CHRYSTADELFIAŃSKI KORESPONDENCYJNY KURS BIBLIJNY

Lekcja 8

ZNAKI POWROTU JEZUSA
Czytanie:

Ewangelia Łukasza 21

Jesus powróci na ziemię. Biblia mówi nam o bardzo wyraźnie, jak zobaczyliśmy w ostatniej lekcji.
Jego przyjście jest częścią Bożego planu dla naszego świata. Będzie on „Królem Królów”, władającym
światem ze swego tronu w Jerozolimie. Taka była obietnica Boga dla Żydom w czasach Starego
Testamentu i takie jest przesłanie Nowego Testamentu. Wcześni wyznawcy Pana Jezusa wyczekiwali
dnia…

„…aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa
Jezusa” (Dzieje Apostolskie 3,20).
Przyjście Jezusa będzie najwspanialszą rzeczą, jaka się kiedykolwiek wydarzyła. Zmieni życie
wszystkich, którzy żyją na ziemi. Musimy więc zapytać: „Kiedy to nastąpi?” Nie znamy dokładnej daty.
Sam Jezus powiedział:

„O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”
(Ewangelia Mateusza 24,36).
Lecz Bóg dał nam bardzo wyraźne znaki w Swoim słowie. Jezus wspomina niektóre z nich w tym
samym rozdziale, w Ewangelii Mateusza 24. Mówi:

„Kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest [przyjście Jezusa i Królestwo Boże], we
drzwiach”.
Człowiek odbywający podróż wie, że kiedy widzi pewne charakterystyczne obiekty i drogowskazy, to
zbliża się do końca swojej podróży. W ten sam sposób znaki, które widzimy na świecie pokazują nam,
że zbliżamy się do czasu powrotu Chrystusa.
Gdy uczniowie zapytali Jezusa: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i
końca świata?” (Ewangelia Mateusza 24,3), podał im pewne znaki. Powiedział im, że Jerozolima
zostanie zniszczona (stało się około 40 lat później, w roku 70 n.e.), a Żydzi zostaną rozproszeni. Dalej
mówił o swoim powrocie. Podał im charakterystyczne znaki, których mają wypatrywać, a my też
powinniśmy ich wypatrywać.
Jakie są znaki tego, że dzisiaj żyjemy w dniach ostatnich? Co mówi Biblia o dniach ostatnich?

(1) Znaki dotyczące Żydów
a. Żydzi powrócą do kraju Izraela;
Żydzi rozstali rozproszeni po świecie w roku 70 n.e. Od tamtego czasu, przez prawie 2000 lat, nie
mieli własnego państwa. Ale w naszych czasach widzimy, jak wracają do ziemi Izraela i tak wypełniają
biblijne proroctwo.

„Bo oto nadchodzą dni – mówi Pan – w których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy –
mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom, i wezmą ją
w posiadanie” (Księga Jeremiasza 30,3).
b. Izrael stanie się ponownie państwem;
W maju 1948 roku, pomimo zażartej opozycji Arabów, i wbrew wszelkim oczekiwaniom, założone
zostało państwo Izrael, i Izrael zajął swe miejsce pośród narodów świata. Bóg dużo wcześniej mówił
przez Swojego proroka Ezechiela, że to się wydarzy.

„Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich
stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela”
(Księga Ezechiela 37,21-22).
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c. Jerozolima zostanie uwolniona od wrogów.
Jerozolima jest teraz stolicą Żydów. Przeczytaj słowa Jezusa w Ewangelii Łukasza 21,24, mówiące o
rozproszeniu Żydów. Zwróć uwagę na to, że Jezus mówi, że Jerozolima będzie deptana przez pogan,
aż czasy pogan przeminą. Zobacz, jaki to ciekawy werset.
Po prawie tysiąc dziewięciuset latach, w maju 1967 roku, Żydzi walczyli w wojnie sześciodniowej i
uwolnili Jerozolimę od wrogów. Miasto nie jest już dłużej „deptane przez pogan”, lecz jest w rękach
Żydów. Oto znak tego, że przyjście Pana jest blisko!

(2) Znaki w świecie, w którym żyjemy
Wszędzie na świecie są kłopoty – kłopoty, których władcy narodów nie potrafią rozwiązać. Należą do
nich:
1. miliony ludzi głodujących, podczas gdy inni mają dużo więcej niż potrzebują.
2. problemy zanieczyszczeń. Ludzie niszczą świat, w którym żyją, przez swoją zachłanność i
beztroskę.
3. problemy ze wzrastającą populacją na świecie. Wzrost jest tak szybki, że rządy nie mogą sobie
z nim poradzić.
4. wojny na całym świecie, przynoszące cierpienia i śmierć.
Jezus przewidział te problemy. Powiedział:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych”
(Ewangelia Łukasza 21,25).
Słowo ‘bezradność’ oznacza ‘brak drogi wyjścia’ – i taka jest prawda o problemach, przed którymi
staje dzisiaj świat. Ludzie nie potrafią znaleźć sposobu wyjścia.
Dalej, w następnym wersecie, Jezus mówi, że…

„…ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi” (Ewangelia
Łukasza 21,26).
W dzisiejszych czasach ludzie się boją! Boją się wojny nuklearnej i awarii nuklearnych, jak ta w
Czarnobylu na Ukrainie w 1986. Boją się terroryzmu, uprowadzeń, rabunków z przemocą, porwań,
wandalizmu – i nie ma drogi wyjścia!
Wydaje się, że nie ma odpowiedzi na te problemy; lecz zobacz, co Jezus mówi już w następnym
wersecie:

„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą”
(Ewangelia Łukasza 21,27).
Z pewnością bardzo przybliżamy się do czasu, gdy Pan powróci.

Brak wiary w Boga i Jego Słowo
Apostoł Paweł pisał o ludziach swoich czasów: „bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami”. Jakże pasuje
to do ludzi w obecnych czasach! Większość ludzi nie chce słyszeć prawdy zapisanej w Bożym Słowie;
nie chcą wiedzieć o Jezusie powracającym, żeby założyć Królestwo Boże. Wolą chodzić swoimi
drogami i słuchać każdego, kto im powie nie to, co jest prawdą, ale to, co chcą usłyszeć. Paweł
powiedział, że tacy ludzie mają „świerzbiące uszy”:

„Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości
zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku
baśniom je obrócą” (2 List do Tymoteusza 4,3-4 BG).
Także apostoł Piotr mówił, że w ostatnich dniach ludzie będą kpić ze Słowa Bożego. Powiedział, że
będą „szydercy” mówiący: „Gdzie jest obietnica jego przyjścia?” (2 List Piotra 3,3-4). Tak właśnie
mówią ludzie dzisiaj.

Upadek prawa i porządku
Dowiadujemy się, że w czasach, gdy Izrael był rządzony przez Sędziów „nie było króla w Izraelu i
każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach” (Księga Sędziów 17,6). Skutkiem były morderstwa,
rabunki, gwałty i wszelkiego rodzaju przemoc. Podobnie jest dzisiaj. Ludzie okazują brak
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poszanowania zarówno dla praw Bożych, jak też praw narodów; nie ma żadnej samokontroli. Ludzie
są chciwi (Biblia nazywa to „pożądliwością”). Nie obchodzi ich to, ile cierpią inni, jeśli tylko mogą
dostać to, czego chcą – czy to bogactwa, czy też władzę. Paweł mówił, że tak właśnie będzie w
dniach ostatnich:

„A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni,
chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, […] bez uczuć
ludzkich, […] miłujący bardziej rozkosz niż Boga” (2. List do Tymoteusza 3,1-5).
Okres ucisku, jakiego nie było
Tak właśnie mówił prorok Daniel o czasach, w których żyjemy. I jakże prawdziwe to słowa! Wiele
słyszymy w dzisiejszych czasach o ‘ekonomii’ – powodzenie wszystkich narodów zależy od stabilnej
gospodarki.
W roku 1973 Arabowie zaatakowali Izrael, ale nie udało im się zniszczyć go. Potem drastycznie
podnieśli cenę ropy naftowej. Teraz wiele narodów jest uzależnionych od ropy z Bliskiego Wschodu, a
postępowanie Arabów wytworzyło bardzo niestabilną sytuację gospodarczą na całym świecie. Ludzie
bogaci bogacą się, a biedni biednieją. Każdy kraj cierpi z powodu wywołanym tym niepokojów –
wszędzie jest bezrobocie i niezadowolenie. Wydaje się, że nie ma drogi wyjścia z tych trudności.
Dzisiaj jest „okres ucisku, jakiego nie było”, dokładnie tak, jak mówił Daniel:

„Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej.
[…] Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku
hańbie, ku wiecznej odrazie” (Księga Daniela 12,1-2).
Wskrzeszenie umarłych? Gdy Jezus powróci, będzie to pierwszą rzeczą, którą zrobi. „Okres ucisku”,
w którym teraz żyjemy, pokazuje, jak blisko jesteśmy powrotu Pana.

Izrael i narody
Izrael jest otoczony wrogami. Kraje Arabskie są zdeterminowane, żeby zmieść z powierzchni ziemi
naród żydowski i na nowo posiąść ziemie, które uważają za swoje. Na granicach Izraela dochodzi
nieustannie do konfliktów i działań wojennych.
Arabowie uważają, że mają prawo do tej ziemi, ale dawno temu Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi,
Izaakowi, Jakubowi i ich potomkom na wieczne posiadanie. Zacięta walka trwa, i w końcu wszystkie
narody zostaną wciągnięte w tę wojnę. Wtedy właśnie powróci Chrystus. Scena jest przygotowana:
jego powrót jest bliski.
Mówiąc o tych czasach apostoł Piotr powiedział do tych, którzy o nich wiedzieli:

„Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym
postępowaniu i pobożności?” (2. List Piotra 3,11).
To jest pytanie, na które wszyscy musimy sami sobie odpowiedzieć.

Podsumowanie
Nie znamy dokładnej daty, kiedy Pan Jezus powróci z nieba na tę ziemię, ale jest wiele
znaków, że jego przyjście jest bliskie. Oto niektóre z nich:
1. Powrót Żydów do swojego kraju.
2. Założenie państwa Izrael, 1948.
3. Jerozolima stolicą Izraela od 1967.
4. Problemy na całym świecie.

5. Ludzie zlęknieni przyszłości.
6. Przemoc i narastająca przestępczość.
7. Czas ucisku, jakiego nie było.
8. Wrogowie Izraela chcą go zaatakować.

Wersety do przeczytania
Jeremiasza 31,10; Ezechiela 5,5; Joela 3,1-2 i 9-17;

Naucz się na pamięć
Ewangelia Łukasza 12,40:

„I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie
spodziewacie”.
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