
Wierzę w ciała zmartwychwstanie
W starożytności ludzie obserwując cykliczność 

odradzania się przyrody wierzyli w reinkarnację. 
Wiara w wędrówkę dusz, które mogą przybierać róż-
ne wcielenia w kolejnych życiach znalazła swój wyraz 
zewnętrzny w formach grzebania zmarłych. Jedną z 
takich form było ułożenie zwłok na boku, z podkur-
czonymi nogami i rękami. Pozycja embrionalna, jaką 
przyjmuje płód w łonie matki oraz najwygodniejsza 
pozycja podczas snu symbolizowała odejście zmarłe-
go na łono Matki Ziemi, jego zaśnięcie oraz wiarę w 
ponowne narodziny do życia pośmiertnego. 

Inną formą była kremacja zwłok ludzkich. Samo 
słowo kremacja pochodzi od łacińskiego czasowni-
ka cremare = palić. Wiązało się to z przekonaniem o 
oczyszczającej i wyzwalającej mocy ognia, odradzają-
cej człowieka do nowych narodzin. 

Zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, który 
dał się rozpoznać apostołom jako prawdziwy Bóg, 
ugruntowało wiarę w to, że życie każdego z ludzi jest 
jedyne, nie podlega procesowi reinkarnacji oraz jest 
otwarte na życie wieczne. Prawdę tę tak ujmuje naj-
nowszy Katechizm Kościoła Katolickiego:

992. Bóg stopniowo objawiał swojemu ludowi 
prawdę o zmartwychwstaniu umarłych. Nadzieja na 
cielesne zmartwychwstanie zmarłych pojawia się jako 
wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwórcę ca-
łego człowieka, z duszą i ciałem.

993. Faryzeusze i wielu współczesnych Pana mieli 
nadzieję na zmartwychwstanie. Jezus stale o nim na-
uczał. Saduceuszom, którzy nie przyjmowali zmar-
twychwstania, odpowiada: „Czyż nie dlatego jesteście 
w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?” 
(Mk 12, 24). Wiara w zmartwychwstanie opiera się na 
wierze w Boga, który nie jest „Bogiem umarłych, lecz 
żywych” (Mk 12, 27).

996. Od początku chrześcijańska wiara w zmar-
twychwstanie spotykała się z niezrozumieniem i opo-
rami: „W żadnym punkcie wiara chrześcijańska nie 
spotyka więcej sprzeciwu niż w stosunku do zmar-
twychwstania ciała” (św. Augustyn). Bardzo powszech-
nie jest przyjmowane przekonanie, że po śmierci życie 
osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale jak wierzyć, 
że to ciało, którego śmiertelność jest tak oczywista, mo-
głoby zmartwychwstać do życia wiecznego?

999. Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym 
ciele: „Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” (Łk 
24, 39); nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. 
Tak samo w Nim „wszyscy zmartwychwstaną we wła-
snych ciałach, które mają teraz”, ale to ciało będzie 
przekształcone w „chwalebne ciało” (Flp 3, 21), w „ciało 
duchowe” (1 Kor 15, 44).

Aby utwierdzić wiarę w zmartwychwstanie cia-
ła chrześcijanie od 
początku sprzeci-
wiali się kremacji, 
wskazując zarów-
no na przykład 
Chrystusa, na całą 
tradycję Starego 
Testamentu, jak i 
godność człowieka 
z jego ciałem, któ-
re stało się z chwilą 
chrztu „świątynią 
Ducha Świętego” 
(1 Kor 6,19). Stąd 
w średniowieczu, 
gdy chrześcijaństwo 

stało się dominującą religią w Europie, Kościół potę-
piał kremację pod groźbą kary ekskomuniki z odmó-
wieniem pogrzebu katolickiego.

Kampania na rzecz powrotu do praktyki krema-
cji rozpoczęła się w Europie w XVII wieku za sprawą 
masonerii, a następnie została wzmocniona podczas 
Rewolucji Francuskiej w 1789 r, motywowana zaś 
była względami higienicznymi oraz oświeceniowymi 
hasłami walki z Kościołem. Kremacja ciała posłużyła 
lożom masońskim do „uwolnienia” od tradycyjnego 
nauczania Kościoła w kwestii zmartwychwstania ciała 
i życia wiecznego. Przełom w skali europejskiej nastą-
pił w 1876 roku, kiedy to w Mediolanie zbudowano 
pierwsze krematorium pogrzebowe. Obecnie naj-
więcej kremacji dokonuje się w Japonii (ponad 90% 
pogrzebów), w Czechach (80%) i w Szwecji (70%). 
Najmniej we Włoszech, Polsce i Irlandii (około 7%), 
Bułgarii (5%), zaś w Grecji kremacja jest zabroniona. 
W Polsce pokolenie, które doświadczyło okrucień-
stwa II wojny światowej z kremacją ciał w obozach 
koncentracyjnych nie wyobrażało sobie takiej prak-
tyki. Przełom nastąpił dopiero w 1993 roku, kiedy 
otwarto pierwsze krematorium w Poznaniu.

Dziś w Niemczech rośnie popularność tzw. „la-
sów pokoju”, gdzie prochy wysypywane są pod drzewa 
w myśl ideologii ekologiczno-pogańskiej, która mówi 
o powrocie do korzeni, o drzewie jako pomniku zmar-
łego. Natomiast w stanie Waschington w USA w roku 
2019 zalegalizowano proces kompostowania ludzkich 
ciał, które po 60 dniach przyspieszonego procesu roz-
kładu służą jako nawóz. Zanik wiary chrześcijańskiej 
oraz ucieczka od prawdy o śmierci sprzyja zanikowi 
troski o godność ciała zmarłych.

W tej sytuacji kulturowej Kościół w XX wieku zła-
godził swoje stanowisko wobec kremacji pod jednym 
warunkiem, że nie jest ona motywowana wprost bra-
kiem wiary w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. 
W przypadkach kremacji ulega jednak uproszczeniu 
forma liturgii pogrzebowej, gdzie nie ma np. okadze-
nia ciała zmarłego, bo w urnie jest już proch. 
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