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PISMO ŚWIĘTE JASNO UCZY, ŻE...
Bóg Ojciec jest jedynym Stworzycielem nieba i
ziemi, „który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z
ludzi, ani widzieć nie może” (1 Tym. 6:16).
Jezus Chrystus, Syn Boży, „pierworodny wszystkich
rzeczy stworzonych” (Kol. 1:15), „sam się poniżył,
będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci
krzyżowej” (Filip. 2:8), aby dać okup za wszystkich (1
Tym. 2:6). Umarł, lecz Bóg Go „wzbudził od umarłych i
posadził po prawicy swojej w niebiesiech” (Efez. 1:20).
Człowiek Adam zgrzeszył i przez niego „grzech
wszedł na świat, a przez grzech śmierć” (Rzym. 5:12).
Dusza ludzka umiera, oczekując w stanie snu śmierci
zmartwychwstania ciał na ziemi.
Nowe Stworzenie zostało zapoczątkowane przez
Jezusa Chrystusa chrztem w Jordanie. Otworzył
On „drogę nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Żyd. 10:20). Drogą tą
kroczyć może każdy, kto zaprze samego siebie i otrzyma chrzest z wody i z ducha na odpuszczenie
grzechów. Jeżeli wytrwa aż do śmierci, stanie się uczestnikiem żywota i nieśmiertelności i wraz z Chrystusem
Panem zasiądzie na Jego tronie.
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Duch Święty to moc i wpływ Boży, z którego obecnie
korzystają jedynie uczestnicy wysokiego, niebiańskiego
powołania, ale wkrótce zostanie wylany na wszelkie ciało, gdy nadejdą błogosławione czasy ochłody od
obliczności Pańskiej (Joel 2:28, Dzieje Ap. 3:20).
Wtóra Obecność czyli „czas naprawienia wszystkich
rzeczy” (Dzieje Ap. 3:21) obejmuje czas końca, w
którym żyjemy, oraz przyszły czas objawienia dla całego świata, mocy królestwa Chrystusa, który będzie
królował wraz ze swym Kościołem przez 1000 lat (Obj.
21:6).
Królestwo Boże poprzez zmartwychwstanie
sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Dzieje Ap. 24:15)
stanie się udziałem każdego człowieka przychodzącego
na świat (Jan 1:9). Po tysiącletnim okresie przywracania
doskonałości człowieka i wytracania tych, którzy psują
ziemię, Chrystus odda królestwo Bogu Ojcu i sam
będzie Mu poddany, „aby Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor. 15:25-28). „A śmierci więcej nie będzie,
ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły” (Obj. 21:4).
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