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10. DRUHÝ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA
Každý rok, v období Vánoc, oslavujeme narození Ježíše Krista. Je to čas radosti a štěstí a také
čas pro zamyšlení. Ale věděli jste, že na každé proroctví týkající se prvního příchodu Krista ve
Starém zákoně, připadá osm proroctví zmiňujících jeho druhý příchod? V Bibli je Ježíšův návrat
uváděn na více než 1500 místech. V Novém zákoně je návrat našeho Pána zmiňován dokonce
v každém pátém verši. Tak důležitá je to událost! Bylo to i nejoblíbenější Ježíšovo téma a
poměrně často o něm hovořil. V dnešní lekci se budeme zabývat tím, co nám Bible říká o této
úžasné události – tedy o příchodu Krista.
1. Jaký slib dal Ježíš svým učedníkům ohledně svého návratu? Jan 14,1-3
___________________________________________________________________________
2. Co řekl Ježíš, že udělá, až se vrátí? Matouš 16,27
___________________________________________________________________________
3. Jak je v Bibli popsán způsob, kterým se Ježíš vrátí na zem? Zjevení 1,7; Skutky 1,9-11
___________________________________________________________________________
4. Bude jeho příchod tajnou a tichou událostí? Žalm 50,3- 4
___________________________________________________________________________
Pozn.: Jeho příchod nebude tajný. Bible říká, že každý si bude vědom toho, že tato vrcholná událost
právě nastává. Bude to velmi reálná, viditelná a slyšitelná událost.
5. Co budou dělat andělé v době Kristova příchodu? Matouš 24: 30, 31; 25: 31
___________________________________________________________________________
Pozn.: Když jeden anděl odvalil kámen od Kristovy hrobky, římští vojáci zůstali jako mrtví, oslněni
zjevem anděla, který vypadal „jako blesk“. (Matouš 28: 2, 3). Představ si tu nádheru - „desetitisíce
desetitisíců a tisíce tisíců“ (Zjevení 5,11) andělů přicházejících s Kristem.
6. Co se stane s těmi, kteří jsou „v Kristu“ v době jeho příchodu? 1. Tesalonickým 4,16-17
___________________________________________________________________________
7. Co budou v tomto čase dělat ti, kteří nejsou „v Kristu“? Zjevení 6,15-17
___________________________________________________________________________
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Pozn.: Toto je jeden z nejsmutnějších výjevů z Bible - lidé, kteří vědomě a opakovaně odmítají toho,
který je tolik miluje, si teď konečně uvědomují, že jsou ztraceni. Jak žalostné, když to pro ně mohlo
dopadnout úplně jinak.
8. Co se stane s našimi těly, až se Kristus vrátí? 1. Korintským 15,51-54
___________________________________________________________________________
Závěr: Příchod našeho Pána nebude tajnou událostí, ale spíše tou nejúžasnější, kterou kdy tento
svět viděl. Pro některé to bude nejkrásnější událost a pro jiné zas ta nejděsivější.
Bůh si přeje, abychom s ním byli v nebi všichni, ale nemůže nutit ty, kteří ho odmítají. Nemůže
vzít s sebou ty, kteří tam být nechtějí. Už nikdy více nemůže riskovat opětovné narušení
harmonie v nebi.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 10 – Druhý příchod Ježíše Krista
1 – Připravuje pro nás místo
2 – Odmění nás podle našich skutků
3 – Sestoupí z nebe na oblacích
4 – Ne
5 – Budou Ježíše doprovázet
6 – Setkáme se s Ním v oblacích
7 – Budou se chtít před Ním schovat
8 – Stanou se nepomíjitelnými a nesmrtelnými
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