
EURÓPAI FIATALOK KONFERENCIÁJA – MAŁE CICHE 

AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

5. üzenet

Az Ő eljövetelének két aspektusa 

Igeolvasmány: Mt 24,42-44; Jel 3,3b. 10; 14,4; Mt 25,19-21; 2Kor 5,10; Mt 25,26. 30; 24,15. 21; 
Jel 12,5. 7-10; 13,3. 7; 2Thessz 2,3-4. 7; Jel 6,12-17; Mt 24,27. 30; Zak 14,4; Csel 1,11; Jel 1,7; 
Zak 12,8-9; Jel 20,1-3; Mt 25,31-32; Jel 11,15; Lk 21,34-36; Fil 3,20; Titus 2,13; 2Tim 4,1. 8 

I. Az Úr eljövetelének (parousiájának) „titkos” aspektusa az Ő éber hívői, a
győztesekért van – Mt 24,3. 37-42; Jel 12,5; 14,4: 

A. Krisztus titokban, mint egy tolvaj, fog eljönni azokhoz, akik szeretik Őt, és el fogja vinni
őket mint a kincseit a nagy nyomorúság előtt – Mt 24,43; Jel 3,3. 10: 
1. Nem tudjuk, mely órában fog eljönni az Úr – Mt 24,42.
2. Ébereknek és készeknek kell lennünk az Úr eljövetelére – 42-44. vers.

B. Krisztus úgy fog eljönni mint egy gazda, hogy learassa az első zsengét, akik korábban
érnek be – Jel 14,4. 

C. Krisztus úgy fog eljönni mint egy bíró, hogy a hívőket megjutalmazza vagy
megfegyelmezze – Mt 25,19-21: 
1. Krisztus ítélőszéke előtt fogunk állni – Róm 14,10; 2Kor 5,10.
2. Ha hűek vagyunk, jutalmat fogunk kapni – Mt 25,21; 1Kor 3,13-15.
3. Ha restek vagyunk, fegyelmezést fogunk kapni – Mt 25,26. 30.

II. A nagy nyomorúság ennek a kornak az utolsó három és fél évében fog
bekövetkezni – Mt 24,21: 

A. A győztesek elragadtatása egy háborút fog elkezdeni a mennyben – Jel 12,5. 7-8.
B. A győztesek harcolása által a Sátán legyőzetik és kivettetik a mennyből a földre –

12,9-10. 
C. Miután a Sátán a földre vettetik, az Antikrisztust meg fogják ölni és újra fogják

éleszteni, ezáltal utánozva Krisztus feltámadását – 13,3: 
1. Az Antikrisztus lesz „a törvénytelenség embere”, és törvényeket fog megváltoztatni,

sokakat el fog pusztítani és meg fog rontani rendkívüli mértékben, káromolni fogja 
Istent és meg fogja téveszteni az embereket – 2Thessz 2,3. 

2. A törvénytelenség, ami az Antikrisztust fogja jellemezni, az „a törvénytelenség
misztériuma”, ami ma a nemzetek között és az emberi társadalomban mun-
kálkodik – 7. vers. 

D. Az Antikrisztus fel fogja állítani a képét bálványként Isten templomában a nagy
nyomorúság kezdetén – 4. vers; Mt 24,15. 21. 

E. Az Antikrisztus hadakozni fog a szentekkel, és le fogja győzni őket – Jel 13,7; 15,2; 20,4.
F. A nagy nyomorúság soha nem látott csapások és járványok ideje lesz – 6,12-17.

III. Az Úr eljövetelének „nyílt” aspektusa a nem hívő zsidók és pogányok felé
van – Mt 24,27-30: 

A. Krisztus nyíltan fog eljönni, mint egy villám villanása, a nagy nyomorúság után –
27. 29. vers.

B. Krisztus az Olajfák hegyére fogja letenni a lábait, ez ugyanaz a hegy ahonnan
felemelkedett a mennybe – Zak 14,4; Csel 1,11. 

C. Krisztus a felhőkből fog lejönni a földre nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy
mindenki lássa – Jel 1,7; Zak 12,10; Mt 24,27. 30 . 

D. A második eljövetelekor Krisztus le fogja győzni az Antikrisztust, meg fogja menteni a
zsidókat, meg fogja kötni a Sátánt és a mélységbe fogja vetni őt, és bíráskodni fog a 
nemzetek felett – Jel 19,17-21; Zak 12,8-10; Jel 20,1-3; Mt 25,31-32. 
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E. A nagy nyomorúság utolsó napján a „világ birodalmai a mi Urunknak és az Ő
Krisztusának királyságaivá” lesznek – Jel 11,15. 

IV. Az Úr megjelenése, az Ő visszajövetele, figyelmeztetés, bátorítás és ösztönzés
a számunkra: 

A. Figyelnünk kell és készen kell állnunk az Úr eljövetelére – Mt 24,42-44.
B. Imádkoznunk kell, hogy méltókká tétessünk (győzzünk) ahhoz, hogy kimeneküljünk a

nagy nyomorúságból és az embernek Fia elé álljunk – Lk 21,34-36. 
C. Buzgón várnunk kell az Úr eljövetelét – Fil 3,20; Titus 2,13.
D. Szeretnünk kell az Úr megjelenését, és komoly várakozással és örömmel kell rá

készülnünk – 2Tim 4,8. 
E. Az Úr megjelenését az ösztönzőnkké és célunkká kell tennünk – 2Tim 4,1.
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