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Zmartwychwstanie umarłych
Dlaczego zmartwychwstanie jest
tak ważną nauka Biblii?
Kto ma nadzieję na
zmartwychwstanie –
czy tylko chrześcijanie?
Gdzie będą żyć
zmartwychwstali ludzie?

Cmentarze
w religii chrześcijańskiej

Świat we śnie
1 Kor. 15:21
Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też
powstanie umarłych.

Nadzieja dla ludzkości
1 Tes. 4:13-14
A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy
zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei
nie mają.
Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i
zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w
Jezusie, przywiedzie z nim.

Zmartwychwstanie sprawiedliwych
i niesprawiedliwych
Dzieje. 24:15
Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają,
zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych.

Rzym. 6:23
Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z
łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.

Dlaczego zmartwychwstanie
jest tak ważną nauką Biblii?
Nadzieja powrotu do doskonałości
 Nadzieja życia w doskonałych
warunkach
 Nadzieja na lepsze jutro
 Nadzieja na wieczność życia


Restytucja człowieka

Wzbudzenie z martwych:
Chwila przebudzenia - dla każdego człowieka
następną w świadomości, po chwili śmierci
Jan 5:25,28
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Że idzie godzina i teraz
jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy
usłyszą, żyć będą.
Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą
wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;
Dzieje 3:23
I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka,
będzie wygładzona z ludu.

Gwarancja zmartwychwstania
1 Kor. 15:12-18
A ponieważ się o Chrystusie każe, iż z martwych wzbudzony jest,
jakoż mówią niektórzy między wami, iż zmartwychwstania nie
masz? Bo jeźlić zmartwychwstania nie masz, tedyć i Chrystus nie
jest wzbudzony.
A jeźlić Chrystus nie jest wzbudzony, tedyć daremne kazanie nasze,
daremna też wiara wasza.
I bylibyśmy też znalezieni fałszywymi świadkami Bożymi, iżeśmy
świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził,
jeźliże umarli nie bywają wzbudzeni.
Albowiem jeźliż umarli nie bywają wzbudzeni, i
Chrystus nie jest wzbudzony.A jeźli Chrystus nie jest
wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszczeście w grzechach
waszych;Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie.

Gwarancja zmartwychwstania
1 Jan. 2:2
A on jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za
nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata.

Kto ma nadzieję na
zmartwychwstanie?
Jan. 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie
zginął, ale miał żywot wieczny.
Żyd. 2:9
Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów,
Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią
ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci
skosztował.
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Kto ma nadzieję na
zmartwychwstanie?
1 Tym. 2:5-6
Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i
ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.
Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest
świadectwem czasów jego.
1 Kor. 5:22
Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają
ą, tak i w
Chrystusie wszyscy ożywieni będą.
Oz. 13:14
Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich. O
śmierci! będę śmiercią twoją; o grobie! będę skażeniem
twojem;....
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Gdzie będą żyć
zmartwychwstali ludzie?
1 Moj. 1:26
Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie
nasze, według podobieństwa naszego; a niech
panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad
zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem,
płazającym się po ziemi.
Kazn. 1:4
Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na
wieki stoi.
Izaj. 45:18
Bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa (ten Bóg, który stworzył
ziemię, i uczynił ją! który ją utwierdził, nie na próżno
stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją): Jam Pan, a
niemasz żadnego więcej.

Kiedy to wszystko się stanie?
Dan. 2:44
Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo,
które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy naród
nie spadnie, ale ono połamie, i koniec uczyni tym wszystkim
królestwom, a samo stać będzie na wieki.
Obj. 21:3-5
…Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni
będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich.
I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie
będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem
pierwsze rzeczy pominęły.
… Oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: Napisz: bo te słowa
są wierne i prawdziwe.
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Podsumowanie
Obj. 5:13
A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod
ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem
mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków.

Zmartwychwstanie umarłych

Niech dobry Bóg
doda swych błogosławieństw
do tych rozważań!

