
16. Miért várt Jézus ilyen sokáig?

2Péter 3:9

17. Mit tesz a legtöbb ember, amikor látják Jézust eljönni?

Jelenések 6:15-17

18. Kinyilatkoztatta Isten az emberiségnek Jézus második eljövetelének
idejét?

Máté 24:36

19. Miként éljünk, ha nem tudjuk, mikor jön el Jézus?

Máté 24:42-44

Emlékezzünk a következő tényekre a tanulmányunkból:
1. Jézus eljövetelét a világon mindenki látja. (Nem egy titkos esemény)

Jelenések 1:7.
2. Az ég felhőiben lesz látható. (Nem valahol a földön jelenik meg) Jelenések

1:7; Márk 14:62.
3. Tanítványai annak a Jézusnak ismerik fel, aki emberként élt a földön.

Ap. csel. 4:11.
4. A sírok megnyílnak, és szavára a halottak előjönnek. 1Thessalonika 4:16.
5. Népe a levegőben találkozik Vele. 1 Thessalonika 4:17.
6. Elviszi őket arra a helyre, amit készített nékik, amióta visszatért a

mennybe. János 14:2-3.
7. Akik elutasítják Jézust, eljövetelekor elpusztulnak. 2Thessalonika 1:7-9.
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22. Az áldott reménység

Mielőtt Jézus elindult volna a Gecsemánéba és a keresztre vezető
magányos úton, a következő ígéretet adta a tanítványoknak: „Elmegyek…
ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott le-
gyetek.” Ezt az ígéretét tanulmányozzuk most.
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1. Mit ígért Jézus vigaszul tanítványainak?

János 14:1-3

2. Biztosak lehetünk abban, hogy nem egy másik Jézus tér vissza?

Ap. Csel. 1:10-11

3. Mit mondtak az angyalok Jézus eljövetelének módjáról?

Ap. Csel. 1:11

4. Hogyan mutatta be második eljövetelét Jézus maga?

Lukács 21:27

5. Mihez hasonlította Jézus a második eljövetelét?

Máté 24:27
Ha becsukjuk szemünket, elrejtőzhetünk-e a villámlás elől? Nem fogjuk látni
fényességét?

6. Gyakorlatilag hányan fogják látni Jézus visszajövetelét?

Jelenések 1:7

7. Az élőkön kívül kik találkoznak még a visszatérő Krisztussal?

1Thessalonika 4:16-17
Korábban tanulmányoztuk, hogy a halottak sírjaikban nyugszanak. Amikor Jé-
zus visszajön, gyermekei, akár alszanak, akár élnek, egyesülni fognak Urukkal
és egymással. Micsoda örömteli pillanatok lesznek ezek!

8. Milyen más embercsoport fog feltámadni, hogy tanúja lehessen a
második eljövetelnek?

Jelenések 1:7; Márk 14:62
Nemcsak a Jézust megfeszítő katonák látják eljövetelét, hanem azok is, akik fe-
lelősek kereszthaláláért, mint például Kajafás, a főpap, aki elítélte Őt.

9. Mi történik azokkal, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmes-
kednek Neki?

2Thessalonika 1:7-9
Ahogy az előző két leckében tanultuk, Jézus visszajövetelekor a világ két táborra
oszlik, azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, és azokra,
akik megkapják a fenevad bélyegét, mert inkább emberi törvényeknek és hagyo-
mánynak engedelmeskednek, mint az Úrnak, aki meghalt értük.

10. Hogyan köszöntik Urukat azok, akik szeretik Jézust?

Ésaiás 25:9
Olvassuk el a nyolcadik verset is, hogy megláthassuk Isten csodálatos ígéretét
népe számára!

11. Milyennek mutatta be Jézus a világ állapotát eljövetele előtt?

Lukács 21:25-26, 31
Jézus sohasem ígérte, hogy béke lesz a világon eljövetelekor. Nem Jézus szavai
szerinti ma a világ állapota?

12. Kiktől óvott minket Jézus?

Máté 24:5

13. Mire figyelmeztetett Jézus azokkal kapcsolatban, akik szerint Jézus
titokban jön vissza?

Máté 24:23,26

14. Elegendő bizonyíték a csoda arra, hogy a csodatevő Krisztus, vagy egy
igaz próféta?

Máté 24:24-25

15. Milyen csalástól óvott Pál?

2Korinthus 11:15
Az utolsó csalás az lesz, hogy Sátán megjelenik ragyogó angyali lényként.




