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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

9. üzenet 

A megerősített prófétai szó világítása és figyelmeztetése 
és a hívők hozzáállása Krisztus eljöveteléhez 

Igeolvasmány: 2Pt 1,19; Dán 9,27; Jer 17,5-8; Róm 13,12; Zsolt 119,105. 130; Mt 24,42-44; 
Lk 21,34-36; Jel 3,10; Róm 15,4; Jel 2,26. 28; 2Tim 4,8; Fil 3,20; Jel 22,20; 

Mt 25,13. 4; Lk 17,32 

I. Az Írás prófétai szava, mint világító szövétnek a hívők számára, szellemi 
világosságot közvetít, hogy ragyogjon a sötétségükben, vezetve őket, hogy 
belépjenek egy ragyogó napszakba az Úr megjelenésének napjáig – 2Pt 1,19: 

A. Az idő rövid; a bibliai próféciákat tanulmányozva és összehasonlítva a mai 
világhelyzettel, tudjuk, hogy az Úr eljövetelének napja nagyon közel van, és hogy 
közeledik az utolsó hét – Dán 9,27. 

B. A kulcsfontosságú dolog ma ez: nem akarjuk a világban eltemetni magunkat, hanem 
az Úr kezébe akarjuk magunkat tenni; tudnunk kell, hogy ha eltemetjük magunkat a 
világban és meggyökerezünk benne, nem lesz könnyű elszakadnunk – Jer 17,5-8.  

C. A hátramaradó csekély számú napban tegyük késszé magunkat; legyünk azok, akik 
szeretik és szolgálják az Urat, akik megújulnak és győznek minden nap, és akik 
elengedik a világot és az egész szívünkkel várják az Úr eljövetelét. 

II. A prófétai szó ragyogása és figyelmeztetése megerősíttetett a számunkra ma – 
2Pt 1,19: 

A. Péter sötét helyen világító szövétnekhez hasonlítja az Írásban a prófécia szavát: 
1. Ez a kor egy sötét hely a sötét éjszakában, és a világból minden ember a sötétségben 

halad és cselekszik – Róm 13,12. 
2. A prófétai szó világítása a mai sötét korban az egy világító szövétnek a hívők 

számára, ami szellemi világosságot közvetít, hogy ragyogjon a sötétségükben (nem 
csupán betű szerinti ismeretet észbeli felfogáshoz) – Zsolt 119,105. 130.  

3. A prófétai szó világítása a sötét korban vezeti a hívőket, hogy belépjenek egy fényes 
napszakba, sőt áthaladjanak a sötét éjszakán, míg az Úr megjelenésének napja fel 
nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem kel a szíveikben. 

B. A megerősített prófétai szó az figyelmeztető szó is a hívők számára: 
1. A prófétai szó következtében az Úr figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk; a 

Máté 24,42-ben így szól az Úr: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában 
jön el a ti Uratok.” 

2. A Lukács 21,34-ben az Úr figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk magunkra, hogy 
valamikor meg ne nehezedjen a mi szívünk dobzódásnak, részegségnek és ez élet 
gondjai miatt, és váratlanul reánk ne jöjjön az a nap. 

3. Vigyáznunk kell, minden időben imádkozván, hogy méltókká tétessünk arra, hogy 
kimenekedjünk mindazokból, amik bekövetkeznek, és megállhassunk Krisztus 
előtt – Lk 21,36. 

4. Meg kell őriznünk Krisztus állhatatosságának beszédét; minden ige, amit az Úr a 
Bibliában beszélt, az állhatatosságnak beszéde; az Ő állhatatossága beszédének 
megőrzéséhez, el kell szenvednünk az Ő elutasítottságát és üldözöttségét – Jel 3,10; 
Róm 15,4. 

5. Győznünk kell és mindvégig meg kell őriznünk az Úr cselekedeteit; az Úr 
cselekedetei azok a dolgok, amiket az Úr elvégzett és most végez el; ha mindvégig 
megőrizzük az Úr cselekedeteit, számunkra Ő lesz a hajnalcsillag a megjele-
nésekor – Jel 2,26. 28. 

III. A hívők hozzáállása Krisztus eljöveteléhez: 
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A. Minden „ma”, ami a miénk, igazán az Úr kegyelme; ameddig van ma és ameddig még 
van lehelet bennünk, szeressük az Urat és az Ő megjelenését, várakozzunk az Úr 
eljövetelére és mindig vegyük bátorításként az Ő eljövetelét – 2Tim 4,8; Fil 3,20; Jel 
22,20. 

B. Amikor eljön az Úr, titokban, mint egy tolvaj, fog eljönni azokhoz, akik szeretik Őt, és 
el fogja lopni őket mint a kincseit, és be fogja hozni őket az Ő jelenlétébe a 
mennyekben; ezért vigyáznunk kell és készen kell lennünk – Mt 24,42-44; 25,13: 
1. Ha az a vágyunk, hogy elragadtassunk, akkor először meg kell telnünk a mennyei 

lehelettel, és kell lennie olajnak az edényeinkben – 25,4.  
2. Ha meg vagyunk gyökerezve a földön és naponta ennek az életnek az aggodalmaival 

és földi örömökkel vagyunk elfoglalva, akkor nem leszünk elragadtatva abban az 
időben; emlékeznünk kell Lót feleségére – Lk 17,32. 

C. Az Úr arra is figyelmeztetett minket, hogy vigyázzunk magunkra és legyünk éberek, 
minden időben imádkozván, hogy valamikor meg ne nehezedjen a mi szívünk 
dobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, és váratlanul reánk ne jöjjön az a nap; 
mert ez mindazokra reá fog jönni, akik az egész föld színén lakoznak – 21,34-36: 
1. Meg kell védenünk a szíveinket, és minden teret az Úrnak kell adnunk, hogy 

méltókká tétessünk ahhoz, hogy kimeneküljünk mindezekből a dolgokból és az 
embernek Fia elé álljunk – 34-36. vers; vö. Jel 12,5-6. 

2. Az érettség elérése nem megy egyik napról a másikra; ezért az Ő eljöveteléhez fel 
kell készítenünk magunkat, szeretnünk kell Őt és növekednünk kell Őbenne, hogy 
az Ő megjelenésekor érettek legyünk arra, hogy elragadtassunk és jutalomban 
részesüljünk.  
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