
16. Mi történik ezután Sátánnal és követőivel?

Jelenések 20:11-15
Ez már az ítélet utolsó szakasza. Még a bűnösök is – látva életük feljegyzéseit
– elismerik Isten igazságosságát.

17. Mi lesz a bűnösök végső sorsa? Mennyire semmisülnek meg?

Malakiás 4:1
Ezt a megsemmisülést a Biblia második halálnak nevezi (Jelenések 21:8)

18. Miután a bűn végső gyökere is megsemmisül, milyen új dolgot tesz
Isten?

Ésaiás 65:17 (hasonlítsuk össze Jelenések 21:1 versével)

19. Miben fog különbözni az örök élet a mostanitól?

Jelenések 21:4

Milyen csodálatos lesz, amikor Isten világegyeteme ismét tiszta lesz! A végte-
len nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki
mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők
és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes
szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.

Nem akar-e Ön is ott lenni? Olvassa el Jelenések 22:14 versét, amely leírja,
hogy milyen nép fogja örökölni azt a gyönyörű várost. Tagjai leszünk-e az
üdvözültek seregének?
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24. Mi történik Jézus visszajövetele után?

Jézus második eljövetele áldott reménység mindazoknak, akik szívüket
Neki adták. Számukra ez az esemény nemcsak a vég, hanem a kezdet is.
Ebben a tanulmányban felfedezzük, hogy Isten Igéje szerint mi fog történni
Isten népével Jézus visszajövetele után. Megtudhatjuk azt is, hogy mi történik
azokkal, akik visszautasították Jézust.
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1. Mi történik Istennek Jézus eljövetelekor életben lévő népével?

1Thessalonika 4:17

2. Mi lesz Isten azon gyermekeivel, akik sírokban nyugszanak?

1Korinthus 15:52-53

3. Mi történik Istennek élő, valamint sírban nyugvó gyermekeivel?

1Korinthus 15:53-54

4. Hol fog Isten népe találkozni Urával?

1Thessalonika 4:17

5. Mit készít Jézus mennybemenetele óta?

János 14:2
János 14:3 világossá teszi, hogy Jézus visszatértekor arra a helyre viszi népét,
amelyet számukra készített.

6. Mi történik Jézus jövetelekor azokkal, akik visszautasították Őt?

2Thessalonika 1:7-10

7. Mi lesz az Őt elutasító halottakkal?

Jelenések 20:5

8. Melyik két feltámadásról beszélt Jézus?

János 5:28-29. 1.

2.

9. Kik jönnek elő sírjaikból az első feltámadáskor?

Jelenések 20:6

10. Mit tesz Isten népe az ezer év alatt, amikor Krisztussal uralkodik?

Jelenések 20:4 első rész
Pál apostol 1 Korinthus 6:2-ben azt magyarázza, hogy Isten népe egy napon
megítéli a világot. Ez lesz az ítélet második szakasza. Az ítélet célja az, hogy Isten
teremtményei meglássák Isten igazságos bánásmódját. Ha Isten kegyelméből azok
között leszünk, akik eljutnak arra a helyre, amelyet Jézus nekik készített, lehet,
hogy meglepődünk azon, hogy kik jutnak oda, és kik nem. De látni fogjuk, hogy
Isten igazságos.

11. Mi történik Sátánnal az ezer esztendő alatt?

Jelenések 20:1-3
A „mélység” itt ugyanaz a kifejezés, amelyet a Szentírás 1Mózes 1:2-ben a földre
alkalmaz. A szörnyű pusztítás, amely a második eljövetelkor történik (lásd
Jelenések 16:17-21), a földet lerombolva és kietlenül hagyja. Mivel nem marad
élve ember, akit kísérthetne, Sátán képtelen lesz gonosz munkáját folytatni. Isten
úgy kötözi meg őt, hogy nem lesz lehetősége rossz dolgok véghezvitelére.

12. Mikor támad fel a többi halott?

Jelenések 20:5

13. Milyen hatást vált ki Sátánból a második feltámadás?

Jelenések 20:8

14. Mi mutatja, hogy nem változott meg sem Sátán, sem követői?

Jelenések 20:7-9

15. Hogyan fog Isten népe visszatérni a földre?

Jelenések 21:2
A 14. kérdésnél a 9. versben olvastuk, hogy Sátán és követői körülfogják a szeretett
várost. A Jelenések könyve 21. rész leírja a várost és annak földre szállását. A vá-
ros több mint egy építmény; Isten népe számára készült, akiket gyakran Krisztus
menyasszonyaként ír le az Ige (lásd Jelenések 19:7-8, 2Korinthus 11:2 és Ésaiás
54:5). Isten gyermekei a város polgárai.




