
  

 Kristadelfijanska Biblijska Misija – Osnovne Biblijske Resnice  

JEZUS KRISTUS SE VRAČA! (Jesus Christ is coming back!) 

 

1. Kako vemo, da se bo Jezus vrnil ?  

2. 2 Kaj so “znamenja časov”?  

3. 3 Kaj je menil Kristus , ko nam je rekel, naj molimo “Pridi k nam tvoje kraljestvo”?  

4. 4 Kaj je Božji načrt za zemljo ?  

To je le nekaj vprašanj, o katerih bomo pisali v tej kratki zloženki. Berite jih s Svetim pismom. 

Ali ne bi bilo čudovito? Jezus Kritus spet na zemlji. Zdravil bi nas, pomagal bi nam, vodil bi nas —vse kar naši voditelji ne znajo.  

Večina Krščanskih cerkva to uči, ampak mi, Kristadelfijani, to tudi dejansko verjamemo. V bistvu, če sa mi berete Sveto pismo, boste prišli 

do istega zaključka. 

Prepričani smo, da Sveto pismo uči, da se bo Jezus vrnil na to hudobno zemljo in jo spremenil v nekaj veliko, veliko boljšega. Stara 

zaveza je ljudi pripravila na prvi Kristusov prihod – napovedala je, kje se bo Kristus rodil in kako bo umrl. Nova zaveza podobno 

napoveduje podrobnosti o njegovem drugem prihodu —kakšen bo svet takrat, kaj bo prišel storit in moč, ki jo bo imel, ko bo 

postavil svoje kraljestvo. Pravzaprav Sveto pismo nima dveh ločenih knjig, Stare in Nove zaveze, ampak je en a sama knjiga, z 

neprekinjenim sporočilom:  

“Jezus Kristus se vrača.” 

OBLJUBE  

Že v poglavjih Geneza 12 do 25 piše, da je Bog izmed vseh ljudi izbral enega človeka in obljubil, da bo ves svet blagoslovljen po 

njem. Ime tega človeka je bilo Abraham in to obljubo je nato ponovil pri sinu Izaku in vnuku Jakubu —ki je imel tu di ime Izrael. 

Zelo kmalu je ta ena družina dvanajstih plemen prerastla v velik narod in Bog je večkrat ponovil iste obljube drugim članom iste 

družine.  

Marija, Jezusova mati, je prišla iz te družine in do takrat, ko se je Jezus rodil v Izraelski narod, je zelo veliko ljudi iskalo odrešenika 

in kralja. Vsi so vedeli za obljube in so pričakovali, da bo nekdo, ki je velik in močan pregnal Rimljane, ki so se z njimi prepirali in 

postal njihov kralj. 

Tukaj je nekaj obljub, ki jih je Bog dal Izraelu:  

• “Za vedno bodo podedovali Izraelovo deželo . ” (Geneza 13:15)  

• “Hiša in kraljestvo kralja Davida bosta ustanovljena za vedno. ” (2 Samuel 7:16)  

• “V teh dneh se bo Juda rešil in Jeruzalem bo živel varno.” (Jeremija 33:16) 

Ko je bil Jezus star 30 let se je Izraelcem razodel kot Božji Sin. Mnogi so res verjeli, da je postal njihov Odrešenik in Kralj, vendar ga 

večina voditeljev ni sprejela. Niso verjeli, ali niso sprejeli tega, kar je Bog obljubil Mariji ali kar so angeli povedali pastirjem. Večina 

voditeljev ni verjela v njegove čudeže ozdravitve ali v njegove močne besede. V treh letih in pol so prepričali rimske vladarje, da 

so ga ubili. Tudi učenci so ga zapustili in zbežali. 

VSTAJENJE  

Toda Jezus ni ostal mrtev! Bog ga je dvignil iz groba in mu dal popolnoma novo življenje. Nikoli več ne bo umrl, sedaj je Kristus 

nesmrten. O sebi je rekel: “Vsa moč na nebu in na zemlji mi je dana.” Tedaj je zvenel kot Odrešenik in Kralj ! To je bil šele začetek 

! 

Jezusa ni videl nihče, ki vanj ni verjel. Ko je šel, je bila njihova priložnost, da ga izprašajo in napadejo. Videli in se pogovarjali z njim, 

so se samo učenci in privrženci. 40 dni po vstajenju je šel v nebesa in za seboj pustil obljubo —eno največjih obljub, kar jih je bilo 

kdajkoli danih .  

“Ta isti Jezus, ki ti je bil vzet v nebesa, se bo vrnil na isti način, kot je šel v nebesa. ” (Akti 1:11)  

To se še ni zgodilo. Zagotovo pa lahko iz povzetka Božjega načrta, o katerem smo že pisali, vidite, da bo Je zus Kristus drža l svoje 

obljube in se vrnil na zemljo.  



  

VRNITEV  

Zdaj si bomo za jasnejšo sliko, ogledali še nekaj odlomkov iz Svetega pisma:  

1. Bog je rekel, da bodo v Abrahamovi družini blagosloveljni vsi narodi na zemlji. (Geneza 12:3)  

2. Kralj sveta bo potomec kralja Davida. (Luk a 1:32)  

3. Ta kralj bo umrl, ampak ne bo ostal mrtev. (Psalm 16:8 -11)  

4. Po vrnitvi božjega sina, bo puščava zacvetela, človeška bolezen pa bo pozdravljena. (Izaija 35)  

5. Svet bo vodil Božji sin iz Jeruzalema. (Izaija 2:2 -5) 

Zato se zdi očitno, da je bil Božji načrt že od začetka poslati Svojega Sina kot Odrešenika in Kralja. Jezusovo rojstvo in življenje na 

zemlji naj bi ljudem omogočilo, da ga razumejo in da cenijo, kaj bo naredil, ko bo spet prišel.  

KAJ JEZUS DELA ZDAJ? 

Jezus je v nebesih, na Božji desnici pripravlja svoje kraljestvo. Zato nam je rekel naj molimo, “Pridi k nam tvoje kraljestvo ”. Kmalu 

bo! Jezus se bo vrnil iz nebes in na zemlji postavil Božje kraljestvo. Obudil bo mrtve, očistil svet in kraljeval na Davidovem prestolu 

iz Jeruzalema.  

ZNAKI  

Bog ni povedal datuma, ko se bo to zgodilo, vendar pa je dal nekaj znakov, ki namigujejo na to, kdaj lahko to pričakujemo. Spodaj 

je le nekaj “prerokb” Svetega pisma, kjer je omenjena Jezusova vrnitev.  

1 Judje se bodo vrnili v svojo domovino. (Jeremija 23:5 -8) — To se dogaja v današnjih časih!  

2 Težave po celem svetu, bodo zelo jasne vsem. (Luk a 21:25 -27) —To je bolj resnično zdaj, kot kadarkoli prej. 

3 Številni narodi sveta bodo grozili in napadali Izrael. (Zaharija 14:1 -11) —Gled ati moramo na to, da se bo to kmalu uresničilo. 

Vse bolj jasno je, da se postavlja scena za vrnitev Jezusa na zemljo. Ne vemo zagotovo, kdaj se bo vrnil, toda zagotovo lahko vidimo 

kaj se dogaja v svetu okoli nas. Prerokbe se uresničujejo. Celo Judom je bilo dovoljeno zapustiti Rusijo (glej Jeremija 23:8). To je 

prerokba, ki je bil a iz dolgega seznama izpolonjenih prerokb, izpolnjena pred kratkim.  

Torej, kaj boste storili glede tega? Boste počakali, da pride, preden kaj storite? Morda bo takrat že prepozno.  

Kristadelfijani se trudijo poslušati Božji klic in biti pripravljeni na našega Kralja Odrešenika (V jeziku Nove zaveze, Grško, “Je zus” 

pomeni ‘Rešitelj’ in “Kristus” pomeni ‘Kralj’.)  

Se želite pripraviti na njegovo vrnitev? Lahko vam pošljemo še eno knjižico o resničnih Svetopisemskih dejstvih ? JEZUS KRISTUS 

SE VRAČA ! 

Prosimo povejte nam, če želite izvedeti več o Svetopisemskem učenju in verovanjih Kristadelfijanov. Bi si želeli:  

• Knjižico kdo so Kristadelfijani? 

• Mesečno revijo Glad Tidings? https://gladtidingsmagazine.org/   

• Tečaj poštne korespondence? 

Ali pišite na: CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION c/o 404 SHAFTMOOR LANE BIRMINGHAM B28 8SZ.  

Kontakt: www.cbm4yu.com  

https://gladtidingsmagazine.org/
http://www.cbm4yu.com/

