
Oldal 1

Jézus Krisztus második eljövetele a Földre.

Az Úrral a levegőégben találkozunk. 1.Thessz.4.17 Az Úr a Földre jön vissza az Olajfák hegyére. Zak.14.4.
Az Úr maga gyűjt össze bennünket. 1. Tehessz.4.16 Kiküldi az angyalait, összegyűjteni a konkolyt. Mát.13.30,36-43

1:Kor.15.50.53 Test és vér emberek a földön maradnak. Zak.14.9-19

Mt.13.24-30,36-43

Isten trombitaszava fog szólni. 1.Thessz.4.16. Angyal trombitája. Mt.24.31
1.Thessz.5.1-6. Minden szem meglátja Őt. Jel.1.7

Csak az Egyházért jön vissza az Úr. Izraelért jön. Zak.12.10
1.Kor.15.51 Mt.24.

Mt.25.31-46

Dániel 70. évhete követi. Dán.9.24-27 Az ezer éves királyság követi. Jel.20.4-6
Beteljesedik Dániel 70 évhete.

A megvásárolt birtok megváltása. Ef-1.13-14 Háború előzi meg a visszajövetelét. Jel.19.11-21
Mi nem tudjuk mikor jön vissza. Ők tudják mikor jön vissza.

Mt.24. Mt. 24.

Jólét idején. Mt. 24. Pusztulás és ítélet idején. Mt. 24.
Nem volt megírva az Ószövetségben. Meg volt írva az ószövetségben. Dán.9.
Szempillantás alatt történik. Időszak alatt történik
Csak a hívők látják Krisztust. Minden szem meglátja Őt.
Titok. 1Korinthus 15. Nyílt üzenet.
Bármikor megtörténhet. Kijelöl időpontban érkezik.
Felmentés az Isten haragja alól. Isten haragját átélik.

2Thess.2.6.
Konkrét jel és figyelmeztetés nélkül jön. Jelek előzik meg.

1Péter Mindenkinek egyértelmű lesz.

Megelőzi az Egyház elszakadása a hittől.

Jézus Krisztus visszajövetele a felhőkig. A Nyomorúság 
7 éve előtt

A testünk romlandóból romolhatatlanná 
válik/nem test és vér lesz.
A hívők elragadtatnak, a hitetlenek itt 
maradnak.

1.Thessz.4.16-
17., 2 Thessz.2.

Akkor hitetlenekhez jön vissza, a hívők már 
elragadtattak.

A zsidó esküvő mintájára/7 év a 
Mennyben

Ján.14.1-3, 
Ézs.26.20-21.

Dániel utolsó 7 éve után a Földre tér vissza a 
szentjeivel.

Tolvajként jön el az Úr. Betör és kikapja a 
legértékesebbet.

Az Úr titokba tartotta az időpontját, 
egyedül Pál kapott kijelentést erről.

Részletesen beszélt erről Jézus a 
tanítványainak.

Jézus Krisztus bírói széke elé állunk 
akkor.

2.Kor.5.10, 
1.Kor.3.9-15

Jézus megítéli a nemzeteket, jobbra, vagy 
balra.

Akkor lesz, amikor a pogányok ideje 
betelik/miután a szülési fájdalmak 
sokasodnak.

Róma 11.25., 
Mikeás 5.3.

Szülési fájdalom, de nem a vég. A 
nyomorúság kezdete.

Emeljétek fel szemeiteket, mert elközelgett a 
megváltásotok.

Utána jelenik meg az antikriszus. Az antikrisztust legyőzi Jézus Krisztus.

Csúfolódók támadnak, hogy nem jön 
vissza.

Minden reggel gondoljunk rá, talán ma 
lesz meg.

Ide tartozik a 10 szűz példázata, a gonosz 
szolgáé, a tálentumoké, a juhok és kecskéké.

Reményteljes, tüzes szív, melyet a világ 
nem olt ki
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