liczącym od 2 do 500 osób.  

Wykazują tendencje do powtarzania się 
przez długie okresy czasu albo pojawiają 
się coraz rzadziej.  

W tym przypadku jednak Chrystus 
ukazywał się przez 40 dni i nigdy więcej. 

Halucynacje mają osoby oczekujące 
czegoś lub myślące o jakimś wydarzeniu 
lub człowieku. 

Uczniowie dali za wygraną i przyjęli, że 
wszystko się skończyło. Ich reakcje na 
ukazanie się Zmartwychwstałego 
Chrystusa były następujące: 

- „zatrwożeni i wylękli” (Łuk 24:37), 
- „ogarnęło je zdumienie i przestrach 



        (Mar 16,8), 
- „nie dali wiary” (Łuk 24:11), 
- sceptycyzm (Jan 20:25), 
- nie udało im się rozpoznać Go przy 

        trzech osobnych okazjach  
        (Łuk 24:13,31; Jan 20:15; 21:4) 

Halucynacje nie mają tendencji do 
różnorodności. 

Była duża różnorodność w opisanych 
objawieniach Chrystusa. Rozmawiał On z 
ludźmi, chodził z nimi, jadł, pomagał łowić 
ryby, uczył ich i wstąpił do nieba w ich 
obecności. 

 

Zmienione życie uczniów 
Wszyscy uczniowie Chrystusa opuścili Go, gdy został uwięziony i osądzony. Można 

by słusznie przypisać im opinie tchórzliwych (Jan 18:15-27), butnych (Mar 14:29) i 
samolubnych (Mar 10:35-37). Jednak stało się coś, co tak drastycznie zmieniło ich życie, 
że jedenastu z nich ochoczo poszło na męczeńską śmierć. Tym wydarzeniem, które ich 
zmieniło, było zmartwychwstanie Chrystusa. Żeby uratować własną skórę, wystarczyło 
tylko przestać głosić, że Jezus jest Bogiem i że powstał z martwych. 

Nie ma innej przyczyny, która by wystarczająco tłumaczyła taką zmianę w życiu 
uczniów. Bo nie tylko nagle stali się gotowi poddać się biciu, znaleźć się w więzieniu, ale 
również ich charaktery zostały zmienione. Ta zmiana została uwidoczniona w ich 
pismach, w których często powtarza się temat bezinteresowność, cierpliwość, pokory i 
miłości (nawet do wrogów). 

 
Trudność niewiary – aby odrzucić zmartwychwstanie i być w tym konsekwentnym, 

trzeba: 
1. Stwierdzić, że cztery ewangelie są całkowicie niewiarygodne. Jest to oczywiście 

trudne do przyjęcia. Mamy czterech niezależnych świadków przedstawiających te same 
fakty. Jeśli chodzi o krytyków, większość z nich postępuje niekonsekwentnie. Odrzucają 
oni pewne fakty z Ewangelii i akceptują tylko te fragmenty, które są zbieżne z ich 
założeniami. 

2. Całkowicie odrzucić księgę Dziejów Apostolskich i jej świadectwo. Łukasz, 
dokładny historyk, opowiada o świątyni Jerozolimskiej z tysiącami wierzących i żywych 
świadków i mówi, że o zmartwychwstaniu nauczano w obecności naocznych świadków. 
Księgi Dziejów Apostolskich nie można pominąć lub unieważnić. Dowodziłoby to nie 
tylko braku obiektywizmu, ale wręcz braku rozsądku.  

Wszystko, co wiemy o tej księdze, potwierdza jej wiarygodność: 
a. nie ma w niej błędów historycznych (np. została zachowana poprawna 
terminologia przy określaniu rzymskich urzędów, nie wspomina się też o postaciach 
niehistorycznych itp.),  
b. nie ma pomyłek geograficznych. Jest natomiast wiele wzmianek o miastach i 
wioskach, co stanowiłoby świetną okazję do popełnienia błędu (np. podróże misyjne 
Pawła), 
c. nie ma błędów dotyczących kultury (np. fragmenty odnoszące się do żydowskich 
czy pogańskich zwyczajów, przesądów itp.). 
3. Podważyć wartość świadectwa Pawła i innych autorów Nowego Testamentu. 

Piętnasty rozdział, 1 List do Koryntian 15 wspomina o ponad 500 świadkach, którzy 



widzieli zmartwychwstałego Zbawiciela. List ten został napisany przez Pawła w ciągu 
mniej niż 30 lat po Zmartwychwstaniu. Trudno sobie wyobrazić, że Paweł mógłby nie 
zbadać dokładnie faktu zmartwychwstania. Większość świadków żyła jeszcze (1 Kor 
15:6). Gdyby Paweł, wcześniej surowy krytyk, nie został racjonalnie przekonany o 
prawdziwości Zmartwychwstania, nigdy nie przyjąłby Chrystusa, ani nie umarł za wiarę 
(1 Kor 15:14.17). To samo można powiedzieć o autorze Listu do Hebrajczyków, Piotrze i 
Janie. 
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