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Αυτή είναι η τελευταία ∆ήλωση του Ιησού, που
καταγράφεται στη Βίβλο.
Ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε να έρθει και πάλι ορατα
(Iωάννης 14:1-4; Πράξεις 1:11; Αποκάλυψη 22:7).
Σε αυτή τη σαφή ∆ήλωση Tου, λείπει ωστόσο η στιγµή της
επιστροφής Tου. Για να αποφυγουµε διαφορες Eικασίες,
εχει απογορεψει κάθε ειδος υπολογισµου, σχετικά µε τον
τρόπο της έλευσης Tου (Mάρκον 13:32).
Η αποστολή του προς εµας, στο πλαίσιο της επιστροφής
του είναι
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Aγρυπνείτε!
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„Να προσέχετε, να αγρυπνάτε και να προσεύχεστε, γιατί
δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός αυτός, όπως, για
παράδειγµα, ένας ξενιτεµένος που άφησε το σπίτι του κι
ανάθεσε στους δούλους του την εξουσία και στον καθένα
το έργο του και στο θυρωρό πρόσταξε να αγρυπνάει. Ν'
αγρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο
Κύριος του σπιτιού, το βράδυ ή τα µεσάνυχτα ή την ώρα
που λαλεί ο πετεινός ή το πρωί. Μήπως, όταν έρθει
ξαφνικά, σας βρει να κοιµάστε. Και ό,τι λέω σε σας, σε
όλους το λέω: Αγρυπνείτε!“ (Maρkoν 13:33-37;
Matθaiov 24:36-44).

„Να προσέχετε, να αγρυπνάτε και να προσεύχεστε, γιατί
δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός αυτός, όπως, για
παράδειγµα, ένας ξενιτεµένος που άφησε το σπίτι του κι
ανάθεσε στους δούλους του την εξουσία και στον καθένα
το έργο του και στο θυρωρό πρόσταξε να αγρυπνάει. Ν'
αγρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο
Κύριος του σπιτιού, το βράδυ ή τα µεσάνυχτα ή την ώρα
που λαλεί ο πετεινός ή το πρωί. Μήπως, όταν έρθει
ξαφνικά, σας βρει να κοιµάστε. Και ό,τι λέω σε σας, σε
όλους το λέω: Αγρυπνείτε!“ (Maρkoν 13:33-37;
Matθaiov 24:36-44).

Σε αυτά τα σηµεια δεν αναφερεται η αορατη παρουσία
Του (από το 1914) αλλά η ορατή επιστροφή
Του (Αποκάλυψη 1:7, Λουκάν 21:27).
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Ειδη απο την Αναλυψη Του προς τον ουρανο, κατά το έτος
33 µ.χ. Ο Ιησούς Χριστός είναι αόρατα παρόντος, oπως το
υποσχέθηκε στο Mατθαίον 28:20
„Κι από τώρα, εγώ είµαι µαζί σας όλες τις µέρες
ως τη συντέλεια του κόσµου "
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„Εκείνος που πέθανε και µάλιστα αναστήθηκε είναι ο ίδιος
ο Χριστός, ο οποίος και είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος
και µεσιτεύει για µας."
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Σύµφωνα µε τα δικά του λόγια, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει
και πάλι ορατός (Iωάννης 14:3 Mατθαίον 24:44
Αποκάλυψη 3:11)
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Kαµία αλλη ειδική ∆ιδασκαλία του ανθρώπου δεν µπορει
να τον εµποδισει.
Εξακολουθεί να έχει "όλες τής εξουσίες στον ουρανό και
στη γη". για να εκτελέσει το σχέδιο Tου Θεού.
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Περιµένετε εσεις την έλευση του Ιησού Χριστού?
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Θα σάς βρει εσάς ο Ιησούς Χριστός µε την ορατή
έλευση Tου, αγρυπνους ή κοιµοµενους?
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Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούµε γράψτε µας:

info@exodus-info.de
www.exodus-info.de
ή καλέστε µας στο:
+49-(0)89 923 966 82
+49-(0)721 151 538845
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