Podstawowe
Zasady Biblijne

Drugie przyjście
Jezusa Chrystusa

Jezus Zbawiciel
Prawdziwa chrześcijańska nadzieja koncentruje się na dziele Jezusa, Syna Bożego. Jezus przyszedł na świat po raz pierwszy około 2000 lat temu, aby cierpieć i umrzeć jako ofiara za grzechy
ludzi, i żeby powstać z powrotem z martwych do chwały i życia wiecznego:


Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za
nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.
(1 Kor 15,3-4)



Bóg […] w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. […] Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty
[…], dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
(Hbr 1,1-3)

Ta rola Jezusa jako Zbawiciela została przepowiedziana w Starym Testamencie i ogłoszona przez
aniołów przed jego narodzeniem:


Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem […], on był przebity
za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy […], a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich.
(Iz 53,3-6)



Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
(Mt 1,21)

Jezus Król
Lecz Jezus został również ogłoszony Mesjaszem, namaszczonym Królem, który miał panować
nad Izraelem i wszystkimi narodami świata na wieki:


I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. […] I da mu Pan Bóg tron jego
ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
(Łk 1,31-33)

Przyszła rola Jezusa jako władcy Królestwa Bożego wymaga, żeby przyszedł na ziemię po raz
drugi. Pismo wielokrotnie zapewnia, że Jezus przyjdzie ponownie, żeby rządzić jako Król:


Jahwe rzekł do mnie: Tyś moim synem, Ja dziś zrodziłem ciebie. Zażądaj ode mnie, a dam ci
w dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie!
(Ps 2,7-8 BP)



Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany […]. Wielkie będzie jego panowanie
w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
(Iz 9,5-6)



…tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie
w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują.
(Hbr 9,28)



Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.
(Mt 25,31)

A tak uczniowie, którzy byli świadkami wstąpienia Jezusa do nieba, zostali zapewnieni przez
anioła o jego przyszłym powrocie:


Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
(Dz 1,11)

Po co przychodzi Jezus?
Pan Jezus Chrystus, jako najwyższy władca mianowany przez Boga, będzie sprawować jurysdykcję po pierwsze nad swoimi świętymi, tymi, którzy zostali odkupieni przez jego ofiarę, a po drugie nad narodami. W chwili swego przyjścia wskrzesi umarłych ze wszystkich wieków, tych,
którzy są odpowiedzialni (przez poznanie Bożego wezwania do nawrócenia się) i osądzi ich:
 Sam Pan z okrzykiem […] zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my,
którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi zostaniemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.
(1 Tes 4,16-17 UBG)


Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:
a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny –
na zmartwychwstanie potępienia.
(J 5,28-29)



Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za
uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
(2 Kor 5,10)

Z pomocą odkupionych świętych Jezus następnie rozpocznie zadanie podporządkowania narodów i ustanowienia sprawiedliwego rządu, przynosząc pokój i sprawiedliwość światu oraz wybawienie ubogim i uciskanym;


O Boże, przekaż Twój sąd królowi […], niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich –
zgodnie z prawem! […] Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela. […] Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój. […] I oddadzą mu
pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. […] Imię jego niech trwa na wieki.
(Ps 72,1.2.4.7.11.17)
 A oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. […] Powierzono mu panowanie,
chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest
wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. […] A panowanie i władzę […] otrzyma lud święty Najwyższego.
(Dn 7,13.14.27)
 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.
(Ap 20,6)
Kiedy przyjdzie Jezus?
Czas Drugiego Przyjścia Chrystusa znany jest tylko Ojcu w niebie. Jednak dał nam On wiele proroczych znaków w Piśmie, aby zachęcić wytrwałych wierzących, by czuwali i przygotowywali się
na ten dzień. Znaki te obejmują ponowne ustanowienie Izraela jako narodu w Ziemi Świętej,
konflikty z arabskimi sąsiadami, wzrost potęg europejskich opartych zarówno na Rosji, jak też
na katolicyzmie, ogólnoświatowy strach i upadek moralny:


[Żydzi] zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana
przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. I będą znaki […], a na ziemi lęk bezradnych narodów
[…]. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą
i wielką chwałą.
(Łk 21,24-27 BW)

Jako że są liczne znaki, że Jezus przyjdzie wkrótce, wszyscy prawdziwi wierzący powinni badać
słowa Pisma, czuwać i modlić się, aby ten dzień nastąpił niedługo!


Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co
ma nadejść, i stanąć przed Synem człowieczym.
(w. 36 UBG)
BP: Biblia Poznańska; BW: Biblia Warszawska; UBG: Uwspółcześniona Biblia Gdańska (NT);
pozostałe cytaty: Biblia Tysiąclecia, wyd. IV

Ulotka ta została przygotowana przez redakcję miesięcznika Testimony w celu zachęcenia do studiowania biblijnych
zasad, zarówno samodzielnie jak i w eklezji. Więcej ulotek
z tej serii można znaleźć na stronie polskich chrystadelfian:

www.prawdybiblijne.com

