
Nadzieja
silniejsza niż ŚMIERĆ
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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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IMPERIUM ŚMIERCI
— dlaczego grzech zabija?
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NIE LUBIMY MYŚLEĆ O ŚMIERCI

• Najchętniej wykreślilibyśmy ją ze swojego słownika. Ale ona jest, wpycha się w 
nasze życie niechciana…

• Nie tylko sama śmierć nas przeraża…
• Przeraża nas pytanie: Co dalej?
• Co się dzieje po śmierci?
• Ludziom wierzącym wcale nie jest łatwiej, albowiem wielu z nas wierzy, że to co 

najgorsze można nas spotkać właśnie po śmierci…
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„[Jesteśmy] jak trawa, co rośnie: 

rankiem kwitnie i jest zielona, 

wieczorem więdnie i usycha.” (Ps 90:5-6)

MIARA NASZYCH DNI

„Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w 
bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. W proch 
każesz powracać śmiertelnym, i mówisz: Synowie ludzcy, wracajcie! Bo tysiąc lat w 
Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. Porywasz ich: 
stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielona, 
wieczorem więdnie i usycha. (..) Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy 
jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, 
my zaś odlatujemy. (…) Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.” 
(Ps 90:1-12)
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BIBLIJNY OPIS ŚMIERCI

„I wróci się proch do ziemi, 

tak jak nią był, 

a duch powróci do Boga, 

który go dał.” (Koh 12:7 BT)

BIBLIJNY OPIS SMIERCI

• „I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.” 
(Koh 12:7 BT)

• „A proch powróci do ziemi, z której wyszedł, dech zaś wróci do Boga, który go 
kiedyś dał.” (Koh 12:7 Biblia Warszawsko-Praska)
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duch powróci 

do Boga

proch wróci 

do ziemi

ŚMIERĆ to rozdzielenie ducha i ciała

BIBLIJNY OPIS SMIERCI
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ŚMIERĆ to rozdzielenie ducha i ciała

BIBLIJNY OPIS SMIERCI
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BIBLIJNE RÓWNANIE ŻYCIA

„Stworzył tedy Pan Bóg 

człowieka z prochu ziemi, 

i natchnął w oblicze jego 

dech żywota. I stał się 

człowiek duszą żywiącą.” 
(Rdz 2:7 BG)

BIBLIJNE RÓWNANIE ŻYCIA

• „Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech 
żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.” (Rdz 2:7 BG)

• „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. 
Wtedy stał się człowiek istotą żywą.” (Rdz 2:7 Biblia Warszawska)
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dech życia 

od Boga

ciało z 

prochu ziemi

ŻYCIE to połącznie ciała i ducha

BIBLIJNE RÓWNANIE ŻYCIA
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POEMAT O PRZEMIJANIU

„Pomnij na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i 
przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania; zanim zaćmi się słońce i 
światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; w czasie, gdy trząść się 
będą stróże domu, i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, 
bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas 
gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy 
przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo 
migdałowe zakwitnie, i ociężałą stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo zdążać 
będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; zanim 
się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w 
studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch 
powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, wszystko marność.” (Koh
12:1-8 BT)
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Dusza i duch
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STAROŻYTNE WIERZENIA

• Od dawien dawna ludzie wyznający różne religie i filozofie wierzyli w 
nieśmiertelność jakiejś cząstki natury ludzkiej. 

• Niemniej dopiero filozofia grecka nadała tym poglądom kształt, jaki dzisiaj można 
spotkać w nauczaniu wielu kościołów.
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SOKRATES, PLATON I INNI

• Sokrates, Platon i inni greccy filozofowie uczyli, że dusza dopiero po uwolnieniu się 
od ograniczeń materialnego ciała „skończy błędną wędrówkę i wyzbędzie się 
bezmyślności i obaw, i żądz dzikich, i innych nieszczęść ludzkich” i „resztę czasu 
między bogami spędzi” (PLATON, Fedon, 81 A, tłum. W. Witwicki).

• POGLĄD PLATONA: „To, czym rzeczywiście jest każdy z nas, co tworzy prawdziwą 
naszą istotę i nazywa się duszą nieśmiertelną, [w chwili śmierci] odchodzi stąd do 
innych bogów, ażeby (...) złożyć im — niegroźne to dla dobrych, ale jakże straszne 
dla złych! — sprawozdanie ze wszystkich czynów swego życia” (PLATON, Prawa, 
księga XII, tłum. M. Maykowska).

• ARYSTOTELES uczył, że dusza jest nierozłącznie związana z ciałem i jej 
indywidualna egzystencja kończy się z chwilą śmierci, a jeśli człowiek w ogóle ma 
w sobie coś wiecznego, to jest to abstrakcyjny, nieosobowy intelekt. 

• SOKRATES miał powiedzieć: „Dusza (...): Jeśli się oderwie czysta i żadna cząstka 
ciała się z nią nie wlecze, (...) w dziedzinę podobną do niej odchodzi: 

17



bezpostaciową, boską, nieśmiertelną i rozumną, dokąd przyjdzie i będzie 
szczęśliwa; skończy błędną wędrówkę i wyzbędzie się bezmyślności i obaw, (...) 
i innych nieszczęść ludzkich i (...) naprawdę resztę czasu między bogami spędzi” 
(Fedon, 80, D, E; 81, A, przekład W. Witwickiego).
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ֶנֶפׁש

ψυχή

ZASADY ŻYCIA

• „PISM0 ŚWIĘTE określa zasadę życia terminami:
• pierwiastek życiodajny (hebr. NEFESZ, gr. PSYCHE)
• duch (hebr. RUACH, gr. PNEUMA) 
• i serce (hebr. LEB, gr. KARDIA)

• najbliższym współczesnemu pojęciu duszy ludzkiej jest termin NEFESZ oraz 
PSYCHE.” – ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, hasło DUSZA LUDZKA, t. IV, s. 381, Lublin 
1983
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ֶנֶפׁש

ψυχή

NEFESZ

• „Wg ST pierwiastek życiodajny NEFESZ pochodzi od Boga i jest czynnikiem nie tylko 
ożywiającym ciało ludzkie i zapewniającym funkcjonowanie organizmu człowieka, 
ale także elementem konstytutywnym szeroko rozumianej osobowości człowieka 
(por. Rdz 2,7); dlatego najczęstszym odpowiednikiem NEFESZ w Biblii gr. i 
napisanych po grecku księgach ST (2 Mch, Mdr) jest PSYCHE, mimo że termin ten 
należy do innej koncepcji antropologicznej. Biblia hebr. nie przypisuje duszy ludzkiej 
samodzielnej egzystencji poza ciałem czy bez ciała ; żaden tekst nie przedstawia też 
wyraźnie duszy ludzkiej (NEFESZ) jako istniejącej przed narodzeniem człowieka ani 
po jego śmierci.” – (ENCYKLOPEDIA KATOLICKA, hasło DUSZA LUDZKA, t. IV, s. 
381, Lublin 1983)
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ֶנֶפׁש

ψυχή

NEFESZ

• Dzieło NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA (1967, t. XIII, s. 467) podaje: „NÉFESZ to 
termin znacznie pojemniejszy niż nasze słowo ‚DUSZA’, oznacza bowiem ŻYCIE (Wj
21.23; Pwt 19.21) oraz jego rozmaite ważne przejawy: ODDYCHANIE (Rdz 35.18; Hi 
41.13[21]), KREW (Rdz 9.4; Pwt 12.23; Ps 140[141].8), PRAGNIENIE (2Sm 3.21; Prz
23.2). Dusza w ST nie oznacza jakiejś cząstki człowieka, lecz całego człowieka jako 
żywą istotę. Podobnie w NT oznacza życie ludzkie: życie jednostki, świadomej istoty 
(Mt 2.20; 6.25; Łk 12.22-23; 14.26; Jn 10.11, 15, 17; 13.37)”.
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ֶנֶפׁש

ψυχή

NEFESZ

• LEXICON IN VETERIS TESTAMENTI LIBROS L. Koehlera i W. Baumgartnera (Lejda 
1958, s. 627) podaje, że DUSZA to „dech, który czyni człowieka i zwierzę istotą 
żyjącą Rdz 1,20, dusza, której siedliskiem jest krew Rdz 9,4 i nn. Kpł 17,11 Pwt
12,23: (249 razy) (...) dusza = żywa istota, jednostka, osoba”.
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ֶנֶפׁש ψυχή

„Za dni Noego 

cierpliwość Boża 

oczekiwała, i budowana 

była arka, w której 

niewielu, to jest osiem 

dusz, zostało 

uratowanych przez 

wodę.” (1 Ptr 3:20)

OSIEM DUSZ

• „Za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, i budowana była arka, w której 
niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.” (1 Ptr 3:20 BT)
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רּוחַ 

RUAH

• Słowo DUCH jest tłumaczeniem hebrajskiego wyrazu RUʹACH, (dech; tchnienie; 
oddech), oznaczającego siłę ożywiającą wszystkie organizmy – zarówno ludzi, jak 
i zwierzęta.

• „Bo los synów ludzkich jest taki, jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one 
umierają, tak umierają tamci; i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma 
żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na 
jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca.” 
(Koh 3:19-20 BW)
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RUAH

„Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom 
na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się 
stało.” (Rdz 1:30 BW)
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RUAH

„Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte. I 
wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i 
wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach 
tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło.” (Rdz 7:20-22 BW)
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RUAH

„Wszystko to oczekuje na ciebie, Abyś im dał pokarm w swym czasie. Gdy dajesz im, 
zbierają; Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz 
swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im tchnienie, giną I w proch się obracają. Wydajesz 
tchnienie swoje, a stworzone bywają, I odnawiasz oblicze ziemi.” (Ps 104:27-30 BW)
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Kogo 
posłuchasz?

27



„Rzekł wąż do niewiasty: 

Na pewno nie umrzecie!” (Rdz 3:4)

„A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do 
kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam 
jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o 
owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani 
się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, 
lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, 
znający dobro i zło.” (Rdz 3:1-5 BT)
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„Na pewno nie umrzecie!” (Rdz 3:4)

• Za pośrednictwem węża szatan wypowiedział pierwsze w historii ludzkości 
kłamstwo: „na pewno nie umrzecie” (Rdz 3:4). 

• Od tego czasu kłamstwo to leży u podstaw wszystkich fałszywych kultów i religii. 
• Do dzisiaj powszechnie przyjmuje się, że w chwili śmierci umiera tylko ciało… 

dusza nadal żyje!
• PYTANIE: „Co dzieje się, gdy człowiek umiera?” jest niezwykle ważne dla każdego z 

nas.
• Biblia uzmysławia nam, że kłamstwo szatana jest istotnym elementem zwiedzenia, 

mającego doprowadzić do zagłady milionów powierzchownie wierzących ludzi…
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„Oto dusze wszystkie moje są, 

jako dusza ojcowska 

tak i dusza synowska moje są; 

dusza, która grzeszy, ta umrze.” (Ez 18:4 BG)

• „Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; 
dusza, która grzeszy, ta umrze.” (Ez 18:4 BG)
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NIGDZIE w Biblii

Słowo „DUSZA” z określeniem „NIEŚMIERTELNA” ani razu nie występuje w Biblii!
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„błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan 

panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który 

zamieszkuje światłość niedostępną.” (1 Tym 6:15-16)

• „Błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający 
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną.” (1 Tym 6:15-16)

J E D Y N Y !!!!
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DROGA NA MANOWCE

• „Gdy zaś wam powiedzą: Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy 
szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie 
powinien pytać umarłych o los żywych? Do objawienia i do świadectwa! Jeśli nie 
będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki.” (Iz 8:19-20)
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OBRZYDLIWOŚĆ

• „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (..) uprawiał wróżby, gusła, 
przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, 
zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.” 
(Pwt 18:10-12)
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„Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, 

Łaski i chwały udziela Pan, 

Nie odmawia tego, co dobre, tym, 

Którzy żyją w niewinności.” (Ps 84:12)

JEŚLI BÓG ZABRANIA TO MA POWODY

• „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia 
tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.” (Ps 84:12)
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Czy zaufasz Biblii nawet wtedy, gdy jej wypowiedzi 

różnią się od twoich doznań i opinii?

JEŚLI BÓG CZEGOŚ ZABRANIA TO MA KU TEMU WAŻNE POWODY!
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„Gdy z niego spożyjesz, 

niechybnie umrzesz.” (Rdz 2:16-17)

WYRAŹNY ROZKAZ

• „Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz 
spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, 
bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.” (Rdz 2:16-17)
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„Gdy z niego spożyjesz, 

niechybnie umrzesz.” (Rdz 2:16-17)

UPADEK

• „Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono 
rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała 
zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.”
(Rdz 3:6)
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„Przez jednego człowieka 

grzech wszedł na świat, 

a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła 

na wszystkich ludzi, ponieważ 

wszyscy zgrzeszyli.” (Rz 5:12)

DLACZEGO UMIERAMY?

• „Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten 
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” (Rz 5:12)
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„Każdy, kto grzeszy, 

dopuszcza się bezprawia, 

ponieważ grzech jest 

bezprawiem.” (1 J 3:4)

CZYM JEST GRZECH?

• „Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.” (1 
J 3:4)
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BÓG NIE CHCIAŁ ŻEBY CZŁOWIEK ŻYŁ WIECZNIE W STANIE GRZECHU

• „Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie 
wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć 
na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z 
której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden 
cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.” (Rdz 3:22-
24)

42



„W Tobie 

jest źródło życia 

i w Twej światłości 

oglądamy światłość.” 
(Ps 36:10)

JEDYNE ŹRÓDŁO

• „W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.” (Ps 36:10)
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„Opuścili Mnie, źródło żywej wody, 

żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, 

które nie utrzymują wody.” (Jer 2:13)

BEZ NIEGO UMIERAMY

• „Podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać 
sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody.” (Jer 2:13)
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„Albowiem zapłatą za grzech 

jest śmierć.” (Rz 6:23)

ŚMIERĆ JEST ZAPŁATĄ ZA GRZECH

• „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” (Rz 6:23) 
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Śmierć nie jedno 
ma imię
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DWA RODZAJE ŚMIERCI
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• Dotyka wszystkich 

ludzi, dobrych 

i złych, wierzących 

i niewierzących

• Jezus nazywał ją 

snem

• Z tej śmierci jest 

przebudzenie 

(zmartwychwstanie)

PIERWSZA ŚMIERĆ

• Dotyka wszystkich ludzi, dobrych i złych, wierzących i niewierzących
• Jezus nazywał ją snem
• Z tej śmierci jest przebudzenie (zmartwychwstanie)
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Jezus rzekł: „Łazarz, przyjaciel 

nasz, zasnął, lecz idę, aby go 

obudzić. Uczniowie rzekli do 

Niego: Panie, jeżeli zasnął, to 

wyzdrowieje. Jezus jednak mówił 

o jego śmierci, a im się wydawało, 

że mówi o zwyczajnym śnie. 

Wtedy Jezus powiedział im 

otwarcie: Łazarz umarł.” (J 11:11-14)

ŚMIERĆ JAKO SEN

• „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: 
Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się 
wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: 
Łazarz umarł.” (J 11:11-14)
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NIE WSZYSCY ZAŚNIEMY

• „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy 
przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo 
trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy 
przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a 
to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.” (1 Kor 15:51-53)
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• Dotknie ludzi, którzy odrzucili 

zbawienie oraz szatana 

i upadłych aniołów

• Z tej śmierci nie ma powrotu 

(zmartwychwstania)

• Nastąpi po zakończeniu 

Millenium

• Jest Bożym narzędziem, które 

bezpowrotnie usunie wszelkie 

formy zła

ŚMIERĆ DRUGA

• Dotknie ludzi, którzy odrzucili zbawienie oraz szatana i upadłych aniołów
• Z tej śmierci nie ma powrotu (zmartwychwstania)
• Nastąpi po zakończeniu Millenium
• Jest Bożym narzędziem, które bezpowrotnie usunie wszelkie formy zła
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„I ujrzałem umarłych – wielkich i małych –

stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną 

księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono 

zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według 

ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim 

byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich 

byli, i każdy został osądzony według swoich 

czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora 

ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli 

się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, 

został wrzucony do jeziora ognia.” (Ap 20:12-15)

ŚMIERĆ DRUGA

„I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I 
inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach 
zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i 
Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich 
czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro 
ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora 
ognia.” (Ap 20:12-15)
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Bóg mówi 
śmierci NIE!
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JEZUS PRZYSZEDŁ ABY:

„przez śmierć pokonać 

tego, który dzierżył władzę 

nad śmiercią, to jest 

diabła” (Hbr 2:14)

BÓG ZNISZCZY WŁADCĘ ŚMIERCI

• Bój nie jest obojętny na nasze zgryzoty. 
• On podjął kroki byśmy znaleźli światło w ciemnym tunelu rozterki. 
• On posłał swojego Syna, by położył kres śmierci…

• Jezus rzekł: „Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą 
we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby 
przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła…”
(Hbr 2:13-15)
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JEZUS PRZYSZEDŁ ABY:

„uwolnić tych 

wszystkich, którzy całe 

życie przez bojaźń 

śmierci podlegli byli 

niewoli.” (Hbr 2:15)

BÓG CHCE NAS UWOLNIĆ OD STRACHU PRZED ŚMIERCIĄ

• Jezus przyszedł by… „uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń 
śmierci podlegli byli niewoli.” (Hbr 2:13-15)
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WOLNOŚĆ JUŻ TERAZ!
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„Bóg nas wybawił i wezwał świętym 

powołaniem nie na podstawie naszych 

czynów, lecz stosownie do własnego 

postanowienia i łaski, która nam dana 

została w Chrystusie Jezusie przed 

wiecznymi czasami. Ukazana zaś 

została ona teraz przez pojawienie się 

naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, 

który przezwyciężył śmierć, a na życie 

i nieśmiertelność rzucił światło przez 

Ewangelię.” (2 Tym 1:9-10)

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ

• „Bóg nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych 
czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została 
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez 
pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a 
na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.” (2 Tym 1:9-10)
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BIBLIA JEST ODPOWIEDZIĄ - BÓG JEST ZATROSKANY O NASZ LOS

• Bóg od początku zaangażował się w zapewnienie nam wspaniałej przyszłości! 
• Zanim powołał człowieka do istnienia zadbał o jego bezpieczeństwo i szczęście!
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Fakt nr 1

Bóg jest 
miłością

FAKT 1 – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

• „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” (1 J 4:8)
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Fakt nr 2

Bóg stworzył 
nas do  
życia bez 
końca!

FAKT 2 – 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 3

Bóg jest 
jedynym 
źródłem 
życia!

FAKT 3 – BOG JEST JEDYNYM 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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Fakt nr 4

Bóg nie chce 
naszej 
śmierci

ŻYCIE

ŚMIERĆ

FAKT 4 – 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 5

Bóg 
przygotował 
plan 
zbawienia

FAKT 5 – BÓG PRZYGOTOWAŁ PLAN ZBAWIENIA

• „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania 
zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną 
krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie 
przewidziany PRZED STWORZENIEM ŚWIATA, dopiero jednak w ostatnich czasach 
się objawił ze względu na was.” (1 Ptr 1 :18-20)
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Fakt nr 6

Jezus 
zwyciężył 
śmierć!

FAKT 6 – JEZUS ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERĆ!

• „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem 
żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.” (Ap 1:17-18)
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Fakt nr 7

Bóg daje 
nam 
zbawienie za 
darmo!

FAKT 7 – BÓG DAJE NAM ZBAWIENIE ZA DARMO!

• „Wszyscy (..) zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia 
darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.” (Rz 3:23-24)

• „Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła 
wody życia.” (Ap 21:6)
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Fakt nr 8

Bóg oczekuje 
od nas 
wiary i 
zaufania

FAKT 8 – BÓG OCZEKUJE OD NAS WIARY I ZAUFANIA

• „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi 
uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” (Hbr 11:6)
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Fakt nr 9

Jesteśmy Jego 
szczególną 
własnością 

FAKT 9 – JESTEŚMY JEGO SZCZEGÓLNĄ WŁASNOŚCIĄ

• „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie 
wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który 
Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” (J 10:27-30)
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Fakt nr 10

To co 
najlepsze 
jest jeszcze 
przed nami

FAKT 10 – TO CO NAJLEPSZE JESZCZE PRZED NAMI

• „I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z 
ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu 
już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: 
Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.” 
(Ap 21:3-5)
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TATUSIU…

• Moja młodsza córka Natalka po raz pierwszy była na obozie.
• Pierwszy raz spała ze starszą siostrą pod namiotem… w nocy cicho płakała.
• Słyszałem jej cichy głos… „Tatusiu…”
• Zabrałem ją do siebie.. Usnęła o razu…
• Poczuła się bezpieczna w obecności ojca…
• My też możemy doświadczyć takiej obecności
• Poczucie bezpieczeństwa jest o wiele większe, bo nasz Ojciec jest Bogiem 

wszechświata!
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Na kolejnym 
spotkaniu
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NIEBO, PIEKŁO 

I CZYŚCIEC
— fakty i mity na temat losu duszy

71


