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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

6. üzenet 

Felkészülésünk az Úr eljövetelére (1) 
Vigyázzunk és legyünk készen 

Igeolvasmány: Mt 24,37-44; Lk 17,26-27; 21,34-36; Jel 3,10; 2Kor 2,10; Jel 12,5; 14,1. 4b;  
Ef 3,16-17a; Mt 25,1-13; 2Kor 11,2; Péld 20,27; Róm 8,16; 9,21. 23-24; Ef 5,17-18; 6,18;  

Mt 22,2. 11-14; Jel 19,7-9 

I. Az Úr szavai a Máté 24,32-44 részben arról szólnak, hogy vigyázzunk és 
legyünk készek: 

A. „Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is” – 
37. vers: 
1. A gonosz életvitel állapotai, amelyek elkábították Noé nemzedékét az özönvíz előtt, 

ábrázolják az embernek a nagy nyomorúság előtti és az Úr eljövetele előtti 
életvitelének veszedelmes állapotát – 3. 21. 27. 37. 39. vers; Lk 17,26-27. 

2. Ahhoz, hogy részt vegyünk a korai győztesek elragadtatásában, le kell győznünk az 
ember mai életvitelének bódító hatását – 21,34-36. 

B. „Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony 
őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik” – Mt 24,40-41: 
1. A felvétetés a nagy nyomorúság előtti elragadtatást jelenti – 21. vers; Jel 3,10: 

a. Az elragadtatás azt jelenti, hogy felvétetünk az Úr jelenlétébe; ha fel akarunk 
vétetni az Úr jelenlétébe, akkor az Ő jelenlétében kell lennünk ma – Lk 21,36; 
2Kor 2,10. 

b. Az elragadtatás elsősorban nem a mi élvezetünkre van, hanem Isten élvezetére, 
Isten ökonómiájára és Isten céljának beteljesedésére – Jel 12,5; 14,1. 4b. 

2. Az, aki felvétetik, érett az életben, a másik pedig nem. 
3. Amint az Úr eljövetelét várjuk és reméljük, hogy elragadtatunk, egy 

kiegyensúlyozott emberi életet kell élnünk úgy, hogy hűek vagyunk a mindennapi 
kötelességeinkben – 2Thessz 3,6-15. 

C. „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok” – Mt 24,42: 
1. A győztesek lesznek az éberek, akik el fognak ragadtatni a nagy nyomorúság 

eljövetele előtt – 21. vers. 
2. „Vigyázzatok azért, minden időben imádkozván, hogy méltókká tétessetek arra, 

hogy kimenekedjetek mindazokból, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az 
embernek Fia előtt” – Lk 21,36: 
a. Méltókká tétetni itt azt jelenti, hogy van erőnk és képességünk; az erő és a 

képesség a nagy nyomorúságból való kimenekülésre az éberségből és az 
imádkozásból jön. 

b. Az embernek Fia előtti állás a Jelenések 14,1-ben való állásnak felel meg; ez azt 
jelenti, hogy az elragadtatott győztesek a Megmentő előtt fognak állni Sion 
hegyén a mennyekben a nagy nyomorúság előtt. 

c. Az, hogy felvétessünk a trónon ülő Krisztushoz, sajátos módon történő 
könyörgésünkön múlik. 

D. „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az 
embernek Fia” – Mt 24,44: 
1. Azáltal készülünk fel az Úr eljövetelére, hogy imádkozunk az életben való 

növekedésünkért és érettségünkért – vö. 2Pt 1,5-11. 
2. Készen állni arra, hogy elragadtassunk, azt jelenti, hogy a legnagyobb mértékig 

megtelünk Krisztussal – vö. Ef 3:16-17a. 

II. Az Úr szava a Máté 25,1-13-ban az egy példabeszéd az éberségre: 
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A. „Akkor hasonlatos lesz a mennyek királysága ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő 
lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé” – 1. vers: 
1. A hívőket, az élet szempontjából tekintve, a szüzek jelképezik – 2Kor 11,2. 
2. A lámpások a hívők szellemét jelképezik, ami olajként Isten Szellemét tartal-

mazza – Péld 20,27; Ésa 61,1; Héb 1,9; Róm 8,16. 
B. „Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat; az 

eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben” – Mt 25,3-4: 
1. Az edények a hívők lelkeit jelképezik – Róm 9,21. 23-24. 
2. Az olaj megléte a lámpásunkban azt jelenti, hogy ott van a szellemünkben lakozó 

Isten Szelleme. 
3. Az edényünkben olajat vinni azt jelenti, hogy Isten Szelleme bennünk megtölti és 

átitatja a lelkünket. 
4. A Szellem az újjászületett szellemünkben van, de az a kérdés, hogy vajon van-e 

tartalék a Szellemből a lelkünkben. 
C. „A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a 

mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne 
elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak” – 
Mt 25,8-9: 
1. Meg kell fizetnünk az árat ahhoz, hogy a Szellem megtöltse a lelkünket – 4. vers: 

a. Az ár olyan dolgokat foglal magába például, mint a világ feladása, elbánás az 
énnel, az Úr mindenek felett való szeretése és veszteségnek számítani mindent 
Krisztusért. 

b. A Szellem, aki bejött a szellemünkbe ingyen adatott, de az átitató Szellem, hogy 
a lelkünket megtöltse, nincs ingyen. 

c. Azután, hogy a Szellem a miénk lett a szellemünkben, meg kell fizetnünk az árát 
a Szellem további betöltéséhez azért, hogy tartalékunk legyen az olajból. 

2. Ébernek lenni azt jelenti, hogy megtelünk a Szellemmel – 13. vers; Ef 5,17-18: 
a. Ébernek lenni azt jelenti, hogy naponta olaj vásárlásával felkészítjük magunkat. 
b. Ha megengedjük a Szellemnek az egész lényünk átitatását, akkor vagyunk éber 

emberek, késszé téve magunkat az Úr eljövetelére. 
3. A lelkünknek a Szellemmel való átitatását és megtöltését nem lehet egy nap alatt 

elvégezni; ez élethosszig tart. 
4. Mivel nem tudjuk, hogy mikor fogunk meghalni, úgy kell késszé lennünk, mielőtt 

meghalunk, hogy elegendő olajat gyűjtünk össze az edényünkben – Mt 25,4-5. 
5. Az imádkozáson kívül nincs más módja annak, hogy olajat nyerjünk el; az imádság 

által több Szellemet kapunk – Ef 5,18; 6,18. 
6. Az, hogy vajon korán elragadtatunk-e a menyegzőre való belépéshez, az a 

Szellemből való naponkénti vásárlásunktól függ – Mt 25,10-12: 
a. Ahhoz, hogy alkalmasak legyünk az elragadtatásra a Vőlegény menyegzőjére 

való belépéshez, megköveteli, hogy átmenjünk a szellemi olaj összegyűjtésének 
hosszú időszakán – 22,2. 11-14; Jel 19,7-9. 

b. Az elegendő olaj lesz a belépőnk a menyegzőre – Mt 25,10. 
  

51


