
Nadzieja
silniejsza niż ŚMIERĆ
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Na dzisiejszym 
spotkaniu
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DZIEŃ, W KTÓRYM 

UMARŁA ŚMIERĆ 
– CHRYSTUS ŻYJE!
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OSTATNIA WIECZERZA
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NOWE PRZYMIERZE WE KRWI
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ŻARLIWA MODLITWA W GETSEMANE
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ZDRADA JUDASZA
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POJMANIE
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PRZED ANNASZEM I KAJFASZEM
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ODDANY W RĘCE RZYMIAN

• „wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał 
On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam 
podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z 
cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy 
Go za nic.” (Iz 53:2-3)
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UBICZOWANY… RZYMSKIE METODY KARANIA

• „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za 
skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za 
nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a 
w Jego ranach jest nasze zdrowie.” (Iz 53:4-5)
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SKAZANY NA KRZYŻ

• „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan 
zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet 
nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec 
strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.” (Iz 53:6-7)
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DROGA NA GOLGOTĘ

• „Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem.” (Iz 53:10)
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PRZEBITY ZA NASZE WINY

• „Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki Baszanu. Rozwierają przeciwko 
mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Rozlany jestem jak woda i 
rozłączają się wszystkie moje kości; jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim 
topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, 
kładziesz mnie w prochu śmierci. Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja 
złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni 
się wpatrują, sycą mym widokiem; moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o 
moją suknię.” (Ps 22:13-19)
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W JEGO RANACH NASZE UZDROWIENIE
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TO NIE GWOŹDZIĘ CIĘ PRZEBIŁY LECZ MÓJ GRZECH
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WYWYŻSZONY NA TRON KRZYŻA

• „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.” (J 3:14-15)

17



OJCZE PRZEBACZ IM BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ!
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ZATROSKANY O LUDZI DO KOŃCA..
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„Jeden z zawieszonych złoczyńców 

urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty 

jesteś Chrystusem? Ratuj siebie 

i nas. Drugi natomiast, (..) zgromił 

tamtego tymi słowy: Czy ty się Boga 

nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży 

na tobie? Na nas co prawda 

sprawiedliwie, gdyż słuszną 

ponosimy karę za to, co 

uczyniliśmy, Ten zaś nic złego nie 

uczynił.” (Łk 23:39-41)

JEZU, WSPOMNIJ NA MNIE…

• „Jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś 
Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, (..) zgromił tamtego tymi słowy: 
Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda 
sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic złego 
nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.” (Łk
23:39-42 BW)
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„ I rzekł: Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy wejdziesz do 

Królestwa swego I rzekł mu 

[Jezus]: Zaprawdę, powiadam 

ci, DZIŚ będziesz ze mną w 

raju.” (Łk 23:42-43)

BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU – KIEDY?

• „I rzekł mu [Jezus]: Zaprawdę, powiadam ci, DZIŚ będziesz ze mną w raju.” (Łk
23:43)
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BĘDZIESZ ZE MNA W RAJU!... KIEDY?
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Historia jednego 
przecinka

HISTORIA JEDNEGO PRZECINKA
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„I rzekł mu [Jezus]: 

Zaprawdę, powiadam ci, 

DZIŚ będziesz ze mną w raju.” (Łk 23:43)

„I rzekł mu [Jezus]: 

Zaprawdę, powiadam ci DZIŚ, 

będziesz ze mną w raju.” (Łk 23:43)

DZIŚ BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU?

CZY

DZIŚ POWIADAM CI, ŻE BĘDZIESZ [KIEDYŚ] ZE MNĄ W RAJU?
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„I rzekł mu [Jezus] Zaprawdę powiadam ci DZIŚ będziesz ze 

mną w raju” (Łk 23:43)

GRECKIE MANUSKRYPTY NOWEGO TESTAMENTU NIE ZAWIERAŁY ŻADNYCH 
ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH!
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„I rzekł mu [Jezus]: 

Zaprawdę, powiadam ci, 

DZIŚ będziesz ze mną 

w raju.” (Łk 23:43)

CZY JEZUS BYŁ 

W PIĄTEK 

W RAJU?

CZY JESTUS BYŁ W PIĄTEK W RAJU?

CZY ŁOTR W BYŁ W PIĄTEK Z JEZUSEM W RAJU?
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„Jezus rzekł do niej: Mario! 

A ona obróciwszy się powiedziała 

do Niego po hebrajsku: Rabbuni, 

to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do 

niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, 

jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 

Ojca. Natomiast udaj się do 

moich braci i powiedz im: 

Wstępuję do Ojca mego i Ojca 

waszego oraz do Boga mego 

i Boga waszego.” (J 20:16-17) Niedziela, pierwszy dzień tygodnia

NIE ZATRZYMUJ MNIE!

• „Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 
hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj 
Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i 
powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga 
waszego.” (J 20:16-17)
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CZY JEZUS 
BYŁ W 
PIĄTEK 
W RAJU?

JEZUS JESZCZE W NIEDZIELĘ, W PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA TWIERDZIŁ, ŻE NIE 
WSTĄPIŁ DO OJCA. SKORO TAK TO NA PEWNO NIE UCZYNIŁ TEGO W PIĄTEK PO 
SWOJEJ ŚMIERCI.

WIARA W TO, IŻ DUSZA WSTEPUJE DO NIEBA ZARAZ PO ŚMIERCI ODSUWA NA BOK 
JAKO NIEPOTRZEBNĄ PRAWDĘ O ZMARTWYCHWSTANIU!
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„Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do 

twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać.” (Pwt 5:1)

„Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i 

przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń 

Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję –

przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego 

Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj

wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie 

znacie.” (Pwt 11:26-28)

DZIŚ MÓWIĘ CI…

• „Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i 
dbaj o to, aby je wypełniać.” (Pwt 5:1)

• „Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. 
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam 
dzisiaj daję –przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli 
odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, 
których nie znacie.” (Pwt 11:26-28)
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NA FINISZU

• „Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około 
godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani? to 
znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących 
tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, 
napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj! 
Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał 
donośnym głosem i wyzionął ducha.” (Mt 27:45-50)
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WYKONAŁO SIĘ!
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UMĘCZONY DLA NAS!
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DRAMAT MATKI

• „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk 2:34-
35)
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PORAŻKA, KTÓRA STAŁA SIĘ ZWYCIĘSTWEM
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WIELKI PRZEGRANY
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ZŁOŻONY W GROBIE BOGACZA

• „Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono 
Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu 
wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, 
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.” (Iz 
53:8-9)
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ZAPIECZĘTOWANY GRÓB I RZYMSKA STRAŻ

• „Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u 
Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za 
życia: Po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, 
żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli 
ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze.” (Mt 
27:62-65)
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LUDZIE KONTRA BOŻY PLAN

• „Rzekł im Piłat: Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i 
zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż.” (Mt 27:66)
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PORANEK PIERWSZEGO DNIA TYGODNIA

• „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena 
i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało 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 umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się 
nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo 
zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.” (Mt 
28:1-6)
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NIE ULEGNIE SKAŻENIU

• „Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej 
prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się 
mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy 
mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu.” (Dz 2:25-27)
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POKONANY
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2000 lat później…
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JESTEŚMY BARDZO RELIGIJNYM NARODEM!

• Polska na tle innych państw Europy jawi się jako ostoja chrześcijańskich tradycji i 
wartości. 

• Jesteśmy dla innych przykładem żarliwej wiary i głębokiej duchowości. 
• Nikt nie odważy się negować potężnego wpływu jaki na życie każdego Polaka 

wywiera kościół i jego posłannictwo.

43



W CO WIERZĄ POLACY?

• 28 lipca 2014 grupa młodych ludzi działających w ramach katolickiej grupy Holy 
Mary Team wyszła na ulice Warszawy, aby zapytać, w co wierzą Polacy? Oto efekt 
ich działań…

• www.chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/2030-wyszli-na-ulice-warszawy-zeby-
sprawdzic-w-co-wierza-polacy-oto-odpowiedzi-wideo.html

• www.youtube.com/watch?v=tFu0YpOzZhE
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Ankieta: W CO WIERZĄ WSPÓŁCZEŚNI POLACY (dane wg. GAZETY WYBORCZEJ –
wyd. z 18 grudnia 2013)

• 81 % - Polaków wierzy w Boga
• 95 % - deklaruje katolicyzm, co oznacza, że mamy ponad dziesięć procent 

katolickich ateistów
• 48 % - wierzy w śmierć na Krzyżu Chrystusa
• 47 % - w zmartwychwstanie
• 38 % - wierzy w niebo
• 31 % - wierzy w piekło
• 30 % - wierzy w czyściec
• 28 % - wierzy w istnienie diabła
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JAK WAŻNA JEST WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE?

• 47 % - w zmartwychwstanie
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JAK WAŻNA JEST WEŁUG BIBLII WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA?
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Fakt nr 1

Filary 
nauki 
apostolskiej

FAKT 1 – ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA ISTOTNYM ELEMENTEM NIEZMIENNEJ 
EWANGELII I FILAREM NAUCZANIA KOŚCIOŁA APOSTOLSKIEGO

• „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której 
też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 
rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku 
to, co przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został 
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.” (1 Kor 15:1-4)
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Fakt nr 2

Wielu 
świadków

FAKT 2 – ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UKAZAŁ SIĘ WIELU ŚWIADKOM

• „Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset 
braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem 
ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, 
ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.” (1 Kor 15:5-8)
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Fakt nr 3

Daremne 
nauczanie 
i próżna 
wiara

FAKT 3 – NEGOWANIE ZMARTWYCHWSTANIA UDERZA W PRAWDZIWOŚĆ 
EWANGELII – DAREMNE NAUCZANIE PROŻNA WIARA

• „Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy 
spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i 
Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest 
nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli 
fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu 
świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.” (1 Kor 15:12-15)

50



Fakt nr 4

Trwanie w 
grzechach 
i dogra na 
zatracenie

FAKT 4 – TRWANIE W GRZECHACH I DROGA NA ZATRACENIE

• „Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w 
swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli 
tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich 
ludzi godni politowania.” (1 Kor 15:16-19)
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Fakt nr 5

Najpierw 
Chrystus 
potem my

FAKT 5 – NAJPIERW CHRYSTUS POTEM MY

• „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 
pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też 
[dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus 
jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.” (1 Kor 
15:20-23)
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Fakt nr 6

Klęska 
ostatniego 
wroga

FAKT 6 – KLĘSKA OSTATNIEGO WROGA

• „Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 
wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy 
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana 
śmierć.” (1 Kor 15:24-26)
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Fakt nr 7

Jedzmy 
i pijmy bo 
jutro 
pomrzemy!

FAKT 7 – JEDZMY I PIJMY BO JUTRO POMRZEMY!

• „Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie 
łudźcie się! Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. Ocknijcie się naprawdę 
i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu 
zawstydzeniu to mówię!” (1 Kor 15:32-34)
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Fakt nr 8

Totalna 
przemiana

FAKT 8 – TOTALNA PRZEMIANA

• „Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne -
powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe -
powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. 
Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni 
Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 
ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek 
- z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak 
nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] 
niebieskiego.” (1 Kor 15:42-49)
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Fakt nr 9

Tajemnica 
zwycięstwa

FAKT 9 – TAJEMNICA ZWYCIĘSTWA

• „Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że 
to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto 
ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy 
odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby -
zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. 
Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co 
śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, 
przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w 
nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo 
pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, 
twój oścień?” (1 Kor 15:50-55)
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Fakt nr 10

Poznanie 
źródła mocy

FAKT 10 – POZNANIE ŹRÓDŁA MOCY

• „Pragnę usilnie poznać Chrystusa, [by zrozumieć] moc Jego zmartwychwstania, 
mieć udział w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego przez uczestniczenie 
w Jego śmierci i mieć nadzieję powrotu z martwych do życia.” (Flp 3:10-11 BWP)
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DROGA KU NADZIEI

DROGA KU NADZIEI
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DROGA DO EMAUS

• Tego dnia słońce chyliło ku zachodowi
• EMAUS leżało około 11 km na zachód od Jerozolimy
• Uczniowie szli w kierunku zachodzącego słońca
• Kierunek Bożego zbawienia to WSCHÓD
• Stamtąd przyjdzie ratunek, tam powinny biec nasze myśli i kroki
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TAJEMNICZY PĄTNIK

• Ci dwaj z szerszego kręgu uczniów, o których opowiada ewangelista Łukasz, 
wyruszyli w drogę późnym popołudniem, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi i 
nie miało już tej rażącej siły, co w porze południowej. 

• Najprawdopodobniej wracali do dawnego domu. 
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JEZUS PROROK POTĘŻNY
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ZAWIEDZIONE NADZIEJE

• Wielkie nadzieje, które łączyli z Jezusem z Nazaretu, nie spełniły się. 
• Pozostało im już tylko smutne wspomnienie niechlubnego końca człowieka, 

którego mieli za Mesjasza, zwiastowanego króla, który założy wieczne Boże 
Królestwo prawdy i miłości. 

• Rozczarowani – wracali do wiary skromnej, lecz pewnej, do swojego powszedniego 
życia, do rodziców, przyjaciół, a może do małżonek i dzieci, pozostawionych w 
domach. 

• Uświadamiali sobie, że będą musieli teraz stawić czoła wymówkom swoich 
najbliższych i drwinom sąsiadów…
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NADAL WIERZYLI

• Nadal wierzyli, że jest Mesjaszem – nawet wówczas, kiedy został aresztowany w 
ogrodzie w Getsemane…

• Kiedy był sądzony przed sądem żydowskim…
• Kiedy został skazany przez sąd rzymski na karę śmierci krzyżowej, kiedy był 

biczowany i ośmieszany… i kiedy upadał pod ciężarem ciężkiego krzyża…
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GASNĄCA NADZIEJA

• Ufali, że legiony niebieskich wojsk  wkroczą w ostatniej chwili by położyć kres tej 
przerażającej grze. 

• Ich nadzieja jednak zaczęła gasnąć, gdy wsłuchiwali się w uderzenia rzymskich 
młotów, którymi Jezusa przybijano do krzyża, gdy w niemym bólu przyglądali się 
drwinom i urąganiom.. By wreszcie…
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ELOI, ELOI…

• …usłyszeć krzyk Jezusa: Eloi, Eloi, lamma sabachtani (Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?). 

• Widzieli jak wydawał ostatnie tchnienie, jak jego umęczone ciało złożono w grobie. 
Właśnie wtedy ich nadzieja umarła…
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NAJSMUTNIEJSZY SZABAT

• Szabat 15 Nisan był dla uczniów jednym z najsmutniejszych szabatów w życiu… ale 
pierwszego dnia tygodnia w niedzielę stało się coś nieoczekiwanego…
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ŚWIADECTWO KOBIET

• Świadectwo kobiet nie miało takiego znaczenia jak świadectwo mężczyzn… dlatego 
mężczyźni sami udali się do grobu…
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POCZĄWSZY OD MOJŻESZA

• Świadectwo Pisma Świętego pomaga zawrócić z drogi zwątpienia… 
• Jezus przypomina uczniom proroctwa, które zostały zignorowane, a ich odrzucenie 

stało się powodem niewiary…
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ZOSTAŃ Z NAMI

• Przymusili Go… 
• A gdyby tego nie zrobili? 
• Jakże często pozwalamy Bogu przejść obok, jakże często mijają nas szanse, 

błogosławieństwa Boże tylko dlatego, że nie mamy odwagi by wołać do Boga 
ZOSTAŃ z nami, BĄDŹ z nami…
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OTWORZYŁY SIĘ ICH OCZY

• Gdy Jezus objaśniał Pismo, serca ludzi biły żwawiej. Jezus nauczał inaczej niż uczeni 
w Piśmie… on mówił jak autor Biblii… jak ktoś kto przemawia z autorytetem i 
mocą…

• Jezus jest ucieleśnionym Słowem Bożym… 

„…Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało…” (J 1:1-3)
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BIEG KU NADZIEI

• Droga do odnowy życia prowadzi przez Pisma Starego i Nowego Testamentu. 
• Odłożenie Biblii jest duchowym samobójstwem. 
• Dopiero wówczas, kiedy Zmartwychwstały poprzez Ducha Świętego odsłoni 

tajemnicę Pism, mianowicie, że Mesjasz-Jezus musiał przecierpieć śmierć i ten 
sposób wejść do chwały Bożej, nastaje przełom w życiu chrześcijanina. 

• Taki właśnie przełom przeżyli uczniowie na drodze do Emaus. 
• Uświadomienie sobie, że cierpiący Mesjasz, ukrzyżowany Zbawiciel, jest drogą do 

życia radosnego, do odpuszczenia wszystkich win i do pojednania ze 
sprawiedliwym Bogiem, poznanie takie nie jest skutkiem ludzkich przemyśleń, ale 
darem Ducha Świętego. 
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JEGO GRÓB JEST PUSTY
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JEŚLI NIE MA ZMARTWYCHWSTANIA…
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NADZIEJA DLA NAS
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WYRWANE ŻĄDŁO ŚMIERCI
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TO CO NAJWAŻNIEJSZE
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JEZUS I KLUCZE ŚMIERCI

• Jezus zwyciężył śmierć, jest naszym Jedynym Źródłem życia… poza Nim nikt nie 
może nas obdarować wiecznością – TYLKO ON!
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KRES PANOWANIA ŚMIERCI

• Wiara w Jezusa wyzwala od lęku przed śmiercią. 
• Zamiast lęku daje nam pokój i nadzieję.

78



WIELKI PRZEGRANY
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NIE BÓJ SIĘ!

• Bóg jest po naszej stronie. Jest z nami w chwilach radości i smutku i tak bardzo 
chce, abyśmy o tym wiedzieli.
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TO DLA CIEBIE

• Bóg umiłował świat i swoją miłość potwierdził poprzez konkretne działanie. 
• Ofiarował swojego Syna, by zbawić nas od wiecznej zguby. 
• To On czyni pierwszy krok w naszym kierunku…
• On podjął wszelkie niezbędne działania byśmy mogli z ufnością patrzeć w 

przyszłość… daje pokój… nadzieję… pewność… 
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ODPOWIEDZIĄ JEST CHRYSTUS

• Na wszelkie nasze pytania... odpowiedzią jest Chrystus…
• Na wszystkie nasze potrzeby… odpowiedzią jest Chrystus…
• Czy w twoim życiu jest dla Niego miejsce?
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NIC NAS NIE ODŁĄCZY…

• „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali 
na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych 
zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też 
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to 
powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna 
nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i 
wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, 
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 
potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej -
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może 
odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy 
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie 
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we 
wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I 
jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy 
teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w 
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Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz 8:29-39)
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Niechaj

nadzieja,

którą daje Bóg będzie silniejsza niż 

ŚMIERĆ!
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