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Zrekonstruowana w 3D  postać z Całunu 
Turyńskiego potwierdza biblijny opis męki 

Jezusa 
Jezus umarł i zmartwychwstał naprawdę. Dowód na to możesz zobaczyć w Krakowie. To 
jedno z zaledwie 9 takich miejsc na świecie. 

Całun Turyński od wieków jest zagadką dla wiary i nauki. Wraz z rozwojem nowych 
technologii dowiadujemy się coraz więcej o tej niezwykłej relikwii. 

"Wiemy ze stuprocentową pewnością, że człowiek przedstawiony na Całunie był biczowany. 
Widać ślady rzymskiego flagrum, które w tamtych czasach było głównym narzędziem tortury. 
Można się doliczyć, że otrzymał znacznie więcej niż 40 uderzeń, co było najwyższą karą w 
tamtym prawie, był więc niesamowicie torturowany. Tak samo widoczne są ślady 
cierniowego czepca, czyli nasze wyobrażenie o koronie jest niekompletne. Na Całunie 
obecna jest prawdziwa ludzka krew. Wyniki badań potwierdziły grupę AB, która jest bardzo 
rzadka i charakterystyczna dla pochodzenia żydowskiego" - powiedział w wywiadzie dla 
portalu DEON ks. Mariusz Kiełbasa LC, dyrektor Polskiego Centrum Syndonologicznego. 
Kapłan zaznacza, że w badanie całunu angażują się naukowcy wielu dziedzin m.in. botaniki, 
fizyki, chemii i medycyny. 



W krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II powstała przed rokiem wystawa 
stała prezentująca dorobek naukowy w dziedzinie badań nad Całunem Turyńskim. Na 
świecie jest tylko 11 takich wystaw, które są certyfikowane i wspierane przez 
Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne w Turynie. Oznacza to, że eksponaty, które 
można zobaczyć są efektem szczegółowych i udokumentowanych badań. Nie ma mowy o 
naciąganiu faktów. 
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Wśród eksponatów znajdują się nie tylko kopie Całunu i narzędzi zbrodni, użytych do 
torturowania człowieka, którego odbicie widnieje na płótnie. Szczególne miejsce na 
wystawie zajmuje figura wykonana z brązu, która jest perfekcyjnym odwzorowaniem co do 
milimetra postaci z Całunu. Obok niej znajduje się również trójwymiarowy model 
przedstawiający tę samą postać. Szczegóły poniesionych ran zgadzają się z ewangelicznymi 
opisami Męki Jezusa. Są dzisiaj chyba najmocniejszym dowodem przemawiającym za tym, że 
Ewangelie niosą też ze sobą prawdę historyczną. 
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