
Chwała 
zmartwychwstania

Tom 12, Numer 3

W numerze:

Strona 3: Nasza wieczna nadzieja
Nadzieja zmartwychwstania wypiera wpływ nie tylko na każdego pojedynczego 
człowieka, ale również na całe stworzenia. Mamy podejmować wszelkie wysiłki, aby 
nasza nadzieja i powołanie były pewne i prawdziwe.

Strona7: Moc Jego zmartwychwstania
Fakt, że Chrystus powstał z martwych daje wieczny i poza ziemski aspekt dla naszego 
życia i naszego zwiastowania poselstwa ewangelii.

Strona 12:  Zwycięstwo nad śmiercią
Zmartwychwstanie jest naszym zapewnieniem zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i 
szatanem. Wszystkie trudy tego życia będą połknięte przez wieczną chwałę.

Strona 18: Noszenie niebiańskiego wizerunku
Zmartwychwstałe ciało będzie ciałem uwielbionym i będzie potwierdzało fakt, że 
cuda wiecznego Boga przewyższają nieporównywalnie naszą wyobraźnię i 
zrozumienie.

Strona 19: Przyszłe zmartwychwstałe ciało
 Zmartwychwstanie musi obejmować fizyczne ciało; w przeciwnym razie dzieło 
odkupienia byłoby niekompletne. Nie wiemy jeszcze, kim będziemy, ale wiemy, że 
będziemy podobni do Niego.

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy 
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie”—1 Tesaloniczan 4:16



Chwała zmartwychwstania

Inny rozdział
Przypominam  sobie,  ze  był  dobry  mąż  Boży,  który  nazywał  się  Samuel 
Rutherford,  którego  świadectwo  świeciło  jak  gwiazda  w  ciemnej  Anglii  w 
tamtych czasach. Był  on poetą, autorem i wielkim kaznodzieją—człowiekiem, 
który kochał Jezusa prawdopodobnie bardziej niż jakikolwiek człowiek w jego 
czasach.  Jego  przekonania  nie  były  popularne  i  miał  problemy  ponieważ 
odmówił dostosowania swojego nauczania do nakazów kościoła państwowego.

Kiedy był już starym człowiekiem, władze postanowiły potraktować go jako 
przestępcę,  ponieważ  nie  chciał  podporządkować  się  prawom  kościoła 
państwowego. Została ustalona data jego procesu i został zawiadomiony przez 
Parlament, że musi się pojawić na rozprawie.

Rutherford wiedział, że jest na łożu śmierci, więc napisał w odpowiedzi list. 
Powiedział:  „Panowie,  otrzymałem  wasze  wezwanie,  ale  zanim  otrzymałem 
wezwanie od was, dostałem wezwanie od wyższych władz. W przeddzień mojej 
rozprawy,  będę już tam,  gdzie niewielu królów i  wielkich ludzi  się znajdzie. 
Żegnajcie!”

Takim był  Samuel  Rutherford,  świadczący całej  Anglii,  że zupełnie nowy 
rozdział czeka na Chrześcijan, kiedy nasz Pan powie „Witaj w domu!”

„Królewski  Król  na  swoim  białym  tronie,  wzywa  mnie  do  siebie,  gdzie 
chwała, chwała, chwała przebywa w ziemi Emanuela.” Och, tak, przyjaciele, jest 
jeszcze inny rozdział. Istnieje jutro dla Bożych ludzi, bo istniało jutro dla Jezusa 
Chrystusa naszego Pana.

„Albowiem  jak  wierzymy,  że  Jezus  umarł  i  zmartwychwstał,  tak  też 
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych , którzy zasnęli.... Gdyż 
sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy 
najpierw  powstaną  ci,  którzy  umarli  w  Chrystusie.  Potem  my,  którzy 
pozostaniemy  przy  życiu,  razem  z  nimi  porwani  będziemy  w  obłokach  w 
powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” Potem dodał, 
„Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tesaloniczan 4:14-18).

Och, cóż to jest za pocieszenie! To jest obietnica dla każdego chrześcijanina, 
który pożegnał  ukochanych w Chrystusie.  Zobaczysz  ich ponownie! Oni  tam 
będą.  Jest  jeszcze rozdział,  który nie  ma  końca.  Ptak nieśmiertelności  jest  w 
locie. Dzięki Bogu za nasza wiarę, która rozpoczyna się od wyznania naszych 
grzechów, a kończy się naszym uwielbieniem!

A.W. Tozer ( 1958 )
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Nasza wieczna nadzieja
W czasach, kiedy wpływ na myślenie wielu chrześcijan ma bardziej popularne 
zabawianie  niż  biblijne  nauczanie,  nie  ma  prawdopodobnie  doktrynalnego 
tematu,  który byłby  bardziej  mętny,  niż  ten o zmartwychwstaniu.  Wpływ na 
współczesną  myśl  ma  wszystko  począwszy  od  telewizyjnych  programów 
rozrywkowych i filmów o aniołach do przemówień na pogrzebie księżnej Diany. 
Ponieważ jest to zagadnienie, które jest zazwyczaj podnoszone tylko w chwilach 
wielkiego smutku, indywidualne pomysły maja tendencje być bardziej mityczne 
i  oparte  na  ludowych  baśniach.  Potrzeba  natychmiastowej  osobistej  wygody 
często pokonuje jakikolwiek głód czystej wiecznej prawdy.

Rzecz w tym,że pojecie wielu ludzi o życiu po śmierci jest  utworzone przez 
„to  z  czego  składają  się  legendy”  jest  wielka  tragedią.  Biblijny  pogląd  na 
zmartwychwstanie  jest  najbardziej  pocieszający.  To  jest  podstawa  naszej 
wiecznej nadziei. Jest tak pełna zapewnienia i pewności, że Paweł powiedział 
chrześcijanom z Tesaloniki, aby zachęcali się nawzajem prawdami dotyczącymi 
końca wieku i zmartwychwstania ze śmierci (1 Tesaloniczan 4:13-18).

Można  założyć,  że  większość  z  nas,  kiedy  życie  układa  się  spokojnie  i 
stosunkowo  beztrosko,  nie  myśli  wiele  o  tym  co  czeka  nas  „  za  grobem”. 
Jednakże pisarze Nowego Testamentu uznają to jako sprawę najwyższej wagi 
dla Chrześcijan. W rzeczywistości Paweł posuwa się jeszcze dalej mówiąc, że 
bez zmartwychwstania nasze chrześcijańskie życie jest bez znaczenia.

Jest  wielu  takich,  którzy  sprzeczają  się,  że  same  moralne  przepisy 
chrześcijaństwa nadają znaczenie temu życiu, że sama ich natura kładzie nacisk 
na  dawanie,  a  troszczenie  się  o  innych  czyni  wiarę  chrześcijan  bardzo 
wartościową.  Chociaż  to  wszystko  jest  prawdą,  to  należy zwrócić  uwagę,  że 
Apostoł Pogan sprowadza całe nasze przekonanie i konsekwentne działanie do 
tego  jednego  punktu—„Jeśli  tylko  w  tym  życiu  pokładamy  nadzieję  w 
Chrystusie,  jesteśmy  ze  wszystkich  ludzi  najbardziej  pożałowania  godni”  (1 
Koryntian 15:19).

W rzeczywistości,  Paweł   zapewnia,  że  jeżeli  nie  ma  zmartwychwstania, 
wówczas  to  życie  posiada  całkiem  niewielkie  znaczenie.  „Jeśli  umarli  nie 
bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy,  bo jutro pomrzemy” (1 Koryntian 15:32). 
Najwidoczniej,  konkretny  fakt  zmartwychwstania  musi  być  widoczny  jako 
sprawa najwyższej wagi w zrozumieniu i motywacji ucznia Jezusa Chrystusa.
Wpływ  zmartwychwstania  na indywidualne osoby
 Chwała  zmartwychwstania  jest  rozpoznawana jako jedna podstawowa rzecz, 
która  sprawia,  że  wszystkie  trudności,  wszystkie  utrapienia,  całe  cierpienie  i 
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prześladowanie,  które  się  wiąże  z  byciem  uczniami  Chrystusa,  jest  zupełnie 
warte  zachodu  (2  Koryntian  4:16-17).  Dla  każdej  osoby,  obietnica 
zmartwychwstałego  życia,  daje  uczucie  chwały  i  nadchodzącej  wspaniałości, 
gdzieś za ostatnim życia horyzontem. To daje nam wystarczającą  zachętę do 
kontynuowania tej podróży poprzez to, co coraz częściej wydaje się być moralną 
i duchową pustynią.

Ponieważ  Chrystus  powstał  z  martwych  jako  „pierwszy”  (1  Koryntian 
15:20,23), my, którzy jesteśmy w Nim mamy tę pewność, że my także będziemy 
ożywieni, kiedy on ponownie przyjdzie (15:23). „A Bóg i Pana wskrzesił, i nas 
wskrzesi  przez  moc  swoją”  (1  Koryntian  6:14).  Rzeczywistość  jest  taka,  że 
ponieważ Jezus  już  przeszedł  wcześniej,  my nie  mamy się  czego bać.  Jeżeli 
rozwinęliśmy  zwyczaj  słuchania  Jego  głosu,  będziemy  znać  jego  moc 
zmartwychwstania,  kiedy On nas zawoła (  Ew. Jana 5:25)—tak jak to zrobił 
Łazarz (Ew. Jana 11:43-44).

John Bunyan przedstawia sytuacje, w której Chrześcijanin i Wierny dochodzą 
o rzeki śmierci zanim wejdą do Niebiańskiego Miasta: „Potem zobaczyłem w 
moim śnie,  że  Chrześcijanin był  przez chwile  zdumiony.  Do  niego  właśnie 
Wierny  dodał  to  słowo,  ‘Bądź  dobrej  myśli,  Jezus  Chrystus  czyni  Ciebie 
godnym.’ Z tymi słowami, Chrześcijanin odpowiedział głośno, ‘Och, widzę Jego 
ponownie! A On mówi mi “Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a 
gdy przez rzeki, nie zaleją cię’” (Izajasz 43:2). Potem oboje nabrali odwagi, a 
nieprzyjaciel po tym wszystkim był tak nieruchomy jak kamień, aż oni odeszli. 
Chrześcijanin dlatego wkrótce  znalazł  ziemię,  na  której  mógł  stanąć i  wtedy 
reszta rzeki była tak płytka,  e przeszli na drugi brzeg”(Wędrówka Pielgrzyma).

Obietnica zmartwychwstania ogłasza pokój dla serca każdego naśladowcy 
Jezusa i pomaga mu „ przejść na drugi brzeg” z ufnością,  ale jest to również 
postrzegane jako znacząca część zakończenia tego wieku.

Wpływ zmartwychwstania na stworzenie

Konsekwencja upadku Adama i spuścizna grzechu człowieka dotyczyła znacznie 
więcej  niż człowieczeństwa. Stworzenie również zostało poddane przekleństwu, 
kiedy Bóg wymierzał  karę w Ogrodzie  Eden (1 Mojż.  3:17-18).  Od tamtego 
czasu, stworzenie „wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.” Pragnęło pełnego 
i całkowitego wyzwolenia „ze swojej niewoli skażenia” (Rzymian 8:22,21).

To  wyzwolenie  stworzenia  jest  blisko  związane  ze  sfinalizowaniem 
zbawienia  człowieka—odkupieniem  naszych  ciał.  Wielu  ludzi  uduchawia 
zmartwychwstanie  i  wolą  pozostawić  je  w  sferze  izoteryki,  jednakże  Paweł 
stwierdza,  że zmartwychwstanie i  gloryfikacja  naszych  ciał  jest   znakiem,  że 
osiągnęliśmy pełny status synów Boga (Rzymian 8:23).
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Nasza wieczna nadzieja

Jest  to  widoczne  zmartwychwstanie  w  sferze  fizycznej  i  będzie  miało 
bezpośrednie  konsekwencje  dla  całego  stworzenia.  Zmartwychwstanie  będzie 
niewątpliwym dowodem tego, że nastał nowy wiek (tysiącletni wiek królestwa 
Bożego).  To  będzie  sygnalizowało  początek  panowania  Chrystusa  z  Jego 
uwielbionymi świętymi (1 Tesaloniczan 4:13-17; Objawienie Jana 20:4-6).

To  pierwsze  zmartwychwstanie  będzie  znakiem  błogosławieństwa  i 
przychylności  Bożej.  Będzie  to  znakiem  że  ci,  którzy  zmartwychwstali, 
zwyciężyli  grzech  i  moc  śmierci  i  że  są  godni  panować  z  Chrystusem. 
„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; 
nad nimi druga śmierć nie ma mocy,  lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i 
panować z nim będą przez tysiąc lat” (Objawienie Jana 20:6).

Pierwsze zmartwychwstanie

Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że pierwsze zmartwychwstanie nie będzie dla 
całej ludzkości, ale dla tych, którzy okazali się godnymi, aby zmartwychwstać 
do  życia  wiecznego.  Paweł  powiedział,  że  to  zmartwychwstanie  miało  być 
czymś, co miało zostać osiągnięte, czymś co miało być  znalezione godnym. W 
Filipian  3:11,  Paweł  nazywa  to  „zmartwychwstaniem  z”  (ekanastasin)  ze 
śmierci. Widział to jako bycie czymś do czego uczniowie Chrystusa dążą; jest to 
część „nagrody w górze do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie 
Jezusie” (3:14).

Jezus zaznacza,  ze „dziećmi  zmartwychwstania”  będą ci,  którzy okażą się 
„godni   ostąpienia  tamtego  świata  i  zmartwychwstania”  (Łukasz  20:35-36). 
Wcześniej w Ewangelii Łukasza jest to nazwane „zmartwychwstaniem prawych” 
albo  „sprawiedliwych”  (14:14).  Wydaje  się  to  jasnym,  że  udział  w  tym 
zmartwychwstaniu  jest  przywilejem,  a  nie  ogólnym  zmartwychwstaniem 
wszystkich umarłych.

Godet  komentuje  fragment  z  Ew.  Łukasza  20:35:  „Chociaż  z  moralnego 
punktu widzenia,  świat, który ma nadejść już nastał z przyjściem Chrystusa, z 
fizycznego  punktu  widzenia,  obecny świat jest  przedłużony,  aż  do 
zmartwychwstania ciała, które zbiega się z przywróceniem do pierwotnego stanu 
wszystkich rzeczy.  Zmartwychwstanie  umarłych wspomniane w tym miejscu, 
nie jest zmartwychwstaniem wszystkich umarłych .Jest tu mowa o specjalnym 
przywileju  zagwarantowanym  tylko  dla  wiernych  (którzy  będą  uznani  za 
godnych;  porównaj  Łukasza  14:14,   zmartwychwstanie  sprawiedliwych,   i 
Filipian 3:11).
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„Wielu Chrześcijan myśli, że jakakolwiek wzmianka  o uznaniu za godnych 

czy o osiągnięciu,  jakoś  umniejsza  znacznie  darmowej  łaski  Bożej.  Jednakże 
Pismo Święte wskazuje jasno na błogosławieństwo i nagrodę, która wiąże się z 
uznaniem za godnych udziału w pierwszym zmartwychwstaniu.”

Jest to pewne, że „nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos
Jego;  i  wyjdą   ci  co dobrze czynili,  by powstać  do życia;  a  inni,  którzy źle 
czynili,  by  powstać  na  sąd”(Ew.  Jana  5:28-29).  To  jest  ogólne 
zmartwychwstanie,  kiedy wszyscy ci,  którzy kiedykolwiek żyli  powstaną aby 
przejść do swojego wiecznego przeznaczenia. Nikt nie może tego uniknąć.

Jednak Jezus, Paweł,  i  Jan wszyscy wydają  się sygnalizować, że pierwsze 
zmartwychwstanie  będzie  jednym  z  przywilejów  tych,  którzy  „umarli  w 
Chrystusie”.  Oni  będą  panować  z  Chrystusem  podczas  Jego  tysiącletniego 
królestwa i będą przeżywać pełnię błogosławieństwa usługując jako kapłani w 
domu Boga. To jest cena i należy do niej dążyć, jako niebiańskiej nagrody dla 
sprawiedliwych.  List  do  Hebrajczyków  11:35  opisuje  tych,  którzy  „zostali 
zamęczeni  na  śmierć,  nie  przyjąwszy  uwolnienia,  aby  dostąpić  lepszego 
zmartwychwstania.”  W  języku  greckim  jest  powiedziane  dosłownie  tak 
„bardziej  chwalebne zmartwychwstanie.”  Wyraźnie  jesteśmy  powołani,  aby 
sięgać  po  najwyższą  chwałę,  do  której  zostaliśmy  powołani  w  Chrystusie 
Jezusie.

Natchnione  słowa  Pawła  w  jego  liście  do  Filipian,  są  stosownym 
zakończeniem i wyzwaniem:

„żeby poznać go i  doznać mocy zmartwychwstania jego,  i  uczestniczyć w  
cierpieniach  jego,  stając  się  podobnym  do  niego  w  jego  śmierci,  aby  tym 
sposobem dostąpić zmartwychwstania.

„Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby 
pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o  
sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym,  
co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w 
górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.

„Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej  
myślicie, i to wam Bóg objawi; tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.

„Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują  
według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam 
mówiłem,  a  teraz  także  z  płaczem  mówię,  postępuje  jak  wrogowie  krzyża 
Chrystusowego; końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to,  
co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w  
niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni  
znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą,  
którą też wszystko poddać sobie może” (3:10-21).
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Takie jest nasze powołanie; taka jest nasza nadzieja.

Bruce Garrison (2001)      

Moc Jego zmartwychwstania
Jest   wspaniały obraz  namalowany  przez  Eugene  Burnand,  zatytułowany  Le 
Samedi Saint (Święta Sobota). Przedstawia jedenastu uczniów zebranych razem 
za zamkniętymi drzwiami ze strachu przed Żydami, ale na ich twarzach nie ma 
uśmiechu nadziei ani światła zadowolenia. Jest to wieczór najciemniejszego dnia 
w  ich  życiu.  Jezus  leży  w  grobie.  Ich  nadzieje  zostały  pogrzebane  z  Nim. 
„Ufaliśmy”, mówią, „że to był Ten, który miał odkupić Izraela.” „Ufaliśmy—ale 
teraz nasze zaufanie zniknęło. W Galilei, przy jeziorze, widzieliśmy Jego moc i 
chwale. Na Golgocie słyszeliśmy Jego gorzki płacz i  widzieliśmy jak umierał w 
agonii.  Potem Józef z Arymatei  wziął  Jego ciało,  i  położyliśmy je w grobie. 
Jezus nie żyje.”

Piotr siedzi z głową w dłoniach, a Jan, jego twarz to studium sprzecznych 
emocji,  próbuje  pocieszyć  go,  ale  nie  potrafi  znaleźć  słów.  Rozczarowany, 
zniechęcony,  zakłopotany,  zdumiony,  zdezorientowany,  kiedy  myślą  o 
przyszłości,  każda twarz w tej grupie jest  osobistym wyrazem ich wspólnego 
przeżycia. Jezus nie żyje. „Myśleliśmy, ze to On jest tym, który miał odkupić 
Izraela...”

Bogu niech będą dzięki! Historia Ewangelii nie kończy się wraz ze śmiercią 
Chrystusa. Nie kończy się z Jego  tryumfalnym krzykiem, „Wykonało się”—ani 
nie  kończy się  na  tym apostolskie przesłanie.  Po śmierci  Chrystusa  nastąpiło 
Jego zmartwychwstanie. Jezus był „z nasienia Dawida według ciała,” ale został 
„stanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie” (List do Rzymian 
1:3-4). On umarł za nasze grzechy i został pogrzebany i „dnia trzeciego został z 
martwych  wzbudzony  według  pism”  (1  Koryntian  15:4).  Taka  jest  zwięzła 
wypowiedź Pawła. 

On opiera swoją wiarę w zmartwychwstanie Jezusa najpierw na proroctwach 
i obietnicach, że On powstanie, a potem na ukazaniu się żyjącego Odkupiciela, 
ponieważ  On  powstał z  martwych.  Wylicza  on  według  porządku  komu  się 
ukazał, odwołuje się do swojej własnej wizji Zmartwychwstałego Chrystusa w 
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drodze do Damaszku, a potem wyciąga wniosek: „A jeśli  Chrystus nie został 
wzbudzony,  daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. 
Zatem  i  ci,  którzy  zasnęli  w  Chrystusie,  poginęli.  Jeśli  tylko  w  tym  życiu 
pokładamy  nadzieję  w  Chrystusie,    jesteśmy   ze    wszystkich    ludzi 
najbardziej    pożałowania   godni.” (1 Koryntian 15:17-19)

Sydney Dobell napisał z przenikliwym wejrzeniem w charakter wszystkich 
dowodów,  a  szczególnie  tego  dowodu:  „To,  że  Paweł  pragnie  oprzeć  całą 
wartość  swojego nauczania  na  zmartwychwstaniu  jest  wielkim dowodem.  To 
sprawia, że sam umysł  Pawła jest dowodem. Jest on zapewnieniem dla świata 
nieznanych faktów. Jest to prawdą również w odniesieniu do innych apostołów. 
A  niewiara apostołów,  porównana  z  ich  ponowną–wiarą  i  wybór 
Zmartwychwstania jako wielkiego-faktu, jest nieocenionym świadectwem także 
dla  nieznanych ewidentnych faktów.”

Jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy odnośnie historii zmartwychwstania 
podana w czterech ewangeliach jest taka, że wszystkie relacje tych naocznych 
świadków podkreślają   wątpliwości  uczniów Pana.  Byli  oni  w sceptycznym 
nastroju i nie byli gotowi przyjąć zeznań opartych na pogłoskach. Kobiety „Nic 
nikomu nie mówiły,  bo się bały” (Ew. Marka 16:8).  Kiedy Maria Magdalena 
opowiedziała  im  o  tym,  że  widziała  żywego  Chrystusa  „nie  uwierzyli”(Ew. 
Marka 16:11). Kiedy zobaczyli  Jego na górze w Galilei, niektórzy oddali Mu 
pokłon, „lecz niektórzy powątpiewali” (Ew. Mateusza 28:17). Apostoł Tomasz 
trzymał swoje wątpliwości przez cały tydzień , a potem został przekonany (Ew. 
Jana 20:19-31).

Wiara apostołów w rzeczywiste zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, zatem, 
nie  była  ślepą  wiarą,  ale  opartą  na  zgromadzonych  i  niezaprzeczalnych 
dowodach, które sami widzieli. „Im tez po swojej męce objawił się jako żyjący i 
dał  liczne tego dowody,  ukazując im się przez 40 dni,” a liczba tych,  którzy 
widzieli Jego żyjącego i rozpoznali Go była większa niż 500 (Dzieje Apost. 1:3; 
1 Korynt. 15:6).

Nikt  z  grona apostołów nie  miał  cienia  wątpliwości  po  wniebowstąpieniu 
Chrystusa i wielkim Dniu Zielonych Świąt. Byli to odmienieni ludzie, ponieważ 
Chrystus   został  ożywiony  na  wieki.  Jego  zmartwychwstanie  było  ich  żywą 
nadzieją. Było to żywe nie tylko w ich poselstwie, ale także w ich codziennym 
doświadczeniu.

„Ale Bóg wzbudził Go trzeciego dnia,” powiedział Piotr, „i dozwolił mu się 
objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, 
nam,  którzy  z  nim  jedliśmy  i   piliśmy  po  jego  zmartwychwstaniu”  (Dzieje 
Apostolskie 10:40-41).

„Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości,” Paweł pisze, „lecz żyje z 
mocy Bożej” (2 Korynt. 13:4).
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„Jezus Chrystus,” pisze Jan, „jest wiernym świadkiem, pierwszym zmartwy-

chwstałym.”  On  żyje  na  wieki.  Śmierć  nie  może  nad  nim  panować,  bo  On 
unicestwił  śmierć  i  przyniósł  życie  i  nieśmiertelność  wywiódł  na  światło  w 
Ewangelii.  To  jest  moc  nowego  życia  w  Chrystusie.  On  jest  w  każdym 
wierzącym  nadzieją  chwały  i  tajemnicą  zwycięstwa  nad  grzechem. 
Ukrzyżowany z Chrystusem, umarły i pogrzebany z Nim, ale teraz żyjący w Nim 
i dla Niego.

Nowa perspektywa zmartwychwstania

Poranek  zmartwychwstania  rzuca  nowe  światło—światło  wieczności—na 
wszystkie przyziemne rzeczy. Wszystko i każdy człowiek jest inny z powodu tej 
żywej Nadziei, tej  manifestacji Bożej mocy i Bożego zwycięstwa przy pustym 
grobie. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, 
oto wszystko stało się nowe (2 Kor. 5:16-17).

„Światło Wieczności, Boże Światło,
W mojej ciemności świeci,
Aby małe mogło okazać się małym,
A Wielki, największym ze wszystkich,
Och, Światło wieczności świeć!”
Kiedy  ludzie  uświadomią  sobie  obecność  żyjącego  Chrystusa,  wtedy 

wszystkie wartości życia  przyjmują  nowe normy.  „Odtąd nie będę przykładał 
żadnej wagi do tego co posiadam z wyjątkiem tego co odnosi się do Królestwa 
Chrystusa,” powiedział Dawid Livingstone. Czytamy w Ewangelii Jana, że „na 
miejscu,  gdzie  go  ukrzyżowano  był  ogród,  w  ogrodzie  zaś  nowy 
grobowiec” (19:41). Ten ogród ciągle na nas czeka. Kwitnie on czerwoną ofiarą. 
Dojrzewa  tam  cały  owoc  Ducha.  Moc  Jego  zmartwychwstania  umożliwia 
ludziom  stawienie  czoła  najgłębszym   smutkom  i  potrzebom  tego  świata, 
pokładając ufność w Chrystusie,  który zna i troszczy się i może zaspokoić tę 
potrzebę.

Serce  człowieka  pragnie  dwóch  rzeczy—odkupienia  z  grzechów  i  życia 
wiecznego.  Najbardziej  niezwykłym  faktem w  porównawczej  historii  religii, 
jest powszechne wierzenie ludzkości w przyszły stan egzystencji  po śmierci i 
powszechne staranie, aby zadowolić bóstwa lub Boga, poprzez różne ofiary i 
dary. Chrystus jest wypełnieniem tych dwóch potrzeb.

Powszechne pragnienie życia

Chociaż  poglądy odnośnie  przyszłego  życia  są  niejasne wśród prymitywnych 
szczepów,  są  realne  i  zajmują  znaczące  miejsce  w  ich   myśleniu.  Samo 
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określenie animism zawiera w sobie wyższość duszy nad materialnym światem. 
Nie tylko  wszystkie  prymitywne  religie,  ale także wszystkie  wielkie  etniczne 
wyznania nauczają o nieśmiertelności i mają instynkt do wiecznych wartości.

Ludzie  wierzą  w  nieśmiertelność  z  powodu  wrodzonej  niedoskonałości 
obecnego życia, ponieważ zaobserwowali, że charakter często rozwija się, nawet 
kiedy  zdolności  zaczynają  zanikać,  i  z  powodu  konieczności  głośnego 
domagania się naszych uczuć. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Coś wewnątrz 
nas odpowiada na ten głos wszechświata, a dusze są przyciągane nieodparcie po 
tej  jednej  ścieżce do ich wiecznego domu.  Wszystkie  rzeczy zwracają  się  w 
kierunku serca Boga—ich źródła, a także ich końca.

„Ten,  który ogłasza istnienie  Nieskończoności,”  powiedział  Louis  Pasteur, 
„—i  nikt  tego  nie  ominie—gromadzi  w  tym  stwierdzeniu  więcej  rzeczy 
nadprzyrodzonych,  niż  można  odnaleźć  we  wszystkich  cudach  wszystkich 
religii;  ponieważ  pogląd  Nieskończoności  przedstawia  podwójny  charakter, 
który sam jest wymuszany na nas, a jednak jest niezrozumiały. Kiedy ten pogląd 
zajmuje  nasze  zrozumienie,  możemy  tylko  uklęknąć.  Wszędzie  widzę 
nieuniknione wyrażenie Nieskończonego w świecie; i przez to nadprzyrodzone 
jest na dnie każdego serca.”

Nauka  mówi  o  nieskończonej  przestrzeni,  nieskończonym  czasie, 
nieskończonych liczbach, nieskończonym życiu i ruchu. „Wieczność włożył w 
ich serca” (Ks. Kaznodziei Salomona 3:11).

Śmierć nie jest bardziej powszechna, niż pragnienie duszy ludzkiej do życia
—więcej  życia,  obfitego  życia—takiego  jakie  Jezus  ukazał  poprzez  swoje 
chwalebne zmartwychwstanie i  wniebowstąpienie.

„Bez względu na to co powie smutek,
żadne życie, które ma ludzkie tchnienie
nigdy naprawdę nie pragnęło śmierci.

Nasze ograniczone nerwy dotyczą tego życia,
Pragniemy tego życia , a nie śmierci,
Pragniemy więcej i pełnego życia.”
Ta   prawda  została  ogłoszona  w  wierzeniach  starożytnych  Etrusków;  w 

Księdze Zmarłych ( która była tak naprawdę księgą życia) według starożytnych 
Egipcjan; w ostatniej księdze praw Nanu dotyczącej wędrówki dusz i ostatecznej 
szczęśliwości; w zawiłej popularnej eschatologii Islamu; nawet w interpretacji 
Nirwany przez najlepszych  Buddyjskich naukowców.

Pragnienie  wszystkich  narodów  do  wiecznego  życia  jest  wypełnione  w 
Chrystusie  i  tylko  w  Chrystusie.  Ponieważ  Jezus  wyprowadził  życie  i 
nieśmiertelność na światło poprzez swoją  śmierć i zmartwychwstanie, dał nam 
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On także szczególne przesłanie—takie, które jest  odpowiednie do grzechów i 
smutków ludzkości.

Ewangeliczny element zmartwychwstania

Gorliwi   poszukiwacze  prawdy we  wszystkich  narodach  widzą  niewidzialny 
świat,  słyszą  niesłyszalne  głosy,  i  próbują   uchwycić  nienamacalną 
rzeczywistość; dlatego poselstwo misjonarzy, które jest z innego świata, nigdy 
nie będzie dla nich pociągające. Jezus zwiastował Ewangelie Zmartwychwstania 
przy grobie Łazarza. „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, 
choćby  i  umarł,  żyć  będzie.  A  kto  żyje  i  wierzy  we  mnie,  nie  umrze  na 
wieki” ( Ew. Jana 11:25-26).

To  było  sednem  poselstwa  Pawła.  Zwiastował  on  Chrystusa  i 
zmartwychwstanie. Nie znał żadnej innej ewangelii.

„A przypominam wam, bracia, ewangelie,  która wam zwiastowałem, którą 
też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko 
zachowujecie  tak,  jak  wam  ją  zwiastowałem,  chyba,  że  nadaremnie 
uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus 
umarł  za  grzechy nasze  według  pism.  I  ,że  został  pogrzebanym,   i  że  dnia 
trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. ... A jeśli Chrystus nie 
został  wzbudzony,  tedy  i  kazanie  nasze  daremne,  daremna  też  wiara  wasza; 
Wówczas  tez  byliśmy  fałszywymi  świadkami  Bożymi,  bo  świadczyliśmy  o 
Bogu, że Chrystusa wzbudził,  którego nie wzbudził,  skoro umarli  nie bywają 
wzbudzeni” (1 Koryntian 15:1-4, 14,15).

Jezus  był  zwycięzcą  nad  śmiercią.  On  usuwa  strach  przed  grobem.  On 
wyprowadził życie i nieśmiertelność na światło w ewangelii. Jeżeli tylko w tym 
życiu  pokładalibyśmy  nadzieję  w Chrystusie,  nasze  zwiastowanie  i  my  sami 
bylibyśmy  najbardziej  pożałowania  godni.  Ale  my  jesteśmy  ambasadorami 
Zwycięzcy nad Grzechem i  Śmiercią,   nieśmiertelnego Króla  Chwały.  Nasza 
ewangelia nie odnosi się tylko do tego życia, ale dotyczy wieczności i dlatego 
ma  nieskończoną   wartość.  Wszystkie  nasze  Chrześcijańskie  instytucje, 
organizacje, sprzęty, zasoby i metody, są tylko środkami do osiągnięcia celu. W 
gruncie rzeczy,  są tylko rusztowaniem dla domu nie uczynionego rękami,  ale 
wiecznego w niebiosach.

Ewangelia społeczna posiada swoje miejsce i swoją moc, ponieważ Chrystus 
przyszedł, aby uzdrowić złamane serca i więźniom dać wolność. Nie próbujmy 
odrzucać treści etycznych poselstwa ewangelii i ich zdecydowanych wymagań. 
Jednak nic tak nie przemawia do jednostki, jak ewangelia zmartwychwstania.

Ewangelia  nie  jest,  jak  utrzymują  Bolszewicy,  opium  dla  biednych  i 
nieszczęśliwych, wpychanym im przez bogatych i aroganckich. Ewangelia jest 
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zwiastowaniem,  że  rzeczy  widoczne  są  czasowe,  a  rzeczy  niewidzialne  są 
wieczne.  W  świecie  pełnym  niesprawiedliwości,  może  będziemy  musieli 
uczestniczyć  w  społeczności  cierpień  Chrystusa,  ale  przez  wiarę  w  Niego, 
osiągniemy zmartwychwstanie umarłych.

„Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego 
ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może” (Filipian 3:21).

Potrzeba nowego podkreślenia  zmartwychwstania

Te  wieczne  wartości,  ukryte  dla  wszystkich,  którzy  wierzą  w  śmierć  i 
zmartwychwstanie  Jezusa  Chrystusa,  były  radością  i  inspiracją  apostołów  i 
świętych  i  męczenników  w  pierwszym  Kościele.  Zdobyli  oni  świat  dla 
Chrystusa,  ponieważ  wzgardzili  światem.  Założyli  duchowe  królestwo  w 
każdym kraju, ponieważ ich obywatelstwo było w niebie. Położyli fundamenty 
Kościoła  w  każdym  mieście,  ponieważ  byli  „pielgrzymami  i  obcymi”  a 
oczekiwali  „miasta,  mającego  mocne  fundamenty,  którego  budowniczym  i 
twórcą jest Bóg” (Hebrajczyków 11:10-13).

Nie  ma  żadnego aspektu chrześcijańskiej  prawdy,  który potrzebuje  dzisiaj 
większego podkreślenia  niż  to.  W rzeczywistości  robimy postępy w teologii, 
jeżeli niesiemy to poselstwo Zmartwychwstałego Chrystusa i życia wiecznego 
dla nie- chrześcijańskiego świata.

„Przez  ostatnie  30  lat,  albo  więcej,”  mówi  Dr.  Deissman,  „rozpoznanie 
eschatologicznego  charakteru  Ewangelii  Jezusa  wybija  się  coraz  bardziej  na 
miejsce czołowe w międzynarodowej teologii chrześcijaństwa. Uważam to, jako 
jedno  z  największych  kroków  do  przodu,  jakie  kiedykolwiek  osiągnęło 
teologiczne dociekanie. Dzisiaj musimy położyć możliwie największy nacisk na 
eschatologiczny charakter Ewangelii Jezusa, co właściwie powinien praktycznie 
głosić  Kościół.  Mianowicie,  że  musimy  codziennie  skupiać  nasze  umysły  na 
fakcie, że Królestwo  Boże jest blisko, że Bóg wraz ze swoją bezwarunkową 
suwerennością  przychodzi  poprzez  sąd  i  odkupienie  i  że  my  musimy 
przygotować się wewnętrznie na Marana tha—Pan przychodzi.”

To  jest  rzeczywiście  nasze  misyjne  poselstwo,  wieczna  ewangelia  Tego, 
który przyszedł, który umarł na Krzyżu, który powstał z martwych, wstąpił do 
nieba i który  ponownie przyjdzie. Z Betlejem i Golgoty,  z pustego grobu i z 
obłoków, które ukryły Jego przed oczami,  wypływa światło wieczności. Wielka 
elipsa, która zawiera treść naszej wiary i naszego poselstwa dla świata, może być 
wyrysowana tak szeroko, jak to możliwe, ale zawsze ma i zawsze będzie miała 
dwie  ogniskowe—  Śmierć  i  Zmartwychwstanie  Jezusa  Chrystusa  i  ich 
odniesienie  do grzechu człowieka i  jego wiecznego przeznaczenia.  Taka jest 
ewangelia Zmartwychwstania.
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Samuel M. Zwemer (1935)                                                                  

Zwycięstwo nad śmiercią
Sprawa konfliktu pomiędzy świętymi  a  śmiercią  została  rozstrzygnięta,  kiedy 
Pan powstał z martwych. Spotkał On wroga na jego własnym terytorium, na jego 
własnym polu bitewnym,  i pokonał go. Wszedł do pałacu króla strachu i tam 
uchwycił mocarza, wstrząsając jego siedzibą aż do fundamentów, kiedy wyszedł, 
wynosząc jego bramy,  dając ostrzeżenie, że powróci,  aby dokończyć podboju 
poprzez „zabieranie jego łupów” i pozbawienie go skarbów, które trzymał tak 
długo—prochu śpiących świętych.

Pierwszy  akt  odebrania  mocarzowi  jego  łupów  rozpoczyna  się  przy 
zmartwychwstaniu. Jest to nadzieja tak owocna w pocieszaniu nas, którzy ciągle 
jesteśmy pielgrzymami  w tym umierającym świecie,  a  jednocześnie tak mało 
ceniona, że nie możemy się z nią rozminąć ani odrobiny.

Spójrzmy  na  to  w aspekcie,  w  którym  apostoł   ukazuje  nam  to   w  15 
rozdziale pierwszego Listu do Koryntian. 

Wizja,  którą  nam przedstawia dotyczy chwały i  radości.  Jest  to  krajobraz 
poranku kontrastuje jasno z obecną nocą i  smutkiem.  Odsuwa zasłonę,  która 
zakrywa przed wzrokiem nasze bardzo oczekiwane dziedzictwo, pokazując nam 
z perspektywy wzgórza wspaniałość kraju, który już wkrótce będzie należał do 
nas—równiny bogatsze niż Szaronu, doliny bardziej  owocne niż Sibmy,  góry 
lepsze niż Karmel czy Liban.

Potem i  teraz,  tam i  tu,  są  dziwnie  różnorodne.  Tu  śmiertelny,  tam 
nieśmiertelny;  tu skazitelny,  tam nieskazitelny;  tu ziemski,  tam niebiański;  tu 
panowanie śmierci, tam śmierć połknięta w zwycięstwie; tu grób pożera swoją 
zdobycz, tam zwycięzca nad grobem wychodzi w mocy zmartwychwstania, aby 
zażądać  każdej  cząsteczki  świętego  prochu,  rozwiązania  dzieła  śmierci, 
ograbienia grabieżcy, wyprowadzenia w pięknie to, co było złożone w podłości, 
ubrania w honor tego, co było siane w hańbie.

Natychmiastowa natura zmartwychwstania

„Trąba zabrzmi; i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy 
przemienieni!”   To  wszystko   się   wydarzy   „w  jednej    chwili,   w   oka 
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mgnieniu”  (1  Koryntian  15:52).  Inne  zmiany  są  stopniowe;  ta  jest 
natychmiastowa. Jest odpływ i przypływ; istnieje dorastanie do wieku męskiego, 
i dorastanie do wieku starczego; jest powolne przechodzenie wiosny w lato i lata 
w jesień; ale to będzie niepodobne do tych wszystkich zmian.

To będzie natychmiastowe—jak  błyskawica, lub mgnienie oka. Ten, który 
przemówił  i  się  wykonało,  ponownie  przemówi  i  stanie  się;  Ten,  który 
powiedział  „Niech się  stanie światło,”  i  było  światło,  ponownie  przemówi,  a 
światło rozproszy ciemne grobowe mroki.

Nieskazitelne ciało

„Skazitelne  przyoblecze  się  w  nieskazitelne!”  (15:53).  Nastąpi  całkowite 
odrzucenie  śmiertelności  z  całym  opakowaniem  zepsucia,  ze  wszystkimi 
reliktami hańby. Każda cząsteczka zła będzie wytrząśnięta z nas i „to nikczemne 
ciało” będzie przemienione na podobieństwo uwielbionego ciała Pańskiego.

Przyszliśmy  na  ten  świat  śmiertelni  i  skażeni;  przez  całe  nasze  życie 
wchłaniamy śmiertelność i zepsucie, stając się na wskroś śmiertelni i zepsuci. 
Grób stawia swoją pieczęć na tym wszystkim i rozkłada nas do wspólnej ziemi.

Kiedy  trąba  zabrzmi,  to  wszystko  się  skończy.  Śmiertelność  przeminie  i 
wszystko  co się  z  tym wiąże,  będzie  zapomniane.  Żadnych  nieczystości,  czy 
chorób w naszych ciałach. Możemy wtedy zignorować chorobę i ból i śmierć. 
Możemy powiedzieć do naszych ciał,  nie ma już bólu;  do naszych kończyn, nie 
będziecie zmęczone; do naszych ust, nie będziecie spieczone; do naszych oczu, 
nie będziecie przyćmione.

Moc śmierci zwyciężona

„Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?” (15:55). Tym, który ma moc śmierci jest 
diabeł, stary wąż, i on nas tu dręczy. Grzech dał mu swoje żądło, a prawo dało 
grzechowi  jego  moc;  ale  teraz,  kiedy  grzech  został  przebaczony,  a  prawo 
wzmocnione, żądło jest wyrwane.

To żądlenie zaczyna się z naszym narodzeniem; bo całe życie jest nieustanną 
walką ze śmiercią, do czasu, śmierć zwycięża, a my poddajemy się jej mocy. 
Jednak  zdobycz  będzie  zabrana  mocarzowi,  jego  ofiary  zostaną  na  zawsze 
wyratowane. Teraz grzech przeminął, a co się stało z żądłem śmierci—z jego 
ostrością,  jego  bólem,  z  jego  mocą  do  zabijania?  Nie  może  dotknąć 
nieśmiertelnego i nie ulegającego skażeniu!

Wieczne zwycięstwo Chrystusa
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„Gdzież  jest  ,  o  grobie,  zwycięstwo  twoje?”  (15:55).  Byłeś  całkowitym 
zwycięzcą—nigdy dotąd nie zniweczony—twoje pole to jeden wielki tryumf—
sprzymieżeńcu śmierci, postępujący jej śladami, nie tylko pokonując ofiarę, ale 
pożerając ją, biorąc do swojej nory i trawiąc kość po kości, aż każda cząstka 
rozpadnie  się  w  proch,  tak  aby  zwycięstwo  uczynić  tak  pewnym,  żeby 
odzyskanie  życia  było  całkowicie  niemożliwe.  Jednak  twoje  zwycięstwa  się 
skończyły;  Scena bitwy zmienia się w oka mgnieniu. Spójrz na te powstające 
miriady—już nie możesz ich dłużej trzymać.

Myślałeś, że są twoją zdobyczą, podczas gdy zostali ci dani, tylko na krótką 
chwilę. Widzisz tych świętych, bez żadnej plamy, czy brudu, na których twoje 
żądło, o śmierci, mogło by się zahaczyć. Nie ma takiej słabości, która mogłaby 
zachęcić ciebie do nadziei na drugie zwycięstwo! Wszystkie twoje poczynania 6 
000  lat  unicestwione  w  jednym  momencie!  Żadna  blizna  nie  pozostała  po 
wszystkich  twoich ranach;  ani  śladu,  ani  zniekształcenia,  ani  wady—wszelka 
doskonałość, wieczne piękno!

I spójrz na tych innych świętych, także uwielbionych! Oni nie zakosztowali 
śmierci, nie przeszli przez grób. Nad nimi nie miałeś mocy. Na próżno toczyłeś z 
nimi wojnę. Nie widzieli zepsucia, i pozostali pomnikami, które świadczą o tym, 
że  nie  byłeś  niepokonany.  Oni  przeciwstawili  się  mocy  i  są  poza  twoim 
zasięgiem!

Och, to jest ZWYCIESTWO! Nie jest to uciekanie po kryjomu z rąk wroga; 
to jest pokonanie go! To nie jest przekupienie jego, aby nas wypuścił; jest to 
jawne  i  tryumfalne  zwycięstwo—zwycięstwo,  które  nie  tylko  rozgromiło  i 
przyniosło  hańbę  wrogowi,  ale  połyka  go—zwycięstwo,  osiągnięte  w 
sprawiedliwości i w imieniu tych, którzy kiedyś byli „legalnymi jeńcami”.

A zwycięzca, kto nim jest? Nie my,  ale nasz Brat-król. Jego miecz poraził 
mocarza i pod Jego osłoną okazaliśmy się zwycięzcami.  Wieniec zwycięskiej 
walki należy do Niego; nie do nas; my jesteśmy trofeami, nie zdobywcami. On 
zwyciężył. W jaki sposób? Przez pozwolenie, aby być zwyciężonym! On wyrwał 
żądło  śmierci.  Jak?  Przez  to,  że  pozwolił  siebie  przebić!  Sprawił,  że  grób 
wypuścił. W jaki sposób? Przez wejście na jego teren i walkę z nim w wielkości 
swojej mocy.  Odwrócił prawo, które było przeciwko nam, na naszą stronę. W 
jaki sposób? Przez danie prawu tego wszystkiego, czego chciało, aby już więcej 
nie pytało, ani o Niego ani o nas.

Jak całkowitym wydawało  się  być  chwilowe zwycięstwo nad nami  i   jak 
zupełnie zostało odwrócone! Ci wrogowie, są nie tylko zwyciężeni, ale więcej 
niż zwyciężeni. Nie pozostał żaden ślad ich poprzednich podbojów. My nie tylko 
żyjemy,  ale  zostaliśmy  uczynieni  nieśmiertelnymi.  Zostaliśmy  nie  tylko 
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uratowani  przed  skażeniem  grobu,  ale  również  staliśmy  się  na  wieki 
nieskazitelni.

Zwycięstwo  zatem,  jest  naszym  hasłem.  Weszliśmy  w  konflikt  pierwsi, 
zapewnieni o ostatecznym zwycięstwie przez Tego, który powiedział, „Jam jest 
zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A 
kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (Ew. Jana 11:25-26). Zostaliśmy 
zbawieni przez Tego, który do wielu swoich obietnic odnośnie duchowego życia 
i błogosławieństw, dodał to „a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym” (Ew. Jana 
6:40,44,54).  Zwycięstwo  było  naszym  hasłem  w  czasie  walki  nawet 
najtrudniejszej i najbardziej bolesnej. Zwycięstwo było naszym hasłem na łożu 
śmierci,  w  ciemnej  dolinie,  podczas  zejścia  na  pewien  czas  do  grobu. 
Zwycięstwo będzie naszym ostatecznym hasłem, kiedy ponownie powstaniemy 
z grobu, pozostawiając śmiertelność za nami i wstępując do chwały.

Błogosławieństwo wiecznego stanu

„Wszechmocny Pan zetrze łzę z każdego oblicza” (Izajasz 25:8; 30:19; 35:10; 
60:20; Jeremiasz 31:12; Obj. Jana 7:17; 21:4). Nie będziemy już więcej płakać. 
Bruzdy  po  naszych  łzach  przeszłości  są  wygładzone.  Łzy  cierpienia,  łzy 
rozstania,  łzy po stracie bliskiej  osoby,  łzy przeciwności,  łzy rozdzierającego 
serce  smutku,  są  zapomniane.  Już  nie  możemy więcej  płakać.  Fontanna  łez 
wyschła. Bóg nasz Pan wyciera łzy.

To nie czas leczy smutki świętych, czy też osusza ich łzy, to Bóg, sam Bóg, 
tylko Bóg. On rezerwuje to dla siebie samego, tak jakby było to Jego szczególną 
radością.   Jedyną  ucieczką świata  w smutek  jest  czas,  lub przyjemności;  ale 
ucieczką świętych jest Bóg. To jest prawdziwe uzdrowienie ran i zapewnienie 
dla nas, że łzy raz otarte przez Boga, nie mogą znowu płynąć.

„Usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi” ( Izajasz 25:8). Kiedy uczyni to 
dla Izraela, tak samo uczyni to dla kościoła. Karcenie, wyrzuty, prześladowanie, 
było losem kościoła na ziemi. Świat nienawidził Mistrza, i nienawidzi jego sług. 
„Urąganie  Chrystusowe”  (Hebrajczyków  11)  jest  dobrze  znanym  urąganiem. 
Hańbę z powodu Jego imienia, to właśnie  przeżywali święci i będą przeżywać 
,aż do czasu kiedy On ponownie przyjdzie.

Ale to wszystko zostanie odwrócone. Wkrótce szyderstwa świata ustaną. Nie 
będą już więcej pogardzać; nie będą już więcej nienawidzić; nie będą już więcej 
urągać, i odrzucać naszych imion jako złych. Zaszczyt ukoronuje świętych, a ich 
nieprzyjaciele zostaną zawstydzeni. Tylko dzień urągania przed ludźmi, a potem 
wieczność chwały w obecności Boga i  Baranka. Wtedy imię  świętego będzie 
imieniem chwały, zarówno na ziemi jak i w niebie.
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Zatem dlaczego wzbraniać się przed urąganiem świata,  kiedy jest  to tylko 

tchnieniem i kiedy wiemy, że to wkrótce ustanie? Dlaczego nie cieszyć się, że 
zostaliśmy uznani za godnych, aby znosić hańbę z powodu imienia Jezusa, kiedy 
wiemy,  że  to  wszystko  co  nas  dotyka  tutaj  nie  jest  godne   porównywania  z 
chwałą  ,  która  się  objawi  w nas?  Poranek i  chwała,  którą  przynosi  poranek, 
będzie więcej niż rekompensatą za wszystko. Nie traćmy zatem otuchy i  idźmy 
naprzód, poprzez  złe wiadomości, jak i przez dobre, oczekując na nagrodę.

„Stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia do chwalebnej wolności 
synów  Bożych.”  Tamten  poranek,  który  przynosi  nam  zmartwychwstanie, 
przynosi rekompensatę dla stworzenia—uwolnienie dla jęczącej ziemi. Ten sam 
Pan,  który  wyprowadza  nas  z  grobu,  odsuwa  przekleństwo  od  stworzenia, 
wymazując  ślady grzechu pierwszego Adama  i  przedstawiając  nowy pomnik 
sprawiedliwości drugiego Adama.

Szczęśliwy  ślad!  Kiedy  Szatan  jest  związany,  kiedy  przekleństwo  jest 
wymazane,  kiedy więzy są zerwane,  kiedy powietrze jest  oczyszczone,  kiedy 
ziemia jest  oczyszczona,  kiedy grób jest  opróżniony i  kiedy zmartwychwstali 
święci  obejmą  tron  stworzenia,  aby  rządzić  w  sprawiedliwości  z  berłem 
sprawiedliwego Króla.

Błogosławiona nadzieja świętych

Zmartwychwstanie jest naszą nadzieją—naszą nadzieją w życiu, naszą nadzieją 
w  śmierci.  Jest  to  oczyszczająca  nadzieja.  Jest  to  zadowalająca  nadzieja. 
Pociesza nas, kiedy składamy do grobu glinę tych, których kochaliśmy. Raduje 
nas, kiedy odczuwamy słabość naszych  ciał i myślimy jak szybko my położymy 
się do prochu. Orzeźwia i podnosi, kiedy pamiętamy ile drogocennego prochu 
otrzymała  ziemia  od  czasu  prawego  Abla.  Jak  słodko  to  brzmi—
ZMARTWYCHWSTANIE!  Wlewa  życie  do  każdej  żyły  i  daje  energię  dla 
każdego nerwu, już na samą wzmiankę o tym!

Tak więc nie jest to cielesne, aby pochylać się nad gliną zimnych zwłok i 
tęsknić za czasem, kiedy te kończyny znowu się będą poruszać, kiedy tamta ręka 
klaśnie w nasze jak dawniej, kiedy tamte oczy rozjaśnią się, kiedy tamte usta 
odzyskają  swoją  przerwaną  wypowiedź,  kiedy  na  nowo  będziemy  odczuwać 
bicie serca! Jest to biblijne i  duchowe.

Niektórzy mogą to nazwać sentymentalnym, ale taka jest nasza natura. Zatem 
nie możemy inaczej  czuć,  nawet gdybyśmy chcieli.  Możemy tylko  kochać tę 
glinę.  Możemy tylko  nienawidzić  rozstania  z  nią.  Możemy tylko  pragnąć jej 
reanimacji.  Natura,  którą  Bóg  nam  dał,  nie  może  być  niczym  mniejszym 
zaspokojona.  I  tym  niczym  mniejszym  Bóg  postanowił   ją  zaspokoić. 

17



Chwała zmartwychwstania
„Zmartwychwstanie  brat  twój”  (Ew.   Jana  11:23).   „Bóg  przez   Jezusa 
przywiedzie   z nim,  tych,  którzy  zasnęli” (1 Tesaloniczan 4:14).
 Czujemy wagę śmiertelności, która często czyni nasze życie ciężarem, jednak 
mówimy, „Nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to co śmiertelne 
zostało  wchłonięte  przez  życie”  (2  Koryntian  5:4).  Kładziemy  do  grobu 
pragnienia naszych oczu, jednak trzymamy się kurczowo szczątków  i czujemy 
jakby ziemia, która uderza w trumnę raniła ciało na które upada.

W takim momencie  myśl  o otwieraniu grobów i  powstawaniu prochu jest 
niewypowiedzianie cenna. Znowu zobaczymy tę twarz. Ponownie usłyszymy ten 
głos. Nie tylko dusza, która wypełniła tę glinę żyje,  ale ta glina sama będzie 
ożywiona.  Nasz  zmartwychwstały  przyjaciel  będzie  w  istocie—kształcie, 
wyglądzie,  głosie—przyjacielem,  którego  znaliśmy  i  kochaliśmy.  Nasz 
zmartwychwstały brat będzie we wszystkim taki jakiego go znaliśmy tutaj, kiedy 
ręka  w  rękę  razem  przechodziliśmy  przez  pustynie,  radowaliśmy  się 
błogosławioną myślą, ze nic nas nie rozłączy na długo i że sam grób nie może 
rozłączyć  rąk ani serc.

Horatius Bonar (1808-1889)      

Noszenie niebiańskiego wizerunku
Biblia  oznajmia,  że  te  ciała  mają  być  przemienione,  nie  stworzone  inne.  Te 
niegodziwe  ciała,  te  ziemskie  ciała,  które  należały  do  nas,  ciała  naszego 
upokorzenia,  wstydu  i  słabości,  będą  przemienione  i  ukształtowane  na  wzór 
uwielbionego ciała Chrystusa. To ciało Chrystusa, które było przebite i umarło na 
krzyżu, ciało, które spało w grobie Józefa, zostało uczynione chwalebnym. Tak więc 
takie same będzie nasze ciało—ciało, które cierpiało upokorzenie—ma mieć tę sama 
chwałę. To zostanie dokonane Jego Bożą mocą i w czasie Jego drugiego przyjścia.

Ta zmiana nastąpi, w określonym czasie, natychmiast po zmartwychwstaniu. Ta 
przemiana nie będzie zabezpieczona przez dobroczynne wpływy przyjaznego kraju, 
ani  przez  powolne  etapy  rozwoju.  To  będzie  natychmiastowy,  bezpośredni  czyn 
Bożej twórczej i regenerującej mocy.
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To będzie godzina naszego ostatecznego tryumfu; ostatni wróg, Śmierć, będzie 

zniszczona, i nie będzie żadnych śladów spustoszenia śmierci,  czy ruiny grzechu. 
Wówczas będziemy mieć dowód poprawności  tego,  co apostołowie przedstawiali 
obrazowo: „Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w 
porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” ( Rzymian 8:18).

Potem zdamy sobie sprawę z przeobrażającej mocy Boga—jak ciemne i ponure 
rzeczy w tym życiu mogą zostać przemienione  w jasność klejnotu; jak lekki ucisk, 
który tak bardzo nas obciążał sprawiał w nas o wiele wspanialszą i wieczną chwałę. 
Wówczas nie będziemy już widzieć przez te ziemskie ciemne szkło, ale twarzą w 
twarz,   z  pełną  i  odsłoniętą  wizją;  potem  w  pełni  wiedzy  jak  również  światła, 
poznamy, tak jak i my jesteśmy poznani. Potem uświadomimy sobie jak tutaj, nawet 
w największej duchowej wizji, oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum 
ludzki nie wstąpiło to co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują.

Te dwa chwalebne fakty oczekują  te ciała—ciała złamane i uwięzione, nawet w 
tym życiu i upokorzone do śmierci i prochu. One powstaną z martwych—długi sen 
śmierci zostanie przerwany przez Bożą moc, kiedy zabrzmi trąba archanioła;  ale to 
także mówi, że ciało, które tak powstanie, ulegnie zmianie, aby dopasować się do 
chwalebnego zmartwychwstałego życia.

Paweł ogłasza nam, że ta zmiana będzie się składała z kilku szczegółów, które 
będzie różniło się od i kontrastowało z obecnym ciałem, tak przez niego opisanym: 
„Jest siane jako skażone; powstanie jako nieskażone”—zmienione ze skażenia w nie 
skażenie. Nasze ciała są teraz niszczone—niszczone przez chorobę, niszczone przez 
wiek,  niszczone  przez  troskę,  niszczone  przez  trud.  Wszystko  oznacza  go  jako 
skażone—jego piękno więdnie; jego siła ustaje; jego życie słabnie coraz bardziej. 
Nasze niebiańskie ciała nie będą podlegały rozkładowi ani słabnięciu z wiekiem; nie 
będą spadkobiercami choroby, ani śmierci; przez nich
Noszenie niebiańskiego wizerunku

„choroba i smutek, ból i śmierć
nie będą więcej postrachem.”
Smutek i  ciężka  praca tego ziemskiego  życia  odbierają  siłę  temu ciału,  które 

obumiera. Na  nasze zmartwychwstałe ciało te rzeczy nie  będą miały wpływu.
„Jest siane w niesławie ; powstanie w chwale”—hańba, podłość, wstyd, grób, 

brud,  zgnilizna.  Chowamy  naszych  zmarłych  przed  naszym  wzrokiem—
pohańbionych, ukrytych przed wzrokiem, oddanych ciemności, samotności, ciszy, 
do zgnilizny, robaków, i do ziemi, do popiołu i do prochu.

Te  ciała  są  ciemnymi  i  haniebnymi  rzeczami—ciała  upokorzenia,  wstydu,  i 
cierpienia;  one  zatrzymują  całkowity  przepływ  radości  i  przeszkadzają  w 
pochwyceniu nieśmiertelnego ducha. To przeobrażenie, któremu zostaną poddane, 
uczyni je chwalebnymi, błyszczącymi  wspaniałością, która zaćmiewa słońce. Bez 
wątpienia  będą jaśnieć i  będą atrakcyjni,  ukształtowani  z  symetrią  i  doskonałym 

19



Chwała zmartwychwstania
kształtem  ,  połyskujący  nieśmiertelnym  życiem,  promienni  z  nieśmiertelnym 
urokiem.

Czy  my  wyolbrzymiamy  tę  przemianę:  Wzbudzony  w  chwale?  Chwała, 
wspaniałość, doskonałość, wyższość, godność, łaska, światłość—to wszystko jest w 
tym zawarte. Chrystus powiedział o nich: „wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce 
w  Królestwie  Ojca  swego”  (Mateusz  13:43).  „Lecz  roztropni  jaśnieć  będą  jak 
jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak 
gwiazdy na wieki wieczne” (Daniel 12:3 )

E.M. Bounds (1907)                                                                              

Przyszłe zmartwychwstałe ciało
Konieczność

Dlaczego dokładnie zmartwychwstanie ciała? Dlaczego nie tylko ducha? Ponieważ 
ciało nie  jest  więzieniem duszy,  lecz  należy do  istoty człowieka,  gdyż  bez  ciała 
człowiek  jest  „nagi”  (2  Koryntian  5:3).  Ponieważ  nawet  tutaj  na  ziemi  nasze 
ziemskie ciało było nobilitowane w ten sposób, że było świątynią Ducha i dlatego 
nie może być pozostawione (Rzymian 8:11; 1 Koryntian 6:19). Ponieważ poprzez 
grzech  nastąpiło  oddzielenie  ducha  i  duszy  od  ciała  i  w  konsekwencji  bez 
zmartwychwstania ciała coś za skutków grzechu pozostałoby do wykupienia.

Bóg stworzył człowieka jako całość i dlatego odkupi go w całości. Sama trwałość 
ducha  jako  nieśmiertelnego  była  tylko  częściową  kontynuacją  życia  i  dlatego 
częściowym odkupieniem. Bóg nie porzuca dzieło swoich rąk; materia jest również 
myślą i dziełem Jego mocy jako stwórcy. Dlatego żadna część Jego odkupionych nie 
może  pozostać  w  śmierci.  Tylko  w  ten  sposób  „śmierć  będzie  połknięta  w 
zwycięstwie” (1 Koryntian 15:55-57; 2 Kor. 5:4; Izajasz 25:8; Ozeasz 13:14). 

Nie  może  być  odkupienia  od ciała,  ale  musi  być  odkupienie  ciała  (Rzymian 
8:23). Dlatego Chrystus patrzy  na  wzbudzenie martwych, jako na swoje szczególne 
dzieło Zbawiciela;  i rzeczywiście On sam jest żywym zmartwychwstaniem (Ew. 
Jana 11:25). „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go  nie pociągnie Ojciec, który 
mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” ( Ew. Jana 6:44). „Kto spożywa 
ciało moje i pije krew moją, ten  ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę  w dniu 
ostatecznym” (Ew. Jana 6:54, porównaj werset 39 i 5:28,29).
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Aktualność

„Ucieleśnienie jest końcem dróg Bożych.” Jest to udowodnione najbardziej wyraźnie 
poprzez zmartwychwstałe  ciało  Jezusa.  Można go było widzieć oczami ludzkimi 
(Łukasz 24:40) i dotykać rękami (Łukasz 24:39; Ew. Jana 20:27). Spożywało ono 
miód i  rybę (Łukasz 24:41-43; porównaj Dzieje Ap. 10:41).  Według świadectwa 
samego Pana, miało ono nawet ciało i kości: „Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że 
to  Ja  jestem.  Dotknijcie  mnie  i  patrzcie:  Wszak  duch  nie  ma  ciała  i  kości,  jak 
widzicie,  że Ja mam” (Łuk. 24:39).  Greckie  słowo ostea,  kość jest  tym  samym 
słowem, co w Ew. Jana 19:36 i Hebr. 11:22.

Dlatego błędna jest nauka, która mówi, że zmartwychwstały nie miał naprawdę 
ciała, a tylko moc pokazania się w ciele; że jeżeli chodzi o Jego naturę, to stał się On 
samym duchem i przybrał zmartwychwstałe ciało tylko po to, aby ludzie Go mogli 
zobaczyć, a potem zawsze je odkładał. Jest to sprzeczne z fragmentem z Łukasza 
24:39, gdzie Pan mówi wyraźnie, że nie jest „duchem”. Według tej błędnej opinii, 
byłby On zazwyczaj duchem bez ciała i kości i w takim przypadku wprowadziłby w 
błąd swoich uczniów przez to co powiedział; bo zamiast powiedzieć „duch nie ma 
ciała i kości jak widzicie, że Ja mam”, powiedziałby, „duch nie może przybrać ciała 
i kości.” 

Ale zmartwychwstały jest przykładem i wzorem wszystkich doskonałych przed 
tronem niebiańskim (1 Jana 3:2; Rzymian 8:29). Nasze ciała będą  upodobnione do 
Jego  uwielbionego  ciała  (Filipian  3:21;  1  Korynt.  15:49).  Dlatego  w  Jego  ciele 
możemy zauważyć pewne podstawowe cechy naszego przyszłego ciała, jeżeli  Jego 
ciało  ma uwielbioną  materię,  jako  zewnętrzny  fundament,  to  tak  samo będzie  z 
nami.

1 Koryntian 15:50 nie zaprzecza temu; bo jak pokazuje kontekst, Paweł mówi 
tam tylko o nie uwielbionym ciele i krwi, które nie mogą odziedziczyć królestwa 
Bożego. Nie jest to też sprzeczne z 1 Koryntian 15:54. Nowe ciało jest rzeczywiście 
nazwane  „duchowym”  ciałem,  ale  to  nie  oznacza,  że  jest  ono  całkowicie 
niematerialne  i  składa  się  tylko  z  ducha.  W ziemskim ciele  dominuje  dusza,  w 
niebiańskim  ciele  duch.  Przemiana  jednego  w  drugie  nie  polega  na odrzuceniu 
materialnego, ale dokładnie odwrotnie na przyobleczeniu (1 Korynt. 15:53-54), nie 
na „zewleczeniu”, ale na „przyobleczeniu” tej skazitelnej materii w nieśmiertelność i 
nieskazitelność (2 Koryntian  5:2-4).  Ale  natury tej  zmiany nie  da się  całkowicie 
wyjaśnić; jest to cud, który tak jak niebiańska materia będzie zrozumiały dopiero w 
wieczności.

Dlatego  ze  względu  na  realność  niebiańskiego  ciała  Biblia  mówi  o 
zmartwychwstaniu ciał z  grobów. „Nadeszła godzina, kiedy wszyscy, którzy są w 
grobach usłyszą głos Syna Człowieczego” (Ew. Jana 5:28-29). To ciało upokorzenia 
będzie uwielbione (Filipian 3:21);  to śmiertelne ciało będzie ożywione (Rzymian 
8:11);  to ciało  posiane  w  skażeniu  będzie  wzbudzone  jako  nieskazitelne  i 
nieśmiertelne (1 Koryntian 15:42,43,53,54;  porównaj Joba 19:25,26).
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Ale  gdyby  nie  było  ciała  duchowego  i  bezpośredniego  związku  pomiędzy 

obecnym ciałem i przyszłym,  po co miałyby się otwierać groby? Po co w ogóle 
byłoby zmartwychwstanie? W tym przypadku nowe ciało byłoby zupełnie inne, nie 
to  samo, nie „to” ciało, które zostało złożone w grobie. Nie,  musi być związek 
pomiędzy  starym  i  nowym  ciałem,  związek  nie  tylko  duszy  i  osobowości,  ale 
również ciała.

W ziemskim ciele atomy są ustawicznie w ruchu. Zmiana materii dokonuje co 
siedem lat pełnej przemiany całego materialnego składu ciała, tak, że po upływie 
tego okresu nie pozostaje ani jeden atom z poprzedniej materii; a pomimo tego jest 
to „to samo” ciało. Dzięki mocy danej przez Stwórcę, dusza ustawicznie buduje z 
materiału, która otacza to „nowe” ciało. Samo ciało składa się z materiału pobranego 
z  przyrody,  którą  dusza  ożywia  i  zarządza  odpowiednio  do  swojego  charakteru, 
przekształca w wyższą jedność natury.

Tak więc, nawet w ziemskim ciele, to nie materia jest decydującym elementem, 
ale siła duszy,  która kształtuje ciało; niemniej  jednak w starym skazitelnym ciele 
musi już być ciało z niezniszczalnym elementem, który przy zmartwychwstaniu i 
przemienieniu będzie „przyobleczony w dom z nieba” (2 Kor. 5:2). Można  to tylko 
tak  zrozumieć,  że  to  stare  ciało  musi  „powstać”  i  może  być  przedstawione  jako 
„nasienie”  przyszłego  ciała.  Przedstawiany  tu  proces  jest  w  tym  samym  czasie 
niszczący i budujący, rozwiązujący i łączący, nowym stworzeniem i zachowaniem.

„Nawet w umierającej roślinie przetrwa tylko element, który potem pobierając 
nowy materiał,  pod wpływem światła  i  ziemi,  tworzy ciało  nowej  rośliny,  która 
dzięki temu, że ten element jest taki sam, jak rośliny, która umarła a pomimo tego 
inny,”  i  tak samo po rozłożeniu ludzkiego ciała przetrwa element z  możliwością 
nowego tworzenia.

Mówimy,  że  dusza  jest  magnesem  ciała,  który  przyciąga  związki  milionów 
atomów. W  śmierci traci swoja siłę magnetyczną i atomy rozpadają się, ale przy 
zmartwychwstaniu  otrzymuje  ją  ponownie,  a  nawet  w  wyższym i  doskonalszym 
stopniu. Dlatego teraz dusza przybiera moc niebiańskiego światła i przyobleka się (2 
Kor. 5:2-4) w nowe doskonałe ciało chwały.

My  nie  możemy  przedstawić  pojęcia  niebiańskiej  materii,  możemy  się  tylko 
posłużyć językiem porównań. Odnosi się on do ziemskiej materii,  tak jak lśniący 
diament do ciemnego węgla,  z  którego  został  utworzony,  tak jak świecące  ciało 
płomienia  gazowego  do  czarnego  węgla  z  którego  pochodzi,  tak  jak  błyszczący 
skarb do matowej ziemi, z której został wydobyty. Tak wiec cmentarze ludzkie staja 
się polami, na których zostały zasiane nasiona zmartwychwstania, a cmentarze ludu 
Bożego,  dzięki niebiańskiej  rosie stały się polami zmartwychwstania ( obiecanej) 
doskonałości ( Izajasz 26:19)

Siedmiostronna chwała zmartwychwstałego ciała

Nie da się opisać natury nowego ciała. Biblia podaje tylko obrazowe wzmianki.
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Duchowość

Ciało  upokorzenia  jest  ciałem „duszewnym”;  ciało  chwały  będzie  „duchowe” (1 
Kor.  15:44-46),  co oznacza,  że  w poprzednim ciele  dominuje  dusza,  w ostatnim 
duch.

Poddanie

Ciało  upokorzenia  jest  często  ograniczeniem  i  hamulcem;  ciało  chwały  będzie 
całkowicie  użyteczne.  Ciało  upokorzenia,  jako  ciało  „duszewne”  ma  pewną 
niezależność od ducha, niezależność, która dosyć często powoduje konflikt między 
ciałem i duchem (Rzymian 7:5,23;  1 Kor. 9:27; Rzymian 6:6).  Ale ciało chwały 
będzie całkowicie kontrolowane przez ducha. W nieograniczonej zależności będzie 
do dyspozycji ducha, jako doskonały instrument udoskonalonego życia.

Ale w naturalnym świecie rządzą odwrotne warunki.

Wyższość

Ciało upokorzenia, które jest w pewnej mierze niezależne, jeżeli chodzi o ducha jest 
zależne i ograniczone w odniesieniu do warunków naturalnych; ciało chwały, które 
jest  uzależnione  od  ducha  ,  jest  niezależne  i  wolne,  jeżeli  chodzi  o  warunki 
naturalne.  Dlatego  w  pierwszym  przypadku  jest  konieczność  odżywiania  i 
niebezpieczeństwo choroby i nieszczęścia; zaś to drugie ma królewską wolność i jest 
ponad ograniczeniami materii, przestrzeni i czasu.

Tak wiec, może ono jeść, ale nie jest to konieczne (Łukasz 24:41-43)—wyższość 
nad materią; może się więc pojawić w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami (Ew. 
Jana 20:19; porównaj Łukasz 24:31,36)—wolność od ograniczeń przestrzeni;  jest 
ono  więc  nieśmiertelne  w  wieczności  (1  Koryntian  15:54,42)—wolność  od 
ograniczeń czasu.

Wywyższenie

Ciało  upokorzenia,  ponieważ  takie  ono  jest  (Filipian  3:21),  jest  ciałem 
„niesławy”  (1 Kor. 15:43). Ale ciało chwały będzie ciałem wywyższenia. Marność 
obecnego ciała jest pokazana przez chorobę i śmierć, jak również przez poczęcie, 
narodzenie,  i  sposób  jego  odżywiania  (1  Kor.  6:13);  dlatego  wywyższeniem 
przyszłego  ciała  będzie  to,  że  te  warunki  przestaną  istnieć.  „Albowiem  przy 
zmartwychwstaniu,  ani  się  żenić  nie  będą,  ani  za  mąż  wychodzić,  lecz będą  jak 
aniołowie w niebie” (Mateusz 22:30).
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Ale to nie oznacza, że „będą oni aniołami,” ale w tym punkcie „jak aniołowie.” 

Żaden człowiek nie staje się aniołem, kiedy umiera. Będziemy mieli społeczność z 
aniołami (Hebr.12:22; Łukasz 16:22), ale będziemy czymś wiecej niż aniołowie (1 
Kor.  6:2-3).  Jesteśmy  „pierwocinami  Jego  stworzenia”  (Jakub  1:18)  i  „Synami 
Bożymi” (Rzymian 8:14).

Szczęście

To ciało upokorzenia przechodzi przez smutek i  ból (2 Kor. 5:2,4); ciało chwały 
będzie pełne szczęścia. „Nie będą łaknąć, ani pragnąć”(Izajasz 49:10; Objawienie 
7:16,17) „Nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu, albowiem pierwsze rzeczy 
przeminęły”  (Obj.  Jana  21:4).  „Co się  sieje  jako skażone bywa wzbudzone jako 
nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, 
bywa wzbudzone w mocy” (1 Kor. 15:42-43).

Okazałość

Ciało  upokorzenia  jest  biednym  namiotem;  ciało  chwały  jest   przeźroczystym 
lśniącym  pałacem.  „Sprawiedliwi  zajaśnieją,  jak  słońce  w  Królestwie  Ojca 
swego” (Mateusz 13:43):

Jak oślepiający biały śnieg (Marek 9:3; Filipian 3:21)
Jak przeźroczysta rosa (Izajasz 26:19)
Jak księżyc i gwiazdy (Daniel 12:3)
Jak jasność na sklepieniu niebieskim (Daniel 12:3)
Jak słońce w pełnej mocy (Mateusz 13:43; 17:2; Objawienie 1:16)
Jak  sam Pan  Jezus  w światłości  swojej  chwały  (Filipian  3:21;  1  Jana  3:2;  2 

Korynt. 3:18). „Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a 
ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Daniel 
12:3).

Jest to wielkość na którą oczekujemy. W porównaniu z tym , ziemskie ciało jest 
jak nasienie w pełni rozwiniętego kwiatu (1 Kor. 15:35-39,42-44). Na ile możemy 
zobaczyć, że piękna roślina jest zawarta w malutkim ziarenku maku, czy potężny 
dąb w żołędziu, albo jabłoń w pestce, na tyle możemy w obecnym ciele zobaczyć 
chwałę przyszłego ciała.
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