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TO JEST DRUGA ŚMIERĆ 

Jest druga śmierć, ktoś może zapytać, jak wiele  śmierci znamy. Pamiętaj, idziemy według standardów Biblii. W Adamie wszyscy są martwi. W Rodzaju 
2:16-17, Pan Bóg rozkazał człowiekowi, mówiąc, z każdego drzewa w ogrodzie możesz spożywać owoc: Lecz z drzewa poznania dobra i zła nie możesz 
jeść: ponieważ, w dniu, kiedy spożyjesz z pewnością umrzesz. To przykazanie zostało dane Adamowi zanim została dla niego stworzona Ewa. Adam 
przestrzegał i był posłuszny przykazaniu Pana i był pokój. Później, nie wiemy, jak długo po tym; Pan Bóg stworzył Ewę z Adama i zamieszkiwali ogród 
Eden. 

 Bóg uczynił wszystko dobrym, co stworzył. Lecz głos inny od głosu Pana, Adama i Ewy był słyszany w ogrodzie. W Rodzaju 3:1, ten dziwny, nowy 
głos powiedział do kobiety, CZY TAK POWIEDZIAŁ BÓG, NIE JEDZCIE OWOCU Z KAŻDEGO DRZEWA W OGRODZIE? 

Może wąż podsłuchał jak Adam informuje Ewę o poleceniach, jakie dał Pan Adamowi odnośnie drzew w ogrodzie. Ten subtelny wąż wiedział jak 
zmylić i zmieszać ludzki umysł. Ewa w Rodzaju 3:2-4 powiedziała wężowi co Bóg powiedział Adamowi, co Adam również zrelacjonował Ewie. W 
wersecie 3, Ewa powiększyła przykazanie poza początkowe polecenie. Ona powiedziała, Nie wolno jeść z niego, ani dotykać, w przeciwnym razie, umrzesz. 
Najpierw, Ewa nie miała interesu, by mówić wężowi cokolwiek Pan powiedział Adamowi i jej. Następnie, Ewa powiedziała, ani go nie dotykać. To jest 
drzewo poznania dobra i zła, które jest pośrodku ogrodu.  

Tak, jak dzisiaj, Pan dał nam kilka przykazań i poleceń, lecz ten SAM wąż w Ogrodzie Eden przychodzi nam powiedzieć odmiennie do słowa Bożego i 
odnajdujemy się w jednym lub  innym momencie zawierając ugodę z wężem jak Ewa. Ważnym jest, by znać granice pomiędzy przykazaniem Pana, a 
diabelskimi planami węża. W Rodzaju 3:5 wąż wykonuje swój śmiertelny ruch, kiedy powiedział kobiecie, z pewnością nie umrzesz, ponieważ Bóg wie, że 
w dniu, gdy spożyjesz ten owoc, otworzą się twoje oczy i będziecie niczym bogowie, znający dobro i zło. Wąż i Ewa zajęli się owocem drzewa  i Ewa dała 
je Adamowi. Ten owoc jest owocem, który sprawia, że spożywający czuje się przyjemnie i dziwnie, gdyż może ten owoc dał im poznać, że byli nadzy i 
uczynili przepaski z liści figowych, by się zakryć. Wielu głosicieli twierdzi, że był to owoc jabłoni, a inni nie są do końca pewni. Jaki rodzaj owocu może 
sprawić, że niewinna osoba zdaje sobie sprawę z tego, że są nadzy? Czy byli oni zahipnotyzowani czy nagle umarli według słowa Bożego. Ten owoc, który 
sprawia, że ludzie rozumieją, że są nadzy, jest wskazówką, że ten owoc może być seksualny lub, że ten owoc już nie istnieje, lecz nie jest nam to 
powiedziane. Ludzkość ma po dziś dzień do czynienia z  konsekwencjami tego spotkania. 

W chłodzie dnia, Bóg spacerował po ogrodzie, a Adam i jego żona, którzy zawsze odwiedzali Boga, ukryli się przed obecnością Pana pośród drzew 
ogrodu. Pan zawołał do Adama, Rodzaju 3:10 

 
„Usłyszałem twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, ponieważ byłem nagi; ukryłem się”, odpowiedział Adam. 
 
Adam i Ewa zjedli z drzewa, z którego Pan Bóg nie zezwolił im jeść. Szatan zmanipulował Adama i Ewę, by sprzeciwili się Bogu. Lecz Bóg mówił 

poważnie, kiedy powiedział w Rodzaju 2:17, lecz z drzewa poznania dobra i zła nie możesz jeść; PONIEWAŻ W DNIU, W KTÓRYM ZJESZ, Z 
PEWNOŚCIĄ UMRZESZ. 

 Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa z nieposłuszeństwa i umarli. JEST TO PIERWSZA ŚMIERĆ. To była śmierć duchowa, oddzielenie od Boga. Adam i 
cała ludzkość stracili tą bliskość z Bogiem, który kroczył z Adamem i Ewą w chłodzie dnia. Bóg musiał znaleźć rozwiązanie na upadek i śmierć człowieka, 
ponieważ Boże słowo i wyrok nie można brać jako żart. Człowiek został wypędzony z Ogrodu Eden, stracił bliskość z Bogiem, wspólnota została 
zaburzona, rozpoczął się trud i wrogość, plan Boży z człowiekiem był teraz zaburzony przez człowieka słuchającego szatana, a tym samym, 
nieposłuszeństwem wobec Boga. 

Adam był duchowo umarły, lecz fizycznie żywy, uprawiający przeklętą ziemię, ponieważ słuchał swojej żony, która porozumiała się z wężem. Kain i 
Abel narodzili się każdy z widocznym charakterem i osobowością; co może cię zastanawiać czy ci młodzi mężczyźni naprawdę byli z Adama. W Rodzaju 
4:8 Kain powstał przeciwko Ablowi, swojemu bratu i go zabił. To jest pierwsza ludzka fizyczna ŚMIERĆ. Abel w swoim ofiarowaniu Bogu wiedział, co 
było dopuszczalne dla Boga. Pierwsza trzoda to było to, co Abel ofiarował Bogu. On przelał krew  trzody, która jest jak krew Jezusa za grzech. To było 
naprawdę poprzez objawienie. Także pamiętaj, że Bóg wykonał odzienia ze skóry i ubrał ich. Pan miał szacunek dla Abla i jego ofiary. Abel był spokojny, 
być może jak Adam. Kain ofiarował Bogu owoce ziemi, nie było tam przelania krwi za grzech, więc nie posiadał objawienia tego, co jest akceptowane przez 
Boga. Bóg nie miał szacunku wobec Kaina i jego ofiary. Kain był bardzo zły i w Rodzaju 4:6-7, Pan powiedział do niego, dlaczego  się gniewasz? Jeżeli 
uczyniłbyś dobrze, czy nie zostałbyś przyjęty? A jeżeli nie uczyniłeś dobrze, grzech leży u drzwi. Po tym, jak Kain zabił Abla, Pan konfrontował go i 
zapytał, mówiąc, gdzie jest Abel, twój brat? Kain odpowiedział Bogu, mówiąc, nie wiem: czy jestem stróżem mego brata? Kain nie kroczył z Bogiem w 
chłodzie dnia, nie miał wcześniejszej bliskości z Bogiem i Bóg był wówczas niewidzialny, za wyjątkiem głosu. Wyobraź sobie Boga w niebiosach i Kaina na 
ziemi, odpowiadającego Bogu grubiańsko. Z pewnością, on nie zachowywał się jak Adam, lecz przemawiał, jak wąż, który powiedział Ewie, że z pewnością 
nie umrze, Rodzaju 3:4. To brzmiało jak nasienie węża. Zatem widzimy, jak pierwsza duchowa śmierć się wydarzyła; przez wyrachowanie węża i fizyczna 
śmierć poprzez wpływ węża na jego nasienie Kain przeciwko Ablowi.  

  
EZECHIEL 18:20, „STWIERDZA, ŻE DUSZA, KTÓRA ZGRZESZYŁA, UMRZE.” 
 
W Adamie wszyscy zgrzeszyli i wszyscy umarli. Lecz dzięki Bogu Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł na świat, by umrzeć dla 

człowieka jako baranek, On przelał swoją krew za nasze odkupienie. Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby pojednać ludzkość z Bogiem, z powodu 
śmierci w Ogrodzie Eden przez grzech Adama i upadek rasy ludzkiej. Św. Jan 3:16-18, gdyż Bóg tak umiłował świat, że syna swego umiłowanego dał, aby 
każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. 

 
„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM, TEN, KTO UWIERZY WE MNIE, CHOĆBY UMARŁ, ŻYĆ BĘDZIE” Św. Jan 11:25 
 
Bóg uczynił pojednanie dostępne dla całej ludzkości poprzez wysłanie nasienia kobiety w Rodzaju 3:15 i nasienia obietnicy dla Abrahama, komu zaufają 

poganie; to jest CHRYSTUS JEZUS PAN. Bóg przyszedł na podobieństwo człowieka w osobie JEZUSA CHRYSTUSA. Bóg kroczył ulicami Izraela  jak 
człowiek, a Szatan doskonalił zamysł jego śmierci, lecz nie wiedział, że jego śmierć będzie przyczyną życia dla wszystkich tych, którzy od tego czasu 
wierzyli w JEZUSA CHRYSTUSA.  

 Kiedy wyznasz swoje grzechy Bogu samemu, skruszysz się i nawrócisz się, zaakceptujesz JEZUSA CHRYSTUSA jako swojego Pana i Zbawcę;  jesteś 
odrodzony ponownie. Ochrzcij się przez wynurzenie z wody W IMIĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA jedynie w posłuszeństwie dla Biblii i poproś Boga o 
dar DUCHA ŚWIĘTEGO. Kiedy szczerze przyjmiesz Pana, otrzymasz życie wieczne i działasz i kroczysz w nim. Twoja duchowa śmierć przez Adama 
zmienia się w duchowe życie poprzez ZAAKCEPTOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA. AMEN. 

Jezus Chrystus dokończył dzieło swoim życiem na krzyżu Kalwarii, gdzie  oddał swoje życie i umarł, by dać nam życie wieczne. On umarł za 
wszystkich i obalił śmierć i posiada klucze do piekieł i śmierci, OBJAWIENIA 1:18. Chrześcijanie i niewierzący nadal doświadczają fizycznej śmierci 
odkąd Kain zabił Abla, a Bóg ograniczył ludzkie fizyczne dni na ziemi po tym, jak grzech wkroczył w żywot człowieka. Część życia wiecznego jest 
związana ze zmartwychwstaniem umarłych i pobraniem. Jezus umarł i zmartwychwstał by być jako pierwszy owoc umarłych. Biblia mówi że, gdy Jezus 
powstał z martwych niektórzy umarli wierzący także powstali i świadczyli ludziom  w Jeruzalem Św. Mateusz 27:52-53 

I OTWORZYŁY SIĘ GROBY; WIELE CIAŁ ŚWIĘTYCH, KTÓRZY SPALI, ZOSTAŁY WZNIESIONE I WYSZŁY Z GROBÓW PO JEGO 
ZMARTWYCHWSTANIU I POSZLI DO MIASTA ŚWIĘTEGO I POJAWILI SIĘ WIELU LUDZIOM. To jest siła i dowód Bożego działania. 
Wkrótce pojawi się pobranie i umarli w Chrystusie i ci wierzący, którzy trwali przy Panu, spotkają Go w powietrzu i my  na zawsze będziemy z Panem. 
Następnie dwóch świadków APOKALIPSA 11, którzy będą zabrani do Boga; po konfrotacji  w trakcie wielkiego ucisku z antychrystem. Także święci 
powstaną, by rządzić z Panem przez 1000 lat w Jeruzalem. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu; na takich druga śmierć nie ma mocy, lecz oni będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą rządzić wraz z nim tysiąc lat. Św. Jan 11:25 

 Krótko po millenium, diabeł jest rzucony do jeziora ognia. Pojawił się wielki biały tron; i usiadł na nim ktoś w mocy, od której ziemia i niebo uciekły. 
Umarli mali i wielcy stoją przed Bogiem i otworzyły się księgi i księga życia także się otworzyła i wyrok był dany. Ktokolwiek nie był zapisany w księdze 
życia jest wrzucany do jeziora ognia. 

APOKALIPSA 20:14, TO JEST DRUGA ŚMIERĆ. Jeżeli jesteś w JEZUSIE CHRYSTUSIE jako wierzący, będziesz brał udział w PIERWSZYM 
ZMARTWYCHWSTANIU i DRUGA ŚMIERĆ NIE BĘDZIE MIAŁA MOCY NAD TOBĄ. AMEN. Św. Jan 11:25. 

   
W Bożej miłości, Douglas E. Amobi 
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