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A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

25. hitelv

Krisztus második eljövetele
Mivel várjuk a mi boldog reménységünket,
a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését”
(Tit 2:13).
Jézus sürgető hívása így hangzik: „Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok,
hogy melyik órában jön el a ti Uratok” (Mt 24:42). Ha Jézus ma jönne el, készen várnád-e? Vágysz-e arra, hogy azzal legyél örökre, aki minden képzeletedet felülmúlóan szeret téged? Készen vagy-e Jézus eljövetelére?

Elöljáróban
A Csillagok háborúja c. film és más, bolygók inváziójáról szóló tv-programok világában nőttél fel. Honnan lehetsz biztos abban, hogy az égen feltűnő vakító fény nem valami csalás, vagy ahogy a Biblia mondja, nem Sátán
egy újabb megtévesztése? Hiszel-e valóban Jézus csodálatos ígéretében,
amit Jn 14:1-3 verseiben olvasunk? „Ne _____________________________ a ti
___________________: _________________ Istenben, és __________________
énbennem. Az én Atyám házában sok ____________________ van, ha nem
így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek ______________
készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet ________________
nektek, ______________________ _____________________, és magam mellé
______________ titeket, hogy ahol én vagyok, ott ___________________ ti is.”
Amikor Jézus visszatér, honnan tudhatod, hogy valóban Ő az? Ad-e a
Biblia elegendő információt, hogy biztos lehess benne? Kiket visz el magával?
Az egész teremtett családját szeretné magával vinni a mennybe. De ha
ezt megtenné, akkor már nem lenne többé menny a menny. Kellemetlen és
bűnnel teli hely lenne – tele olyan emberekkel, akik gyűlölnek, megsebeznek, pusztítanak és ölnek –, olyan, mint a mostani földünk.
Jézus elmondta nekünk, hogyan lehetünk készen. „A reménység
_______________________________ __________________________________
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________________________ mert _________ az, aki ______________________
tett” (Zsid 10:23).

Mérlegelésre
Honnan tudhatom majd, hogy valóban Jézus az, aki eljön, és nem az
ördög művel csodát, hogy megtévesszen?
1. Hihetünk Jézus ígéreteiben. Jézus a tanítványokkal és a prófétákkal
együtt mondta, hogy Ő újra visszajön. Hihetünk ezekben az ígéretekben,
ahogy Isten Igéjében írva találjuk.
a. Jel 22:20: „Bizony, hamar ______________________________________.”
b. Júd 14: „Íme, ________________ az Úr szent ______________________.”
2. Jézus visszatérése valóságos, szó szerinti és személyes. Amikor felemeltetett, angyalokat küldött, akik kijelentették, hogy ugyanez a hús-vér Jézus
fog visszatérni, ugyanúgy, ahogy látták Őt felmenni.
a. ApCsel 1:11: „Ez a ___________, aki felvitetett tőletek a _____________,
______________ jön el, ahogyan láttátok őt _________________________ a
mennybe.”
3. Krisztus visszatérése minden ember számára és mindenütt látható lesz.
Bárhol leszünk is a földön, ha élünk, meglátjuk Őt visszajönni.
a. Jel 1:7: „Meglátja minden _____________________________________.”
b. Mt 24:30: „______________________ az _____________________ eljönni
az ég ________________ nagy _________________ és __________________.”
c. Semmi sem lesz titokban. „Ahogyan a ____________________________
keletről támad, és ellátszik _____________________, úgy lesz az Emberfiának
az __________________________ is” (Mt 24:27).
Egy család a singapuri tengerparton állva figyelte a felhőkből a tengerbe cikázó fényes villámokat. Amikor behunyták a szemüket, akkor is láthatták a sötét égbolton átívelő, csodálatos fénycsíkokat. Sokkal nagyszerűbb
lesz az, amikor Jézus visszatér az angyalaival! Akkor minden szem meglátja
a ragyogó dicsőségét.
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4. Krisztus visszatérése hallható lesz.
a. 1Thessz 4:16: „Mert amint felhangzik a riadó ______________________,
a főangyal _______________ és az Isten ____________________, maga az Úr
fog ______________________ a mennyből.”
b. Mt 24:31: „Elküldi __________________ nagy ______________________.”
5. Krisztus visszatérésekor következik be a dicsőséges feltámadás.
a. 1Thessz 4:16: „_____________________ ___________________________
a Krisztusban _________________________.”
b. Mt 16:27: „Mert eljön az Emberfia _______________ ________________
angyalaival együtt.”
c. Írd le a dicsőséget, amelyre a Jel 19:11-16 utal!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sátán nem tudja utánozni a hűségesek világméretű feltámadását,
amelyben minden földrész és generáció érintett lesz.
6. Krisztus az eljövetelekor minden szentet összegyűjt, hogy vele legyenek.
a. 1Thessz 4:17: „Azután mi, akik élünk, és megmaradunk, _____________
együtt (a feltámadt szentekkel, 16. vers) _______________________________
_______________________ az ___________ fogadására a levegőbe.”
b. Mi fog történni az élő hívőkkel? Új, tökéletes testet kapnak. „Mert e
romlandó testnek ___________________________________ kell öltöznie, és e
_____________________________ ____________________________________”
(1Kor 15:53).
7. Milyen pusztító rémület járja át az elveszetteket, a hitetleneket?
a. 2Thessz 2:12: „Mindazok elvegyék ___________________________, akik
nem hittek az ______________________________.”
b. Róm 1:32: „Ők ugyan megismerték Istennek azt az ________________,
hogy akik ilyeneket cselekszenek, _______________________ a
_______________________.”
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c. A Jel 6:16 beszél az elveszettek iszonyatos kiáltásáról: „Így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: _______________________ ránk, és rejtsetek el minket a királyi ________________________ ülő ____________________ elől, és a
______________________ ______________________ elől.”

Gyakorlati alkalmazás
Honnan tudhatjuk, hogy mikor közeledik Krisztus visszajövetele? Ad-e a
Biblia meghatározott, fontos jeleket?
1. Jelek a természeti világban.
a. Jel 6:12: földrengések.
b. Mt 24:29, 30: jelek a napban és a holdban. Add meg az időpontot,
amikor ez a jel beteljesedett!
___________________________________________________________________
c. Jel 6:13: a csillaghullás. Mikor volt látható ez a jelenség?
___________________________________________________________________
2. Jelek a vallásos világban.
a. Nagy vallási ébredés. Az evangéliumot prédikálják az egész földön.
„Az örök _____________________________________ volt nála, és hirdette
azoknak, akik a ___________________ _______________________” (Jel 14:6).
„Az ismeret ___________________________________________” (Dán 12:4).
b. Erkölcsi és lelki hanyatlás, a bűnözés növekedése, szexuális bűnök.
Sorolj fel néhányat az utolsó napok jeleiből a 2Tim 3:1-5 versei alapján!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c. A vallásszabadság hanyatlása.
Jel 13:15-17: „Akik nem ________________________ a fenevad képmását,
azokat mind _________________________. És ___________________________
neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket,
szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy ___________________________
______________________ jelöltessen meg, és hogy senki se ______________
vagy ____________________, csak az, akin ________________________ rajta
van a ___________________ neve vagy nevének a száma.”
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3. Katasztrófák, elemi csapások és háborúk.
Olvasd el Lk 21:10, 11 verseit, és sorold fel ezeket a jeleket:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Kulcsszavak
Feltámadás: újra felkelni vagy megjelenni, életre kelni erőben.
Választottak: azok, akik az Istenbe vetett hit által üdvözülnek.
Elragadtatás: az élő szentek élik át, akik Jézus visszatérésekor felvitetnek,
hogy találkozzanak vele, anélkül hogy halált látnának.

A különbség
Első advent: Jézus megszületése Betlehemben mintegy 2000 évvel ezelőtt, hogy meghaljon az emberiség bűneiért.
Második advent: Jézus második eljövetele, amikor dicsőségben eljön az
angyalokkal együtt, hogy magával vigye mindazokat a mennybe, akik elfogadták Őt Megváltójuknak.

Õszintén hiszem
Miután elolvastad az alábbi kijelentéseket, jelöld meg a négyzetekben
azokat, amelyek kifejezik az elkötelezettségedet!
1. Krisztus második eljövetelekor az egész világ imádkozni fog. Most kell
választanom, hogy melyik imádságot akarom majd akkor elmondani.
 „Így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: Essetek ránk, és rejtsetek el
minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a Bárány haragja elől, mert eljött
az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg?” (Jel 6:16, 17).
 „Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!” (Ézs 25:9).
2. Amikor Jézus eljön, mit fog mondani nekem?
 „És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7:23).
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 „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot” (Mt
25:34).
Feltetted-e már a kérdést, hogy miért késik Jézus eljövetele?
Az ékszerész 960 Celsius-fokon olvasztja meg az ércet. A szennyező
anyagok fokozatosan jönnek fel a felszínre, amit aztán lefölöz. Ezt ismételgeti újra és újra, óvatosan dolgozik a megolvadt anyaggal. Amikor már
meglátja a saját arcát tükröződni tisztán és tökéletesen, akkor tudja, hogy
most már csak a tiszta ezüst maradt.
Jézus most ugyanígy tesz velünk is. „Krisztus láthatóvá kíván lenni minden követője életében” (Jézus élete, 733. old.). Igen, drága barátaim, „Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az Ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja”
(Krisztus példázatai, 40. old.).

Imádságom
Drága Atyám!
Kérlek, távolíts el mindent, ami megrontja, bemocskolja vagy tönkreteszi
Jézus tükörképét az életemben! Tölts be a szereteteddel, szentségeddel és
alázatosságoddal, hogy tökéletesen visszatükrözhesselek téged! Jöjj hamar, Uram, Jézus! Ámen.

6

