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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

1. üzenet 

Az Ő eljövetelének az ígérete 

Igeolvasmány: Ef 5,27; Jel 21,2; 2Pt 3,3-4. 8-9; Mt 24,43. 29-30; Dán 2,34; 7,13-14; Zak 14,4. 5b; 
Mt 26,64; Csel 1,11; Héb 9,28; Jel 1,7; 3,3; 16,15; 22,12. 20; Róm 8,21-23; Jel 11,15; 

Ésa 11,4. 6-9; 32,1-2; 2,4; Ezék 47,12; Ésa 35,5-6; 33,24; 35,1; Mt 13,41-42 

I. Isten örökkévaló célja az, hogy elnyerjen Magának a földön egy dicsőséges 
menyasszonyt azáltal, hogy az életét és a természetét a hívőibe juttatja, hogy 
Magával megegyezővé tegye őket, hogy ők a párja, a menyasszonya legyenek – 
1Móz 2,21-23; Ef 5,27; Jel 21,2. 

II. A Bibliában van egy csodálatos ígéret az Úr visszajöveteléről; az 
Ótestamentumtól az Újtestamentumig minden könyv érinti az Úr 
visszajövetelének témáját – 2Pt 3,3-4. 8-9:  

A. A Bibliatudósok megszámolták, hogy hány alkalommal szól az Újtestamentum erről a 
témáról, és azt mondták, az Újtestamentum minden húsz verse közül egy beszél az Úr 
visszajöveteléről. 

B. A Teremtés könyvétől a Malakiás könyvéig az Ótestamentum ismételten beszél 
Krisztus második eljöveteléről; ugyanez az Újtestamentumban is igaz; ez a téma a 
Biblia legnagyobb témája: 
1. Krisztus második eljövetele meg lett ígérve az Ótestamentumban – Zsolt 72,6-17; 

110,1-3; 118,26; Dán 2,34; 7,13-14; Zak 14,4. 5b. 
2. Krisztus második eljövetele meg lett ígérve az Evangéliumokban és Cselekedetek 

könyvében – Mt 24,30; 26,64; Csel 1,10-11. 
3. Az Úr visszajövetele a Levelekben is meg lett ígérve – 1Thessz 1,10; 2,19; 3,13; 4,16; 

5,23; Héb 9,28; 2Pt 3,9; Júd 14. 
4. A Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében, az Úr visszajövetele újból meg 

lett ígérve egy bátorító módon – Jel 1,7; 3,3; 16,15; 22,7. 12. 20. 

III. Krisztusnak két eljövetele van; az Ő első eljövetele elrendezi az ember 
személyes bűneit, a második eljövetele pedig elrendezi a világ bűneit: 

A. Az Ő első földre jövetelekor meghalt a kereszten a bűnök bocsánatáért; ezáltal a 
bűnösök ki vannak békítve Istennel és részesülhetnek az Ő életéből:  
1. Az Ő megtestesülése által az isteni természet belekerült az emberi természetbe. 
2. Az Ő emberi életvitele által egy helyes emberi életvitelnek a modelljét 

tökéletesítette – 1Pt 2,21. 
3. Az Ő mindent tartalmazó halála által a kereszten a bűn, a Sátán és a világ 

megsemmisültek, és az Ő isteni élete felszabadult – Héb 2,14; Jn 12,24. 
4. A feltámadása és mennybemenetele által Ő a megelevenítő Szellemmé vált, és 

belénk jött, hogy a párjává, a menyasszonyává tegyen bennünket – 1Kor 15,45b. 
B. Krisztus második eljövetele a világ összes társadalmi problémáját meg fogja oldani – 

Róm 8,21-23; Jel 11,15: 
1. Amikor az Úr visszajön, az első dolog, amit el fog rendezni, az az igazságtalanság; 

a legnagyobb probléma ma a világban az az igazságtalanság; amikor az Úr újból 
eljön, igazságot fog szolgáltatni – Ésa 11,4; 32,1. 

2. Amikor az Úr újból eljön, minden háborút el fog rendezni; mindenki egyetért, hogy 
békének kell lennie, de nincs valódi béke; amikor Krisztus eljön, minden 
háborúnak véget fog vetni és elhozza a békét – Ésa 2,4. 

3. Amikor Krisztus eljön, minden betegséget meg fog gyógyítani; sokan fordítanak 
figyelmet a közegészségügyre, a higiéniára és az egészségügyi ellátásra, de a 
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betegség ebben a korban soha nem lesz teljesen eltörölve; amikor az Úr újra eljön, 
a betegség problémája meg lesz oldva – Ezék 47,12; Jel 22,2; Ésa 35,5-6; 33,24. 

4. Amikor az Úr újra eljön, az éhínség problémája is meg fog oldódni; nem lesz többé 
sivatag, valamint tövisek és bogáncskórók mind eltűnnek – Ésa 35,1. 6. 

5. A pedagógusok és a filozófusok jóról és rosszról tanítják az embereket, és hogy 
forduljanak el a rossztól és válasszák a jót, de senki nem tudja megoldani a bűn 
problémáját az ember szívében; amikor Krisztus újra visszajön, mindenki ismerni 
fogja Istent, kicsinytől a nagyig – Ésa 11,9. 

6. Ebben a világban a bűnnek és a gonosznak sok intézménye van; sok hely a bűn 
melegágya; amikor az Úr visszajön, egy pillanat alatt mindegyiktől meg fogja 
tisztítani a földet – Mt 13,41-42. 

7. Ma sok ember mondja azt, hogy az állatok szenvednek, bántalmazzák őket, közel 
vannak a kihaláshoz, és valamit tennünk kell, hogy megvédelmezzük őket; amikor 
az Úr visszajön, a teremtésnek nem lesz több szenvedése – Róm 8,21-22; Ésa 11,6-9. 

8. A világ minden nemzetében a politikusok minden csoportja verseng a középponti 
helyzetért, és a világon minden nemzet megpróbálja kihasználni a többi nemzetet; 
viszály és nyugtalanság áll fenn nemzetileg és nemzetközileg; amikor visszajön az 
Úr, nem lesznek többé földi kormányzatok – Jel 11,15; Dán 2,44-45. 
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