
Dzień Dobry! 

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

 

Zapoznaj się z poniższym tekstem a następnie odpowiedz na pytania podanie na końcu lekcji. 

 

  Przyjrzyjmy się najpierw bliżej temu, co Pismo św. mówi o wydarzeniu 

zmartwychwstania, które Jezus zapowiedział i o tym, jak się ukazywał. Wiemy, że po 

zmartwychwstaniu ciało Jego było doskonałe, uwielbione, chwalebne, które nie umiera i już nie 

cierpi.   

 

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria 

obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł Pański zstąpił z 

nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty 

jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. (…) A 

oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i 

oddały Mu pokłon” (Mt 28,1-4.9).    

 

„Zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie” (1 Kor 15, 5) 

 

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma 

ciała ani kości, a jak widzicie, że Ja mam” (Łk 24,39).   

 

„Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się 

najpierw Marii Magdalenie. (…) Potem ukazał się w innej postaci, dwom spośród nich na 

drodze, gdy szli do wsi” (Mk 16,9.12). 

 

 



W dzisiejszych czasach nie brakuje niedowiarków w historyczny fakt 
zmartwychwstania Chrystusa, który jest fundamentem chrześcijańskiej wiary. 
Dowody materialne, które przetrwały do dzisiaj to mi.: 

- płótno z Manopello 

- Całun Turyński 

To pierwsze płótno leżało najprawdopodobniej na twarzy Chrystusa, Całun zaś owijał ciało.          

O. Pio powiedział o tym płótnie z Manopello, że to „największy cud, jaki posiadamy”. Jest to 

morski jedwab, najdroższa tkanina starożytności. Jest tak cienka, że wizerunek jest widoczny 

dopiero pod światłem. Jest ona jakby fotografią, nie możliwe jest bowiem naniesienie farby na tak 

delikatną tkaninę! Wiemy, że Jezus został owinięty w Całun i chusty. Oba płótna idealnie do 

siebie pasują, okrywały zatem tego samego człowieka.    

Zwróćmy teraz uwagę na ciekawe aspekty Całunu, które prowadzą nas do wiary w 

zmartwychwstanie. 

 

Tajemnicą dla nauki jest samo powstanie tego wizerunku. Większość naukowców przyczynia 

się do hipotezy, że całun powstał w wyniku ogromnego promieniowania, które miało miejsce 

podczas samego zmartwychwstania. Współczesna nauka nie jest w stanie odtworzyć tego typu 

odbicia. 

 

Według ekspertów medycyny sądowej ciało Jezusa zostało zawinięte w Całun po dwóch i 

pół godzinach od śmierci i pozostawało w nim nie dłużej jak 36 godzin. Nie pozostawiło 

bowiem żadnych śladów pośmiertnego rozkładu. Takie wyniki opierają się na znajomości procesu 

krzepnięcia krwi. Jezus umarł ok. g. 15. w piątek, pochowany był do godz. 18. Jeśli dodamy 36 

godzin wychodzi nam godzina szósta rano w niedzielę. A więc na pewno do godziny szóstej w 

poranek wielkanocny ciała nie było już w Całunie. Sam Całun potwierdza zmartwychwstanie 

Chrystusa! 

 

Ponadto na Całunie widać nienaruszone skrzepy krwi i brak śladów odrywania płótna od 

ciała. Z pewnością więc nikt ciała Pana z Całunu nie wyjmował. Jak przeniknęło ono lnianą 

tkaninę, nie naruszając jej struktury? Ewangelia opisuje reakcję ucznia, który wszedł do grobu, 

następnie „ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Najprawdopodobniej zrozumiał zdumiony, że ciało musiało 

przeniknąć przez Całun. Zobaczył płótna uporządkowane, nierozwiązane, lecz w środku puste 

bez ciała! 



Pytania zapisz do zeszytu i odpowiedz na nie. 

1. Czy Jezus po zmartwychwstaniu miał ciało czy był duchem? Poprzyj odpowiedź 

odpowiednim fragmentem z Biblii. (proszę szczególnie zwrócić uwagę na Łk 24,39             

i Mt 28,9) 

2. Przeanalizuj powyższe teksty o Całunie Turyńskim i napisz w kilku zdaniach co świadczy 

o jego autentyczności  

Uwaga - odpowiedzi przesyłamy maila: Ekonomik.religia@gmail.com 

Prace będą ocenione 

 

Dla chętnych!!!!!!!! 

Na stronie https://biblionerzy.pl/ jest quiz zrobiony na bazie znanych Milionerów. Pytania są 

tylko i wyłącznie z Biblii. 10 pierwszych osób które prześlą zdjęcie, na którym widać pytanie 

15 (w komentarzu do maila można podać prawidłową odpowiedź) będzie ocenionych. (quiz 

jest dosyć trudny więc można podesłać także zdjęcie gdy komuś uda się dotrzeć do pytania za 

pół milina – być może to wystarczy) 

 Tomasz Mokrzycki 
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