
Przyszłość

Każdy człowiek zainteresowany jest przyszłością. Ludzie
napisali wiele książek, dobrych i złych, o tym, co wydarzy
się w przyszłości. Naukowcy i przywódcy państwowi są pytani
o to, co według nich czeka ich naród.

Ludzie zawsze obawiali się przyszłości i chcieli poznać
przyszłość przez horoskopy, wróżyli, pytali o to różnych
"przepowiadaczy przyszłości". Pewnego dnia podbiegła do
mnie kobieta. Chciała wróżyć mi z dłoni. Była całkiem
zaskoczona, kiedy powiedziałem, że mam taką małą książkę,
w której jest zapisana moja przyszłość oraz jej przyszłość' I
dałem jej Nowy Testament.

Biblia jest źródłem prawdziwych przepowiedni. W Swoim
Słowie Bóg przekazał nam wszystko, co należy wiedzieć.
Nie ma potrzeby odwoływania się do wróżb, horoskopów,
stawianych kart. Te i inne formy "magii" są zabronione przez
Boga.

Jeśli ciekawi cię przyszłość i to, co wydarzy się, gdy Jezus
znów przyjdzie, ta łekcja będzie dla ciebie interesująca.
Będziemy uczyć się o przyjściu Pana i przyszłym sądzie. Nawet



aniołowie, o których liczyliśmy si, w poprzedniej lekcji, są
zainteresowani, kiedy Pan powróci na ziemię. Zajrzyjmy do
Biblii i przeczytajmy, co Bóg mówi o naszej przyszłości'

W tej lekcji będziesz się uczyć ...

Pochwycenie wierzących.
Panowanie Jezusa na ziemi.
Sąd nad niewierzącymi.

Ta lekcja pomoże ci...

• Wyjaśnić, kiedy nastąpi pochwycenie i kogo dotyczy.
• Wyjaśnić co to jest tysiącletnie królestwo i sąd przed wielkim

białym tronem.
• Oczekiwać z nadzieją na wieczność z Chrystusem.
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POCHWYCENIE WIERZĄCYCH

Cel I. Ustal i opi«: utvdarzenia tcnrnrzvsrqc» !Joc!J",'VCP1Jiu.

\Y./ lekcji 5 dowiedzieliśmy się, co oznacza słowo !}()-
cbtovcenie. Odnosi się ono do dll1giego przyjścia Pana, kiedy
to spotka się On ze swoim kościołem na powietrzu. Nikt nie
może powiedzieć, kiedy nastąpi pochwyccmc, ponieważ wit.'
to tylko Bóg Ojciec.

Potwierdzają to 510\\':1: "A o Iym dniu i godzinie /litu nie
wie; ani anioknrie U' nie/lip, ani .\:~'1l, tylko sam Cijci.« OJ

(Mateusz 2'1:36).

Ale możemy [uź lt.TI? z;łllważy(~ znaki wskazlIj;łct'. że
czas pochwycenia zbliża si~·. .JezlIs zapowiccłzial, Że tuz przed
Jego przvjścicm wzrośnie bezbożność, niegodziwość i prz"-
IIlOC. Pojawia si~' hlszywi llK'sjasze i fal.sz)'wi prorocy.'; ł)(t'<L!
rni;.tly miejsce trzcsienia ziemi, glód i epidemie. 13\,(1;1 toczyły
się wojny i będzie slyclia( wie,~ci wojenne. \\?sz)'stkie re znaki,
o których cz)-1alll)' w ewangelii i\1:ltellsza 2" i LIlkasza 21
wydarzaj'l si, dzisiaj.

Nie wszystkie jednak zj.iwisk« 0":1ncg:ltywnc. \V tych
bardzo trudnych czasach wielu ludzi h\,c1zil' szukalo Pana
i znajdzie Go. Mówi o tym jocl 5: 1-2!

"11po/pm ll:V[(~ir mąifJp,o Ducha na lI'szplJ ..de ciało, i uasi
synouie i IIY/SZf' córki jJro}"o!m/l'{/( berk], /I nsi starcv hf'dq suili,
a wasi mlodziencv lJ(.Jdq mieli niidrenia, Talsż» na slup]
i sluźebnice 1I:)'Ip,ir 11' otoycb dniach l1u!ipgo l tucln:'

Chrześcijanie oczekują pochwyceni» z radością. Ci, klórzy
umarli, będą wzbudzeni z martwych, a ci, którzy b\'d'I zyli
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ZOSt:II1:' przemienieni. \VSZYsc\, razem zostaną pochwyceni
m SpOI k.mu- Pana na powk-i rZII.

"O/o tajemnic« U'(I111 objau-unn. Xie u:"zy'()·' zasntemv.
ale lI'.".~y\()' bedziemy przemienien! II' j(JdJN~jclnrili, 11' oka
mgnieniu, na odg{os Irql~1'ostateczne]; bo trqb« zabrrmi
i umarli uztnul ze ni z ostn ru] jaleo nie skażeni, n my
ZOS!fllIit'IIIY jJr::f'mie1JiI'ui .Ż, t/boll'jem lo, co skażone musi
/)rz)'ol)/ec sj~J li' lo, co ,deS~~flf()l1e,a /0, co sntiertelne, musi
przyohlee sil' lJ' llifJ.~mi('r,dllu..,!{'1 (1 Korvniian 15:51-55),

I'o pochwvce niu cl1rzl'ścij:lnic b(;?c\'łs;,dzeni i wy-
nagrodzeni odpowiednio do ich wierności Chrystusowi.
Potcrn h,:d;j brali lldzial \\' IICzcil.' weselnej Baranka, \V po-
witani» .kgo ohlubk-nicv - kośetola.

",,'IIl)(JIJ'iemmy U'S2)'SCY musimy stanqć /Jrzer/ sq dem
Cbrvstnsotrvtu, abv liaźdv ode/m" zap!a/ę za uczvnlsi stroje,
dol.eonane 11' ciele, dobre czy z/p" (2 Koryruian 5: 10).

i'\a.szl'.grzechy zostalv przvkryte krwiąłezusa i nie musimy
odpowiadać za nie, ale będzicmy wynagrodzeni zgodnie
z naszą wiernością. Gdy spotykaj;l nas trudne sytuacje, dobrze
jest przypomnieć sobie, że Pa n widzi wszyst ko.

"Wes<'/my się i radujmv się, i oddajmy 11111 cblm/ę, g(!vż
nastał» uvsele Baranka, i oblubienicajego /JJ"Z.vg%wa/a sie;
i d{l1lOi~i/nz)'()b/ec się II' C2Y~'~Vl~:Jliq(y bisior, a bisior oznacza
s/Jrr/lI'iedUIl'f~ ucrvnlei .':tl'ie/yclJ. J rzecze do mnie. Napisz:
lJ/ogos/alJ'ieni, k/órzy są zaproszeni 11a uwselnq uczte
Baranka. I rzecze do mnie: To sfl prau-dziuv S/OlI'O Boże"
(Obi" wic nic 19;7-9).
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~ ZADANIE DL\ CIEBIE

1w świetle 1 Tesaloniczan 1:1G-17, które z poniższych
st wie rdzeń są PRAWDZIWE?
a) Gdy zabrzmi 1'10a, \vszyscy zmarli powstaną

b) Wtedy przyjdzie Pan na ziemię, aby sądzić grzeszników.

c) Ci, którzy umarli wierząc, będą wzbudzeni do życia.

d) Wszyscy wierzący, żyj:!cy i umarli, będą pochwyceni,
aby być na zawsze z Panern

2 Jakie znaki wskazują, że można się spodziewać przyjścia
Pana w niedługim czasie?

PANOWANIE JEZUSA NA ZIEMI

Cel 2. Ustal toydarzenia, kM,.., definiujq termin "tysiqcletnie
lerolesttro" (millennium).

Jezus wróci ze swoim ludem, aby panować na ziemi przez
tysiąc lal. Ten okres zostal mzwanv tniłłenniutn (z Iacińskiego
mil/e znaczy tysiąc).

Biblia opowiada o millennium, jako o czasie radości
i pokoju na ziemi. .ludy 11 mówi: "O/oprzvsred! Pan z ly-
siqcami suoicb suietvcb".
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"H/ogosl(//l'iony i .<wirly ten, klell)' ma udriał /IIpienoszym
zmannvcbustanin, nad nim; d17/ga śmierć nie ma 11IOCJ~ lecz
bedq uopłanami Boga i Cbl)~/IIS{/ i panouac z nim IJfdq przez
tvsiqc lal" (Objawienie 20:6).

"I bedzie uill: gosciem jagnięcia. a lampart bedzie leżał
obole koźll'cia. Ciplr i ltriqlleo, i tuczne bvdło IJfdq mzpm,
fi mail' cblopipcjp poprOlmdzi" (Izajasz 11:6).

ZADANIE DlA CIEBIE

3 Zakreśl literę przed każdym stwierdzeniem, które po-
prawnie uzupełnia poniższe zdanie. Millennium w Biblii
odnosi się do:
a) tysiącletniego panowania Pana na ziemi.

b) czasu pokoju i szczęścia.
c) panowania wszystkich wierzących z Chrystusem na

ziemi.

SĄD NAD NIEWIERZĄCYMI

Cel 3. Zdefiniuj olereslenie "sąd przed uiielkirn białym tronem ".

Po tysiącletnim panowaniu Jezusa zostaną wzbudzeni
grzeszni zmarli. Staną przed Bogiem na sąd. Szatan, jego
anio lawie i wszyscy grzesznicy będą wrzuceni do piekla.
Ten sąd jest nazywany "sądem przed wielkim białym tronem".
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\X!ersety Z Objawienia 20 wvjaśniają tę nazwę.

"I/dr/ziałem u-iellei, l}ia(~'tron i lego, kló/y 1/{/ nim siedzi,
przed któfPf!,() obliczem pierzebln ziemia j niebo, i miejsca
d/a nich nie (Jv/o, l widziałem utnarłycb, uiielkich i malvcb,
stojqcvcl: przed Ironem; i księgi zustałvotu arte, rinrnież ;""(1
księga) księga żvuota została o/utarto; i osqdzen! zostali
umarli na /JOe/stawie tego, co zgodn!« z icb uczynkami ,~V{()
napisane UJ księgach. l tuvdalo morze nnutrivcb, którzy 11' nim
się znajdowali, również smierć i piekło lJ:W1a(y nnutrivcb,
którzy w nich się znajdowali, i byli osqdzeni, hażd» ",'dlt'f:
uczynków stroicb . l smierć, i piekło zostal» uirrucune do
jeziora ognistego; otoojezioro ogniste, lo druga smierc, tjeżeli
ktoś nie ~v{ zapisany li' księdze żyuota, zostat rorzuconv do
jeziora ogllistego" (Obja wienie 20:11~15).

Ci, któ ryci I imiona zoslały zapisane w księdze życia, lo
wiei-ląc)' w Chrystusa. Nie milszą się niczego bać, będą
zawsze z Chrystusem. Objawienie 21:2~3mówi nam o tym,
co Jan zobaczył w swojej Wizji:

ii/widziałem miasto stoiete, n01J1P Ieruznlem. Z5/fjJI~jqCP
z nieba od Boga, przygolouvmejak przyozdobiona oblubienica
d/a męża slcego. I usłyszałem demosny głos z tronu. mówiący:
Oto przybytek Boga między ludźmi! l będzie mieszka/ z nimi,
a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z lIiIIIi",

Po sądzie przed wielkim białym tronem Boże dzieci będą
z Nim. On przygotował dla nich nowe niebo i nową ziemię,

"Łotrze wszelką łzę z oczu icb, i smierci już nie będzie;
ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albon-iem
pienosze rzeczy przeminety" (Objawienie 21:4).
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~ ZADAl'l/IE DLA CIEBIE

4 PrzeCZ)'1aj Objawicnir- 22:20 i wypełnij puste miejsca.

~1()wi ten, który 01\,[11: , wkrótce.
Amen. Panie Jl"ZII~

5 Uzupclnl] podaIle zdanie. \Vicczno.<ćz Bogiem to będzie

a) CZ:IS wspominania grl.L'c!lów z przeszłości i pokuto-
wania za nit".

b) czas radości i życia Z Bogiem na zawsze.

Jf!},
,!-Tra,
~--' ;0:J... ----- SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI

L c) prawda

d) prawda

4. świadczy

Tak

przyjdę

przyjdź

'} Odpowiedz własnymi słowami. Może lo być wylanie
Ducha Świętego, zwrócenie się wielu ludzi do Boga l

ewangelia głoszona aź po krańce ziemi.

5. b) czas radości i życia z Bogiem na zawsze.

3. Powinieneś zakreślić wszystkie litery, ponieważ każda
odpowiedź jest prawidłowa.




