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UWIELBIONE CIAŁA ŚWIĘTYCHW tym liście będziemy dyskutować o uwielbionym ciele świętych, jak będzie wyglądało i inne cudowne rzeczy, które się jego dotyczą! –  Lecz najpierw omówimy ciało w fizyczne i ducha. W Mat. 22:32 Jezus powiedział, „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”.  Wielu świętych spoczywa wiecznie wraz z Nim. – Faktycznie człowiek nie może zniszczyć ani ciała, ani duszy. Tylko Bóg może to uczynić, jeżeli  tak  zadecyduje!  (Mat.  10:28)  „Innymi  słowy,  nieważne  co  człowiek  może  zrobić  z  ciałem,  Pan  może  wskrzesić  je  z  powrotem  do  perfekcyjnej formy! – I jak długo to dotyczy ducha, człowiek nie ma sposobu, by go zniszczyć. To jest w rękach Boga!”„Człowiek  stopniowo  doszedł  do  wniosku.  –  W  naszej  generacji,  kiedy  człowiek  zaczął  rozszczepiać  atom,  odkrył  on 

niezniszczalność materii i konserwację energii. Forma oryginalna zmieniła się, ale nic nie zostało stracone. To istniało w gazach 
lub popiołach, lecz w innej formie!” – Z rozszczepienia atomu, materia mogła w końcu być rozłożona, ale czy została zniszczona? – Było przeprowadzonych więcej eksperymentów. – Odkryto, że gdy materia jest rozłożona, pojawia się ponownie w formie energii! - Einstein  dał temu znajomy wzór – E=mc² - Dalsze eksperymenty pokazały, że energia mogła być z powrotem zamieniona w materię! – Nic nigdy się nie zatraciło! – „Człowiek posiadał moc, by zamienić materię w siłę i odwrotnie, lecz nie może jej stworzyć ani zniszczyć! –To  
jest jasne, że materia i energia nie mogą zostać zniszczone!” – „A co jeśli życie i ludzka świadomość które istnieją w nieskończenie wyższej płaszczyźnie niż materia martwa – czy mogą zostać zniszczone? Nie! Płaszczyzna istnienia zmienia się, lecz fizyczna śmierć nie  może  i nie zniszczy ludzkiego ducha! – To nadal istnieje!” – Jeżeli jesteś wierzący, to oczywiście będziesz spoczywał wraz z Panem 
Jezusem! Wiadomo, że ci, którzy nie są wierzący będą istnieć zamieszkując ciemności.  – Innymi słowy, nieważne co stanie się z ciałem; spalone w popiół, itp., Pan Jezus może sprowadzić je na nowo uwielbione i może On także włożyć ducha twojej osobowości w nie ponownie! – (Ap. 20:12-15) Nawet ci, którzy zostali ścięci, Pan zebrał ich z powrotem, a oni stanęli przed Nim! (Werset 4) – „A my, którzy 
jesteśmy żywi, w mgnieniu oka zostaniemy z nimi przemienieni, i będziemy pobrani, by  na zawsze być z Panem !” – (I Kor.  
15:51-58 – I Tes. 4:13-18) – „Powodem, dzięki któremu naukowcy byli w stanie odkryć to, był fakt, że Biblia przepowiedziała to dawno  temu!  –Co więcej,  zgodnie z Bożym słowem, człowiek może próbować zniszczyć ziemię,  ale  nie  może tego zrobić.  I  nawet sam Pan przeprowadzi całkowite oczyszczenie tego i stworzy nowe nieba i nową ziemię ze starej!” (Bądź pewien i przeczytaj II List Piotra 3:10-13  – Ap. 21:1,5) – „Również, z naszego starego ciała, będziemy przemienieni w nowe ciało!”„A  teraz  przejdźmy  do  przedyskutowania  zmartwychwstałych  czyli  uwielbionych  ciał.  –  I  Kor.  15:35-58 idealnie  opisuje  zmiany  i uwielbione ciało. – Paweł powiedział, „Zasiewa się ciało zmysłowe, a powstaje ciało duchowe”. Dalej opisuje, „ jesteśmy ożywionymi 
duchami, nosiliśmy obraz ziemski, także będziemy nosić obraz niebiański!” – „W pierwszym zmartwychwstaniu wszyscy święci 
będą razem uwielbieni ”. (Rz. 8:17) – Święci będą świecić jak jaśniejące gwiazdy! (Dan. 12:2-3) Święci będą odziani w glorię, światło (Shekinah)! Gloria Jezusa jest pięknym białym światłem, które świeci jak słońce. (Mat. 17:2) Mogą to być piękne niebieskie i inne kolory  wraz z tym jednym białym światłem! Jest tak piękne i jasne, że ludzkie oczy nie mogą na nie patrzeć! Ps. 104: 1-2 mówi, ”O Panie mój 
Boże, ubierasz się w światło, jak gdybyś ubierał szatę”. My będziemy mieć szatę z glorii! „Jego pokrywająca szata jest tak biała  
jak śnieg!” (Dan. 7:9) – Nawet święci z Wielkiego Ucisku będą okryci szatami z białego światła.  (Ap. 7:9-14) – Także mówi, „Ten, który zwycięży będzie odziany w białą szatą”. (Ap. 3:4-5) To najwyraźniej jest piękne, delikatnie błyszczące, magnetyczne i inspirujące okrycie.  – W rzeczywistości, będziemy jak święte anioły, nawet podobni do ciała Jezusa! – W I Janie 3:2, „Bo wiemy, że gdy On przyjdzie, będziemy  jak On; zobaczymy Go takim jakim jest!” – Możemy także zrozumieć coś o naturze uwielbionych ciał, dzięki poznaniu fizycznej aktywności  Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Ciało Jezusa pod wpływem Jego woli, mogło opanować siły grawitacji, tak jak to widzimy w wstąpieniu  do nieba (Dzieje 1:9) Święci będą mieć tę samą moc, jako, że spotkają Pana w powietrzu. Uwielbione ciało będzie mogło natychmiast 
transportować się w miejsca! – „Filip to udowodnił, nawet wcześniej niż został uwielbiony” (Dzieje 8:39-40) – Uwielbiony święty będzie rozpoznawany jako ta sama osoba, którą był żyjąc na ziemi! – Uczniowie rozpoznali Jezusa, kiedy im się ukazał. (Jan 20:19-20) – Paweł powiedział, „będziemy znani, tak jak jesteśmy znani!”„Będzie możliwe czuć ciało jako rzecz namacalną, ale uwielbione ciało będzie  w stanie przechodzić przez drewno lub kamień lub inną  przeszkodę. –  Pomimo, że drzwi były zamknięte, Jezus przeszedł przez ściany! (Jan 20:19) Więc pamiętaj, jest powiedziane, że 
gdy On się pojawi w czasie pobrania, my będziemy tacy jak On! (I Jan 3:2) – Święci już nigdy więcej nie odczują bólu lub choroby! Nie będą  mieli żadnej potrzeby jedzenia, odpoczynku, snu czy nawet powietrza. – O tak, dodajmy, że jeżeli święty chciałby jeść, to może. (Mat.  26:29) – „Ponieważ jesteśmy kompletni w Nim!” – Także będziemy w stanie zniknąć i pojawić się gdzieś indziej, w związku w sprawach Boga, jeśli będzie to potrzebne! – Święci zawsze będą odczuwać wielką radość i ogromny zachwyt. –Wypełnienie, które wykracza poza  opis śmiertelnymi słowami! –  „Przede wszystkim, uwielbione ciało nie jest podmiotem śmierci; ponieważ będziemy jak anioły i 
nie możemy umrzeć. Nasza krew będzie uwielbionym światłem. – Nasze kości i ciało będą jaśnieć życiem!” – „Również, nie jest ważne ile lat miał człowiek w swoim życiu, czy 80, czy 100 lub nawet tak jak świeci w Starym Testamencie, Adam, który miał 900 lat (Rdz.  5:5), człowiek ten powróci do lat swojego rozkwitu lub będzie około wieku Jezusa (30 lub 33) lub nawet młodszy. Uwielbione ciała nigdy  się ponownie nie zestarzeją!” –  „Pamiętaj, gdy kobiety weszły do grobu, gdzie zmartwychwstał Jezus, spotkały anioła opisanego 
jako ‘młody mężczyzna’, siedzący po prawej stronie!” (Marek 16:5) – „Bez wątpienia anioł ten miał około milionów lub nawet  
trylionów lat, lecz mówiono o nim jako o ‘młodym mężczyźnie’ ubranego w białe światło! – Anioł ten był najwyraźniej stworzony 
długo przed tym, niż Lucyfer był i żył w eonach czasu z Bogiem! – Ponieważ to było ważną częścią dla niego, by tam być i  
widocznie znał wiele sekretów Boga przed stworzeniem świata!” Myślę, że zostało powiedziane wystarczająco, by dać temu dobry punkt widzenia. Czy to nie będzie emocjonujące być w tej postaci światła, mieszkać z Jezusem w wieczności! Pomyśl o tym i wychwalaj Go! Ap. 21:3-7 W ogromnej miłości Jezusa,Neal Frisby
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