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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

2. üzenet 

Az Úr eljövetelének próféciája az Ótestamentumban 

Igeolvasmány: Mt 16,18; Dán 2,28. 34-35. 44-45; Jóel 1,4; Mt 24,3. 14-15; 21,19; 24,32-34; Dán 
9,27; 2Thessz 2,3-4. 7-8; Jel 12,5-6; 14,1. 4; Mt 24,40-41; Jel 13,7; Dán 7,25; 2Tim 3,1; Jel 18,11-13; 

Mal 3,1-3. 10; 4,2; Agg 2,7; Lk 1,78; Csel 26,18; Péld 4,18; Mt 13,43 

I. Ahhoz, hogy felépüljünk Krisztus menyasszonyává az Ő visszajövetelére, 
látnunk kell az emberi történelmen belüli isteni történelem látomását, ami 
megmutatja nekünk, "mi lészen az utolsó napokban" – Dán 2,28; Mt 16,18; 
1Móz 2,22; vö. 11,4: 

A. A Dániel 2-ben az emberi történelmet a nagy emberi állókép jelképezi, ennek négy 
része van, amelyek a Babiloni Birodalomnak, a Méd-Perzsa Birodalomnak, a Görög 
Birodalomnak és a Római Birodalomnak felelnek meg; ezen birodalmak hadseregei 
olyanok voltak mint a sáskák, amik jönnek, hogy Izraelt teljesen feldúlják és 
felemésszék – 34-35. vers; Jóel 1,4; vö. 2,25. 

B. A gyülekezet korában (az isteni misztérium belső történelmének kora a külső emberi 
történelmen belül), Krisztus felépíti a gyülekezetet az Ő menyasszonyává, és vissza fog 
jönni a győztes menyasszonyával zúzókőként, hogy összetörje az emberi kormányzat 
összességét és bevezesse a kort, ahol Isten uralma az egész földre kiterjed – 1Móz 2,22; 
Mt 16,18; Dán 2,34-35. 44-45; Jel 17,14; 19,19; 11,15-17. 

II. Látnunk kell, Krisztus eljövetelének és a kor betetőzésének a jelét – Mt 24,3. 
14-15; Lk 21,28-36: 

A. Az Úr azt prófétálta, hogy mielőtt Antikrisztus hétéves szövetséget köt Izrael 
nemzetével a jelenlegi kor betetőzésénél, Izrael nemzete helyre fog állni – Mt 21,19; 
24,32-35; Dán 9,27. 

B. Az Antikrisztus meg fogja szegni a szövetségét Izraellel, és a bálványa fel lesz állítva 
Isten templomában a nagy nyomorúság kezdetén, ami három és fél évig fog tartani; ez 
azt jelenti, hogy a templomnak újra kell épülnie, mielőtt az Úr visszajön – 27. vers; 
2Thessz 2,3-4. 

C. A nagy nyomorúság előtt a királyság evangéliumát az egész lakott földnek hirdetni 
fogják és a győztesek el fognak ragadtatni, hátrahagyva a hívők többségét – azokat, 
akik még nem érettek – a földön, hogy keresztül menjenek a nagy nyomorúságon – Jel 
12,5-6; 14,1. 4; Mt 24,14-15. 40-41. 

D. A törvénytelenség misztériuma munkál ma a nemzetek között és az emberi 
társadalomban; ez a törvénytelenség; a törvénytelenség emberében, az Anti-
krisztusban fog tetőzni – 2Thessz 2,3-10: 
1. Az Antikrisztus lesz a Sátán ereje, a Sátán megtestesülése; üldözni és pusztítani 

fogja Isten népét – az Istenfélő zsidókat is és a Krisztusban hívő keresztyéneket is – 
Dán 8,24; Jel 12,17; 13,7. 

2. Az Antikrisztus ki fogja fárasztani a Magasságos szentjeit – Dán 7,25; 2Tim 3,1; vö. 
Márk 6,45-52. 

3. A Sátán és az Antikrisztus azt akarja, hogy az emberek lelkei eszközök legyenek az 
ő tevékenységük számára az utolsó korban – Jel 18,11-13; 2Tim 3,5; vö. Zak 12,1. 

III. Malakiás könyve feltárja, hogy meg kell tisztulnunk és a felépítésünkben újra 
kell épülnünk a gyógyító Krisztussal az Ő második eljövetelére – Mal 3,1-3; 
4,2: 
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A. Malakiás Nehémiás idejében prófétált; abban az időben a papok és Isten népének 
maradéka az önáltatás, kényszerképzet, sötétségében voltak – 1,6-7; 1Jn 1,8; Csel 9,1-2; 
Jn 16,2; vö. Fil 3,3. 

B. A gyógyító Krisztus az Isten Követe és az Isten élő üzenete mint az ötvösnek tüze, és a 
ruhamosóknak lúgja, hogy megtisztítsa és finomítsa Isten népének megromlott 
maradékát – Mal 3,1-3; Jel 1,20; 2,1; Ámós 3,7; vö. Lk 2,26; Héb 11,7. 

C. A gyógyító Krisztus a szövetségnek Követe – Mal 3,1. 
D. A gyógyító Krisztus Az, akit minden népek óhajtanak [kívánnak] – 1. vers; Agg 2,7. 
E. A gyógyító Krisztus az az igazságosság Napja – Mal 4,2; 3,1-3: 

1. Az első eljövetelekor Krisztus a felkelő Nap volt a sötét kor számára; a második 
eljövetelekor pedig, Krisztus az igazságosság Napjaként fog visszatérni a 
királyságában – Lk 1,78; Mal 4,2; vö. Mt 17,1-8. 

2. Az igazságosság Napjaként Krisztus az élvezetünk az életben való növekedésünkre 
a sötétség szétoszlatásában, valamint az életben való gyógyulásunkra az 
igazságtalanság eltörlésében – Jn 1,4-5; 8,12; 2Kor 4,6; Csel 26,18. 

3. Meggyógyulni azt jelenti, hogy megmentést nyerünk, egésszé leszünk; Krisztus meg 
fog gyógyítani minket, de meg kell nekünk adni Neki azt a szabadságot a szárnyai 
használatára, hogy felettünk, körülöttünk, rajtunk keresztül és bennünk szálljon – 
Mal 4,2; Péld 4,18. 

4. A győztesek, akik a felépítésükben Krisztussal mint a Nappal újraépültek, a naphoz 
hasonlóan fognak sugárzóan ragyogni az ő Atyjuk királyságában – Mt 13,43; Bír 
5,31. 
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