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Śmierć czy męki?
Czy rzeczywiście po śmierci czeka
większość ludzi straszny los w
wiecznych mękach?
Czy będący miłością Bóg, może
kogokolwiek męczyć przez
wieczność?
Czym właściwie jest śmierć?

Skąd wzięła się śmierć?
1 Mj 1:27-28
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na
wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę
stworzył je.
I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie
się, i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię; i czyńcie ją sobie
poddaną; i panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem
niebieskim, i nad wszelkim zwierzem, który się rusza na
ziemi.
1 Mj 1:31
... i widział Bóg wszystko co uczynił,
a to było bardzo dobre ...”

„…a to było dobre…”
1 Mj 1:31
... i widział Bóg wszystko co uczynił,
a to było bardzo dobre ...”

Człowiek - jak i cały świat (wszechświat, planeta
Ziemia i przyroda na niej) został stworzony
perfekcyjnie, ale człowiek w odróżnieniu od innych
istot posiadał rysy charakteru bożego -> więc musiał
posiadać wolność, niezależność, wolną wolę.
To, że skorzystał z tej wolności przestępując
prawo boże, nie jest bynajmniej, ani winą Stwórcy,
ani błędem stworzenia.

Co stało się w Raju?
Człowiek miał przestrzegać prawa Bożego:
1 Mj 2:17
Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie
będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego,
śmiercią umrzesz.

jednak złamał prawo i popełnił przestępstwo:
1 Tym. 2:14
14. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta
zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była.

Zatem śmierć, to sprawiedliwa kara za grzech

Co dzieje się z człowiekiem po
śmierci? – pogląd „obiegowy”
„Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy.”
1 Piotra 4:6
Dlatego bowiem i umarłym kazano Ewangieliję
ę…
1 Piotra 3:19
Przez którego i tym duchom, którzy są w więzieniu,
przyszedłszy kazał.
Łuk 16:22-23
I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na
łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest. A
będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w
mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego.

Świadomość umarłych nie jest
poglądem Biblijnym
1 Piotra 4:6: „umarłym kazano Ewangieliję
ę”

– Piotr nazywa umarłymi wszystkich, pod wyrokiem
śmierci Adamowej (wszystkie dzieci Adama)
1 Piotra 3:19: „tym duchom … w więzieniu, kazał”

- nie duchom umarłych, ale duchowym istotom,
upadłym aniołom, którzy zostali poinformowani o
nadziei.
Łuk 16:22-23: „będąc w piekle, podniósłszy oczy
swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i
Łazarza”

- przypowieść, podana Faryzeuszom, która obrazuje i
prorokuje
przyszłą
Izraela
Świadomość
umarłych
nie sytuację
ma poparcia
w Biblii

Świadomość umarłych kłamstwo Szatana
1 Mojżż. 3:4
I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią
nie pomrzecie;

Świadomość umarłych jest kłamstwem, na którym
żeruje Szatan, utrzymując ludzkość w strachu:





Msze za zmarłych, po to aby skrócić im czas
przebywania w czyśćcu
Ofiary pieniężne za modlitwy wstawiennicze
Odpusty „dla tych, którzy w czyśćcu oczekują
pełni zbawienia” - zdobywane przez żyjących
Groźba ekskomuniki dla niepokornych

Bóg jest miłością:
1 Jan. 4:8
Kto nie miłuje, nie zna Boga; gdyż Bóg jest miłoś
ść.

Reakcja Boga na męczenie dzieci:
Jer 7:31
Nadto pobudowali …aby palili synów swych i córki swe
ogniem, czegom nie rozkazał, ani wstąpiło na serce
moje.

Co dzieje się z człowiekiem po
śmierci? – pogląd biblijny
„Człowiek pogrąża się w niebycie - śnie,
czekając na zmartwychwstanie.”
Kazn. Sal (Koh) 9:5,10
Boć ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają; ale umarli o
niczem nie wiedzą
ą, …albowiem niemasz żadnej
pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości
w grobie, do którego ty idziesz.
Jan 5:28, 29
Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą
wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;
I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci,
którzy źle czynili, na powstanie sądu.

Człowiek zasypia, pogrąża się
w nieświadomości:









Ijob 14:21 - umarły „nie wie”
Ps 115:17 - ,,Umarli … zstępują do miejsca milczenia”
Ps. 146:3,4 – o zmarłym: „Wynijdzie duch jego i nawróci się do
ziemi swojej; w onże dzień zginą wszystkie myśli jego”
Dan. 12:2 – Umarli: „śpią w prochu ziemi”
Jana 11:11 – „Łazarz, przyjaciel nasz, śpi”
Dz. Ap. 7:60 – o Szczepanie: „A to rzekłszy, zasnął”
Dz. Ap. 13:36 – Paweł o Dawidzie: „zasnął i przyłączony jest
do ojców swoich”
1Kor. 15:18,20 – o umarłych: „którzy zasnęli w Chrystusie”
Człowiek w grobie nie jest świadomy.
Być umarłym oznacza: niebyt, głęboki sen,
zawieszenie.

Jak należy traktować śmierć?

Jak należy traktować śmierć?
Jest wynikiem przestąpienia prawa Bożego,
sprawiedliwą karą za grzech naszego ojca Adama.
Rzym. 6:23
Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej
jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Biblia zawiera obietnicę,
że śmierć zostanie unicestwiona:
1 Kor. 15:26
A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć.
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Niech dobry Bóg
doda swych błogosławieństw
do tych rozważań!

