POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA

JAK?

CO?

Powtórne przyjście Jezusa
Dobra wiadomość o końcu świata

•

W sposób widoczny dla wszystkich

•

Na obłokach nieba

•

Ze wszystkimi aniołami

•

Słyszalnie

•

Z wielką mocą i chwałą

Każdy człowiek potrzebuje nadziei, aby móc prowadzić satysfakcjonujące życie. Osoba, która nie
widzi już przed sobą przyszłości, traci radość życia. Kiedy Biblia mówi o przyszłości, przekazuje
wiele nadziei. Mówi o tym, że Jezus Chrystus powróci, aby dać przepiękny, nowy początek tym,
którzy przyjęli Jego zbawienie. Fakt, że Jezus powróci, jest jednym z najważniejszych tematów
Biblii. Chrześcijanie patrzą wstecz, na krzyż, by wiedzieć, skąd pochodzi ich zbawienie, oraz
w przyszłość, na powtórne przyjście Jezusa, aby widzieć, dokąd prowadzi zbawienie.

•

Zmartwychwstanie wierzących

Ewangelia Jana 14,1-3

•

Wierzący zostają zabrani do nieba

•

Niewierzący umierają

Kroki z Jezusem #12

Jaką obietnicę złożył Jezus swoim uczniom, a tym samym nam?

Dzieje Apostolskie 1,9-11
W jaki sposób Jezus powróci? W sposób widzialny czy niewidzialny? Jakie określenia w tych
wersetach wyjaśniają tę kwestię?

Mój krok z Jezusem
Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby
zastosować w swoim życiu to, czego się nauczyłeś?

Apokalipsa Jana 1,7
Ilu ludzi zobaczy Jezusa przy Jego przyjściu?

Ewangelia Mateusza 24,23-26
Dlaczego ważnym jest, by wiedzieć, że przyjście Jezusa będzie widoczne dla wszystkich?
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Ewangelia Mateusza 24,27
Do czego Jezus porównuje sposób swojego przyjścia? Co nam to mówi?

Jakie dwie grupy opisuje tutaj Paweł? Co stanie się z nimi podczas przyjścia Jezusa? (wersety 1518)

Ewangelia Mateusza 24,29-31
Jakie znaki będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu Jezusa?

Zmarli wierzący w momencie przyjścia Jezusa będą wzbudzeni z martwych i razem z żywymi
wierzącymi zostaną zabrani do nieba (por. 1 List do Koryntian 15,51-53). A co z ludźmi, którzy
odrzucili Jezusa?
Ewangelia Łukasza 17,26-30

Jak te wersety wyrażają myśl, że Jezus powróci w sposób widzialny?

Kto będzie towarzyszył Jezusowi przy Jego powtórnym przyjściu?

W jaki sposób Jezus opisuje, co stanie się z niewierzącymi podczas Jego przyjścia?

Tak jak to miało miejsce podczas potopu oraz w Sodomie i Gomorze, niewierzący zginą. Ponieważ
odrzucili Jezusa, który jest źródłem życia, to pozostaje im jedynie śmierć.
2 List Piotra 3,10-13

Jezus powróci w towarzystwie wszystkich niebiańskich aniołów (Ewangelia Mateusza 25,31).
Tęsknota Nieba za tym wydarzeniem jest tak wielka, że każdy anioł chce przy tym być. Oni będą
mieli ze sobą trąby, co oznacza, że przyjście Jezusa będzie nie tylko widzialne, ale także słyszalne.
Aniołowie zbiorą wierzących z całej ziemi. Jest to tekst paralelny do Ewangelii Jana 14,3, gdzie jest
opisane, że Jezus zabierze wierzących do siebie.

Jak tutaj jest opisane powtórne przyjście Jezusa? Jakie uczucia towarzyszą wierzącym, którzy
czekają na to wydarzenie?

1 List do Tesaloniczan 4,13-18
W jaki sposób Paweł pociesza wierzących? (wersety 13-14)

Kiedy Jezus powróci, historia tego świata dobiegnie końca. Jednak koniec świata jest dla Boga
nowym początkiem. Dlatego dla ludzi, którzy ufają Jezusowi, jest to wydarzenie radosne.
Apokalipsa Jana 22,20
Jakie są ostatnie słowa Jezusa w Biblii? Jak Jan na nie odpowiada?

Paweł pokazuje wierzącym, że śmierć nie ma ostatniego zdania, ponieważ Jezus ją przezwyciężył.
Dlatego my również możemy mieć nadzieję na zmartwychwstanie (por. 1 List do Koryntian 15,1226).
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