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Dzisiaj rano będzie głoszone Poselstwo Wielkanocne z wielu kazalnic na całym
świecie, i będzie tyle samo różnych podejść do tej Doktryny, ile jest pulpitów. Obawiam
się, że większość z nich ominie Prawdę o Zmartwychwstaniu, a przedstawi wersję
towarzyskiej ewangelii, która nie przyniesie żadnej zmiany w tych, którzy jej słuchają.
Bowiem głoszono przez 2000 lat o Krzyżu i Powstaniu Człowieka Chrystusa Jezusa, a
jednak świat coraz bardziej wpada w grzech, aż Światłość Chwalebnej Ewangelii
zupełnie odeszła, a ciemność, wielka ciemność okrywa ziemię.
A dlaczego tak jest? Czy Słowo Boże i chwalebne objawienie Zmartwychwstałego
Chrystusa nie ma mocy nad ciemnością? Tak, to prawda, ma, lecz jest też napisane
wielu jest powołanych, ale mało wybranych, i szeroka jest droga, ale wąska jest ścieżka,
a niewielu ją znajduje.
Myślę, że Wielkanocne Poselstwo, wygłoszone z większości pulpitów dzisiejszego
poranka, zupełnie ominie ten fakt, że zmartwychwstały Chrystus żyje dzisiaj i działa
tutaj pośród ludzi, jeszcze raz pokazując Siebie, iż jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na
wieki. Ale większość skupi się na tym, jakie znaczenie ma dla nich historia, która
nastąpiła 2000 lat temu, i nie będzie żadnej ewidencji w ich kazaniach, dotyczącej
prawdziwej obecności zmartwychwstałego pośród nich, ale będzie to tylko ta sama
historia, która była powtarzana przez 2000 ostatnich lat, a nadzieja tej historii prawie
że zanikła wraz z przypominaniem o tym.
Jak zawsze mówił William Branham: „Człowiek patrzy zawsze na siebie i zawsze
patrzy do przodu, ale nie widzi tego, co Bóg czyni w tym wieku, w którym żyje.”
Dlatego dzisiejszego poranka chciałbym zbadać zmartwychwstanie Chrystusa i
zadać wam pytanie, czym jest ono dla was dzisiejszego poranka. Czy to jest tylko
historia, która wydarzyła się zgodnie z tą Księgą, którą nazywamy Biblia? Czy tak
jest, bo przeczytałeś coś, co pewni świadkowie zapisali 2000 lat temu? Więc jeżeli tak
jest, jak poznasz dzisiaj, że On ciągle żyje? Lub jest to czymś więcej dla ciebie niż tylko
historia. Jest tak dlatego, ponieważ osobista obecność Samego zmartwychwstałego
Chrystusa wpłynęła na twoje życie, a ty osobiście stałeś się świadkiem mocy
Zmartwychwstania i Jego Obecności w twoim życiu. I w ten sposób ty stałeś się
świadkiem Jego Osobistej Społeczności z nami dzisiejszego poranka. Nie mówimy to
psychologicznym efekcie systemu wierzenia i twoim osobistym oddaniu względem tego
systemu wierzenia, ponieważ muzułmanie okazują więcej oddania względem swego
systemu wierzenia a nie mają żadnej nadziei odnośnie zmartwychwstania. To nie jest
nawet w ich języku. Po prostu wierzą, że pójdą w miejsce, które nazywają niebem,
gdzie będą mieć 72 panien, a ich cielesna przyszłość czeka na nich. Ja o tym nie

mówię. Świat jest przepełniony psychologicznymi nadziejami tego rodzaju. Ale mówię
do was o świadomości, która przychodzi z osobistego kontaktu i osobistego
przebywania z Samym zmartwychwstałym Chrystusem.
Bo pytanie, które przedstawiam wam dzisiaj rano, jest następujące. Czym jest dla
ciebie zmartwychwstanie. Czy twoja odpowiedź jest ugruntowana na tym, czym to jest
dla innych albo czym to jest dla ciebie osobiście. Czy twoja odpowiedź ma podstawę na
przeżyciu i świadectwie innych albo czy jest założona na osobistym przeżyciu ze
zmartwychwstałym Chrystusem. Wielu mówi o tym, co Chrystus uczynił, ale co oni
mówią o tym, co On teraz czyni tutaj? Oni czekają na Przyjście Pana, ale nie
rozpoznali Zjawienia Pańskiego, które przychodzi przed Jego Przyjściem.
A jednak obawiam się, że większość ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w dosłowne
Drugie przyjście Chrystusa, tak naprawdę nie są w wielkim oczekiwaniu. Mam
przyjaciela, o którym mógłbym powiedzieć, że jest dobrym baptystą, i on może przyzna,
że oczekuje na ten dzień, ale po prostu ma nadzieję, że on nie nadejdzie wkrótce,
ponieważ ma ciągle parę spraw, które by chciał wykonać, zanim On przyjdzie. Zatem
zadam pytanie: czy to jest oczekiwanie na ten Wspaniały dzień lub czy to jest strach,
że ten dzień nastanie wkrótce? Co może zaoferować ten świat w swym skażonym
stanie, co byłoby jeszcze lepsze od nowego nieba i nowej ziemi? Czy oni nawet
rozumieją, że nie pozostaniemy na jakimś wzniosłym miejscu nazwanym niebo, ale że
powrócimy na ziemię we zmartwychwstałym ciele, które jest uwielbione i młode, i na
nowo pełne życia?
A więc w ich myślach nastaje pytanie, co naprawdę uczyni dla mnie
zmartwychwstanie, czego ja nie mogę zrobić teraz? A więc ich umysły są zachmurzone
nadzieją naszego powołania. To jest pytanie nie tylko XX wieku, bo apostoł Paweł
mówił o tym pytaniu nawet w swoim czasie.
1 Koryntian 15:12 A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych
wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania
nie ma? 13 Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został
wzbudzony; (Zmartwychwstanie nie dotyczy tylko tego, co wydarzyło się, kiedy Bóg
wzbudził naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dotyczy to tego, jak to wydarzenie wpływa
na mnie osobiście. Jeżeli Bóg wzbudził Swego Pierworodnego Syna, wtedy On musi
wzbudzić wszystkich Swoich Synów.) 14 A jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
tedy i kazanie nasze jest daremne, daremna też wasza wiara;
Dlaczego? Ponieważ nadzieja ludzkości jest ugruntowana na tym fakcie, że Jezus
był pierwociną zmartwychwstania, i dlatego jest nadzieja dla nas. A nie tylko
Nadzieja, ale ten Sam Bóg i Ojciec, który dał obietnicę Synowi Jezusowi, że wzbudzi
Go z martwych, obiecał to samo Swoim innym synom także, i że będą żyć wiecznie.
Dlatego Paweł mógł powiedzieć: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, niemniej jednak
nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie, a Życie, którym żyję w tym ciele, żyję przez
Wiarę Syna Bożego… Nie moja wiara, ale ja żyję dzięki tej wierze. Wszyscy mamy tę

samą obietnicę od tego samego ojca, jednak to pierworodny na podstawie wiary wszedł
do tej obietnicy, iż stał się pierwociną, pokazując nam, że obietnica jest do przyjęcia.)
14 A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne,
daremna też wasza wiara; 15 Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami
Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro
umarli nie bywają wzbudzeni. 16 Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i
Chrystus nie został wzbudzony; 17 A jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. 18 Zatem i ci,
którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.
Istnieje odpowiedź na pytanie, które wam zadałem. Jeżeli Chrystus nie został
wzbudzony z martwych, wtedy także nie ma dla nas żadnej nadziei. A potem w
następnym wierszu apostoł Paweł odpowiada na pytanie mojego przyjaciela.
19 Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze
wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 20 A jednak Chrystus został
wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (To znaczy, że
po prostu był początkiem, i jest nadzieja z powodu Obietnicy Samego Boga, iż my
również będziemy brać udział w zmartwychwstaniu.)
21 Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło
zmartwychwstanie. 22 Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w
Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. (Może nie zrozumieliście, co Paweł mówi
tutaj, ale pozwólcie, że przeczytam to znowu wolniej.) 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,
Oto jest nasza nadzieja. On powiedział jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są
Chrystusowi w czasie jego Paruzji, a to jest teraz. My teraz przeżywamy zjawienie się
Pana, które czyni nas gotowymi na przyjście. Ponieważ Paweł kontynuuje, mówiąc:
24 Potem nastanie koniec, (kiedy nastanie Paruzja, wtedy przyjdzie koniec…) gdy
odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką
władzę i moc. 25 Bo On (Bóg) musi królować, dopóki (Bóg) nie położy wszystkich
nieprzyjaciół pod stopy swoje. (Syna Bożego) 26 A jako ostatni wróg zniszczona będzie
śmierć. 27 Wszystko bowiem (Bóg) poddał pod stopy jego. (Syna Bożego) Gdy zaś (Bóg)
mówi, że wszystko zostało poddane (Synowi Bożemu), rozumie się (wg ang.
zamanifestowane jest, że z wyjątkiem Boga), że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
(Syn Boży) 28 A gdy mu wszystko zostanie poddane, (Synowi Bożemu) wtedy też i sam
Syn będzie poddany temu, (Bogu) który mu (Synowi Bożemu) poddał wszystko, aby Bóg
był wszystkim we wszystkim.
Dlatego pozostawiam wam moje pytanie: Czym jest dla ciebie osobiście
zmartwychwstanie? To oznacza, że również otrzymałeś obietnicę od Boga, iż zostaniesz
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To prowadzi nas do następnego pytania. Jeżeli Bóg ma wzbudzić nas z martwych,
wtedy w jakiej postaci będziemy wzbudzeni z martwych? I uważam, że jest tak
dlatego, bo ludzie nie rozumieją tego pytania i z tej przyczyny nie pragną
zmartwychwstania i porwania w rzeczywistości. Jest tak dlatego, bo obawiają się,
jakie ciało otrzymają. I nie są pewni, czy polubią to ciało. Bóg uczynił ziemię, żebyśmy
przebywali na niej przez całą przyszłą wieczność. Aby odpowiedzieć na to pytanie
odnośnie naszego powrotu – apostoł Paweł mówi nam w 1 Koryntian rozdziale 15.
1 Koryntian 15:35 Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele
przychodzą? (Widzicie, oto mamy to samo pytanie) 36 Niemądry! To, co siejesz, nie
ożywa, jeśli nie umrze. (On mówi tutaj o sianiu i żęciu, a on mówi o ciele) 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. 39 Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało
ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb.
Dlatego nie musimy martwić się o powrót w postaci ptaka lub innego zwierzęcia jak
wierzą niektórzy Hindusi. Odchodzisz jako człowiek i powracasz jako człowiek.
40 I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny
ziemskich. 41 Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda
od gwiazdy różni się jasnością. 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.
Paweł mówi nam tutaj, że posiadamy naturalne Ciało i duchowe ciało. Kiedy
nasienie jest włożone do ziemi, musi tam leżeć i zgnić, aby to życie, które jest w nim,
było wyzwolone z naturalnego ciała albo łuski lub skorupki. Ale kiedy to duchowe ciało
zostało raz wyzwolone z tej wyschniętej łuski, wtedy życie zaczyna rodzić następne
życie w tym samym obrazie tego, który poszedł do ziemskiego grobu, tylko ten, który
nie wysechł zupełnie i nie zestarzał się, ale ten, który jest nowy i pełny życia.
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.
Paweł mówi nam, tak jak zostaliśmy zrodzeni w obrazie ziemskiego śmiertelnika,
zaprzedani w grzech z powodu upadku w ogrodzie, tak samo otrzymamy ciało, które

jest nieskażone, które nie zostało zrodzone przez seksualną pożądliwość, ale z
Obietnicy Bożej Mówionego Słowa.
50 A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani
to, co skażone, nie oddziedziczy 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.
Gdybyśmy mieliśmy przyjść w ciele, które jest stare i zniszczone, jakiego rodzaju
życie miałoby żyć w tym stanie przez całą wieczność? A On mówi nam, że ciało, które
idzie do grobu, powróci, ale zostanie przemienione. Bo gdybyśmy powrócili w innym
ciele, to nie byłoby zmartwychwstanie, to byłaby wymiana. Ale my powrócimy w
naszym własnym ciele, które poszło do grobu, ale będzie przemienione, nieskażone, i
nieśmiertelne, co znaczy, że będzie mieć taką naturę, która się nie zestarzeje
ponownie, ani nie osłabnie przez wpływ wywierany na niego z zewnątrz.
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! 55 Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?
Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? 56 A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest
zakon; 57 Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. 58 A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni
zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
Teraz odnośnie ciała, w którym powrócimy. Wszyscy wiemy, iż kiedy Jezus był
wzbudzony z martwych, bracia nie rozpoznali Go. A dlaczego tak jest? Bowiem gdy
Jezus umarł, miał tylko około 33 lat, jednak z powodu rygoru i napięcia w usłudze
wyglądał na 50 lat. Ew. Jana 8:57 Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat
jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
W księdze Jana mamy świadka, który jako pierwszy doświadczył przeżycie
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z martwych. A na podstawie opowiadania
wydarzeń, które działy się wokół zmartwychwstania, stwierdzamy, że nikt nie poznał
Go z wyglądu, ale mogli go rozpoznać dzięki sprawom, które uczynił i powiedział.
Ew. Jana 20:1 A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. 2
Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował
Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. 3 Wyszedł
tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu. 4 A biegli obaj razem; ale ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu, 5 A nachyliwszy się, ujrzał leżące
prześcieradła; jednak nie wszedł. 6 Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i
wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła 7 Oraz chustę, która była na głowie

jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. 8 A wtedy
wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, i ujrzał, i uwierzył; 9
Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. 10 Odeszli więc
znowu uczniowie do domu. 11 Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc
nachyliła się do grobu 12 I ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy,
a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. 13 A ci rzekli do niej: Niewiasto! Czemu
płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. 14 A gdy to
powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to
Jezus. 15 Rzekł jej Jezus: Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona,
mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie! Jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi,
gdzie go położyłeś, a ja go wezmę.
Tutaj leżą dwa pojęcia odnośnie postaci, w której Jezus pokazywał się. Numer jeden
– on wyglądał jako młody ogrodnik. A numer dwa – on wyglądał na silnego i całkowicie
zdrowego, by móc przenieść ciało.
16 Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni!
Co znaczy: Nauczycielu! 17 Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem
do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca
waszego, do Boga mego i Boga waszego. 18 I przyszła Maria Magdalena,
oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. 19 A gdy nastał wieczór
owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z
bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: Pokój wam!
Jezus pojawił się im jeszcze parę razy, a oni nie rozpoznali Go. On pojawił się
braciom, kiedy łowili ryby, i łamał chleb z nimi. On pojawił się im w drodze do Emaus,
a w tych wszystkich przypadkach oni nie rozpoznali go, dopóki nie uczynił czegoś lub
nie powiedział czegoś, co zidentyfikowało go, kim on jest.
Spójrzmy teraz na następny przykład tego w Starym Testamencie, jeżeli wierzymy,
że Bóg nie zmienia się i że jest ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Co on zrobił wtedy,
jest zobowiązany, by zrobić to samo dzisiaj.
Joel 1:1 Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. 2 Słuchajcie tego wy, starcy,
nasłuchujcie wy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się coś takiego za waszych dni
lub też za dni waszych ojców? 3 Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech
opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu pokoleniu! 4 Co zostało po
gąsienicy, pożarła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pożarł konik polny, co zaś
zostało po koniku polnym, pożarła larwa.
Joel 2:25 I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik
polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. 26 Wtedy
będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga,
który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu. 27 I poznacie, że Ja
jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój

nigdy nie zazna wstydu. 3:1 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi
synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą
mieli widzenia. 2 Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.
W zmartwychwstaniu nie chodzi o przyjęcie innego ciała, ale to samo ciało jest
przywrócone do pełni życia.
Bóg nie tylko odnowił młode ciała Abrahama i Sary, ale On też dał Sarze zdolność,
by mogła przyjąć nasienie i także zrodzić życie w swoim łonie. Więc patrzymy się na
odnowienie jako nie tylko przyprowadzenie ciebie do wieku pełnego witalności i
energii, ale jest powiedziane o odnowieniu wszystkiego, wraz ze zdrowiem. A
następnie w rozdziale 20 widzimy, jak Abraham z Sarą podróżują do królestwa Gerar,
a tamtejszy król zobaczył jej piękność i chciał ją jaką własną żonę. Ta kobieta
powiedziała, że jest stara i też wykończona, a jednak teraz jest tak atrakcyjna, że
młody król chce ją dla siebie?
Jak myślicie, dlaczego 1. zmartwychwstanie nastąpiło w czasie wiosny? Ponieważ
Bóg jest Bogiem Zmartwychwstania, a całe stworzenie świadczy o mocy
zmartwychwstania Boga i Ojca. Wiosna jest wtedy, kiedy trawa wyrasta, drzewa rosną
i kwiaty wyrastają, a całe życie powraca z płytkiego grobu snu zimowego śniegu.
Wyrasta w górę i żyje, w górę i żyje, i tak wyrasta każde nasienie, które przedostało się
do ziemi i było pogrzebane tam przez pewien czas.
Bracie, botanika to nie tylko kwiaty i rzeczy – to też znaczy zmartwychwstanie.
Właśnie jak na wiosnę, kiedy kwitną wielkanocne kwiaty, wszystko jest tak ładne,
widzimy tutaj przedobrazy przyrody; zmartwychwstanie musi przyjść na wiosnę.
Dlatego zmartwychwstanie jest na wiosnę. Zmartwychwstanie wszystkiego, a na pewno
Król przyrody zmartwychwstał, Stworzyciel przyrody, zmartwychwstał z resztą w czasie
zmartwychwstania przyrody.
A jeżeli Bóg nie zmienia się, wtedy to zmartwychwstanie, którego doświadczymy w
tym czasie, musi też nastać na wiosnę. Nie ograniczam teraz tego, co Bóg może
uczynić, ale Bóg przedstawił się jako ten Sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze. Dlatego,
czemu mielibyśmy zmieniać to, co On już postanowił w całym swoim stworzeniu.
A zmartwychwstanie nie sprowadza cię z powrotem do starego wyczerpanego ciała.
Ono przyprowadza cię do najlepszego stanu. Jak okrutnym byłby Bóg, gdyby
przyprowadził ciebie w tym samym starym wyczerpanym ciele. Czy mógłbyś wyobrazić
sobie przyrodę rodzącą złamane stare drzewa już ze zdartą korą, i wysychającymi już
listkami, i owocem więdnącym, zanim miał szansę dojrzeć? Czy to byłby czas
wiosenny? To byłby czas horroru. Ale zmartwychwstanie ma wzbudzić z martwych do
stanu, który jest nowy i młody i pełny oczekiwania i witalności i energii, i po prostu
wypełniony życiem.
Psalm 104:29 Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; Gdy zabierasz im
tchnienie, giną I w proch się obracają. 30 Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone

bywają, I odnawiasz oblicze ziemi. 31 Niech chwała Pana trwa na wieki, Niech się
raduje Pan dziełami swymi!
Psalm 51:10 Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które
skruszyłeś!
Izajasz 40:31 Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na
skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Izajasz 41:1 Słuchajcie mnie w milczeniu, wyspy, wy zaś, narody, nabierzcie siły!
Niech przystąpią, a potem niech mówią, razem stańmy do rozprawy!
Treny 5:21 Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów nasze dni
jak niegdyś! To wypowiada o przywróceniu nas do czasów, kiedy byliśmy młodymi.
Obietnica dla nas to przemiana ciała ze starego ponownie na młode, tak jak w
przypadku Abraham i Sary, i Samego Jezusa, który wyglądał na starego, jednak kiedy
On powstał z grobu, nie rozpoznali Go, bo wyglądał jako młody mężczyzna dla nich
przy grobie.
Zewnętrzny człowiek niszczeje, ale wewnętrzny człowiek odnawia się co dnia.
On powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Powiecie: myślałem, że on
umarł dla naszego usprawiedliwienia. NIE! On umarł, aby twoje grzechy mogły zostać
przykryte jego Drogocenną krwią, a twoje grzeszne życie mogło zostać odpokutowane.
Ale On powstał, abyś ty został usprawiedliwiony, ponieważ być usprawiedliwionym
znaczy to, że nigdy tego nie uczyniłeś, a kiedy On powstał dla naszego
usprawiedliwienia, to sprowadziło Jego Ducha na wierzącego i ożywiło nas przez tego
samego ducha, który był w Nim, a on uczynił nas nowym stworzeniem w Chrystusie
Jezusie.
Ew. Mateusza 22:31 A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg
powiedział w słowach: 32 Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba! Bóg nie
jest Bogiem umarłych, lecz żywych.
Ew. Mateusza 27:50 Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 51
I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i
skały popękały, 52 I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało
wzbudzonych; 53 I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego
miasta, i ukazali się wielu.
Psalm 103:2 Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw jego! 3 On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby
twoje. 4 On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością. 5 On nasyca
dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.
Zmartwychwstanie to żywa nadzieja 1 Piotra 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego

odrodził nas ku nadziei żywej (Wuest: Nadzieja, która została ożywiona) przez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
Dz.Ap. 1:1 Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i
czego nauczał od początku 2 Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń
apostołom, których wybrał, wzięty został w górę; 3 Im też po swojej męce objawił się
jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o
Królestwie Bożym.
Rzymian 6:3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w
śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez
chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
1 Jana 3:1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 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.
2 Koryntian 3:12 Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, 13 A
nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie
patrzyli na koniec tego, co miało ustać. 14 Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do
dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie
odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. 15 Tak jest aż po dzień dzisiejszy,
ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; 16 Lecz gdy się do Pana nawrócą,
zasłona zostaje zdjęta. 17 A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. 18
My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana,
zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który
jest Duchem.
1 Koryntian 13:9 Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
10 Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 11 Gdy byłem
dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz
gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. 12 Teraz bowiem widzimy jakby
przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje
jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.
Kolosan 3:1 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie,
gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2 O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na
ziemi. 3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
Efezjan 2:1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 2 W których niegdyś
chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu,
ducha, który teraz działa w synach opornych. 3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy
niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z
natury dziećmi gniewu, jak i inni; 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, 7 Aby okazać w przyszłych
wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie
8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z
uczynków, aby się kto nie chlubił. 10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w
Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w
nich chodzili.
Kolosan 2:12 Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście
wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. 13 I was,
którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił,
odpuściwszy nam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas list dłużny, który się
zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża;
15 Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w
nim triumf nad nimi.
Ew. Jana 11:25 Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na
wieki. Czy wierzysz w to?
Dz.Ap. 4:33 Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o
zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich.
2 Koryntian 4:16 Dlatego nie upadamy na duchu: bo choć zewnętrzny nasz
człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem.
Efezjan 4:22 Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim
postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, 23 I odnówcie się w duchu umysłu
waszego, 24 A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w
sprawiedliwości i świętości prawdy.
Kolosan 3:9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego
człowieka wraz z uczynkami jego, 10 A przyoblekli nowego, który się odnawia
ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył,
Rzymian 12:1 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali
ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba
wasza. 2 A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie
umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i
doskonałe.
Tytus 3:4 Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, 5
Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia
swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, 6 Którego wylał
na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. 7 Abyśmy,

usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja
nam przyświeca.
Pytaniem już nie jest czy będzie zmartwychwstanie. To było już udowodnione, kiedy
Bóg wzbudził Swego Syna. Prawdziwym pytaniem jest teraz, dla każdego z nas tutaj
dzisiejszego poranka, jakie zmartwychwstanie oczekuje na ciebie?
Ew. Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał
żywot sam w sobie. 27 I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 28 Nie
dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;
29 I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by
powstać na sąd.
Czym dla ciebie jest Wielkanoc dzisiaj rano? Iż Bóg dotrzymuje Swoje Obietnice?
Albo to jest ciągle tylko społeczną tradycją. Czym było Zmartwychwstanie dla Jezusa,
Syna Bożego? To oznaczało wszystko dla Niego. To oznaczało, że Bóg wzbudzi Go
potem, kiedy On poszedł na krzyż. To oznaczało, że Bóg nie zezwoliłby na to, by ani
jedno Słowo nie zawiodło, ale wypełniło się, tak jak On obiecał.
Paweł powiedział w Dz.Ap. 17:28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i
jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli; Z jego bowiem rodu jesteśmy.
29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota
albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. 30 Bóg wprawdzie
puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby
się upamiętali, 31 Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie
przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z
martwych. 32 A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś
mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem.
Co będziesz robić w tym poranku? Jaka jest twoja decyzja odnośnie tego dzisiaj?
Czy przyjmiesz obietnicę Wiecznego Życia i przemiany ciała? Lub czy pójdziesz dalej ze
swoimi tradycjami.
Pochylmy nasze głowy i nasze serca w słowach modlitwy…

