
urzędowa rezerwa Piotra i apostołów, wielkanocny szczęśliwy sceptycyzm 
niewiernego Tomasza, no i sypiące niespodziankami w przebiegu objawienia 
Zmartwychwstałego. A ukoronowaniem był, nie do wyjaśnienia poza 
zmartwychwstaniem, cud konwersji zagorzałego prześladowcy Chrystusa 
w chrześcijańskiego giganta pierwotnego Kościoła: św. Pawła. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest nie tylko wydarzeniem religijnym, którego 
nie można zakwestionować, ale zawiera w sobie niezwykle bogatą zawartość 
treściową, pociągającą za sobą fundamentalne konsekwencje dla losu 
pojedynczego człowieka i całej ludzkości. Jest bowiem niezbitym dowodem, 
że ziemska klęska Chrystusa zamieniła się na Jego zwycięstwo dla Niego 
Samego, ale i dla tych, którzy znajdą się w orbicie oddziaływania dokonanego 
przez Niego dzieła zbawienia. Bo Wielkanoc jest tajemnicą 
przezwyciężania klęski i śmierci w zwycięstwo przez tryumfalne 
zmartwychwstanie. Otwarta przez Zmartwychwstałego perspektywa 
zaskakującej zamiany klęski w zwycięstwo, a śmierci w pełnię życia, jest nie 
tylko powodem do najgłębszej radości, ale wlewa w omdlałe serca, blask 
optymizmu i nadziei na lepszą i najlepszą przyszłość. Zmartwychwstanie 
Chrystusa odbiera żywiołowi cierpienia, które towarzyszy ludzkiemu życiu, 
jego paraliżującą moc, przekuwając je w paschalną perspektywę wiary w sens 
każdego życia, umęczonego trudem i naznaczonego niechybną śmiercią. 
Ostatecznie bowiem chrześcijaństwo jest dzięki cudowi paschalnego poranka, 
religią śpiewającą z pełnym przekonaniem i uniesieniem radosne Alleluja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Simon Greenleaf (5 grudnia 1783r.  
– 6 października 1853r.), – twórca potęgi 
Harvardzkiej Szkoły Prawa – był człowiekiem wysoce 
utalentowanym w dziedzinie badania świadectw 
historycznych. Był on następcą sędziego Josepha 
Story’ego. Znalezienie się Harvardzkiej Szkoły Prawa 
w elitarnej grupie wybitnych szkół prawa w Stanach 
Zjednoczonych jest rezultatem wysiłku tych dwóch 
ludzi. Greenleaf napisał trzytomowe dzieło 
pt. „Traktat o prawie dowodowym”, które ciągle jest 
uważane za jedno z największych z dziedziny badania świadectw w całej 
literaturze dotyczącej procedury prawnej. Odznaczony został również 
sławetnym tytułem „Royal Professor of Law”, prestiżowej uczelni 
Harvard’u. Jest również ważną postacią w rozwoju chrześcijańskiej szkoły 
myślenia znanej jako apologetyka (dział teologii). Tę szkołę myślenia 
charakteryzują legalnie wyszkoleni uczeni stosujący kanony dowodu 
i argumentów do obrony wiary chrześcijańskiej. Profesor Greenleaf 
wyróżnia się jako ten, który zastosował kanony starożytnej reguły 
dokumentu, aby ustalić autentyczność relacji ewangelii, a także zasady 
przesłuchań w ocenie świadectwa tych, którzy składali świadectwo 
o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa. Wcześniej Greenleaf był 
ateistą, ale dowody na zmartwychwstanie Jezusa przekonały go do 
chrześcijaństwa. Profesor Simon Greenleaf w swoich rozważaniach 
oświadczył: „Zmartwychwstanie Jezusa jest jednym z najlepiej 
potwierdzonych zajść w historii na podstawie prawa dowodowego – na 
podstawie dowodów, jakie stosuje się w sądach. A zatem byłoby to 
niemożliwe, aby autorzy Ewangelii tak mocno trwali w ogłaszaniu prawd, 
które opisywali, gdyby nie widzieli rzeczywiście Jezusa wskrzeszonego 
z martwych, i gdyby nie traktowali tego faktu z taką sama pewnością, jak 
jakiegokolwiek innego faktu. Zmartwychwstanie Jezusa jest 
jednym z najbardziej potwierdzonych faktów w historii”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Chrystus zmartwychwstał! chrześcijańskie dzwony 
Radosną Światu ogłosiły wieść; 

Chrystus zmartwychwstał! śpiesz, duchu strapiony, 
Zmartwychwstać z Bogiem, do Nieba się wznieść.” 

 Ludwik Kondratowicz 


