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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

4. üzenet 

Az Ő eljövetelének jelei 

Igeolvasmány: Mt 24,1-3. 6-7. 14-15. 32. 37-39. 42; Ef 5,27; Jel 19,7; 2Thessz 2,3-4;  
Dán 9,27; Mt 24,21; Mt 21,18-20; 1Móz 6,5. 11. 13; Lk 17,26-29. 32 

I. Az Úr második eljövetelének jelei Izraelre vonatkozó próféciákat is magukba 
foglalnak – Mt 24,1-31: 

A. A gyülekezet állapota és helyzete az egy jel Izrael számára az Úr eljövetelét illetően; 
Izraelnek figyelmet kell fordítania a gyülekezetre: 
1. Isten királyságának az Evangéliuma hirdettetik majd az egész lakott földön, és 

akkor jön el a vég – Mt 24,14. 
2. A gyülekezet fel fog épülni, és a menyasszony el fog készülni, hogy összeházasodjon 

Krisztussal mint az eljövő Vőlegénnyel – Ef 5,27; Jel 19,7. 
B. Izraelnek arra is figyelmet kell fordítania, hogy mi történik a világban; az 

általánosságban, az egész világon, történő dolgok jelet nyújtanak Izrael számára az Úr 
újbóli eljövetelét illetően: 
1. Lesznek háborúk, éhínségek, járványok, földrengések, rettegések és nagy jelek az 

égből – Mt 24,6-7; Lk 21,9-11. 
2. Az Antikrisztus fel fog emelkedni és meg fogja alapítani a birodalmát tele 

törvénytelenséggel és pusztítással – 2Thessz 2,3-4: 
a. Egy prófécia szerint egy hatalmas ember fel fog emelkedni és vissza fogja 

állítani a Római Birodalmat – Jel 13,1-8; 17,7-14. 
b. Az Antikrisztus, egy erős ember, békeszövetséget fog kötni Izrael nemzetével 

hét évre – Dán 9,27. 
c. A hét év felénél az Antikrisztus meg fogja szegni a szövetséget, és a nagy 

nyomorúság három és fél éve el fog kezdődni – Dán 9,27; Mt 24,21. 
d. Az Antikrisztus képe bálványként lesz fel állítva a templomban, és ő Isten 

templomában fog ülni, felmagasztalva magát minden imádat tárgyánál 
magasabbra – Mt 24,15. 21; 2Thessz 2,3-4. 

II. Az Úr második eljövetelének jelei magukba foglalnak próféciákat a 
gyülekezetről – Mt 24,32 – 25,30: 

A. A gyülekezetnek figyelmet kell fordítania arra, hogy mi történik Izraelben, mint az Úr 
eljövetelének egy jelére: 
1. A fügefa az Izrael nemzetének a szimbóluma, és az Úr megátkozta – 24,32; 

Jer 24,2. 5. 8: 
a. A fügefát azért átkozta meg az Úr, mert nem termett gyümölcsöt – Mt 

21,18-20. 
b. Az átok Izrael nemzetén Kr. u. 70-ben teljesedett be, amikor Jeruzsálemet a 

római fejedelem Titus elpusztította – Mt 24,2. 
2. Az Úr azt prófétálta, hogy a fügefa zsendülni fog és leveleket fog hajtani, ami azt 

jelképezi, hogy Izrael nemzete újból életre fog kelni és külső tevékenységet kezd 
el – Mt 24,32: 
a. Erre akkor került sor, amikor Izrael 1948-ban nemzetté vált; az araboktól pedig 

visszanyerték Jeruzsálemet 1967-ben. 
b. A templom újra fog épülni a nagy nyomorúság kezdete előtt – Mt 24,15; 

2Thessz 2,4. 
B. A gyülekezetnek józannak kell maradnia, tudatában annak, hogy mi történik a 

világban: 

30



EURÓPAI FIATALOK KONFERENCIÁJA – MAŁE CICHE 

 

1. Az Úr eljövetelét megelőző napok olyanok lesznek, mint Noé napjai – 1Móz 6,5. 
11-13; Mt 24,37-39. 42; Lk 17,26-32: 
a. Az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt; a 

föld megtelt erőszakoskodással – 1Móz 6,5. 11-13. 
b. Az embereket megrészegítették az életszükségletek – evés és ivás, nősülés és 

férjhez menés; az ember vágya következtében a Sátán felhasználja ezeket az 
emberi élet, Isten által rendelt, szükségleteit, hogy elkábítsa, elfoglalja és 
megrészegítse az embert, hogy visszatartsa őt Isten érdekétől – Mt 24,38-39. 

c. Csakúgy, mint Noé napjában, az emberek nem fogják tudni, hogy jön az ítélet; 
a hívőknek azonban ébereknek kell lenniük, mert nem tudjuk, hogy mely napon 
fog eljönni az Urunk – Mt 24,39. 42. 

2. Az Úr eljövetelét megelőző napok olyanok lesznek, mint Lót napjai – Lk 17,28-32; 
1Móz 19,1-29: 
a. Az emberek ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek és építettek – Lk 17,28-32; Ezék 

16,49-50. 
b. Az embereket a hústesti, világi élvezetük elkábította és érzéketlenné tette – Ef 

4,19. 
c. A gonosz életvitel ezen állapotai ábrázolják az ember az Úr eljövetele előtti 

életvitelének veszedelmes állapotát – Lk 17,26 (ld. a 2. lábjegyzetet). 
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