Audycja 1, temat: „Zmartwychwstanie”, Radio 3 ZZZ sobota 21.04.2001, 78 wieczór
Witamy Państwa serdecznie w naszej 15 - minutowej audycji, którą będziemy
nadawać każdą trzecią sobotę miesiąca, pomiędzy 7 - 8 wieczorem. Audycja
pod tytułem „WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”, Program dzisiejszy przygotowali
i będą go realizować: Przemysław Merski - Dobry wieczór Państwu Ireneusz
Kołacz - Witam Państwa. Oraz Tadeusz Żurek - Kłaniam się wszystkim
słuchaczom. W naszych audycjach będziemy mówić o tym, co dobre,
wzniosłe, i pożyteczne. O tym, co przez wieki pisano i mówiono o nas.
Będziemy zastanawiać się nad
życiem dzisiejszym, oraz spróbujemy
zagłębić nasze myśli w przyszłość. Przemysław „WCZORAJ, DZIŚ I NA
WIEKI”
Ireneusz A teraz chcemy się państwu przedstawić: Jesteśmy zwykłymi
ludźmi, wykonujemy swoje zawody, a w chwilach wolnych od pracy,
studiujemy Słowo Boże. Napewno, już wielu z Państwa domyśla się, że
będziemy mówić na temat Naszego Wspaniałego Stwórcy, posługując się
Jego Słowem. Pismo Święte, czyli Biblia, była pisana przez setki lat, a jej
autorami byli ludzie o różnych zawodach i wykształceniach. Przemysław: To
prawda, co powiedziałeś, z tym jednak, że głównym autorem Biblii był Pan
Bóg. Ireneusz Oczywiście! Bo tak właśnie było, że ci wszyscy pisarze
kierowani byli Duchem Bożym. W księdze tej znajdujemy historię, poezję,
przysłowia, porady prawne, medyczne, przykazania, proroctwa i wiele więcej.
Biblia jest księgą obrazów i porównań. Często pisana była w przypowieściach,
które stają się zrozumiałe po bliższym zapoznaniu się z nimi. Biblię czyta się
w całości, ale nie koniecznie trzeba rozpoczynać jej czytanie od początku.
Należy ją czytać jako list, od Boga do ludzi.
Krótka muzyka!
Tadeusz Zaledwie kilka dni temu, cały Chrześcijański świat obchodził
pamiątkę zmartwychwstania Zbawiciela Ludzkości. I właśnie dzisiaj będziemy
rozmawiać i zastanawiać się nad tematem powrotu do życia. Będziemy mówić
o zmartwychwstaniu. Bo życie jest największym darem Bożym i przywilejem
człowieka. Największe bogactwa ziemskie nie mają wartości, jeśli nie ma
życia, które rozkoszowałoby się nimi.
Ireneusz Tak, ale wiemy, że jednego dnia, każdy z nas musi umrzeć.
Jesteśmy wszyscy zrodzeni w grzechu, a zapłatą za grzech jest śmierć.
Tadeusz To również jest prawdą, ale śmierć nie będzie trwała wiecznie. Św.
Paweł zapewnia nas, że ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony jest
śmierć, której już więcej nie będzie.
Przemysław To będzie cudowne! Wszystkie pokolenia ziemi marzyły o tym,
aby ludzie mogli cieszyć się życiem wiecznym. To marzenie się spełni w
odpowiednim czasie gdyż Pismo Święte powiada:, „Bo tak, jak, w Adamie
wszyscy, umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.” To znaczy, że
wszyscy ludzie zmartwychwstaną z grobów do życia.
Tadeusz I właśnie, narodzenie się Pana Jezusa jako Syna Bożego a
szczególnie śmierć i zmartwychwstanie Jego, stało się punktem zwrotnym w
historii ludzkości. Mówi nam o tym Św. Piotr, w pierwszym swoim kazaniu po
zesłaniu Ducha Świętego. „Tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy
jesteśmy świadkami. Prawicą Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha
Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy dzisiaj widzicie i słyszycie.”

Przemysław: Chcę ci powiedzieć, że termin grecki „Anastasis”, z którego
zostało przetłumaczone nasze słowo zmartwychwstanie, oznacza: Ponowne
powstanie lub ponowne podniesienie. To słowo, jako zmartwychwstanie w
Nowym Testamencie występuje aż 44 razy. Możnaby zapytać: Dlaczego
wzbudzenie od umarłych Pana Jezusa ma tak wielkie znaczenie dla nas, jako
Chrześcijan?
W Piśmie Świętym mamy przecież zanotowane kilka
cudownych przypadków przywrócenia umarłym życia, wymienię kilka z nich:
Syna wdowy z Naim, Córkę przełożonego synagogi, oraz Łazarza, przyjaciela
Jezusa. - Pan Jezus wzbudził ich mocą Bożą.
Tadeusz: Bardzo ci dziękuję, że wyjaśniłeś nam znaczenie słowa
zmartwychwstanie, oraz że wspomniałeś o tych trzech, cudownych
przypadkach przywrócenia umarłym życia. Są one jednak określone jako
wskrzeszenia, a przetłumaczone z greckiego słowa „egersis”, które oznacza
przywrócenie do świadomości, albo właśnie wskrzeszenie. Wiemy, że ci
ludzie żyli jeszcze przez jakiś czas, ale potem znowu umarli, bo te cuda były
uczynione, żeby pokazać ludziom Bożą moc. Moc, która w przyszłości,
przywróci wszystkich umarłych do życia. Bo jeżeli człowiek, który został
stworzony przez Pana Boga, posiada już dzisiaj taką wielką umiejętność
niemal we wszystkich dziedzinach życia, to o ile większą umiejętność musi
posiadać Sam Stwórca całego Wszechświata? Pismo Święte podaje, że
Jezus Chrystus umarł za grzech Adama, a w tym za grzechy całej ludzkości.
Jako pierwszy z umarłych On zmartwychwstał w chwalebnym, już
nieśmiertelnym ciele duchowym do natury boskiej. Św. Paweł pisze, że Pan
Bóg okazał wielką moc i przemożną siłę w Chrystusie, wzbudzając Go z
martwych i sadzając Go po prawicy Swojej w niebie.
Przemysław: Słuchając Twojej wypowiedzi, w której wspomniałeś o tej
nieograniczonej Bożej mocy, właśnie Święty Paweł to potwierdza mówiąc, że
ta sama moc Boża, która wzbudziła Pana Jezusa z grobu, zdolna jest też
wzbudzić z grobu i nas.
Ireneusz Tak, to prawda śmierć i zmartwychwstanie Jezusa ma wielkie
znaczenie nie tylko dla nas jako Chrześcijan, ale również ma wielkie
znaczenie dla całego rodzaju ludzkiego. Według orzeczenia Słowa Bożego,
Pan Jezus w swoim zmartwychwstaniu był pierwszym z tych, którzy zasnęli.
Przemysław:, Ale chciałbym jeszcze do tego dodać, że kiedy Pan Bóg
wzbudził Jezusa, to od tego czasu zamienił śmierć na sen, z którego to snu
śmierci wszyscy umarli zostaną obudzeni, „ale każdy w swoim porządku.”
Jak wyjaśnia nam to Św. Paweł w 15 Rozdziale 1-go Listu do Koryntów.
Dając nadzieję zmartwychwstania, Pan Bóg okazał Swą wielką miłość dla
świata, bo jak napisano:, „Gdy przyszło wypełnienie czasu, Bóg posłał Syna
Swego, który wydał samego siebie na okup za wszystkich.”
Krótka muzyka.
Tadeusz: Pan Jezus powiedział, „Idzie godzina, gdy umarli usłyszą głos Syna
Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jako Ojciec ma żywot Sam w Sobie, tak
dał i Synowi, by miał żywot Sam w Sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest
Synem Człowieczym. Nie dziwujcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy
wszyscy, co są w grobach usłyszą głos Jego.” I to jest ta wspaniała nadzieja
zmartwychwstania, iż wszyscy powstaną z grobów, na którą to chwilę
czekamy a Sam Pan Bóg to zagwarantował.
Przemysław: Alleluja! Chwała Panu za tak piękną nadzieję, która będzie
udziałem wszystkich ludzi, którzy umarli, umierają dziś a w niedalekiej

przyszłości, usłyszą głos syna Bożego, by powstać z grobów do życia.
Ireneusz: Drodzy Państwo nasz czas dobiega końca. Serdecznie dziękujemy
za uwagę i za wysłuchanie nas. Wszystkich Państwa, zainteresowanych
Słowem Bożym, zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji w
sobotę 19 - maja o tej samej porze. A dla tych Państwa, którzy są
zainteresowani z nami porozmawiać na temat dzisiejszej audycji, podajemy
numer naszego telefonu: 9415 -1923 Będziemy czekali na telefony od
Państwa przez następną godzinę,
Przemysław: Możecie Państwo również do nas pisać na adres: Polish
Program, „WCZORAJ DZIŚ I NA WIEKI” PO Box 2414, Ringwood North,
3134
Ireneusz: Jeszcze raz podajemy numer naszego telefonu 9415 - 1923, oraz
przypominamy nasz adres: Polish Program, „WCZORAJ DZIŚ I NA WIEKI”
PO Box 2414, Ringwood North, 3134
Tadeusz: A tymczasem żegnają się z Państwem, Przemysław Merski, (już z
muzyką) Oraz Ireneusz Kołacz, Tadeusz Zurek, Do usłyszenia w 3-cią sobotę
maja.
Wersety, z których myśli zostały użyte do audycji radiowej 21.04.01 Sobota
7- 8 wieczorem
Żyd. 13:8, „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki.” (BG)
2 Piotr. 1:21, „Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy
proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.”
(BG)
2 Moj. 17:14, „Potem rzekł Pan do Mojżesza: Wpisz to dla pamięci w księgi, a
włóż to w uszy Jozuego, że pewnie wygładzę pamiątkę Amaleka pod
niebem.” (BG)
Izaj. 28:10, „Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie
za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu,
trochę ówdzie” (BG)
1 Moj. 2:16-17, „Tedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z każdego
drzewa sadu jeść będziesz. Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z
niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią
umrzesz.” (BG)
Rzym. 5:12, „Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a
przez grzech śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ
wszyscy zgrzeszyli.” (BG)
1 Kor. 15:22, „Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie
wszyscy ożywieni będą.” (BG)
Jan. 5:26, „Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby
miał żywot w samym sobie.” (BG)
Gal. 4:4, „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego,
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,” (BW)
Efez. 1:20-21, „Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i
posadził na prawicy swojej na niebiesiech, Wysoko nad wszystkie księstwa i
zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie
tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.” (BG)
Pan Bóg wzbudził Jezusa
Dz.Ap. 2:32, „Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy

świadkami.” (BG)
2 Kor. 4:14, „Wiedząc, iż ten, który wzbudził Pana Jezusa, i nas wzbudzi
przez Jezusa, i postawi z wami.” (BG)
Od tego czasu śmierć jest snem.
Dan. 12:2, „A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku
żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną.” (BG)
Jan. 5:28, „Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy,
co są w grobach, usłyszą głos jego.” (BG)
Jan. 11:11, „To powiedziawszy, potem rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz,
śpi; ale idę, abym go ze snu obudził.” (BG)
Ludzkość powstanie w ciele ziemskim
Ijob. 19:25-26,
„Acz ci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem
stanie. A choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele mojem
oglądam Boga.” (BG)
1 Kor. 15:38, „Ale Bóg daje mu ciało jako chce, a każdemu nasieniu jego
własne ciało.” (BG)
Wskrzeszenie - Strong „ Egersis” 1454, 1Król. 17:22; 2 Król. 4:34,35; 13:21;
Mat. 27:52,53; Łuk. 7:14,15; 8:51-56; Jan 11:43,41; Dzieje Ap. 9:40
Zmartwychwstanie Strong „Anastasis” 386
1 Kor. 15:20, „Lecz teraz Chrystus z martwych wzbudzony jest i stał się
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.” (BG)
Dz.Ap. 26:23, „To jest, iż Chrystus miał cierpieć, a będąc pierwszym z
zmartwychwstania opowiadać miał światłość ludowi temu i poganom.” (BG)
1 Kor. 15:26, „A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć.”
(BG)
Obj. 21:4, „I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie,
ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy
pominęły.” (BG)
Tyt. 1:2, „Ku nadziei żywota wiecznego, który obiecał przed czasy wiekuistymi
ten, który nie kłamie, Bóg, a objawił czasów swoich.” (BG)

