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PROROCTWA WYPEŁNIONE W CHRYSTUSIE
(Podane wg porządku ich pojawiania się)
Odnośnik biblijny
proroctwa

Temat proroctwa

Odnośnik biblijny mówiący
o wypełnieniu proroctwa

I Moj. 3:15

Zrodzony z nasienia kobiety

Gal. 4:4

I Moj. 12:2-3

Zrodzony z nasienia Abrahama

Mat. 1:1

I Moj. 17:19

Zrodzony z nasienia Izaaka

Mat. 1:2

IV Moj. 17:19

Zrodzony z nasienia Jakuba

Mat. 1:2

I Moj. 49:10

Potomek z plemienia Judy

Łk. 3:33

Iz. 9:7

Dziedzic tronu Dawida

Łk. 1:31:33

Dan. 9:25

Czas narodzin Jezusa

Łk. 2:1-2

Iz. 7:14

Zrodzony z dziewicy

Łk. 1:26-27, 30-31

Mich. 5:2

Narodzony w Betlejem

Łk. 2:4-7

Jer. 31:15

Rzeź niewiniątek

Mat. 2:16-18

Oz. 11:1

Ucieczka do Egiptu

Mat. 2:14-15

Iz. 40:3-5; Mal. 3:1

Narodziny poprzedzone przez zwiastuna

Łk. 7:24,27

Ps. 2:7

Ogłoszony Synem Bożym

Mat. 3:16-17

Iz. 9:1-2

Służba w Galilei

Mat. 4:13-17

V Moj. 18:15

Nadchodzący prorok

Dz. 3:20,22

Iz. 61:1-2

Przyszedł, by leczyć serca

Łk. 4:18-19

Iz. 53:3

Odrzucony przez swoich (Żydów)

Jan 1:11

Ps. 110:4

Kapłan wg porządku Melchisedeka

Heb. 5:5-6

Zach. 9:9

Triumfalny wjazd

Mar. 11:7, 9, 11

Ps. 41:9

Zdradzony przez przyjaciela

Łk. 22:47,48

Zach. 11:12-13

Sprzedany za 30 srebrników

Mat. 26:15; 27:5-7

Ps. 35:11

Oskarżony przez fałszywych świadków

Mar. 14:57-58

Iz. 53:7

Nie odpowiadał na zarzuty

Mar. 15:4,5

Iz. 50:6

Pluto na niego i bito go

Mat. 26:67

Ps. 35:19

Znienawidzony bez powodu

Jan 15:27,28

Iz. 53:5

Ofiara zastępcza

Rzym. 5:6,8

Iz. 53:12

Ukrzyżowany z przestępcami

Mar. 15:27,28

Zach. 12:10

Ręce przekłute

Jan 20:27

Ps. 22:7-8

Wyszydzany i wyśmiewany

Łk. 23:35

Ps. 69:22

Dano mu ocet i gąbkę

Mat. 27:34

Ps. 109:4

Modlił się o swoich wrogów

Łk. 23:34

Ps. 22:19

Żołnierze grali o jego szatę

Mat. 27:35

Ps. 34:21

Żadna kość nie została złamana

Jan 19:32-33, 36

Zach. 12:10

Przekłuty bok

Jan 19:34

Iz. 53:9

Pochowany z bogaczami

Mat. 27:57-60

Ps. 16:10; 49:16

Miał powstać z martwych

Mar. 16:6-7

Ps. 68:19

Miał zasiąść po prawicy Bożej

Mar. 16:19
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ŚMIERĆ, ZMARTWYCHWSTANIE, WNIEBOWSTĄPIENIE
Śmierć Jezusa (ostatnia droga naszego Zbawiciela)

© Hugh Claycombe, The Thomson Chain – reference Bible, B.B. Kirkbridge Bible Co., Inc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jezus przychodzi do Jerozolimy, udaje się na Ostatnią Wieczerzę (A)
Z Ostatniej Wieczerzy do Ogrodu Getsemane (B)
Z Ogrodu Getsemane do pałacu arcykapłana, Sanhedryn ©
Od Kajfasza do Piłata
Od Piłata do Heroda (D)
Od Heroda do Piłata (E)
Od Piłata na Golgotę, ukrzyżowanie (F)
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Ówcześnie inaczej określano pory dnia:
6:00 – 18:00 dzień; 18:00 – 6:00 noc; 18:00 – początek kolejnej doby
•

Jezus w ogrodzie Getsemane – wieczór wg naszego czasu
Łuk. 22:41-44
41. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, 42.
Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech
się stanie. 43. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. 44. I w śmiertelnym boju jeszcze
gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.(BW)

•

Żołnierze przychodzą po Jezusa
Łuk. 22:47
47. Gdy On jeszcze mówił, nadeszła zgraja (ok. 600 żołnierzy), a na jej czele jeden z dwunastu,
imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować.(BW)

•

Prowadzą Go do Annasza (sanchedryn) 2-3 w nocy
Mar. 14:55
55. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać
go na śmierć, ale nie znajdowali.(BW)
Łuk. 22:62-65
62. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. 63. A mężowie, którzy go pilnowali, naigrawali
się z niego i bili go. 64. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest ten, co cię
uderzył? 65. I wiele innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko niemu.(BW)
•

Annasz wysyła Go do Kajfasza

•

Kajfasz wysyła Go do Piłata (ok. 6 rano)
Łuk. 23:1
I całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata.(BW

•

Piłat do Heroda
Łuk. 23:6-11
6. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, 7. A dowiedziawszy się, że
jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. 8.
Herod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go
zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. 9.
Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz Ten nic mu nie odpowiadał. 10. A byli przy tym obecni
arcykapłani i uczeni w Piśmie, gwałtownie go oskarżając.

•

Herod do Piłata
11. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we
wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata.(BW)

•

Piłat na śmierć (między 6 a 9 rano)
Jan. 19:16
16. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go.(BW)

•

Ukrzyżowanie Jezusa (9 rano)
Łuk. 23:33
33. A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców,
jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.(BW)

Jezus w międzyczasie był bity, sponiewierany i w tym stanie przeszedł ok. 8 - 10 km
•

biczują go (końcówka z ostrych kości, lub kawałków metalu)

•

zakładają mu koronę z cierni (kilka centymetrowe twarde ostrza)

•

niesie krzyż (nieobrobione drewno, wszędzie były wbijające się drzazgi)

Jeden z komentatorów powiedział, że ciało Jezusa było tak zmasakrowane, że trudno było je rozpoznać,
przypominało galaretę trzymającą się na kościach)
Gdy dociera na górę, nie dają mu ani chwili wytchnienia, od razu przybijają Go do krzyża
•

gwoździe miały 20-30 cm długości, pokryte rdzą, z ostrymi krawędziami)
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•

Jezus umiera – śmierć w wyniku uduszenia (brakowało mu powietrza) Podstawka pod nogami nie
była dla Jego wygody, była tak zaprojektowana by umierało się jak najdłużej, by męczył się
możliwie najdłużej

•

W obliczu śmierci nie zapomina o tych do których przyszedł – dwóch łotrów.

Jezus by stworzyć ziemię – wystarczyło powiedzieć słowo, lecz by zbawić człowieka musiał opuścić
niebo i stać się człowiekiem by za nas umrzeć. To co inni nazywają porażką – krzyż, dla nas jest
zwycięstwem.

ZMARTWYCHWSTANIE
Znaczenie zmartwychwstania Chrystusa
•

Dla Jego Osoby – uwiarygodnia Go jako prawdziwego Proroka; inaczej musielibyśmy uznać Go
za kłamcę; nie spełniłby bowiem swych wcześniejszych zapowiedzi.
Mat. 20:19
19. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego
zostanie wzbudzony z martwych.

•

Dla Jego służby – było niezbędne do jego służby po zmartwychwstaniu. Nie mielibyśmy
Arcykapłana, Pośrednika, Obrońcy, Głowy Kościoła.

•

Dla Ewangelii – jest jej podstawą, bez zmartwychwstania nie ma ewangelii
1 Kor. 15:3-8
3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze
według Pism 4. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według
Pism, 5. I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; 6. Potem ukazał się więcej niż pięciuset
braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; 7. Potem ukazał się
Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; 8. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako
poronionemu płodowi.
Rzym. 4:25
25. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia
naszego.

•

Dla nas – podstawa naszego świadczenia, wiary i nadziei, bez zmartwychwstania można by nam
tylko współczuć, że łudzimy się przyszłym życiem.
1 Kor. 15:13-19
13. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; 14. A jeśli Chrystus
nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; 15. Wówczas też
byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził,
którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. 16. Jeśli bowiem umarli nie bywają
wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; 17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. 18. Zatem i ci, którzy zasnęli w
Chrystusie, poginęli. 19. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze
wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.

Dowody na zmartwychwstanie Chrystusa
•

Jego wygląd i pojawianie się po zmartwychwstaniu
Prawdopodobny porządek pojawień się Chrystusa po zmartwychwstaniu:
•

Maria, Magdalena i inne kobiety
Mat. 28:8-10; Mk. 16:9-10; Jan. 20:11-18

•

Piotr
Łuk. 24:34; 1 Kor. 15:5

•

Uczniowie idący do Emaus
Mk. 16:12; Łuk. 24:13-32

•

Uczniowie w zamkniętej izbie (bez Tomasza)
Łuk. 24:36-43; Jan. 20:19-25
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•

Uczniowie następnej niedzieli (włącznie z Tomaszem)
Mk. 16:14; Jan. 20:26-29

•

Siedmiu uczniów nad Morzem Galilejskim
Jan. 21:1-24

•

Apostołowie, 500 osób, Jakub – przyrodni brat Jezusa
1 Kor. 15:6-7

•

Świadkowie wniebowstąpienia
Mat. 28:18-20; Mk. 16:19; Łuk. 24:44-53; Dz. Ap. 1:3-12

Skutki, które musiały mieć początek w zmartwychwstaniu
są fakty, które da się wyjaśnić jedynie zmartwychwstaniem Jezusa
•

Pusty grób
Teorie zajętego grobu
Teoria

NIEZNANY
GRÓB

Opis

Kontrargumenty

Nie wszyscy przestępcy byli grzebani w zbiorowych
Ciało Jezusa zostało pogrzebane
mogiłach. Nowy Testament mówi, że Józef z Arymatei
w zbiorowej mogile, o której
uczniowie nie wiedzieli. Dlatego
był naocznym świadkiem pochowania Jezusa w
zmartwychwstanie pojawiło się konkretnym grobie. Kobiety widziały zdjęte z krzyża ciało
jako wynik ich niewiedzy
Chrystusa i zapamiętały umiejscowienie grobu.
odnośnie tego „co stało się z
Rzymianie wiedzieli, gdzie grób się znajdował, ponieważ
ciałem”.
tam ustawili straże.

NIEWŁAŚCIWY
GRÓB

Kobiety udały się do
niewłaściwego grobu, ponieważ
w Jerozolimie było wiele
podobnych do siebie
grobowców. Znalazły pusty
grób, a w nim młodego
człowieka, który zaprzeczył, że
jest to grób Jezusa.
Przestraszone kobiety mylnie
wzięły go za anioła i uciekły.

Kobiety nie szukały pustego grobu, ale
zapieczętowanego. Z pewnością ominęłyby pusty grób,
jeśli nie byłyby pewne jego lokalizacji. „Młody człowiek”
nie tylko powiedział: „tu go nie ma”, ale również „On
zmartwychwstał”. Kobiety dowiedziały się o lokalizacji
grobu zaledwie 72 godziny temu – nie miały czasu, aby
zapomnieć. Żydzi i Rzymianie znali położenie grobu i w
razie pomyłki mogli łatwo użyć jej jako dowodu, że
żadnego zmartwychwstania nie było..

LEGENDA

Zmartwychwstanie zostało
wymyślone i zmieniało swą
postać przez dłuższy czas, aby
obronić lidera, który już od
dawna był martwy

Ostatnio badania historyczne dowiodły, że sprawozdania
o zmartwychwstaniu pochodzą z połowy pierwszego
wieku. Paweł w I Koryntian (rok 55) mówi o
zmartwychwstaniu jako o fakcie i wskazuje na 500
naocznych świadków zmartwychwstałego Chrystusa, z
których większość jeszcze żyła i można było się z nimi
skontaktować.

DUCHOWE
ZMARTWYCHWSTANIE

Tylko duch Chrystusa
zmartwychwstał, podczas gdy
Jego ciało nadal znajdowało się
w grobie.

Żydzi rozumieli, że zmartwychwstanie ma dotyczyć ciała,
a nie jedynie ducha. Chrystus mógł jeść i być dotykany.
Żydzi wskazaliby grób z ciałem, aby udowodnić, że nie
było zmartwychwstania.

HALUCYNACJA

Halucynacji nie mogło ulec 500 różnych osób, które były
Uczniowie Chrystusa byli tak
oddane Chrystusowi w różnym stopniu i posiadały
bardzo zaangażowani
zróżnicowane pojęcie o tym, czego Chrystus nauczał.
emocjonalnie, aby traktować
Chrystus pokazywał się wielokrotnie nie tylko jednej
Jezusa jako Mesjasza, że ich
osobie. Halucynacje różnych osób w różnych miejscach i
umysły wytworzyły zbiorową
czasie nie są do siebie podobne. Uczniowie nie
halucynację zmartwychwstałego
spodziewali się zmartwychwstania Pana. Uważali, że
Pana.
Jego śmierć jest kończącym wydarzeniem. Żydzi mogliby
wskazać im zajęty grób, aby udowodnić im halucynację.

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE
www.ggwo.pl

CHRYSTOLOGIA

ŚMIERĆ, ZMARTWYCHWSTANIE, WNIEBOWSTĄPIENIE

Teorie niezajętego grobu
Teoria

ZMOWA

OMDLENIE

CIAŁO SKRADZIONE
PRZEZ UCZNIÓW

Opis
Jezus zaplanował wypełniać
proroctwa ST dotyczące cierpiącego
Sługi i panującego Króla poprzez
udaną śmierć i zmartwychwstanie.
Józef z Arymatei i młody chłopak jako
anioł byli współ intrygantami. Spisek
się nie udał, kiedy żołnierze przebili
bok Jezusa włócznią. Jezus zmarł, a
młody chłopak udawał
zmartwychwstałego Jezusa.

Kontrargumenty

Co stało się z rzymskim oddziałem
żołnierzy pilnujących grobu? Takie
„zmartwychwstanie” nie mogło dokonać
tak wielkiej przemiany w uczniach. Cały
spisek przeżycia ukrzyżowania nie daje
żadnej nadziei na powodzenie.

Jezus nie umarł na krzyżu. Po prostu
zemdlał z wyczerpania. Dzięki niskiej
temperaturze w grobie i ziołom,
doszedł do siebie.

Wg opinii medycznych Jezus nie mógł
przeżyć najpierw biczowania a następnie
ukrzyżowania. Czy prawie umarły Jezus
mógł robić wrażenie zmartwychwstałego
Syna Bożego?

Gdy straże zasnęły uczniowie ukradli
ciało.

Jeśli żołnierze spali, skąd wiedzieli, że
uczniowie ukradli ciało? Za spanie na
warcie, żołnierzowi rzymskiemu groziła
nawet śmierć. Nie odważyliby się spać
wiedząc, że jest tak wiele zamieszania
wokół śmierci Chrystusa. Jak uczniowie
mogliby pokonać kilkunastu wyszkolonych
rzymskich żołnierzy pod bronią? Jest
absurdalnym wierzyć, że uczniowie umarli
za kłamstwo, które sami wymyślili.

EGZYSTENCJALNE
ZMARTWYCHWSTANIE

Historyczne zmartwychwstanie nigdy
Pierwsi uczniowie zostali przekonani przez
nie będzie udowodnione, ale to nie
historyczne zmartwychwstanie. Twierdzili,
jest potrzebne. Chrystus, w którego
że ich wiara opiera się na tym co widzieli, a
się wierzy nie musi być przywiązany
nie na ich egzystencjalnej potrzebie, albo
do historycznego Jezusa. Chodzi o to,
na wierze, która coś z góry zakłada (Łuk
że Chrystus zmartwychwstał w
24,33-35; I Kor 15,3-8; I J 1,1-3).
sercach.

HISTORYCZNE
ZMARTWYCHWSTANIE

Jezus został wzbudzony z martwych
poprzez moc Boga. Po tym ukazał się
swym uczniom i wstąpił do nieba.

•

Taki pogląd wymaga czynnej wiary w
Jezusa, w Boga i zakłada, że Bóg działa w
tym świecie w ponadnaturalny sposób.

Zesłanie Ducha Świętego podczas święta Pięćdziesiątnicy
Wszyscy byli świadkami zesłania Ducha Świętego obiecanego przez Jezusa Chrystusa
Dz.Ap. 1:5
5. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem
Świętym.(BW)
Piotr w swym kazaniu, przyjście Ducha Świętego powiązał z faktem zmartwychwstania
Dz.Ap. 2:33
33. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego,
sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.

•

Zmiana dnia świętego
Wszyscy jednomyślnie zaczęli spotykać się pierwszego dnia po sabacie. Wszyscy pierwsi
chrześcijanie byli z pochodzenia Żydami ich dniem świętym był sabat, jednakże ich
nabożeństwa zaczęły odbywać się w niedzielę, która była normalnym dniem pracy (w
kalendarzu żydowskim, był to pierwszy dzień tygodnia). Zmiana nastąpiła z powodu
upamiętnienia dnia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Dz.Ap. 20:7
7. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał
odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.
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Rezultaty Zmartwychwstania Chrystusa
•

Nowe ciało
po zmartwychwstaniu Chrystus pojawiał się w uwielbionym, nie podlegającym śmierci ciele,
jednak pozostawało ono w związku z Jego ziemskim ciałem.
•

Rozpoznane – ludzie mogli poznać, że to jest Jezus, a nie kto inny
Jan. 20:20
20. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy
Pana.

•

Zachowane rany – pozostały blizny po ukrzyżowaniu
Jan. 20:25-29
25. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie
ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
26. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł
Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam!
27. Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i
włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.
29. Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli.

•

Mógł jeść - choć nie miał takiej potrzeby
Łuk. 24:30-33,41-43
30. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy,
podawał im. 31. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu.
32. I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i
Pisma przed nami otwierał? 33. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i
znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, (…) 41. Lecz gdy oni jeszcze
nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? 42. A oni podali mu
kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. 43. A On wziął i jadł przy nich.

•

Oddychał – tchnął na uczniów
Jan. 20:22
22. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

•

Ciało i kości – dowodzi to, że nie był zjawą czy duchem
Łuk. 24:39-40
39. Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
40. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.

•

•

Mógł przechodzić przez ściany
Łuk. 24:36
36. A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam!
Jan. 20:19
19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam,
gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: Pokój wam!
Mógł się pojawiać i znikać
Łuk. 24:15
15. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z
nimi.
Jan. 20:19
19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam,
gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: Pokój wam!
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Zmartwychwstanie potwierdziło wcześniejsze stwierdzenia Jezusa, że jest:
•

Prawdziwym prorokiem
Mat. 28:6
6. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie
leżał.

•

Panem i Mesjaszem
Dz.Ap. 2:36
36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go
Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.

•

Synem Bożym
Rzym. 1:4
4. Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez
zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym,

Zmartwychwstanie jest warunkiem wstępnym dla całej Jego późniejszej posługi
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to krzyż byłby końcem jego życia i służby – na nic nie
moglibyśmy z Jego strony liczyć. Jednakże zmartwychwstanie i wniebowstąpienie otworzyło
drogę do tego, co robi obecnie i czego dokona w przyszłości.

WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA
Wniebowstąpienie w Biblii:
•

Stary Testament: (przewiedział dwukrotnie)
Ps. 68:19 por. Efez. 4:8
19. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; nawet oporni mieszkają u
Pana, Boga.
Efez. 4:8
8. Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców I ludzi darami
obdarzył.
Ps. 110:1 por. Dz.Ap. 2:34
1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół
twoich jako podnóżek pod nogi twoje!
Dz.Ap. 2:34
34. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: Rzekł Pan Panu memu: Siądź
po prawicy mojej,

•

Chrystus – mówił o swoim odejściu do Ojca, jak i konkretnie o zmartwychwstaniu
Jan. 6:62
62. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?
Jan. 20:17
17. Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i
powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.
Jan. 7:33
33. Wtedy rzekł Jezus: Jeszcze krótki czas będę z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał.
Jan. 14:12,28
12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie
uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.
28. Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali,
to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.
Jan. 16:5,10,28
5. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz?
10. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;
28. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.
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Nowy Testament:
Dz.Ap. 1:6-11
6. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo
Izraelowi? 7. Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej
ustanowił, 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 9. I gdy to powiedział, a oni
patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. 10. I gdy tak patrzyli uważnie,
jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich 11. I rzekli:
Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę
do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.
Mar. 16:19
19. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy
Boga.
Łuk. 9:51
51. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do
Jerozolimy,
Łk 24:51
51. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. (BT)
Efez. 4:10; 1 Tym. 3:16; Hebr. 4:14; 1 Piotr. 3:22

Opis wniebowstąpienia
•

Miejsce – Góra Oliwna, w okolicach Betanii
Dz.Ap. 1:12
12. Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w
odległości drogi na jeden sabat.(BW)
Łuk. 24:50
50. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich.(BW)

•

Przebieg wydarzenia – Chrystus unosił się powoli w górę, nie było to nagłe zniknięcie.
Dz.Ap. 1:9
9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich
oczu.(BW)

•

Obietnica – gdy Apostołowie patrzyli jak unosi się Jezus, dwaj aniołowie ukazali im się z
obietnicą, że ten Jezus, który został wzięty do nieba, powróci w taki sam sposób.
Dz.Ap. 1:10-11
10. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach
stanęli przy nich
11. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został
wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.(BW)

Znaczenie wniebowstąpienia
Wniebowstąpienie oznacza koniec okresu upokorzenia Chrystusa i rozpoczyna Jego wejście w stan
wywyższenia. Nawet okres 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem wiązał się z
pewnymi ograniczeniami, np. objawienie pełnej chwały (wygląd zmartwychwstałego ciała w jakim
Jezus ukazywał się uczniom, nie zrobił na nich tak oszałamiającego wrażenia, jakie zrobiło na Janie
objawienie się Chrystusa po wniebowstąpieniu.)
Obj. 1:9-20
9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie,
byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. 10.
W dzień Pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który
mówił: 11. To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do
Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. 12. I obróciłem się, aby zobaczyć,
co to za głos, który mówił do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13. A
pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i
przepasanego przez pierś złotym pasem; 14. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała
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wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, 15. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego,
głos zaś jego jakby szum wielu wód. 16. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego
wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. 17.
Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i
rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, 18. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki
wieków i mam klucze śmierci i piekła. 19. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. 20.
Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych
świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem
zborów.
Dopiero po wniebowstąpieniu Chrystus mógł rozpocząć nowy rodzaj posługi dla dobra swego ludu na
ziemi.
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