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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

3. üzenet 

Az Úr eljövetelének próféciája –  
az Úr Jézus szavai a saját eljöveteléről 

Igeolvasmány: Mt 24,27-30. 42-44; Lk 17,24; 2Móz 19,4; Ésa 40,31; Mt 25,1; Jel 19,7;  
Jn 3,29; Mt 26,64; Jel 2,28; 22,16; 3,3. 11; 22,12. 7; 2Kor 5,10; 1Kor 4,5;  

Róm 14,10; Mt 16,27; Jel 22,20  

I. „Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész 
napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is” – Mt 24,27: 

A. Krisztus második eljövetelének két aspektusa van: a titkos eljövetel, ami az Ő éber 
hívőire vonatkozik, és a nyílt eljövetel, ami a hitetlen zsidókra és pogányokra 
vonatkozik. 

B. A villámlás a nyílt eljövetelt jelképezi, amire a nagy nyomorúság után fog sor kerülni, 
a tolvaj eljövetele pedig a titkos eljövetelt jelképezi, ami a nagy nyomorúság előtt fog 
bekövetkezni – 29-30. 43. vers. 

C. Az Úr eljövetele, ami a földre lecsapó villámhoz hasonló, az Úr parousiája végének a 
jele lesz és arra utal, hogy az Úr az elektromossághoz hasonló – 3. vers; Lk 17,24. 

II. „Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk” – Mt 24,28: 

A. A keselyűk Krisztusra és az Ő győzteseire vonatkoznak, akik sebes, repülő 
hadseregként fognak eljönni, hogy hadat viseljenek az Antikrisztus és a seregei ellen és 
elpusztítsák őket Armageddonnál – 2Móz 19,4; 5Móz 32,11; 28,49; Ésa 40,31; Hós 8,1. 

B. A megjelenésekor Krisztus és az Ő győztesei sebesen fognak megjelenni a levegőből, 
mint a keselyűk. 

III. „Akkor hasonlatos lesz a mennyek királysága ama tíz szűzhöz, akik elővevén 
az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé” – Mt 25,1: 

A. Mi vagyunk a szüzek, akik kimennek, Krisztus pedig a Vőlegény, aki eljön – vö. 9,15. 
B. A Bibliában van egy egyetemes pár – a Vőlegény és a menyasszony; a visszajövetelekor 

Krisztus lesz a menyasszonyáért eljövő Vőlegény. 
C. Isten uralma, a királyság, kapcsolatos Krisztus házasságával, Krisztus házassága pedig 

Isten örökkévaló ökonómiája befejezésének az eredménye – Jel 19,7: 
1. Isten ökonómiája az Újtestamentumban az, hogy elnyerjen Krisztus számára egy 

menyasszonyt, a gyülekezetet, az Ő megváltása és az isteni élet által – Jn 3,29. 
2. A Szent Szellem folyamatos munkálkodása által az évszázadokon át Isten el fogja 

érni ezt a célját ennek a kornak a végén; ekkor a menyasszony, a győztes hívők, 
készen lesznek, és az Úr el fog jönni. 

IV. „Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni a Hatalmas jobbján, és 
eljönni az égnek felhőiben” – Mt 26,64: 

A. Az Úr volt az embernek Fia a földön a megfeszítése előtt, Ő az embernek Fia a 
mennyekben a feltámadása óta (Csel 7,56), és Ő lesz az embernek Fia a 
visszajövetelekor a felhőkben. 

B. Isten célja elvégzéséhez és a mennyek királysága létrehozásához az Úrnak emberré 
kellett lennie; az ember nélkül Isten célját nem lehetne végrehajtani a földön, és a 
mennyek királyságát sem lehetne megalapítani a földön – Mt 4,4. 

V. „Adom annak a hajnalcsillagot” – Jel 2,28: 

A. A visszajövetelekor Krisztus lesz a hajnalcsillag titkosan, mint a jutalom az Ő győztesei 
számára, akik várják az Ő eljövetelét; mindenki más számára nyíltan fog megjelenni, 
mint a nap – 22,16; Mal 4,2: 
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1. A királyságban az Úr nyilvánosan meg fog jelenni a népének, mint a nap. 
2. A nagy nyomorúság előtt titokban fog megjelenni a győzteseinek, mint a 

hajnalcsillag. 
B. „A Hajnalcsillag is Te vagy, / A jutalom számunkra, / Míg éjjel van, fényt ragyogsz, 

nekünk/ Kik várjuk az Urat. / Uram segíts, hogy szeressük Fényed / Lássuk ama napot, / 
És vigyázva, imádkozva várjuk jöttödet, / A Hajnalcsillagot.” (200. ének). 

VI. „Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, 
mely órában megyek hozzád” – Jel 3,3: 

A. A tolvaj ismeretlen időben jön el, hogy drága dolgokat lopjon el. 
B. Az Úr Jézus titkosan, mint egy tolvaj, fog eljönni azokhoz, akik szeretik Őt, és el fogja 

vinni őket mint a kincseit – Mt 24,43. 
C. Mivel Krisztus azért fog eljönni, hogy értékes dolgokat „lopjon el”, törekednünk kell 

arra, hogy drágák legyünk, méltóak arra, hogy Ő „ellopjon” bennünket a titkos 
eljövetelekor. 

D. Egy normális keresztyén olyan valaki, aki alkalmas arra, hogy az Úr ellopja. 
E. Az Úr tolvajkénti eljövetelére, szükségünk van éberségre és készenlétre – 42. 44. vers. 

VII. „Ímé, eljövök hamar: tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat” – Jel 3,11: 

A. Az Úr elhozza az Ő helyreállító munkájában lévő gyülekezetet az Ő eljövetelének 
érzetébe, mert ő [a gyülekezet] szereti Őt. 

B. Az összes gyülekezetnek az Úr helyreállító munkájában szeretnie kell az Urat az Ő 
visszajövetele által inspirálva. 

C. Az Úr visszajövetelének drágának kell a számunkra lennie, miközben bizonyságot 
teszünk Őróla az Ő helyreállító munkájában. 

VIII. „És ímé, eljövök hamar; és az Én jutalmam Velem van, hogy megfizessek 
mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” – 22,12: 

A. „Eljövök hamar” kifejezés az Úr ismételt figyelmeztetése, hogy gondoljunk az Ő 
jutalmára a visszajövetelekor – 7. 20. vers. 

B. Ez a jutalom (szó szerint: munkabér) a hívők mindegyikének megadatik majd Krisztus 
ítélőszékénél – 2Kor 5,10; 1Kor 4,5; Róm 14,10; Mt 16,27. 

IX. „Bizony hamar eljövök. Ámen, Bizony jövel Uram Jézus!” – Jel 22,20: 

A. Ismételten, az Úr figyelmeztet minket, hogy Ő hamar eljön – 7. 12. vers. 
B. Az egész Biblia azzal az imaként kifejezett kívánsággal fejeződik be, hogy az Úr jöjjön 

el: „Bizony jövel Uram Jézus!” 
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