
№ 10 
Второто пришествие на Христос 

 
Ежегодно християните празнуват Рождество Христово – Неговото Първо 

пришествие. Но се оказва, че от всяко старозаветно пророчество за първото идване на 
Христос произлизат осем пророчества за неговото Второ пришествие. 
Завръщането на Христос се споменава в Библията повече от 1500 пъти. В Новия завет 
всеки пети текст говори за неговото завръщане. За Исус най-любимата тема на разговор 
винаги е била Неговото завръщане за възлюбените му чеда. Какво възвестява Библията 
за това феноменално събитие – Второто Пришествие на Христос? 
 
1. Какво е обещал Исус на своите ученици относно своето завръщане? 
Йоан 14:1-3 
 
 
2. Какво ще направи Исус, когато се върне? Матей 16:27 
 
 
3. В какъв образ ще се завърне Исус? Откровение 1:7; Деяния 1: 9-11 
 
 
4. Тайно и тихо ли ще бъде ли Неговото Пришествие? Псалом 49:3,4 
 
 
 Пришествието на Христос няма да е тайно. Библията казва, че всички ще 
знаят за това глобално събитие! Всички ще чуят и видят Пришествието на Христа! 
 
5. Какво ще правят ангелите при пришествието на Христос?  
Матей 24:30,31; 25:31 
 
 
 Когато един ангел отмества камъка от гробницата на Христос, римските 
войници падат като мъртви, ослепени от славата на ангела, понеже “видът му беше 
като мълния” (Матей 28,2,3).  Представяш ли си великолепната слава на „огромното 
множество и хиляди по хиляди” (Откровение 5:11) ангели, които идват с Христос! 
 
6. Какво ще се случи с тези, които са “в  Христос”, когато той дойде?  
1 Солунци 4:16,17 
 
 
7. Какво ще правят тези, които на са “в  Христос”, когато той дойде?  
Откровение 6:15-17 



 
 
 Ето една от най-печалните илюстрации, намиращи се в Библията – хора, 
съзнателно и последователно отхвърлящи Този, който толкова ги обича, в края на 
краищата осъзнават, че са изгубени. Колко е тъжно това, когато всичко би могло да 
бъде иначе. 
 
8. Какво става с нашите тела, когато Христос се завърне? 1 Коринтяни 15:51-54 
 
 
 
 Заключение: Второто пришествие на нашия Господ няма да бъде тайно. 
Неговото пришествие ще бъде най-неописуемото събитие в историята на този 
свят. 

За едни това събитие ще е едно от най-чудесните и дългоочаквани, за други 
– най-ужасното и най-страшното. Бог иска всички хора да бъдат в неговото 
царство, но той не иска да потисне свободата на нито един човек. Той не може да 
вземе в Небесното Царство тези, които не искат да бъдат там. Той не иска да 
рискува щастието на цялата вселена.  


