
Nadzieja
silniejsza niż ŚMIERĆ
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STWORZENI DO ŻYCIA 
— czy wieczność jest tylko mrzonką?
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IMPERIUM ŚMIERCI
— dlaczego grzech zabija?
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NIEBO, PIEKŁO 

I CZYŚCIEC
— fakty i mity na temat losu duszy
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DZIEŃ, W KTÓRYM 

UMARŁA ŚMIERĆ 
– CHRYSTUS ŻYJE!
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Na dzisiejszym 
spotkaniu
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STWORZENI DO ŻYCIA 
— czy wieczność jest tylko mrzonką?
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CZŁOWIEK

FENOMEN LUDZKIEGO CIAŁA

8



CZŁOWIEK

• Najbardziej inteligentna istota zamieszkująca Ziemię. 
• W 2015 roku było nas ponad 7,5miliarda ludzi (7 455 455 504 – dane z 6 

października 2016).
• Jesteśmy panami świata, podporządkowujemy sobie coraz większą przestrzeń 

otaczającej nas rzeczywistości, sięgamy dalej i dalej…
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CZŁOWIEK – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

• Jesteśmy doskonale przygotowani do życia. 
• Nasze ciało potrafi zachwycić swoją złożonością, funkcjonalnością, możliwością 

działania. 
• Nasza wyprostowana postawa jest „energooszczędna”, ponieważ utrzymanie ciała 

w pozycji pionowej nie obciąża zbytnio mięśni. 
• „W pozycji stojącej wykorzystujemy tylko o 7% więcej energii niż w leżącej” —

twierdzi neurobiolog JOHN SKOYLES. 
• Ciekawe, że jak dodaje ten uczony, pies stojący na czterech łapach zużywa o 70 

procent więcej energii niż wtedy, gdy leży.
• Ciało ludzkie bywa nazywane genialną maszyną. 
• Ale człowiek to znacznie więcej niż maszyna. 
• Dzięki inwencji twórczej, dociekliwości, wyobraźni oraz pomysłowości sami 

konstruujemy maszyny, które pozwalają nam robić niemal wszystko, co sobie 
zamarzymy. 
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POTĘGA UMYSŁU – ZAPROJEKTOWANI DO ŻYCIA BEZ KOŃCA!

• Mózg waży jakieś 1,5 kg i jest zbudowany z NEURONÓW, których liczba wynosi od 
10 do 100 miliardów, a wśród nich nie ma podobno dwóch dokładnie takich 
samych. 

• Pojedynczy neuron może się łączyć nawet z 200 000 innych, toteż w mózgu istnieje 
sieć o astronomicznej liczbie obwodów. 

• A jakby tego było mało, sam w sobie „każdy neuron to skomplikowany komputer” 
— czytamy w miesięczniku SCIENTIFIC AMERICAN.

• W każdej sekundzie za pośrednictwem różnych zmysłów dociera do mózgu około 
100 milionów bitów informacji. 

• Pewien naukowiec ocenił, iż mózg może pomieścić informacje, które „wypełniłyby 
jakieś 20 milionów tomów, a więc tyle, ile się znajduje w największych bibliotekach 
świata”. 

• Zdaniem niektórych neurologów człowiek w ciągu średnio długiego życia 
wykorzystuje zaledwie jedną setną procenta (0,0001) możliwości swego mózgu. 
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NIESAMOWITA ZDOLNOŚĆ REGENERACJI

• MARK BENECKE w swojej książce THE DREAM OF ETERNAL LIFE powiedział: 
„W ciągu życia prawie cały nasz organizm kilkakrotnie się odnawia. (...) Po około 
siedmiu latach jesteśmy nowymi ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu”. 

• Nie dzieje się tak jednak bez końca, gdyż po ściśle określonej liczbie podziałów 
komórki przestają się mnożyć. 

• Gdyby nie to, uważa autor, „ciało ludzkie mogłoby się regenerować przez długi, 
długi czas — nawet wiecznie”
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NIEUSTANNA ODNOWA

• Biolog JARED DIAMOND zauważył: „Komórki wyściełające jelita podlegają 
wymianie co kilka dni, komórki w pęcherzu moczowym — co dwa miesiące, 
a krwinki czerwone — co cztery miesiące”. 

• W związku z tym wysnuł następujący wniosek: „Natura codziennie nas rozkłada 
i z powrotem składa”. 

• Co to właściwie znaczy? 
• Otóż niezależnie od tego, czy żylibyśmy 8, 80, czy nawet 800 lat, nasze fizyczne 

ciała są bardzo młode. 
• Pewien uczony oszacował, że „w ciągu roku około 98 procent atomów w naszym 

organizmie zostanie zastąpionych przez inne atomy, pobierane wraz z powietrzem, 
żywnością i płynami”. 
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KREATYWNI

• Tworzymy rzeczy niewiarygodne… śmiało realizujemy marzenia…. 

14



MOŻEMY PRAWIE WSZYSTKO

• Możemy latać, i to nawet z prędkością ponaddźwiękową…
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• przemierzać oceany, penetrować morskie głębiny, 
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• sięgać wzrokiem w kosmos na odległość 14 miliardów lat świetlnych…
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NAJWIĘKSZE WYZWANIE

• Ale największym pragnieniem ludzkości jest od zarania wieków rozszyfrowanie 
pewnej tajemnicy….
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PRAWDZIWA ZAGADKA

• Tajemnicy ŻYCIA i ŚMIERCI…
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6 października 2016 godz. 21:53

NIEUSTAJĄCY WYŚCIG

• Wyścig między życiem a śmiercią. Dane z portalu www.worldometers.info/pl/ z 
dnia 6 października 2016 godz. 21:53
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MY CHCEMY ŻYĆ!

• Każdy z nas ma wrodzone pragnienie życia. 
• Perspektywa śmierci i niebytu wydaje nam się okropna. 
• Pogodzenie się z nią jest trudne, wręcz niemożliwe. 
• Chyba wszyscy uważają śmierć za dość nieprzyjemny temat do rozmowy. 
• Zwłaszcza o własnej śmierci wolimy nie mówić, a nawet nie myśleć.  
• Śmierć ludzi, których nie znamy, może się wydawać czymś w miarę normalnym. 
• Kiedy jednak umiera ktoś bardzo nam bliski lub gdy zagrożone jest nasze własne 

życie, wcale nie uważamy tego za rzecz naturalną. 
• Buntujemy się przeciwko niej. 
• Chcemy żyć!
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CHCE TO ZOBACZYĆ!

• „Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że ludzie ciężko chorzy koniecznie pragną 
dożyć ważnych wydarzeń” — oznajmił RICHARD SUZMAN z Narodowego Instytutu 
Gerontologii w Bethesda w amerykańskim stanie Maryland. „Chociaż zjawisko to 
jest jak najbardziej prawdziwe, rządzące nim mechanizmy są owiane tajemnicą”. 

• Londyńska gazeta THE GUARDIAN doniosła, że w pierwszym tygodniu nowego roku 
zmarło więcej ludzi niż zazwyczaj — najwyraźniej bardzo chcieli dożyć roku 2000. 

• W Wielkiej Brytanii zanotowano 65-procentowy wzrost liczby zgonów 
w porównaniu z analogicznym okresem roku 1999, a w Nowym Jorku przeszło 50-
procentowy. 

• Jak oświadczył ROBERT BUTLER, prezes Międzynarodowego Ośrodka 
Długowieczności, podobnie było na całym świecie. 

• Dodał też: „Pragnienie życia może się okazać potężną siłą”.
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TĘSKNOTA ZA ŻYCIEM BEZ KOŃCA

• Nie zależnie od tego czy wierzymy w Boga czy negujemy Jego istnienie 
podejmujemy próby przedłużenia naszego życia. 

• Pragniemy poznać mechanizmy rządzące procesami życiowymi. 
• Kładziemy coraz większy nacisk na zdrowy tryb życia, na ruch, odpowiednią dietę, 

wypoczynek, dbamy o higienę umysłu. 
• Poszukujemy technologii wpierających naszą witalność. 
• Chcemy żyć… tak bardzo chcemy żyć!
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ELIKSIR NIEŚMIERTELNOŚCI

• Od wieków człowiek poszukiwał eliksiru życia… Nieśmiertelności… 
• Ale mimo wielu wysiłków i prób zawsze przegrywał…
• Eliksir życia (od arab. EL IKSIR; łac. ELIXIR VITAE) – znany także jako „eliksir 

nieśmiertelności” lub „tańcząca woda”– fikcyjna substancja (płyn, napój) mająca 
zatrzymywać proces starzenia u osoby, która ją wypiła. 

• Miała dawać młodość i wieczne życie (nieśmiertelność). Żeby go stworzyć potrzeba 
było kamienia filozoficznego.
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NAUKOWCY TWIERDZĄ, ŻE NIEŚMIERTELNOŚĆ KOMÓREK JEST W ZASIĘGU RĘKI –
artykuł na stronie www.zmianynaziemi.pl (2015-07-10)

• Nieśmiertelność to coś co od wieków stanowiło cel działań alchemików, a potem 
ogólnie rozumianej branży farmaceutycznej. 

• Okazuje się, że to czego nie udało się osiągnąć przez tyle wieków jest w zasięgu 
ręki nowożytnych biotechnologów. 

• Cudowne panaceum jest wynikiem licznych badań BIAŁEK TELOMERÓW, które 
można znaleźć na końcu naszych chromosomów. 

• To one stają się coraz krótsze za każdym razem gdy nasze komórki się dzielą. 
• Gdy ich wielkość staje się krytyczna, starzeją się i ostatecznie organizm umiera.
• Lekarz i biolog molekularny, dr BILL ANDREWS z USA uważa, że odnalazł formułę, 

która jest w stanie odwrócić proces starzenia. Jego zdaniem starzenie się jest 
chorobą, która może, a nawet musi być leczona. 

• Amerykański naukowiec twierdzi, że jest bliski przełomu w „medycynie”, który 
pozwoli mu poradzić sobie z negatywnym wpływem czasu. 

• Gotowy do testów lek miał się pojawić pod koniec roku 2016…
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PRZECZEKAM – IDEA HIBERNACJI

• Pewne osoby zanim jeszcze stanęły oko w oko ze śmiercią, rozpaczliwie chwyciły 
się rąbka nadziei. 

• Tym cudem miała być HIBERNACJA, nazywana też KRIOSTAZĄ. 
• Osoby te poddały się KRIOPREZERWACJI, czyli zamrożeniu swych ciał. 
• Większość tych ciał trafiła do amerykańskiej instytucji ALCOR. 
• Czy tam zdołają zapewnić sobie wieczność?
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NIE PRZETRWASZ!

• Na razie eksperymenty z hibernacją polegają na zamrażaniu i odmrażaniu grup 
żywych komórek zwierzęcych, w tym także organów. 

• Do niedawna wiązano duże nadzieje z WITRYFIKACJĄ, czyli zamrażaniem tak 
szybkim, by nie zdążyły utworzyć się w tkankach niszczycielskie kryształki. 

• Niestety, okazało się, że w trakcie WITRYFIKACJI, zwanej też zeszkleniem, zawarte 
w komórkach LIPIDY (np. tłuszcze) zmieniają swoje właściwości. 

• Przez to tkanki po odmrożeniu przypominają galaretę.
• Jak dotąd, poza komórkami rozrodczymi, bez uszczerbku potrafimy przechowywać 

tylko zamrożoną ludzką krew.
• Dzisiaj narządy do przeszczepów można przechowywać w temperaturze 0 stopni 

maksymalnie dwie doby. 
• Bank narządów czekających na pacjenta zamiast listy pacjentów oczekujących na 

narządy to niestety nadal science fiction…
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TYLKO DLA BOGATYCH!

• Usługi firmy ALCOR nie są tanie… 
• Za kwotę za 200 tys. dolarów mrozi się ciała chętnych. 
• Za 80 tys. proponuje hibernację samej głowy lub mózgu. 
• Do tego dochodzą jeszcze wysokie opłaty związane z utrzymaniem zamrożonych 

ciał i organów… 
• Jest to więc płonna nadzieją wyłącznie dla bogaczy!
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NADZIEJA – DLA KOGO?

• Skoro nawet bogaci nie mogą mieć dzisiaj nadziei czy jest jakaś nadzieja dla 
biednych? 

• Czy jest jakakolwiek nadzieja?
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NIEPODZIELNIE PANOWANIE ŚMIERCI

• „Życie jest jak płomień palącej się świecy. Zostanie zdmuchnięty, lub dotrwa do 
końca, lecz zgaśnie na pewno.”
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ŻYCIE JEST TYLKO KOLEJKĄ PO ŚMIERĆ

• „Życie jest cieniem ruchomym jedynie, nędznym aktorem, który przez godzinę 
pyszni i miota się po scenie, aby za chwilę umilknąć na zawsze. Jest bajką 
opowiedzianą przez głupca pełnego furii i wrzasków, które nic nie znaczą.” -
WILLIAM SHAKESPEARE
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MALI I WIELCY

• Umierają mali i wielcy… 
• Biedni i bogaci…
• Wierzący i ateiści… 
• Śmierć króluje niepodzielnie…
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OSWAJANIE ŚMIERCI

• Życie w nieustannym lęku przed śmiercią doprowadziło do pełnego rezygnacji 
pogodzenia się z losem… 

• Śmierć zaczęto uważać za nieodłączny element ludzkiej egzystencji…
• Zaczęto oswajać śmierć…
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TANIEC ŚMIERCI

• Taniec śmierci był jedną z najpopularniejszych alegorii w sztuce i literaturze 
późnego średniowiecza. 

• Przedstawienia tego typu powstawały jako upomnienie przed nieuchronnym 
śmiertelnym losem, ale także jako wyraz rozczarowania marnością świata i skargi 
na przemijanie. 

• Wyrażały równość wszystkich ludzi w obliczu śmierci.
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ŚMIERĆ – CZYM ONA JEST?

• Przez setki lat medycyna posługiwała się KLASYCZNYM KRYTERIUM ŚMIERCI. 
• Za fakt śmierci uznawała USTANIE KRĄŻENIA I ODDYCHANIA. 
• Utrwalone skutki zaniku krążenia krwi w postaci oziębienia ciała zmarłego, plam 

opadowych, stężenia pośmiertnego, widoczne wraz z upływem czasu, dawały 
każdemu pewność, że mamy do czynienia ze zmarłym, którego zwłoki należy 
pogrzebać.

• Upowszechnienie w latach 60. XX wieku metod reanimacji i zastosowanie 
respiratora ujawniły niewystarczalność krążeniowo-oddechowego kryterium 
śmierci. 

• Krążenie czy oddech w wielu przypadkach można bowiem przywrócić. 
• Stwierdzona na podstawie tego kryterium śmierć kliniczna stała się niejako 

odwracalna. 
• Obok dotąd stosowanych wskaźników należało więc szukać innych, pewniejszych 

oznak śmierci. 
• W centrum uwagi znalazł się MÓZG CZŁOWIEKA I JEGO FORMY ZAMIERANIA.
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ŚMIERĆ – CZYM ONA JEST?

• Pierwszym międzynarodowym krokiem w kierunku nowej definicji śmierci była tzw. 
DEKLARACJA Z SYDNEY, czyli KOMUNIKAT NA TEMAT ŚMIERCI sformułowany na 
spotkaniu Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w 1968 roku. 

• W deklaracji tej zastąpiono „śmierć na skutek ustania czynności serca” „śmiercią 
mózgową”.

• Przełomem w ustaleniu nowego kryterium śmierci był RAPORT powołanej w 1968 
roku NADZWYCZAJNEJ KOMISJI HARWARDZKIEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ DO 
ZBADANIA DEFINICJI ŚMIERCI MÓZGOWEJ.
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ŚMIERĆ – CZYM ONA JEST?

• W RAPORCIE opisano stałą nieodwracalną śpiączkę, w której nie występuje 
rozpoznawalne działanie ośrodkowego układu nerwowego, oraz sformułowano 
nowe kryterium śmierci jako nieodwracalne, trwałe ustanie czynności całego 
mózgu, stwierdzane za pomocą kompleksowych badań. 

• Według raportu fakt śmierci mózgowej potwierdza:
a) brak reakcji na bodźce,
b) brak samoistnego lub będącego reakcją na bodźce ruchu mięśni,
c) nieobecność samoistnego oddychania,
d) brak odruchów pnia mózgu i głębokich odruchów ścięgnistych.

• RAPORT zaleca – dla upewnienia się, że stwierdzony stan ma charakter trwały –
wykonanie badań elektroencefalograficznych (EEG) oraz powtórne 
przeprowadzenie wszystkich testów po upływanie 24 godzin.
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JAK UMIERAMY?

• „Mniej więcej po trzech minutach zaczynają obumierać komórki mózgu, najbardziej 
wrażliwe na brak tlenu. Wkrótce potem reanimacja przestaje być możliwa 
i człowiek definitywnie umiera. Kolejno obumierają pozostałe komórki. Ostatnie 
giną komórki kości, włosów i skóry, które żyją jeszcze przez kilka godzin” – THE
WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA (wyd. 1987, t. 5, s. 52b) 
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ZAPACH SKOSZONEJ TRAWY…

• Nasze ciało tuż przed śmiercią zaczyna się rozkładać nawet przed dostaniem się do 
niego bakterii. 

• Żywe komórki zaczynają, słowami naukowców, trawić się nawzajem z powodu 
dużej ilości HEKSANOLU. 

• Ta substancja lotna ma zapach świeżo skoszonej trawy. 
• Ponadto podczas procesu powstają dwie inne substancje – INDOL, który ma dość 

ostry zapach i TRIMETYLOAMINA, kojarzona z zapachem farby lub świeżej ryby. –
www.innemedium.pl/wideo/naukowcy-odkryli-pachnie-smierc 
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CZY ŚMIERĆ BĘDZIE TRIUMFOWAĆ BEZ KOŃCA?

CZY JESTEŚMY WOBEC NIEJ CAŁKOWIECIE BEZRADNI?

CZY JESTEŚMY NA NIĄ SKAZANI?
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JAK DŁUGO BĘDZIEMY PŁAKAĆ PO STRACIE SWOICH BLISKICH?

CZY KTOŚ MOŻE NAM POMÓC?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
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POSZUKUJĄC ODPOWIEDZI CZŁOWIEK SIĘGA PO DOSTĘPNE MU ŚRODKI…

NIE ZAWSZE NAJWŁAŚCIWSZE…
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NIE MOGĘ UMRZEĆ CAŁY!

• Świadomość tego, że nasze życie jest tak ulotne, a gdy się skończy, ginie w mroku 
zapomnienia, nakłania nas do zastanawiania się nad tym jaki sens może to 
wszystko mieć? 

• Potrzeba dostrzegania sensu życia oraz pragnienie, żeby ono trwało, są tak silne, że 
na tym gruncie wyrosła nauka o NIEŚMIERTELNOŚCI DUSZY i REINKARNACJI. 
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GDY ZMARLI PRZYCHODZĄ W SNACH

• Ból po utracie kogoś bliskiego sprawia, że myślimy o nim bardzo intensywnie. 
• Często nasze rozmyślania na jawie mają swój ciąg dalszy w snach. 
• W snach wszystko jest możliwe… spadamy w przepaść, dysponujemy nadludzką 

siłą, pokonujemy największe trudności, bujamy w obłokach… a nawet rozmawiamy 
ze zmarłymi…
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NIEPRZENIKNIONA TAJEMNICA

• Śmierć od zawsze była dla ludzi zagadką. 
• Sny, podczas których zmarli przemawiali do żywych budziły przerażenie. 
• Brak głębokiego poznania, skazywał człowieka na błądzenie we mgle i zabobonny 

lęk przed nieznanym. 
• Jeśli po śmierci  jakiś element ludzkiej natury jeszcze żyje,  należało otoczyć 

przodków nabożną czcią i szacunkiem. 
• Czyniono zatem wszystko, by pozyskać przychylność zaświatów. 
• W wielu kulturach na bazie tego lęku zrodziła się wiara w NIEŚMIERTELNĄ DUSZĘ. 
• Wierzono, że TAM COŚ JEST!
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NIEODPARTE PRAGNIENIE ŻYCIA

• Nieodparte pragnienie życia popchnęło człowieka w kierunku desperackiej wiary 
we własną nieśmiertelność. 

• To powszechne zjawisko znalazło odbicie w starożytnych wierzeniach…
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STATOŻYTNI I ŚMIERĆ - EGIPCJANIE

• EGIPCJANIE mocno wierzyli w nieśmiertelność. 
• Właśnie dlatego ich władcy ze szczególną dbałością przygotowywali sobie 

grobowce wyposażone w artykuły pierwszej potrzeby i przedmioty zbytku. 
• Chcieli w ten sposób zapewnić sobie wieczne szczęście na tamtym świecie. 
• W egipskich komorach grobowych pieczołowicie składano złotą biżuterię, odzież, 

wyroby ceramiczne, szkatułki z kości słoniowej, a nawet malutkie płytki do 
rozcierania barwidła do oczu. 

• Wierzono, że wszystko to może się przydać w życiu pozagrobowym. 
• W tysiącach trumien egipskich znaleziono „KSIĘGĘ UMARŁYCH”, zbiór zaklęć, które 

miały pomagać zmarłemu w pokonywaniu różnych niebezpieczeństw, rzekomo 
grożących w zaświatach.

• A SIEGFRIED MORENZ w książce EGYPTIAN RELIGION (Religia Egiptu) podaje: 
„Według starożytnych Egipcjan życie pozagrobowe to po prostu kontynuacja życia 
doczesnego”.

• GROBOWIEC TUTANCHAMONA – grobowiec będący miejscem 
spoczynku Tutanchamona, faraona z XVIII dynastii rządzącego starożytnym 
Egiptem w latach 1333-1323 p.n.e.
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• Odkryty został przez Howarda Cartera i Georga Carnarvona w listopadzie 1922 
roku.

• Wśród znalezionego wyposażania grobowca Tutanchamona znajdują się m.in.: trzy 
złote łoża, złoty tron, drewniana skrzynia bardzo bogato zdobiona malowidłami, 
jedno z najcenniejszych dzieł egipskiego rzemiosła, cztery złocone rydwany, liczne 
posągi, w tym jeden wykonany ze złota, kilka posągów bogiń opiekuńczych.
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STATOŻYTNI I ŚMIERĆ – ASYRYJCZYCY I BABILOŃCZYCY

• W życie pozagrobowe wierzyły już ludy starożytne z kręgu kultury babilońsko-
asyryjskiej. 

• W dziele NEW LAROUSSE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY (Nowa encyklopedia 
mitologii) czytamy: „Poniżej ziemi i otchłani APSU [wypełnionej słodką wodą 
i otaczającej ziemię] leży miejsce piekielne, dokąd ludzie zstępowali po śmierci. Była 
to ‚kraina bez powrotu’ (...) Dusze zmarłych – EDIMMU – ‚odziane jak ptaki w szaty 
ze skrzydeł’, są w tych rejonach wieczystych ciemności zupełnie ze sobą splątane”. 

• Legenda głosi, iż owym światem podziemnym władała bogini ERESZKIGAL, 
„księżniczka wielkiej ziemi”.
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STATOŻYTNI I ŚMIERĆ – CHINY

• Stare mity chińskie mówiły o życiu po śmierci oraz o potrzebie uszczęśliwiania 
przodków. 

• Wierzono, że są oni „żywymi i potężnymi duchami, ogromnie zainteresowanymi 
pomyślnością żyjących potomków, zdolnymi jednak do gniewu i wymierzania kary, 
gdy coś nie przypada im do gustu”. 

• Zmarłym należało we wszystkim pomagać, na przykład trzeba im było znaleźć 
towarzyszy śmierci. 

• Toteż „gdy chowano niektórych królów z dynastii SZANG, (...) grzebano wraz z nimi 
od stu do trzystu nieszczęśników, mających im usługiwać na drugim świecie”. 
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STATOŻYTNI I ŚMIERĆ – GRECY

• Grecy, umieszczając w swej mitologii mnóstwo bogów, pomyśleli również 
o zmarłych i ich losie. 

• Jak głoszą mity, światem ciemności rządził syn KRONOSA, a brat bogów ZEUSA
i POSEJDONA. 

• Nazywał się HADES i od tego imienia nazwano jego królestwo. 
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STATOŻYTNI I ŚMIERĆ – LUDY AMERYKI ŚRODKOWEJ

• Aztekowie, Inkowie i Majowie także byli przekonani, że dusza ludzka jest 
nieśmiertelna. 

• Niemniej sama śmierć stanowiła dla nich równie niezgłębioną tajemnicę, jak dla 
innych cywilizacji. 

• Ich obrzędy i wierzenia miały pomagać w pogodzeniu się z jej nieuchronnością. 
• W książce THE ANCIENT SUN KINGDOMS OF THE AMERICAS (Dawne królestwa 

słońca w obu Amerykach) archeolog i historyk VICTOR W. VON HAGEN wyjaśnia: 
„Zmarli w gruncie rzeczy żyli dalej — rozpoczynali tylko inny etap; byli 
niedostrzegalni, nienamacalni, odporni na ciosy. (...) Stawali się niewidzialnymi 
członkami klanu.” 
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LUDY AFRYKI

• W mitologiach Afryki również spotyka się wzmianki o duszy żyjącej po śmierci. 
• Wielu Afrykanów odczuwa ciągły strach przed duszami zmarłych. 
• Dzieło NEW LAROUSSE ENCYCLOPEDIA OF MYTHOLOGY donosi: „Wierzenie to 

łączy się z innym – z wiarą w dalsze istnienie duszy po śmierci. Czarownicy potrafią 
przywoływać dusze, które potęgują ich moc. Dusze zmarłych często przechodzą do 
ciał zwierząt, a nawet mogą się odrodzić w roślinach”.

• Dlatego Zulusi nie zabijają pewnych gatunków węży, dopatrując się w nich duchów 
swoich krewnych.
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STATOŻYTNI I ŚMIERĆ – LUDY AUSTRALII

• Jak podaje RONALD M. BERNDT z Uniwersytetu Australii Zachodniej, rdzenni 
mieszkańcy tego kontynentu wierzą, iż cykl życia „trwa po śmierci – to, co fizyczne, 
staje się w pełni duchowe, a w słusznym czasie powraca w dziedzinę materialną”. 

• Oznacza to, że „pierwiastek duchowy człowieka jest niezniszczalny”.
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EKIMOSI

• Pierwsi badacze byli zaskoczeni, że Eskimosi prawie w ogóle nie karcą swych dzieci, 
a nawet mówią do nich „matko” lub „dziadku”. 

• Pisarz ERNEST S. BURCH junior tłumaczy to tym, iż dziecko otrzymało imię po 
krewnym, za którego teraz jest uważane, toteż eskimoski ojciec rzecz jasna 
„wzdraga się na myśl o ukaraniu swej babki, nawet jeśli w tej chwili przyoblekła 
ciało jego syna”.
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POWSZECHNA WIARA W NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY

• Wiara w nieśmiertelność jakiejś cząstki natury człowieka była pielęgnowana nie 
tylko przez starożytne ludy. 

• Dzisiaj podobny pogląd głoszą największe światowe religie: judaizm, 
chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm i inne…
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WIARA W REINKARNACJĘ

• Pewnym wariantem wiary w nieśmiertelność duszy jest wiara w reinkarnację. 
• REINKARNACJA (również: METEMPSYCHOZA, transmigracja; łac. re+in+caro, 

carnis – ponowne wcielenie) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) 
po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny.
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SKĄD U LUDZI TAKIE ZAINTERESOWANIE NIEŚMIERTELNOŚCIĄ?

CZY POWSZECHNIE UZNANE POGLĄDY NA TEMAT ŚMIERCI I NATURY CZŁOWIEKA 
MOŻNA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWERYFIKOWAĆ?

GDZIE SZUKAĆ MIARODAJNYCH ODPOWIEDZI?
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BIBLIA JEST ODPOWIEDZIĄ - BÓG ROZPRASZA MROK

• Poszukajmy odpowiedzi na te istotne pytania…  
• Z pomocą może nam przyjść pewna starożytna Księga…
• Tą księgą jest Biblia!

„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” (Ps 119:105)
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Fakt nr 1

Bóg jest 
Stwórcą

FAKT 1 – BÓG JEST STWÓRCĄ

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” (Rdz 1:1)
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Fakt nr 2

Bóg jest 
miłością

FAKT 2 – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

„Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” (1 J 4:8)
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Fakt nr 3

Bóg stworzył 
Ziemię do 
życia

FAKT 3 – BÓG JEST STWORZYŁ ZIEMIĘ DO ŻYCIA

„Tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, 
utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja 
jestem Pan, a nie ma innego.” (Iz 45:18)
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Fakt nr 4

Jesteśmy 
Jego 
dziełem!

FAKT 4 – JESTEŚMY JEGO DZIEŁEM

„Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i 
niewiastę stworzył ich.” (Rdz 1:27)
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Fakt nr 5

Jesteśmy 
cudownie 
stworzeni!

FAKT 5 – JESTEŚMY CUDOWNIE STWORZENI!

„Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I 
dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem.” (Ps
139:14-15)
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Fakt nr 6

Stworzeni do  
życia bez 
końca!

FAKT 6 – STWORZENI DO ŻYCIA BEZ KOŃCA

„A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego 
ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.” 
(Rdz 2:8-9)
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Fakt nr 7

Bóg jest 
źródłem 
życia!

FAKT 7 – BOG JEST ŹRÓDŁEM ŻYCIA

„W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.” (Ps 36:10)
„Zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie 
cysterny, cysterny popękane” (Jer 2:13)
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„[Bóg] uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, 

dał naszym sercom pragnienie wieczności” 
(Koh 3:11 Biblia Paulistów) 

SKĄD MY TO MAMY?

• Biblia, która mówi, że BÓG „uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał naszym 
sercom pragnienie wieczności” (Koh 3:11, Biblia Paulistów). 

• Pragniemy żyć – a nie umierać. 
• Czy pragnienie to byłoby tak silne, gdyby Bóg nie stworzył nas do życia wiecznego? 
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SKORO BIBLIA NAUCZA, ŻE BÓG STWORZYŁ NAS DO ŻYCIA NA WIEKI DLACZEGO 
UMIERAMY?

DLACZEGO WSZEDZIE DOSTRZEC MOŻNA NIEPODZIELNE PANOWANIE ŚMIERCI?

JEŚLI BÓG FAKTYCZNIE JEST ZATROSKANY O NASZ LOS DLACZEGO POWALA NA 
ISTNIENIE ŚMIERCI?

CZY BÓG JEST BEZRADNY?
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„Zebrałeś łzy moje jak 

w naczyniu – czyż nie są 

spisane jak w księdze?” 
(Ps 56:9 – Biblia Paulistów)
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Fakt nr 8

Bóg nie chce 
naszej 
śmierci

ŻYCIE

ŚMIERĆ

FAKT 8 – BÓG NIE CHCE NASZEJ ŚMIERCI

„Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc 
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo.” (Pwt 30:19)

„Nie mam żadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie 
się, a żyć będziecie.” (Ez 18:32)
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Fakt nr 9

Stworzeni do  
społeczności 
z Bogiem!

FAKT 9 – STWORZENI DO SPOLECZNOŚCI Z BOGIEM!

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na 
obu dłoniach.” (Iz 49:15-16)
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„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by 

miały je w obfitości. Ja jestem Dobrym Pasterzem. 

Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce.” (J 10:10-11)

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości. Ja jestem 
Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce.” (J 10:10-11)
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Na kolejnym 
spotkaniu
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IMPERIUM ŚMIERCI
— dlaczego grzech zabija?

75


