
  
ZMARTWYCHWSTANIE 
  
  

1. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo 
  

1 Rodzaju 1, 26 - (26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz 
nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad 
ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim 
płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz 
swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył 
ich. 

  
a. Powiedział: „uczyńmy” – liczba mnoga, kto uczynił? Bóg, czyli Bóg Ojciec, Duch 

Święty, Jezus Chrystus. 
b. Co to znaczy, że jesteśmy podobni do Boga? Czy oznacza to, że mamy taki sam 

wygląd? Nie, to oznacza, że jesteśmy tak samo stworzeni. Czyli mamy ducha, duszę i 
ciało. Człowiek składa się z: 

1 Tes 5,23 - A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a 
cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na 
przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

  
Bóg składa się z:   Człowiek składa się z: 

Bóg Ojciec   duszy 

Duch Święty   ducha 

Jezus Chrystus   ciała 

  
Nasze ciało jest podobne do ciała Jezusa, nasz duch komunikuje z Duchem Świętym, 
nasza dusza ma wolną wolę, którą dał jej Bóg Ojciec.  
  

2. Funkcjonowanie człowieka po śmierci 
  
Jeden z opisów jak będzie wyglądać nasze życie po śmierci znajdujemy w Łk 16 
  

(22) I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono 
Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. (23) A gdy w 
krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze 
Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec 
palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym 
płomieniu. (25) Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje 
otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) I poza tym wszystkim między 
nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do 
was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się 
przeprawić. 

  
Widzimy tu pięć cech „życia” człowieka po śmierci: 



1. Trwanie osobowości – Łazarz i Bogacz wciąż są osobami 
2. Osoby rozpoznają się nawzajem 
3. Wspominają życie na ziemi 
4. Mają świadomość stanu, w którym się znajdują 
5. Jest rozdzielenie pomiędzy sprawiedliwym i niesprawiedliwym 

  
Łazarz, bogacz i Abraham znajdują się w tym samym miejscu (w krainie 
umarłych), jednak nie mogą przemieszczać się pomiędzy miejscem dla 
sprawiedliwych i miejscem dla niesprawiedliwych. Widzą siebie nawzajem i mogą 
ze sobą rozmawiać. 
  
Te dusze znajdowały się w szeolu (heb.) lub hadesie (gr.) czyli w piekle. Jednak 
tam było miejsce, które było nazwane łonem Abrahama. Właśnie w hadesie, ale 
na łonie Abrahama znajdowali się wszyscy sprawiedliwi, którzy umarli zanim 
zmarł i zmartwychwstał Chrystus. 
  

3. Śmierć Jezusa. Co się dzieje z Jego Duszą, Duchem i Ciałem? 
  

1. Łk 23, (46) A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce 
twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał 

Jezus oddał swego ducha Ojcu. 
2. Ps 16, (10) Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, 
by twój pobożny oglądał grób. 

Dusza Jezusa trafia do odchłani w innym tłumaczeniu do szeolu - czyli na łono 
Abrahama. 

3. J 19, 40-42 (40) Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła 
z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. (41) A na 
miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy 
grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. (42) Tam więc, z 
powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli 
Jezusa.  

Ciało Jezusa trafia do grobu. 
  

4. Czym jest zmartwychwstanie? 
  

Zmartwychwstanie jest wtedy, gdy na powrót Duch, Dusza i Cało zostają złączone. 
Dokładnie to wydarzyło się w dolinie suchych kości w Ez 37. -> Zostało tchnięte 
ożywcze tchnienie i ludzie powstali. 
Zmartwychwstanie to podniesienie ciała z grobu i połączenie ich z dusza i duchem. 
  

5. Śmierć człowieka 
  

Co się dzieje z duszą, duchem i ciałem człowieka gdy umiera. W czasach przed 
Chrystusem. Ciało było składane do grobu, natomiast dusza i duch - wędrowały do 
szeolu. Na łono Abrahama, Ci którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego z 
Jezusem, lub do piekła - reszta. 
  
Po zmartwychwstaniu do piekła (szeolu, hadesu) idą tylko Ci, którzy przeznaczeni są 
na zatracenie. Osoby zbawione idą prosto do ojca do sali tronowej. Zobaczmy, co się 
działo ze Szczepanem, gdy go kamieniowali. 



  
Dz 7, 59 -  (59) I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: 
Panie Jezu, przyjmij ducha mego.  
  

Zatem jego duch poszedł bezpośrednio do Ojca.  Dziś Duch i dusza zbawionej osoby 
idzie bezpośrednio do ojca i od razu rozpoczyna życie wieczne. Potwierdzenie tego 
mamy w zyciu Pawła, który w liscie do Filipian 1, 23-24 napisał, że chce już odejść z 
tego świata i żyć z Jezusem. I to jest droga tych, którzy są zbawieni, za życia. A żeby 
być zbawionym trzeba:  
 wyznać ustami i 
  w sercu uwierzyć, że Jezus jest Panem  

TYLKO TYLE I OD RAZU MAMY ŻYCIE WIECZNE, żadnego czyśćca, żadnych 
uczynków - ZBAWIENIE JEST DANE DARMO!!! 
  
Dlaczego nasza dusza nie musi się błąkać po szeolu? Bo Jezus gdy umarł wstąpił do 
szeolu i głosił więźniom, czyli uwiezionym tam duszą wyzwolenie.  
  

1P 3, (18) Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie 
poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. (19) W nim też 
poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, 
  

Od tej pory wszyscy zmarli od razu idą do Boga!!! 
  
Jeśli jesteśmy na nowonarodzonymi wierzącymi to śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
są gwarancją naszego zmartwychwstania. 
  

1 Kol 1, 18 -  (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest 
początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był 
pierwszy,  

  
Zmartwychwstanie Jezusa jest porównane do porodu. Jezus jest pierwszym, który 
urodził się po śmierci, czyli jest pierwszym zmartwychwstałym do nowego życia, w 
nowym przemienionym ciele. 
Jezus jest głową kościoła. Kościół to my, zatem on jest nasza głowa i skoro głowa się 
urodziła to urodzi się całe ciało. (Podobnie jest z naturalnym porodem - najpierw rodzi 
się głowa, potem reszta). 
  

Flp 3 , 20-21 (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela 
oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, (21) który przemieni znikome 
ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, 
którą też wszystko poddać sobie może.  

  
W tym fragmencie widzimy 3 rzeczy: 

 Nasza ojczyzna jest w niebie  
 Nasze ciało zostanie tam przemienione podobnie do Jezusa 
 CIAŁO BĘDZIE PRZEMIENIONE, ale będzie, stare ciało zostało w grobie, ale 

będziemy mieli nowe ciało 
  



1 Jana 3, 2-3  (2) Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale 
jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 
(3) I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On 
jest czysty.  

  
 Będziemy podobni do Jezusa 
 Musimy się oczyszczać 

  
6. Dlaczego musi umrzeć nasze ciało?  
  

1 KOR 15, 35-38 (NT HEB) - (35) Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni 
umarli? I w jakim ciele przychodzą? (36) Niemądry! To, co siejesz, nie 
ożywa, jeśli nie umrze. (37) A to, co siejesz, nie jest przecież tym 
ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a 
może jakimś innym; (38) ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z 
nasion właściwe jemu ciało. 
  

Tu mamy analogie do ziarna. Nasze dzisiejsze ciało to ziarno. Ono musi obumrzeć. 
Co z tego ziarna wyrośnie. To co w nim mamy. Z ziarna pszenicznego wyrośnie 
pszenica, nie jabłoń. Zatem to jakie ziarno zasiejemy, gdy złożą nasze ciało do grobu 
zależy tylko ode mnie.  
  
Jakie będzie przemienione ciało? 
5 podstawowych przemian 
1 Kor 15 - 42 - 54 (NT HEB) 

42  Tak samo jest ze zmartwychwstaniem. Kiedy ciało zostaje "zasiane", 
podlega zepsuciu; a kiedy jest wskrzeszone, nie może ulec zepsuciu.  43  
Posiane nie ma godności; wskrzeszone będzie piękne. Posiane jest słabe; 
wskrzeszone będzie mocne.  44  Posiane jest zwykłym ludzkim ciałem; 
wskrzeszone będzie ciałem pod władzą Ducha. Jeśli istnieje zwykłe ludzkie 
ciało, to istnieje też ciało pod władzą Ducha. 45  Tak zresztą mówi Tanach: 
Adam, pierwszy człowiek, stał się żywą istotą ludzką, lecz "Adam" ostatni 
stał się życiodajnym Duchem. 46  Zwróćcie jednak uwagę, że jako pierwsze 
przyszło nie ciało od Ducha, ale zwykłe ludzkie ciało; ciało od Ducha 
przychodzi później. 47  Pierwszy człowiek był z ziemi, uczyniony z prochu; 
drugi człowiek jest z nieba. 48  Ludzie narodzeni z prochu są jak człowiek z 
prochu, a ludzie narodzeni z nieba są jak człowiek z nieba; 49  i jak nosimy 
w sobie obraz człowieka z prochu, tak będziemy nosić w sobie obraz 
człowieka z nieba. 50  Pozwólcie, bracia, że powiem wam to: ciało i krew nie 
mogą mieć udziału w Królestwie Bożym, nie może też to, co zniszczalne, 
mieć udziału w tym, co niezniszczalne.  51  Oto wyjawię wam tajemnicę - nie 
wszyscy umrzemy! Ale wszyscy będziemy przemienieni! 52  Potrwa to tylko 
chwilę, mgnienie oka, na ostatni dźwięk szofaru. Bo szofar zabrzmi, a 
umarli powstaną, aby żyć wiecznie, i my również będziemy przemienieni. 
 53  Bo ta materia, która ulega zepsuciu, musi przyoblec się w 
niezniszczalność; to, co śmiertelne, musi przyoblec się w 
nieśmiertelność. 54  Kiedy to, co zniszczalne, przyoblecze się w 
niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, 
wtedy wypełni się ten fragment Tanach: "Śmierć pochłonęło zwycięstwo. 



  
  

(42) Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, 
bywa wzbudzone nieskażone; (43) sieje się w niesławie, bywa 
wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; 
(44) sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli 
jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. (45) Tak też napisano: 
Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się 
duchem ożywiającym. (46) Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, 
lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. (47) Pierwszy człowiek 
jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba. (48) Jaki był 
ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, 
tacy są i niebiescy. (49) Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego 
człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka.  
(50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć 
Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co 
nieskażone. (51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, 
ale wszyscy będziemy przemienieni (52) w jednej chwili, w oka 
mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 
wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. 
(53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, 
a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. (54) A gdy 
to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, 
przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: 
Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!  
  

Skażone -> Nieskazone 
Niesławne - > Chwalebne 
Słabe -> Mocne 
Cielesne ->Duchowe 
Śmiertelne-> Nieśmiertelne 
  
POMYŚL, CO CHCESZ ZASIAĆ? 
  

7. Pewność zmartwychwstania 
  

Ef 2, 4-6 (NT HEB)  4  Lecz Bóg tak bogaty jest w miłosierdzie i żywi do 
nas miłość tak głęboką,  5  że nawet gdy byliśmy jeszcze martwi z 
powodu swoich aktów nieposłuszeństwa, przywrócił nas On do życia 
wraz z Mesjaszem - łaską zostaliście wyzwoleni.  6  Bóg zatem 
wskrzesił nas z Mesjaszem Jeszuą i posadził wraz z Nim w niebie, 
  
(4) ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości 
swojej, którą nas umiłował, (5) i nas, którzy umarliśmy przez upadki, 
ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - (6) i wraz z nim 
wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie 
Jezusie,  

  
1. Ożywił nas 
2. Wskrzesił z mesjaszem 



3. Posadził w niebie na tronie 
  
Zbawienie jest tylko przez Jezusa. 
  

Hb 7, 25 (25) Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez 
niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. 

  
Fazy zmartwychwstania 
  

1 Tes  4, 13-18 (13) A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności 
co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy 
nie mają nadziei. (14) Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i 
zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z 
nim tych, którzy zasnęli. (15) A to wam mówimy na podstawie Słowa 
Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie 
wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, 
na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw 
powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, (17) potem my, którzy 
pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach 
w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (18) 
Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 
  

1. Chrystus został wzbudzony jako pierwociny. 
1 Kor 15, 20 A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest 
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.  

2. W Chrystusie zostaniemy wszyscy ożywieni 
1 Kor 15, 22 (22) Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.(23) A każdy w swoim porządku: jako 
pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,  

3. Ci którzy umarli 
16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej 
zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,  

4. Ci, którzy pozostali przy zyciu 
(17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, 

5. Wszyscy pozostali umarli - z szeolu - Sąd ostateczny - dotyczy tylko niezbawionych 
i oni zostają skazani na drugą śmierć. 

Ap. 20; 12-15  
(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i 
księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została 
otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich 
uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, 
którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, 
którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków 
swoich. (14) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; 
owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany 
w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.  

  
  

 


