
A  K Ö V E T K E ZŐ

N E M Z E D É K  F E L N E V E L É S E  

A  G Y Ü L E K E Z E T I  É L E T R E 

E U R Ó P A I  S Z Ü LŐK  É S  G Y E R M E K E K  K O N F E R E N C I Á J A 

M A Ł E  C I C H E  -  2 0 1 9  -  [ H U N G A R I A N ] 



Európai Szülők és Gyermekek Konferenciája  

Üzenetek vázlatai 

A következő nemzedék felnevelése 
a gyülekezeti életre 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A szerzők szeretnék kifejezni lekötelezettségüket Watchman Nee és Witness Lee szolgálatának 
ennek az anyagnak az elkészítésében. Ők felnyitották Isten Igéjét, mi pedig belépünk. Továbbá 
a szerzők ki szeretnék fejezni nagyrabecsülésüket a Living Stream Ministry-nek, amely 
nagylelkűen engedélyt adott, hogy különféle idézeteket felhasználjunk ezeknek az Úr 
helyreállításában lévő fiatalok számára szóló vázlatoknak az előkészítése során. 

Az összes igeolvasmányvers The Recovery Version of the Bible kiadásból idézett, hacsak nincs 
máshogy jelezve. [A magyar változat a Krisztus Szeretete Egyház gondozásában megjelent 
Károli Gáspár-féle fordítást követi. Ahol szükséges volt azonban, ott az angol változatot 
fordítottuk magyarra – a fordító megjegyzése.] The Recovery Version of the Bible kiadója: 
Living Stream Ministry, Anaheim, Kalifornia, USA. 

Az összes szolgálati szemelvény Watchman Nee vagy Witness Lee szolgálatából származik, 
kiadva a Living Stream Ministry (Anaheim, Kalifornia, USA) által. [A fordítás itt eltér Az Élet 
Folyama Alapítvány gondozásában megjelent kiadásoktól, hogy elősegítsük a több nyelven 
folytatott közösséget - a fordító megjegyzése.] Engedéllyel használva, minden jog fenntartva. 
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Tátra Nemzeti Park szabályai 

⋅ Csak a kijelölt gyalogösvényen közlekedj! 

⋅ Ha virágot, gyümölcsöt, gombát látsz, ne szedd le! 

⋅ Ne zavard az állatokat! 

⋅ Ne szemetelj, ne gyújts tüzet! 

⋅ Ne guríts le köveket a hegyoldalon! 

⋅ Ne kiabálj, ne hangoskodj! 
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A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK FELNEVELÉSE 
A GYÜLEKEZETI ÉLETRE 

Első üzenet 

Megszentelni magunkat a gyermekek érdekében 

Igeolvasmány: Jn 17,19; 4,6-7. 27; Ef 5,26-27; 4Móz 6,3-4; 1Thessz 5,23; 4,4; Bír 13,12-14 

I. Igaz, hogy a Fiú teljesen szent Önmagában, mégis megszentelte Magát az 
életvitelében, amíg ezen a földön járt, hogy egy példát mutasson a 
megszentelődésre a tanítványainak – Jn 17,19; Ef 5,26-27: 

A. Nagyon sok minden volt, amit megtehetett volna anélkül, hogy konfliktusba került 
volna a saját szentségével; mindazonáltal tartózkodott megtenni ezeket a 
tanítványokban lévő gyengeség miatt – Jn 17,19. 

B. Nagyon sok esetben a tanítványok gyengesége vezette az Urat és korlátozta a 
szabadságát; az Úr megtehetett volna sok dolgot, de nem tette meg ezeket, mert nem 
akarta, hogy a tanítványok félreértsék vagy megbotránkozzanak – 4,6-7. 27. 

C. Ahhoz, hogy szentek legyünk, először helyzetünket tekintve kell elkülönültekké 
lennünk Isten iránt – Mt 23,17: 
1. A családunkkal, szomszédainkkal, kollégáinkkal és barátainkkal kapcsolatosan 

elkülönültekké kell lennünk; sok keresztyén azonban megmentést nyert ugyan, de 
nem különült el – Titus 2,14; vö. Neh 13,23-24. 30. 

2. Miután egy személy megmentést nyer, el is kell különülnie; ezért hívunk egy hívőt 
szentnek; szentnek lenni azt jelenti, hogy el vagyunk különülve Isten számára – 
Róm 1,2, 3. lábjegyzet. 

II. Akiknek vannak gyermekeik, azoknak meg kell szentelniük magukat a 
gyermekeik érdekében; ez azt jelenti, hogy a gyermekeink miatt (az ő javukat 
szem előtt tartva) nem teszünk meg sok dolgot, amiket egyébként 
megtehetnénk – Jn 17,17. 19; 4Móz 6,1-12: 

A. Sok erős hívő nevelkedne fel a következő nemzedékben, ha ebben a nemzedékben 
minden szülő jó szülő lenne; a gyülekezet jövője a szülőktől függ – vö. 2Thessz 3,9; Fil 
3,17. 

B. Egy nazireusnak őrizkednie kellett a bortól és mindentől ami a szőlőtőkéről származott 
jelképezve, hogy bármiféle földi élvezettől tartózkodnunk kell, ami sóvárgó 
magatartáshoz és vágyakozó szándékhoz vezet – 4Móz 6,3; Bír 13,2-20; Zsolt 104,15; 
Préd 10,19; 2Tim 2,22; 3,1-5. 

C. Látnunk kell, hogy Isten ránk bízta a gyermekeket, tehát fel kell állítanunk magunknak 
egy mércét a moralitásban, magaviseletben, minden morális dolog megítélésében és a 
jóval és a rosszal kapcsolatosan; fel kell állítanunk egy magas mércéjét annak, ami 
ideális, és fel kell állítanunk magunknak egy mércét szellemi dolgokban is – 1Thessz 
5,23: 
1. Egy gyermek emlékezik vagy elfelejti, amit mondasz, de amit lát, az örökre 

megmarad benne; tőled fogja kifejleszteni az ítélőképességét, és az ő értékítéletét 
is abból fejleszti ki, amit tőled lát – 1Kor 9,27. 

2. Egy szülő sem felejtheti el, hogy a cselekedetei meg fognak ismétlődni a 
gyermekeiben, hogy az ő cselekedetei nem fognak véget érni saját magával; a 
keresztyén gyermekek egész élete a szüleik viselkedésétől függ – vö. 2Tim 1,5; 3,15. 

3. Meg kell szentelnünk a szavainkat; amikor a gyermekeink beszélnek, nekik is meg 
kell szentelni a szavaikat és pontosaknak kell lenniük; ha valamit rosszul mondunk, 
akkor be kell vallanunk és ki kell javítanunk a hibánkat; így fogjuk megtanítani a 
gyermekeinket, hogy megszenteljék a szavaikat – 1Tim 4,12. 
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D. Fel kell ismernünk, hogy a szülőknek önfegyelmet kell gyakorolni feláldozva a saját 
szabadságukat; Isten a kezünkre bízott egy emberi testet az azzal együtt járó lélekkel; 
ha nem gyakorolunk önfegyelmet és nem adjuk fel a szabadságunkat, akkor nem lesz 
könnyű megválaszolnunk Isten számonkérését a jövőben – 1Kor 9,25; Gal 5,22-23. 

E. Meg kell látnunk, hogy ahhoz, hogy gyermekeinket valóságosan az Úrhoz vigyük, olyan 
személyeknek kell lennünk, akik Istennel járnak; nem küldhetjük a gyermekeinket az 
Úrhoz úgy, hogy csak a menny felé mutatunk az ujjunkkal; nekünk előttük kell járnunk 
– 1Kor 9,27; Róm 2,21: 
1. Miután Matuzsálemet nemzette, a Biblia azt mondja, hogy Énók Istennel járt; 

amikor a család terhe rajta volt, úgy érezte, hogy a felelősség terhe túl nagy és nem 
bírja el egyedül; tehát elkezdett Istennel járni – 1Móz 5,21-22. 

2. Amikor Sámson még az anyja kebelén volt, oda lett szentelve nazireusnak; Sámson 
nazireus volt az anyja méhétől az egész életén át – Bír 13,7. 

3. Anna elkeseredett odaadással imádkozott, nem elsősorban magáért, hanem 
Istenért; megígérte Istennek, hogy ha ad neki egy fiú gyermeket, akkor visszaadja 
a gyermeket az Úrnak nazireusi fogadalommal – 1Sám 1,11. 12. 28. 

4. Lót gyermekei romlottak lettek azáltal, hogy a gonosz városban éltek – 1Móz 19,15. 
F. Meg kell tartanunk, őriznünk és védelmeznünk az edényünket tisztán 

megszentelődésben Isten előtt; szentnek, elkülönítettnek és Istennel átitatódottnak 
kell lennie, és tiszteletnek kell örvendenie az emberek előtt – 1Thessz 4,4; Róm 13,14. 

III. Mindkettő, az Ótestamentum és az Újtestamentum szerint is az első dolog, 
amivel le kell számolnunk az Isten lakóhelyéért, az a bálványaink – 1Móz 35,1-
2; Csel 19,19-20: 

A. Jákób is felszólított mindenkit, hogy tisztítsák meg magukat; nemcsak el kell tennünk 
az idegen isteneket, hanem az egész lényünket is meg kell tisztítanunk; az egész 
lényünk, életvitelünk és kifejeződésünk meg kell, hogy változzon – 1Móz 35,2; 2Kor 
7,1. 

B. Az idegen istenek elrakása és az önmaguk megtisztítása mellett, Jákób háznépe ruhát 
is váltott; ruhát váltani azt jelenti, hogy megváltoztatjuk az életvitelünket – 1Móz 35,2; 
Jel 22,14a. 

C. Az arany borjú elkészítéséhez felhasznált arany a 2Mózes 32-ben az Izrael gyermekei 
fülbevalóinak az aranyából származott; ennek a fejezetnek feljegyzése világossá teszi, 
hogy az önszépítés bálványimádáshoz vezet – 1-3. vers.  

 
 
 

© 2011 Living Stream Ministry 
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A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK FELNEVELÉSE 
A GYÜLEKEZETI ÉLETRE 

Második üzenet 

Hogyan értsük helyesen azt, hogy Isten-emberek létrehozásához 
az Igét Isten leheleteként kell tanítanunk és befogadnunk? 

Igeolvasmány: 2Tim 3,16-17; Jn 6,63; Mt 4,4; Ef 6,17-18; 1Tim 2,4 

I. Az Írások megtanítanak Isten dolgaira és az Istennel kapcsolatos dolgokra, 
sőt Istent magát tanítják nekünk; nagy különbség van e kettő között: Istenről 
tanítani és Istent tanítani – 2Tim 3,16-17; Jn 6,63; Ef 6,17: 

A. A 2Timótheus 3,16 szerint az Írásokat Isten lehelte, azt  jelezve, hogy az Írások Isten 
kilehelése, és amikor olvassuk az Írásokat, az Isten leheletének a befogadását kell hogy 
jelentse. 

B. Tisztában kell lennünk annak természetével, ahogy az igazságot tanítjuk; az isteni 
igazság van a kezünkben, ami a Háromegy Isten valósága: 
1. Bizonyos értelemben az igazság tanítása olyan kell hogy legyen, mint egy „étterem”; 

szándékunk az, hogy átadjuk, felszolgáljuk Istent mint különböző „fogásokat” 
elfogyasztásra; a beszédünk természete tehát a Háromegy Isten felszolgálása a 
fiatalok részére. 

2. Tanításunk nyomán mindenki Isten elé kell hogy kerüljön; dolgoznunk kell, hogy 
minden fiatal személyt a Háromegy Isten jelenlétébe vigyünk, olyan módon, hogy 
amikorra befejezzük a beszédet, ők a Háromegy Istent nyerjék el, ne csupán betű 
szerinti ismeretet Istenről. 

II. Míg minden világi könyv természetében egyforma, a Biblia különbözik 
minden más könyvtől; látnunk kell, hogy mennyire egyedülálló a Biblia: 

A. A Biblia Isten lehelete, Isten lehelete pedig az Isten Szelleme, mert az Isten Szellem; 
olyan személyeknek kell lennünk, akik folyamatosan belélegzik az Urat, olyanoknak, 
akik mindig Istent lélegzik; a Biblia olvasásunk is egyfajta belélegzés kell hogy legyen, 
és a Biblia tanításunk pedig egyfajta kilélegzés – 2Tim 3,16; Jn 4,24; vö. 20,22. 

B. Az Úr szavai Szellem és élet, az élet Szellemének a megtestesülése; amikor befogadjuk 
az Ő szavait a szellemünk gyakorlása által megkapjuk a Szellemet, aki életet ad; amikor 
olvassuk a Bibliát, életet kellene nyernünk, és amikor tanítjuk másoknak a Bibliát, 
nekik is életet kellene nyerniük – 6,63. 

C. Isten Igéje a Szellem kardja; általános dolog, hogy keresztyének megvilágosodást, 
intést, helyreigazítást és utasítást kapnak a Biblia által, de nem sokan tapasztalják meg 
a Biblia szavait úgy, mint egy kardot, amely levágja az ellenséget – Ef 6,17-18: 
1. Pál beszél a „Szellem kardjáról, amely Szellem az Isten igéje” (17. vers); a kard az 

nem közvetlenül az ige, hanem a kard az a Szellem közvetlenül, és a Szellem pedig 
az ige: 
a. Ez azt jelenti, hogy ha el akarunk bánni az ellenséggel a Sátánnal, a Biblia a 

Szellemmé kell hogy váljon; ha használni akarjuk a Biblia szavait kardként, 
hogy végezzünk az ellenséggel, akkor a tapasztalatunkban az ige a Szellem kell 
hogy legyen. 

b. Ha a Biblia szavait kardként akarjuk használni, hogy harcoljunk az ellenség 
ellen, meg kell érintenünk a Bibliát egy olyan módon, ami tele van a 
Szellemmel. 

2. Az Efézusi levél felfedi, hogy az ellenségeink gonosz szellemek, „a világ-urai ennek 
a sötétségnek,” „gonosz szellemi erők a magasságban”; tapasztalatunkban az az ige, 
amit szellemként befogadtunk, válik a karddá ezeknek az ellenségeknek a 
levágására – Ef 6,12. 17: 
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a. Fel kell ismernünk, hogy ilyen dolgokat mint a véleményünket, 
temperamentumunkat, érzelmeinket, természeti életünket és a nézőpontunkat 
gyakran használja a levegőben lévő sötétség hatalma, hogy kárt okozzon a Test 
életében. 

b. Ha azt akarjuk, hogy az ellenség le legyen győzve, meg kell tanulnunk befogadni 
az igét a Szellemként, ami a karddá válik az ellenséggel való elbánáshoz. 

3. Anélkül, hogy az ige a Szellemként a kivégző karddá lenne, nem lenne módunk arra, 
hogy az évek során megtartassunk a gyülekezeti életben; a Szellemként öldöklő ige 
által tartathatunk meg a gyülekezeti életben és a szolgálatban. 

4. Az Ige, ami Szellemmé válik, hogy utána öldöklő karddá legyen, egy antibiotikum 
hatásához hasonlítható a baktériumokon, amelyek betegséget okoznak a 
testünkben:  
a. Ahhoz, hogy a testünk megmentést nyerjen, a baktériumokat meg kell hogy ölje 

az antibiotikum; az Ige, amit élő módon befogadunk a Szellemként, az egy 
szellemi antibiotikum, ami megöli a bennünk lévő „baktériumokat.” 

b. Amikor a baktériumok elpusztulnak, a levegőben lévő gonosz erők nem tudnak 
többé kihasználni minket; ekkor élhetünk egy egészséges életet a Testben, egy 
egészséges gyülekezet életet. 

D. Az Isten szájából származó Ige a mi valódi ételünk azt jelzi, hogy a Biblia nem csak 
életadó, hanem tápláló is; amikor tanítjuk a Bibliát másoknak, akkor táplálnunk kell 
őket – Mt 4,4. 

III. Isten oldaláról a Biblia Isten kilélegzése; a mi oldalunkról a Biblia négy 
területen van a hasznunkra – tanít, meggyőz vagy megint, helyreigazít, és 
tanácsol vagy oktat – 2Tim 3,16-17. 

A. Ha helyes és megfelelő szellemi tapasztalatunk van, fel fogjuk ismerni, hogy a tanítás 
egyenlő a kijelentéssel; tanítás valójában nem kevesebb mint az isteni kijelentés: 
1. Egy kijelentés az a fátyol felemelése; amint tanítjuk a fiatalokat, egy fátylat kell 

felemelni róluk, hogy meglássanak valamit a Háromegy Istenből. 
2. Tanítani a fátyol felemelését jelenti; a fátylak felemelése céljából menjünk az 

összejöveteli alkalomra. 
B. Mindig, amikor meglátunk valamit Istenből, felismerjük azt, amiket elrontottunk, a 

hibáinkat, hiányosságainkat és a bűneinket; végeredményben feddést kapunk; ez a 
feddés tehát a kapott kijelentésből ered. 

C. A megítéltetést követi a helyreigazítás; a helyreigazítás az valami helytelen dolog 
kijavítása, valakinek a helyes útra igazítása, az egyenes irány visszaállítása. 

D. Miután helyreigazítást kaptunk, megfelelő nevelést fogunk kapni – nevelést az 
igazságosságban; igazságosság azt jelenti, hogy igazak vagyunk. 

E. A tanításnak, intésnek, helyreigazításnak és az igazságosságban való nevelésnek az az 
eredménye, hogy az Isten embere tökéletes lesz; egy ilyen Isten-embert, Istennek egy 
ilyen emberét, Istennek a saját magából való kilehelése hozza létre; Isten kilehelése 
Isten-embereket hoz létre – 17. vers. 

IV. Az a terhünk és a célunk, hogy bevigyük a fiataljainkat nemcsak Isten 
megmentésébe, hanem az igazság teljes megismerésébe is; azon kell 
fáradoznunk, hogy bevigyük a fiatalokat a Háromegy Isten valóságának 
tapasztalati ismeretébe – 1Tim 2,4. 
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A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK FELNEVELÉSE 
A GYÜLEKEZETI ÉLETRE 

Harmadik üzenet 

Tanuljuk meg Isten ökonómiáját tapasztalati módon tanítani 
és a tant alakítsuk tapasztalattá 

Igeolvasmány: 1Tim 1,3-4; 2,4; 3,15; 2Tim 1,6-7; 2,2. 15. 22. 25 

I. Amikor a fiatalokat segíted, ne adj nekik sok tanítást; ehelyett valami 
gyakorlatit adj nekik: 

A. Ne fektessünk túl sok hangsúlyt a tanokra, nemcsak akkor, amikor személyesen 
érintkezünk velünk, hanem akkor sem, amikor az evangéliumot hirdetjük vagy 
üzeneteket adunk nekik. 

B. Mivel a fiataloknak sok gyakorlati problémája van, időt kell fordítanunk a gyakorlati 
életvitelük problémáinak tanulmányozására; ekkor amit beszélsz nekik, gyakorlati lesz 
és kapcsolódik azokhoz gyakorlati dolgokhoz, amelyeket megérintettél az életükben. 

II. Amikor az igazságot tanítjuk a fiataloknak, meg kell tanulnunk, hogy hogyan 
tanítsuk Isten ökonómiáját tapasztalati módon – 1Tim 1,3-4; 2Tim 1,6-7; 2,2. 22: 

A. A tanítás az Újtestamentumban Isten ökonómiájára összpontosul; a századok során 
azonban sok tanítás volt, amelyek nem Isten ökonómiájáról szóltak; tanulnunk kell a 
történelemből, hogy Isten Önmaga kitöltésén kívül semmit se tanítsunk – 1Tim 1,3-4: 
1. Az ökonómiára vonatkozó görög szó „háztartási törvényt” jelent és szétosztásra utal; 

ez a szó jelöli a háztartás irányítását, a háztartás adminisztrációját, a háztartás 
kormányzását és következésképpen egy szétosztáshoz való elrendezést, tervet vagy 
ökonómiát jelöl; tehát ez egy háztartási ökonómia – 4. vers; Ef 1,10; 3,9. 

2. A Bibliában van sok más dolog, mint például a törvény, a történelem és a próféciák, 
amelyek elvonhatják a figyelmünket; vannak, akiknek a Zsoltárok és a 
Példabeszédek olvasása vonta el a figyelmét Isten ökonómiájától. 

3. Amint a fiatalokat tanítjuk, nem szabad, hogy Isten ökonómiáján kívül bármilyen 
más terhünk, nézetünk vagy látásunk legyen; a tanításunkban csak egy dolgot szabad 
ismernünk – Isten ökonómiáját – 1Tim 1,4.  

B. Ahhoz, hogy olyanok legyünk, akik hozzáértőek Isten ökonómiáját tanítani és a 
megbízatásukat elvégezni, lángokban kell állnunk; ezért emlékeztette Pál Timótheust, 
hogy lobbantsa lángra az Isten ajándékát, ami őbenne volt – 2Tim 1,6; 2,2: 
1. Isten két drága dolgot adott nekünk – az Ő isteni életét és isteni Szellemét; most 

lángra kell lobbantanunk Isten ajándékát: 
a.  Az első lépés a lángra lobbantásban nem a gyakorlás; az első lépés minden 

„ajtónak” és „ablaknak” a kinyitása; az egész lényünket meg kell nyitnunk; az 
értelmünket, érzelmünket és akaratunkat, az egész lelkünket, és még a 
szellemünket is.  

b. Azoknak, akik tanítanak, az egész lényüket meg kell nyitniuk, hogy a „huzat” 
bejöhessen; a Szellem már bennünk van, de lángra kell szítanunk a tüzet, a 
Szellemet. 

2. Ha be van zárva a lényünk, nevén kell szólítanunk az Úr Jézust; amint az Urat 
szólítjuk, nemcsak a szánkat, hanem a szellemünket és az szívünket is megnyitjuk; 
ekkor a huzat be fog jönni, és az lángra fogja lobbantani az örökkévaló életet és az 
örökkévaló Szellemet bennünk – 22. vers. 

C. Ha lánggal akarunk menni a találkozóra, akkor az imádság emberének kell lennünk; ha 
ilyen ember vagyunk, akkor az imádság szellemét, az imádság légkörét fogjuk az óránkra 
elhozni. 

III. Mihelyt rendelkezünk az imádság légkörével, készen állunk a tanításra, nem 
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tanszerűen, hanem tapasztalati módon; ha így teszünk akkor a tanításunkat 
tanból tapasztalásba fordítjuk; ez a tapasztalati közösség mély benyomást fog 
tenni a fiatalokra: 

A. Nem szabad csupán azt kérni a diákjainktól, hogy a leckéhez kapcsolódó összes pontra 
emlékezzenek és azokat visszamondják; ez lenne a tanszerű tanítás: 
1. Ha tapasztalati módon akarunk tanítani, segítenünk kell a fiataloknak, hogy 

felismerjék a helyzetüket és az állapotukat. 
2. Meg kell tanulnunk, hogy a tanításunkban tapasztalati szempontból érintsünk meg 

másokat; a tanításunk minden pontját az ő személyes, gyakorlati helyzetükre 
alkalmazva. 

B. Amikor a fiatalokat tanítjuk, nem szabad igehirdetést vagy előadást tartani nekik; 
helyette legyenek személyes beszélgetéseink velük, ahol minden pontot tapasztalatilag 
bontunk ki előttük: 
1. A lecke minden pontját úgy kell előadni, hogy az egy tapasztalati benyomást keltsen 

bennük; minden pontot a tényleges helyzetükre alkalmazva. 
2. Amint velük beszélünk, ébereknek kell lennünk mindegyikükre, különös figyelmet 

fordítva a arckifejeződéseikre; ez segíteni fog nekünk abban, hogy ismerjük a 
diákjaink szükségeit. 

C. Ha fel akarsz szítani egy imádkozó szellemet abban a személyben, akivel beszélsz, akkor 
saját magadnak egy olyan személynek kell lenned, aki telve van az imádkozó szellemmel; 
kielégítő imádság legalább három dolgot fog elvégezni; tapasztalati benyomást fog tenni 
a fiatalokra a lecke pontjai, fel fogja szítani az imádkozó szellemet bennük és azt fogja 
előidézni, hogy élővé válnak. 

IV. Ahhoz, hogy tapasztalati módon tanítsunk, a leckében minden pontot 
tanításból tapasztalattá kell alakítanunk; miután a felkészülésünk alatt egy 
ilyen átalakítást végzünk, ezután a fiataloknak, tapasztalati szempontból kell 
minden egyes pontot elmondanunk: 

A. Minél inkább ilyen módon beszélünk, annál inkább elvétetik a fátyol; látni fogják a 
látást, ami le fogja leplezni őket, és spontán módon bekerülnek annak a dolognak a 
tapasztalatába, amit bemutatunk. 

B. Ha csupán olyan módon tanítunk, hogy tanokat adunk át a nyomtatott anyagokból, 
akkor semmi többet nem teszünk, mint ismeretet adunk át a diákjaink elméibe; ennek 
eredményeként semmit sem fognak elnyerni tapasztalati módon:  
1. Az ismeret, amit elnyernek, árthat nekik; később, egy másik alkalommal, amikor azt 

a beszédet hallják, ezt mondhatják: „Ezt már ismerem; mindent hallottam erről a 
találkozókon.” 

2. Ne ártsunk a fiataloknak csupán ismeretet adva nekik; ahhoz, hogy az igazsággal 
hasznot hajtsunk nekik, mindig tapasztalati módon kell tanítanunk őket. 

V. Mielőtt a fiataloknak elkezdjük tanítani az igazságot, nekünk magunknak el 
kell fogadnunk Pál védőoltását és meg kell telnünk, el kell merülnünk és át kell 
itatódnunk az igazsággal – 1Tim 2,4; 3,15; 2Tim 2,15. 25: 

A. Az igazság szót a Biblia sok olvasója helytelenül értette és érti meg, mivel az igazságot 
tan dolgának tartják; az Újtestamentumban az igazság nem tanra vonatkozik, hanem az 
Újtestamentumban kijelentett valóságos dolgokra, amelyek Krisztusra és a gyülekezetre 
vonatkoznak Isten újtestamentumi ökonómiája szerint – 1Tim 2,4; vö. 1Jn 1,6. 

B. A hanyatlás elleni védőoltás eleme az isteni igazság szerkezete, amely a Háromegy Isten 
plusz az Ő megváltása, ami a megmentésünkké válik; el kell mélyednünk az igazságban 
ezzel a dologgal kapcsolatban. 
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A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK FELNEVELÉSE 
A GYÜLEKEZETI ÉLETRE 

Negyedik üzenet 

Megfelelő szellemi tevékenységek és gyakorlatok 
a fiatalok számára 

Igeolvasmány: Lk 19,13. 20-23; Róm 12,1-2. 4-5. 11; Jn 15,5; Csel 2,46-47;  
Héb 10,24-25; Mt 13,37-38 

I. A tapasztalataink és megfigyeléseink szerint, szükséges, hogy a fiatalok 
gyakorolják magukat a gyümölcstermés szellemi tevékenységében; keresz-
tyéneknek akkor a legkönnyebb a gyümölcstermés, amikor fiatalok – Jn 15,5: 

A. Amikor Pál apostol hirdette az evangéliumot, az őt vádolók ezt mondták, „Mi ugyanis úgy 
találtuk, hogy ez veszedelmes ember” (Csel 24,25): 
1. Ez nem jól hangzik, de az pozitív, hogy átadjuk Krisztus „baktériumát” másoknak. 
2. Ahhoz, hogy átadjuk ezeket a „baktériumokat” másoknak, nem mehetünk egy 

elszigetelt helyre; azokra a helyekre kell mennünk ahol az emberek hajlamosak 
gyülekezni; a legjobb hely a „baktériumok” terjesztésére az iskolákban van. 

3. Terjesztenünk kell Krisztust, és könnyebb egy fiatal személyt „megfertőzni” 
Krisztussal, mint egy idősebb személyt. 

B. Hatalmas lehetőségek idején élünk a fiatalokkal kapcsolatosan; legyenek akár 
gimnáziumba vagy egyetemen, sok osztálytársuk és szobatársuk van; ha nem használják 
ki ezt az alkalmat arra, hogy „megfertőzzék” a barátaikat, akkor soha nem lesz erre jobb 
alkalmuk. 

C. Szeretnénk bátorítani a fiatalokat, hogy fontolják meg és vegyék tervbe, hogy sokakat 
üdvösségre vezetnek a következő évben; mi egy szőlőnek vagyunk a vesszői és a szőlőfa 
szőlőfürtöket terem nem csak három-öt szem szőlőszemet – Jn 15,5. 

D. Sehol sem könnyebb az evangéliumot hirdetni mint az iskolában, és semmi sem drágább 
annál, mint hirdetni az evangéliumot egy osztálytársnak; ahol olyan sok fiatal együtt van, 
ott nagyon könnyű „megfertőzni” őket az evangéliummal – Csel 24,5. 

E. Ha a fiatalok üdvösségre vezethetnek fiatalok egész „fürtjeit”, akik utána üdvösségre 
vezetnek másokat, akkor fiatalok ezrei nyernek majd megmentést és szeretik az Urat 
nyolc-tíz év alatt; ez nem kis dolog; remélem, hogy megragadják ezt a hatalmas 
lehetőséget. 

II. Fáradoznunk kell azon, hogy bevigyük a fiatalokat a gyülekezeti élet 
gyakorlásába az otthonokon keresztül; a kis csoportok válnak a mi gyakorlati 
gyülekezeti életünkké – Csel 2,46-47: 

A. Szükségünk van a fiatalokra, hogy elmenjenek az egyetemekre, különösen azokra, akik 
tizennyolc és tizenkilenc évesek; minden fiatal a gyülekezeti életben hasznos; ezért kell 
foglalkoznunk a felsőseinkkel és gimnazistáinkkal: 

B. Az evangéliumnak el kell indulnia az otthonokból; még az egyetemi munka is elindulhat 
az otthonokból; ahhoz, hogy egy gyülekezet erős legyen az otthoni találkozóknak fel kell 
épülniük.  

C. A fiatalok a gyülekezetben meghívhatnak másokat a középkorúak és a fiatal házasok 
otthonaiba; ezeknek az otthonoknak mind nyitva kell állni, készen a fiatalok fogadására. 

III. A fiataloknak azt is meg kell tanulni, hogy funkcionáljanak a gyülekezet 
összejövetelein; a gimnazista korú fiataloknak el kell kezdeni felelősséget 
vállalni a szellemi családjukban: 

A. Látogassák a fiatalok a gyülekezet rendszeres összejöveteleit; legalább menjenek el a 
kenyértörés alkalmára és a gyülekezet közösségi alkalmára, valamint a fiatalok 
összejövetelére – Héb 10,24-25. 
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B. A gyülekezet összejövetelein ne tegyenek úgy, mintha vendégek vagy nézők lennének; ne 
várják meg, hogy az idősebbek kezdeményezzenek tisztelve ezzel a korukat. 

C. Hanem amikor egy összejövetelen vannak, tegyenek meg mindent a szellemük 
felszabadítására; a gyülekezetben ők felnőttek és felelősséget kell vállalniuk: 
1. A fiatal szenteknek hordozniuk kell ezt a felelősséget; amikor részt vesznek az 

összejövetelen, nyissák meg a szájukat és szabadítsák fel a szellemüket; tegyenek 
bizonyságot, énekeljenek énekeket és mondjanak dicséreteket – Ef 5,18-20. 

2. Van egy gazdag forrás, egy élő és friss ellátmány minden fiatalban; nekik nem szabad 
üzenetek hallgatásától függeni, hanem gyakorolniuk kell magukat abban, hogy többet 
funkcionálnak a szellemükben – 1Kor 14,24. 31. 

IV. Fáradoznunk kell azon, hogy bevigyük a fiatalokat a gyülekezeti élet 
gyakorlásába a gyermek munka és a gyakorlati szolgálat által: 

A. A fiataloknak felelősséget kell vállalniuk a gyermek összejövetelek során minden helyi 
gyülekezetben; a gyermek munka az nem kevésbé fontos mint a fiatalok közötti munka: 
1. Ha minden évben növekszik a gyermekek száma, akkor ők az evangélium magjai 

lesznek, amikor általános iskolából felső tagozatba és gimnáziumba mennek – Mt 
13,37-38. 

2. Amikor ez megtörténik, akkor a gyülekezet elkezd gyarapodni fiatalokkal rajtuk 
keresztül; amikor ezek a szentek továbbmennek a felső tagozatból gimnáziumba, 
akkor ott is az evangélium magjai lesznek. 

3. Amikor elvégzik a gimnáziumot és egyetemre mennek, ott is az evangélium magjai 
lesznek; ahogy ezek a ciklusok ismétlődnek, sokakat megnyerünk. 

B. Ha minden helyi gyülekezet jó munkát végez a fiatalok és a gyermekek között, akkor 
korlátlan jövő áll a gyülekezetek előtt: 
1. A fiatalok, sőt még a gyermekek is hatni fognak a szüleikre, és ez a hatás széleskörű 

lesz és mély nyomot fog hagyni bennük. 
2. Tehát a fiataloknak ezt a dupla felelősséget kell most viselniük; egyrészt hirdetniük 

kell az evangéliumot az osztálytársaiknak, másrészt pedig segíteniük kell a gyermekek 
felé való szolgálatban a gyülekezetben. 

C. Ahogy az energiájuk és idejük megengedi vegyék ki a részüket a gyülekezetben lévő 
különféle egyéb szolgálatokból is: 
1. Például szolgálhatnak ajtónálló bekísérőként, az irodában, vagy takarításban; 

örömmel látjuk, ha sok szolgálatot a gyülekezetben a fiatalok töltenek be. 
2. Ezekben a szolgálatokban a fiatal szentek automatikusan elegyednek a gyülekezeti 

életben a saját és minden korosztályt képviselő szentekkel való gyakorlati koordináció 
és közösség által. 

3. Ez nagyban segíti őket az életben való növekedésben és a funkciójuk 
megnyilvánulásában. 

D. Törekednünk kell arra, hogy bevigyük a fiatalokat a gyülekezeti élet gyakorlásába az 
otthonokon keresztül; a kis csoportokból lesz a gyakorlati gyülekezeti életünk. 

V. „A gyülekezet jövője teljesen a fiatal szentektől függ; a fiatal szenteknek 
hűségeseknek kell lenniük az evangélium hirdetésében az osztálytársaiknak, 
hogy gyümölcsöt teremjenek és a gyermekek felé való szolgálatban; továbbá 
látogatniuk kell a gyülekezet rendszeres találkozóit az Úr megemlékezésére a 
kenyér megtörésében, és a találkozót az imádatra és közösségre az összes 
szentekkel; valamint ahogy az idő és energia engedi vállaljanak felelősséget a 
gyülekezet különféle egyéb szolgálataiban is.” (The Collected Works of Witness 
Lee, 1968, vol. 2, p. 73) 
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A KÖVETKEZŐ NEMZEDÉK FELNEVELÉSE 
A GYÜLEKEZETI ÉLETRE 

Ötödik üzenet 

Szolgálatunk koncepciójának megváltoztatása – 
A fiatalok tanítása és tökéletesítése 

Igeolvasmány: Ef 4,11-16; 2Tim 2,2. 20; 3,17; Fil 2,22; 4,9; Kol 1,28-29; 2Tim 3,14 

I. Most arra van szükségünk, hogy megváltoztassuk a koncepciónkat és 
módszerünket; meg kell tanulnunk szolgálni és azt, hogy hogyan szolgáljunk 
másokkal; soha ne helyettesítsük a szenteket, hanem inkább vigyük be őket a 
szolgálatba magunkkal – 1Kor 12,14-22; Róm 12,4-8: 

A. Ne mondjuk azt, hogy a szenteknek nincsen kapacitásuk; a probléma ott van, hogy nem 
tudjuk, hogy hogyan tökéletesítsük őket; ha elvégezzük a tökéletesítés munkáját, akkor 
a képességeik a felszínre fognak jönni – Ef 4,11-16; 2Kor 13,9; vö. Lk 19,13. 

B. Tökéletesíteni kell őket, hogy többet is tudjanak tenni, mint az összejövetelek 
látogatása, üzenetek hallgatása és némi irodai munkában való segédkezés; ezek nem 
keltik fel a szentek érdeklődését és nem bontják ki a kapacitásukat – vö. Mt 25,15. 

C. Sajnálatos, hogy nem tanultuk meg sem a szentek szolgálatba való bevonását, sem az 
ő tökéletesítésüket; ehelyett mindent magunk végzünk el, és így akaratlanul is 
helyettesítjük a szenteket – vö. Jel 2,6. 15: 
1. Mivel nem tanítjuk az újakat arra, hogy hogyan kell másokat a szolgálatba bevonni, 

ők is követni fogják a példánkat, és mindent maguk fognak elvégezni; egy idő után 
az ő kezük alatt lévő minden munka szintén meg fog állni. 

2. Tanulunk abból, ha elvégzünk dolgokat, de többet tanulunk abból, ha másokat 
tanítunk; ha nem tanítunk másokat, a mi tanulásunk hiányos lesz; ha másokat 
tanítunk, az arra kényszerít, hogy a dolgokat alaposabban átgondoljuk – 2Tim 2,2; 
Ef 4,11-12. 

D. Meg kell változtatnunk a módszerünket és a koncepciónkat; oktatni és képezni kell a 
szenteket ahhoz, hogy hasznosak legyenek; máskülönben mindegy, hogy mennyit 
hirdetjük az evangéliumot, nehéz lesz nekünk a növekedést elérni – vö. Jel 2,6. 15. 

II. A fiatalokat be kell vonni a velünk együtt való szolgálatba; ez egy alapvető 
pontja a fiatalok felé való szolgálatunknak, amire komoly figyelmet kell 
fordítani – 1Kor 16,10; Fil 2,19-22: 

A. Nem szabad helyettesíteni másokat semmiben, amit végzünk; gyakran azonban 
magunkban végzünk valami munkát, és így helyettesítünk másokat; ez a munka 
természeti módja; ehelyett agresszívaknak kell lennünk, és meg kell tanulnunk, hogy 
hogyan prédikáljuk az evangéliumot egy iskolában anélkül, hogy egyáltalán betennénk 
oda a lábunkat – Fil 2,22. 

B. Ezt az alapelvet kell alkalmaznunk, bárhol is szolgáljunk; a munkának olyannyira a 
szentek kezében kell lennie, hogy alkalmanként ők kérik a főállású szolgálók segítségét 
ahelyett, hogy rájuk támaszkodnának minden munka elvégzésében. 

C. Ahhoz, hogy „kitermeljünk” egy hasznos férfitestvért, el kell töltenünk néhány hónapot 
azzal, hogy munkálkodunk és megnyerjük őt; addig dolgozunk rajta, amíg meg nem 
terhelődik azzal, hogy hirdesse az evangéliumot az iskolájában – vö. 1Thessz 1,5-8: 
1. Időt kell töltenünk vele közösséget folytatva, sokat együtt étkezve, és imádságra 

vezetve őt addig, amíg a fiatal testvér elkezdi szeretni az Urat, újjáéled és 
készségessé válik az evangélium hirdetésére az iskolájában – Fil 2,22. 

2. Addig kell dolgoznunk a fiatalokon, amíg felneveljük őket és buzgóbbá, lelkesebbé 
és komolyabbá válnak a munkával kapcsolatosan, mint mi vagyunk – Kol 1,28-29. 
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3. Ha így szolgálunk, akkor minden iskola nyitott lesz előttünk; így egyetemi diákokat 
is és felsősöket is megnyerhetünk. 

III. Minden iskolában „ki kell termelnünk” fiatal szenteket, akik nagyon meg 
vannak terhelve, és mi csak egy kis távolságból segítjük, támogatjuk őket – Ef 
4,11-12. 16: 

A. Egyrészt nem szabad félnünk attól, hogy engedjünk másokat szolgálni, másrészt pedig 
figyelnünk kell őket, azaz felügyelni a szolgálatukat – Csel 20,28; Titus 1,7; vö. 1Pt 2,25: 
1. Miután átadjuk a dolgokat, hátra kell lépnünk és figyelnünk a helyzetet; így 

láthatjuk majd, hogy milyen jól megy neki a szolgálat – vö. Fil 1,1. 
2. Nem szabad kételkednünk abban, hogy ilyen sok év megfigyelés, hallgatás és 

tanulás után a szentek képesek a felelősség hordozására; nyugodtan átengedhetünk 
dolgokat a kezükbe; a szenteknek egyszerűen csak egy kis vezetésre van szükségük 
– Fil 4,9; 2Tim 3,14. 

B. Az ellátmánynak nem abból kell állni, hogy vezetjük a diákokat egy találkozón, és ez az 
ellátmány nem lehet egy üzenet elmondásában sem; amit nyújtunk annak meg kell 
elégítenie a diákok valódi szükségét: 
1. Amikor a fiatal szentek segítséget kérnek, készen kell állnunk a segítségnyújtásra; 

ha nem tudunk segíteni nekik, akkor nem fogják többé kérni a segítségünket. 
2. Ha a fiatal szentek tanulnak valamit, amit tudnak alkalmazni, akkor vissza fognak 

térni több segítségért; és ekkor adhatunk nekik további útmutatást. 
3.  Ezen a ponton a munka terhét már együtt viszik a diákok a szolgálóval, mert a 

diákok végzik a munkát az iskolában és a szolgáló pedig segít szükség szerint; ha 
így dolgozunk akkor, könnyű lesz megnyerni egy iskolát. 

IV. A szolgálatban és a gyülekezetben nem az mér meg minket, hogy jó 
képességekkel rendelkezünk-e vagy sem, hanem az, hogy hány hasznos 
szolgáló jött ki a kezünk alól; a siker mércéje nem az, hogy képesek vagyunk-
e megtenni valamit, hanem hogy hány hasznos szolgálót tudunk kitermelni – 
2Tim 2,2; Ef 4,12. 
 

 
© 2011 Living Stream Ministry 
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Useful Polish Words 
English Polish 
a little trochę [tro-her] 
biscuits/cookies ciastka [chastka] 
bowl miska [miska] 
bread chleb [hlep] 
butter masło [maswo] 
cap czapka [chap-ka] 
chair krzesło [chezwo] 
close zamknij [zamk-ni] 
cold zimny [gimner] 
delicious pyszne [pishne] 
eggs jajka [yaika] 
excuse me/sorry przepraszam [psheprrasham] 
fork widelec [veedelets] 
glass szklanka [shklanka] 
good morning dzień dobry [jhen dobry] 
good day dzień dobry [jhen dobry] 
good night dobranoc [dobrranōts] 
good bye do widzenia [doh vidzenia] 
great wspaniale [spanialer] 

    hello cześć [cheshtch] (informal) 
help pomóż [pom-moosh] 
hot gorący [gorarchay] 
how are you? Jak się masz? [yak she mash] 
how much is it? Ile to kosztuje? [ille be goshtooye] 
jam dżem [jem] 
juice sok [sōk] 
jacket kurtka [koortka] 
knife nóż [noosh] 
may I have poproszę o [proshe o] 
may I help? Czy mogę pomóc? [je  moge pomots] 
meat mięso [myenso] 
milk mleko [mleko] 
more więcej [vyentsay] 
nice ładny [lad-nay] 
no nie [ne-er] 
open otwarty [otvartay] 
sunny słoneczny [swonedgner] 
phone telefon [telefon] 
plate talerz [talesh] 
please proszę [proshe] 
potatoes ziemniaki [zhemnyakey] 
raining pada [pada] 
repeat powtórz [pottoosh] 
river rzeka [jeka] 
salt sól [soul] 
satisfied (after a meal) najadłem się/najadłam się [nayudwem shie/nayudwam shie] 
second dish/course drugie danie [droogeeye daneeye] 
seconds dokładka [dokwatka] 
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see you do zobaczenia [zrobee zobachenia] 
serviette/napkin serwetki [serrvetki] 
soup zupa [zoopa] 
spoon łyżka [wishka] 
sugar cukier [tsookyerr] 
tea herbata [herrbata] 
teaspoon łyżeczka [wizhechka] 
thank you dziękuję [jenkuye] 
toilet paper papier toaletowy [papyer toaletoveh] 
umbrella parasol [parasol] 
vegetables warzywa [vazhiva] 
very good bardzo dobre [bardzo dobre] 
water woda [voda] 
welcome witamy [vitamur] 
when kiedy [kieda] 
window okno [oknor] 
yes tak [talk] 
yummy pycha [piha] 

Spiritual terms 
English Polish 
Lord Jesus we love You Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea Yesus, Kohom Chay] 
Hallelujah Alleluja [Alleluja] 
Praise the Lord Chwała Panu [Hphowa Panoo] 
Drinking picie [peecha] 
Eating jedzenie [yethenia] 
Brothers bracia [bracha] 
Sisters siostry [schostare] 
Singing śpiew [schpief] 
Much grace łaska z tobą [waska soba] 
Peace to you pokój tobie [pokwee tobiyeh] 
Triune God Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh] 
Life-giving Spirit życiodajny Duch [zchutchodayeneh Dook] 
Living żywy [zcheveh] 
Call (Lord Jesus) wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)] 
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1  1 1   1  1 
5  5 2 4  2   
6  6  3 91 3  4 
7 1 7 3 1 10 4 01,1 3 
8  8 4 2 8 5 01,2 5 
9  9     02,1  

10  10 5 5  6  7* 
11  11 6 6  7  8 
12 2 12 7 7 6 8 02,2 9 
13  13 8 9  9  6 
14  14    10   
15  15 9 14  11  10 
16  16 10 10  12 02,3 11 
17  17 11 11  13 02,4 12 
18  18 12 16  14 02,9 14 
19  19  15  15  13 
20  20 13 19  16  18 
21  21 14 18  17  16 
22 3 22 15 17  18 02,8 19 
23  23 16 20  19 02,14 20 
24  24 17 21  20  21 
26  26 18 23  22 02,15 22 
28 4 28 19 13  24  24 
29   20   25  27 
30 5 30 21 12 25 26 02,5 25 
32  32 22   27  30 
34 6 34 23 25  29 02,6  
36  36 24 26  30 02,10 32 
39  39 25 28  31  34 
40 7 40 26 32  32 02,11 35 
41  41 27 29  33 02,12 36 
43  43 28 30  35 02,13 37 
48  48 29 33  38 02,7 45 
50 9 50 30   39 02,19 48 
51  51    40 02,20 46 
52 10 52 31 34  41  49 
54 11   35 31 43   
56  56 33 38  45  55 
57  57 34   46   
61  61 35   48  57 
62  62 36 39  49 03,16 56 
65  65 37 44  50 03,1 60 
66 13 66 38 45  51 03,2 66 
67  67 39 48  52 03,3 70 
70  70 40 40  54  s307 
73 14 73 41   57 03,17 65 
77  77 42 41  58 03,39  
78  78 43 47  59  61 
79  79 44 46  60  68 
81  81 47   65  72* 
82 17 82 48   66 03,5 75 
84  84 49 49  67  74 
86 18 86 50   68  77 

101  101 51   76  85 
112  112 54 51  83  95 
116  116 55 54  84 03,18 94 
117 19 117 56 57  87  102 
123 21 123 58 58  91  99 
124 22 124 59 60  92 03,6 109 
125  125 60   93   
127  127 66 62  94  110 
128  128 67   95  117 
132 23 132 68  28 97 03,8 115 
133  133 69 70  104  120 
137  137 70      
142 26 142 72 69 12 109 03,19  
146 23 146 73    03,33  
148  148 74 74  112  124 
151  151 75 72  113  s22 
152 27 152 76 79  114 03,9 130 
154 28 154 77 77  116  134 
162  162 78   119   
163  163 79 82  120  135 
170  170 80 83  123 03,10 140 
171  171 81 86  124  141 
172  172 82 84  125 D6 142 
175  175 83 85 38 126 03,20 143 
180   84 90  130 3,40 148 
181   85   131  s23 
187  187  95  135  152 
188  188 86 96  136  164* 
189 29 189 87 98  137 03,34 163 
190 30 190 88 103 37 138 03,11 157 
191 31 191  97  139  162 
195  195 89 107  143  165 

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
196  196  104  144 03,32 155 
197  197 90 100  145 03,35 150 
198  198  99  146 03,36 159 
199  199  105  147 03,37 151 
202  202 91 106  150  158 
203  203 93 129  152 03,22 154 
206 32 206 94 113  155 03,23 167 
208 34 208 95 112  157 03,24 169 
209  209  110  158  171 
220 35 220 96 117  162 03,15 179 
221 36 221 97 115  163 03,12 178 
222 37 222 98 118  164 03,25 185 
223  223 99 121  165 03,30 176 
224  224 100 122  166 03,31 175 
227  227 102 116  168 03,13 181 
228     60 169   
233  233 103 126  170 03,14 177 
241 41 241 110 92  180 D14 a1 
242  242 112   181 04,11 196 
243  243 113 130  182  194 
244  244 114 131  183  200 
248  248 115   189  202 
250  250 116 134  191 04,1 201 
251  251 117 133  192  203 
255 43 255 119 136 82 194 04,7 210 
260     85    
264 44 264  137  198 04,8 209 
265  265 120 140  199  216 
266 45 266 121 139  200 04,2 215* 
267 46 267 127 142  204 04,3 217 
268 47 268 129 144  205 04,4 218 
271  271 130 147  208  220 
272  272 131 149  209  221 
273 48 273 132 150  210 04,5 223 
277  277 133 146  213  224 
278 49 278 134 151  214 04,6 226 
279  279 135 152  215 4,12 227* 
284  284 137   218  232 
286 52 286 138 156  220 05,1 231 
295  295    222 05,12 237 
296 54 296 141 157  223 05,2 234 
297    158    236 
298   142   224  238 
299 55 299 143 159  225 05,13 240* 
300  300 144 161  226 D22  
301  301    229   
302   146 163  230  s18 
303  303 147 164  231   
305  305 148      
306 56 306 149  21    
308 58 308 151 168  234 05,11 265 
309 59 309 152 170 56 235 05,3 241 
310 61 310 153 173  237 05,5 246 
312  312   239, 244 248 
317      241 5,14  
322 62 322 155 176  245 05,6 254 
324  324 156     252 
325  325 157 178  248  257 
333  333 160 180  250  259 
341 66   183 63 255   
348  348 165   256  256 
350  350 167  65 258  270 
373 67 373 168 185 26 270 06,10 284 
377  377    271  282 
380  380    273  299 
382  382 170 188  275  296 
386     92    
389 68 389 171 190  278 06,1 290 
390  390 172  27 279  291 
395 69 395 173 191  281 06,2 298 
396  396 174 192  282   
398 70 398 175 194  284 06,3 301 
399  399 176 193  285  300 
403  403 177   286 06,11 304 
405  405 178   288  308 
412  412 179   291  309 
426  426 180 196  296 06,12 324 
430  430 181   297  325 
431  431 183 198  303 06,8  
433 74 433 184 200  305   
436 75 436 185 201  307 06,7 331 
437  437 186   308 D1 333* 
438 76 438 187 203  309 6,13 335 
439  439 188   310  334 
441 77 441 189 204 86 311  337 

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
445 79  190  59 313  339* 
449  449 193 206  316  344 
452  452  207  317  341 
460  460  210  319  348 
463  463 194   321   
471  471  213  323  354 
472  472 195 215  324  349 
473 80 473 196 214  325 06,6 355 
474 81 474 197 217  327 07,2 359 
475  475 198 218 5 328 07,1 356 
477  477    329 07,5 366 
481 82 481 199 219  331  362 
482 83 482 200 220  332 07,3 365 
483  483 201 224 64 333 07,4 364 
487 84 487 202 223  336   
488  488 203 222  337  361 
489  489  225  338 08,43 370 
490  490 204 226  339 08,1 368 
491  491 205 228  340 08,40 369 
493  493 207 230  343 08,2 371 
495  495 209 232  346  372 
496 85 496 210 233  347 08,4 374 
497 86 497 211 234  348 08,5 376 
498  498 212 235  349   
499 87 499 213 238  350 08,7 378 
500  500 214 239  351 08,8 379 
501 88 501 215 240  352 08,10 382* 
502  502 216   353   
503  503 217 241  354   
505 89 505 218 243 47 355 08,34 383* 
507 90 507 219 237 52 356 08,37 s120 
508   220 242  357 08,35  
509 92 509 224 245  359 08,11 384 
510 93 510 232 250 11 368 08,14 388 
513 94 513 235 253  370 08,17 394 
514  514 236   371   
522  522 237 256  375  258 
530 95   259  378 D26  
535  535 238   381 08,42  
536  536 239 263  382  398 
537  537 240 264  383 08,18 397 
538 96 538 241 265 23 384 08,19 399 
539 97 539 242 266 74 385 08,20 400 
540  540 243 267  386 08,21 401 
541  541 253 268  396 08,22 402 
542  542 254 269  397 08,45 403 
546 98 546 255 271  399 D5  
548  548 256 277 87 404 08,28 425 
549  549 257 282  405  414 
551 99 551 258 279 88 406 08,25 416 
554  554 259 280  409 D37 417* 
556  556 260 283  410 08,24 408 
558 100 558     08,23 406 
561 102 561 262 286  414  419 
563 104 563 263 289  415 08,27 420 
564  564 264 287  416   
569 105 569 267      
578 106 578  292  419  423 
583  583 268 290  421  429 
589  589 269   422  434 
591  591 270 295  424 08,29 433 
593 107 593 271 297  427 08,32 435 
594 108 594 272 296 89 428 08,30 436 
595  595 273 298  429   
600  600 283 313  436  441 
602 121 602 284 309  437 09,1 443 
608 124 608 287 314 76 443 09,3 447 
609  609 288 315  444  448 
610  610 289 317  445  452 
611  611 290   446  449 
612  612 291 316  447 09,4 451 
618  618 293     454 
622  622 294 319  452  461 
626  626 295 320  453 22,1 458 
628  628    454  469 
630  630 296   455 22,2 462 
631  631 297 321  456 22,3 464 
635  635  323  457  465* 
639 127 639 298 325  460 10,1 472 
640  640 299   461  473 
646  646       
666  666 303 326  470  486 
701    335 93 477   
707 133    94    
711      481 D28  
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
717  717 304 333  428 11,3 521 
720  720    483  526* 
733  733 305 336  490  529 
734  734 306 337  491  530 
735  735 307 338  492  531 
736  736 308 339  493  532 
737  737 309 340  494  533 
738 134 738 310 341  495  534* 
739  739 311 342  496  535 
740  740 312 343  497  536 
741  741 313 344  498  538 
742  742 314 345  499  537 
743  743 315 346  500  539 
744 135 744 316 347  501 12,1 540 
745 136 745 318 348 73 502 12,3 541 
746  746 319   503  544 
747  747 320 349  504  543 
748  748 321   505  542 
749  749 322   506  545 
750 137 750 323 350  507 12,2 546 
764  764 326 351  511  553 
765  765    512   
767 139 767  352  514  554 
769  769 327   515  556 
770 140 770 327 354 90 516 13,1 557 
771  771 329 353  517  558 
772  772    518  555 
775  775 330   520  559 
779  779 331 356  523  563* 
780  780 332 357  524  564 
781  781 333 358  525  566 
783  783 335 360  527  565 
784  784 336 361  528 13,2 568 
786  786 337   530  569 
788  788    531   
789 142    95 532   
791  791    534  573 
793  793  363  536  575 
798  798 338      
799  799 339 364  538  579 
801  801 340 366  540  581 
802  802 341 367  541  582* 
806  806 342   543  583 
811 144 811 343 370  545 14,1 586 
812 145 812 344 369  546 14,3 588 
813  813 345   547 14,2 587 
814 146 814 346   548  589 
815  815 347 371  549  590 
816  816    550  591* 
818  818    554  593 
819  819 348 374  555  594 
820  820 349 375  556  592 
821  821 350   557  595 
824 147 824 351 378  560 15,1 598 
831  831 353   563  600 
832  832 354 377  564  601 
833  833     15,15 
837  837 356 382  566 15,18 603 
839 148 839 357 385 84 568  604 
840  840 358 384  569 15,16 606 
841 149 841 359 236 4 570 08,9 381 
845  845 360 386  574 15,2 610 
846 150 846 361 388  575 15,9 614 
847  847 362   576 15,10 611 
848  848 363 387  577  612 
851  851 364 390  579  615 
852 151 852 365 389 34 580 15,3 616* 
853  853 366   581   
854  854 367   582  618 
855  855    583  622* 
863 163 863 390 403  621 16,3 627 
864 164 864 391 404  622 16,1 624 
866 165 866 392 406  624 16,2 628 
867  867 393 407  625  629 
871 166 871 394 413  630  633 
877  877 395   633  648 
880  880 396   634  640 
882  882 397   635   
885  885 398 415  636  637 
886 167 886 399 416 96 637  638 
887  887    638  642 
889  889 400 418  640  646 
890  890 401 420 71 641 16,5 644 
893  893 402   644  641* 
894  894 403 421  645  647 

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
904  904 405 422  649 D31  
908  908 406   651  654 
909 169 909 407 423 45 652  653 
910  910 408   653  655 
911 170 911 409 424  654 17,1 657 
912 171 912 410 425  655 17,2 659 
913  913 411 426  656  656 
914  914 412 427  657  658 
917  917 413   658 18,24  
921  921 414 429  660 18,32 664 
922  922 415 431  662 18,25 665 
923  923 416 432  663  666 
925  925 417 435  664 18,26 662 
930 173 930 418   666 18,22 668 
936 177 936 423 471  673 19,1 741 
937   424   674  742 
938 178 938 425 470  675 19,2 743 
941  941 426   676  745 
942  942 427   677  746 
943  943 428 472  679  747 
944  944 429 473  680  748 
945  945 430 474  681  750 
947  947 431 476  683 D34 751 
948 180 948 433 479  686 20,3 764 
949 181 949 434 480  687 20,2 763 
954  954 435   688   
956  956 436 481  689  755 
958 183 958 438 483  692 D40 758 
960 184 960 439 484  694 20,1 756 
962  962 440 485  695  759 
965 185 965 441 486  697 20,4 765 
966 186 966 442 487  698  766 
967  967 443   699   
969  969 444   700   
970  970 445 488  701  767 
971 190 971 450 491  716  769 
972  972 451 492  718 21,1 768 
973  973 452 493    772 
975 191 975 454 497  721  774 
976  976 455 495  722 21,2 775 
978  978 456   723  777 
981  981 458 499  726  779 
984  984  500  727  204 
986  986 460 440  731 18,19 671 
987  987  441  732 18,20 672 
991  991 461   734  676 
994 193 994 462 444  736 18,1 680 
997      738 18,18 682 
998 195 998 463 445  739 18,2 683 
999  999 464   740  681 

1002  1002 465      
1003 196 1003 466 443  741 18,33 235 
1004  1004 467   742   
1005  1005 468     685 
1006  1006 469 446  743 18,3 686 
1007 197 1007 470 447  744 18,4 688 
1008  1008 471 448  745 18,27 684 
1009 198 1009 472 449 58 746 18,29 687 
1010  1010 473   747 18,30  
1013  1013  451  748   
1017 199 1017 474 452  750 18,28 693 
1019  1019 475   751  692 
1024 201 1024 476 454  754 18,8 723 
1025  1025 274 300  755 08,31 437 
1027  1027    756  706 
1040  1040 477   760  711 
1043  1043 478 457  761 18,7 722 
1044  1044    762  670 
1045  1045 479   763  718 
1048  1048 481 459  765 18,21 724 
1050  1050 482 458 72 766 18,9 725 
1051 202 1051 483 460  767 18,10 726 
1052 203 1052 484 461  768 18,11 728 
1055  1055  463  770   
1058  1058 485   772 8,35 731 
1059 204 1059 486 464  773 18,12 456 
1061  1061    774  733 
1065  1065 487   777  738 
1066 205 1066 488 465  778 18,31 739 
1068 206 1068 489 466  779  737 
1069 207 1069 490    18,5 698 
1074 208 1074 166 182  783 05,10 264 
1079      784 18,17 700 
1080 210 1080 491 467  785  701 
1081  1081 32 36 55 44 02,21  

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1083  1083 45 42  61 03,26 s225 
1084 15 1084   19 62 03,4 s302 
1086  1086 46 43  64 03,27 
1095   61 65  98  s1 
1096   62 66  99  s515 
1097   63 64  100  s3 
1103   92  32 151 03,21  
1106  1106 104 127  172 03,28 s617 
1107 38 1107 105 123  173 03,38 s611 
1110  1110 107 124  176  s212 
1112 40 1112 108 125 40 177 03,29 
1113 50 1113 124 154 43 184 04,9 s108 
1115  1115 118   193  s217 
1117   126   186 04,10 s101 
1122  1122 136   187  s102 
1125  1125 150 165  232   
1127   162   252  s523 
1131   145 160  227 D27  
1132 71   197  298 06,9  
1134 72 1134 182   299 D43  
1141 109 1141 206 229  342 08,38 s116 
1142  1142 208 231 39 344 08,3  
1143   225 247  360 08,12 s209 
1145   226   362  s210 
1150 111 1150 230 246  366 18,5 s218 
1151 112 1151 231 249 35 367 08,33 s216 
1152   275 303  425 D19 s201 
1153 113 1153 276 302 44 426 D16 s202 
1154 114 1154 277 273  401 08,44 s301 
1159 115 1159 278 274 1 403 08,13 s305 
1164 116 1164 245   387 08,36  
1168   247   389 08,39 
1170  1170 248   390   
1174  1174 281 301 7 432 8,46 s132 
1178 118 1178 249   391  s122 
1179   251   392 08,41  
1180 119 1180 250   393  s131 
1191  1191 222 310  438 D21 s410 
1193 122 1193 223  81 439 09,2  
1196 123  286   441  s720 
1197    311 15 442 D18  
1198  1198 292   448 09,5  
1199  1199    449   
1206  1206 302 328  471 11,2 s424 
1214      509 D25  
1220  1220 352   592   
1221  1221 369 393  593  s711 
1222 152 1222 370     s16 
1226 154 1226 373 394 78 597 15,8 s508 
1229   374   599 15,11  
1232  1232 376 395  602 D13 s616 
1234  1234 377   604  s220 
1236  1236    606 15,17 s716 
1237 157 1237 379 396  607 15,12 s712 
1248 158 1248 381 398 48 612 15,4 s603 
1251 159 1251 382   613 15,13 s507 
1252  1252 383   614 15,5 s503 
1254  1254 384   615 15,6 s606 
1255 160 1255 385 399  616 15,7 s525 
1266      591 D24  
1273 162 1273 388 402  618  s214 
1287   404   648 16,4 s243 
1293 174 1293 419   668  s815 
1299  1299 432   684   
1308 188   490  708 D30  
1314 189 1314    711 D33  
1318  1318    713 20,5 s915 
1325   459   717   
1326     24    
1327 211 1327 492   786  s825 
1331  1331 493 468 18 789 D10  
1332      790 D11  
1333  1333 494 469 51 791  s310 
1334     14    
1336     2 793 D17  
1345   499  46 800 18,13 s405 
1349   421 437  671   
1350   164 172  254   
1351   422 439  672   
1352 101  261 285  412   
1354   437 482  691   
1355   140 169  228   
1357   163 171  236   
1360   128 143  207   
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IDŐBEOSZTÁS 

Úr napja: 
  17:45  Vacsora 
  18:30  Elindulás a találkozóra 
  18:45  Találkozó 
  21:20  Szobai alkalom 
  21:45  Készülés lefekvéshez 
  22:30  Lámpaoltás 

Hétfő és kedd: 
  6:30  Koordináció szolgálóknak 
  7:30  Felkelés 
  8:00  Reggeli megújulás 
  8:20  Személyes reggeli megújulás 
  8:30  Reggeli 
  9:00  Tanulás 
  9:30  Elindulás a találkozóra 
  9:45  Találkozó 
  12:30  Ebéd 
  13:15  Elindulás foglalkozásra (lásd az utasításokat) 
  13:30  Foglalkozások 
  17:00  Csendes idő: Pihenés / Tanulás / Zuhanyozás 
  17:45  Vacsora 
  18:30  Elindulás a találkozóra 
  18:45  Találkozó 
  21:20  Rágcsálnivaló a házakban 
  21:30  Szobai alkalom 
  22:00  Készülés lefekvéshez 
  22:30  Lámpaoltás 

Szerda: 
  6:30  Koordináció szolgálóknak 
  7:00  Felkelés 
  7:30  Reggeli megújulás 
  8:00  Reggeli 
  8:30-17:00 Kirándulás (lásd az utasításokat) 
  17:45  Vacsora 
  18:30  Elindulás a találkozóra 
  18:45  Találkozó 
  21:20  Rágcsálnivaló a házakban 
  21:30  Szobai alkalom 
  22:00  Készülés lefekvéshez 
  22:30  Lámpaoltás 

Csütörtök: 
  6:30  Koordináció szolgálóknak 
  7:30  Felkelés 
  8:00  Reggeli megújulás 
  8:20  Személyes reggeli megújulás 
  8:30  Reggeli 
  9:00  Tanulás 
  9:30  Elindulás a találkozóra 
  9:45  Találkozó 
  12:15  Csoportos fénykép 
  12:45  Ebéd 
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  13:30  Elindulás foglalkozásra (lásd az utasításokat) 
  13:45  Foglalkozások 

17:00  Csendes idő: Pihenés / Tanulás / Zuhanyozás 
  17:45  Vacsora 
  18:30  Elindulás a találkozóra 
  18:45  Találkozó 
  21:20  Rágcsálnivaló a házakban 
  21:30  Szobai alkalom 
  22:00  Készülés lefekvéshez 
  22:30  Lámpaoltás 

Péntek: 
  6:30  Koordináció szolgálóknak 
  7:30  Felkelés 
  8:00  Reggeli megújulás 
  8:20  Személyes reggeli megújulás 
  8:30  Reggeli 
  9:00  Tanulás (Megjegyzés: kis találkozó bemerítkezésről) 
  9:30  Elindulás a találkozóra 
  9:45  Találkozó 
  12:30  Bemerítkezések 
  13:00  Ebéd 
  13:45  Éneklés gyakorlása és felvétele a szenior sátorban 

17:00  Csendes idő: Pihenés / Tanulás / Zuhanyozás 
  17:45  Vacsora 
  18:30  Elindulás a találkozóra 
  18:45  Találkozó 
  21:20  Rágcsálnivaló a házakban 
  21:30  Szobai alkalom 
  22:00  Készülés lefekvéshez 
  22:30  Lámpaoltás 

Szombat: 
  6:30  Koordináció szolgálóknak 
  7:00  Felkelés 
  7:30  Reggeli megújulás 
  7:50  Személyes reggeli megújulás 
  8:00  Csomagolás és takarítás 
  8:30  Reggeli 
  9:00  Elindulás a találkozóra 
  9:15  Találkozó és díjak 
  12:30  Ebéd 
  13:00  Konferencia vége / Elutazás 
 

 

Név    Ház    

Ország   Csapat    
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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

1. üzenet 

Az Ő eljövetelének az ígérete 

Igeolvasmány: Ef 5,27; Jel 21,2; 2Pt 3,3-4. 8-9; Mt 24,43. 29-30; Dán 2,34; 7,13-14; Zak 14,4. 5b; 
Mt 26,64; Csel 1,11; Héb 9,28; Jel 1,7; 3,3; 16,15; 22,12. 20; Róm 8,21-23; Jel 11,15; 

Ésa 11,4. 6-9; 32,1-2; 2,4; Ezék 47,12; Ésa 35,5-6; 33,24; 35,1; Mt 13,41-42 

I. Isten örökkévaló célja az, hogy elnyerjen Magának a földön egy dicsőséges 
menyasszonyt azáltal, hogy az életét és a természetét a hívőibe juttatja, hogy 
Magával megegyezővé tegye őket, hogy ők a párja, a menyasszonya legyenek – 
1Móz 2,21-23; Ef 5,27; Jel 21,2. 

II. A Bibliában van egy csodálatos ígéret az Úr visszajöveteléről; az 
Ótestamentumtól az Újtestamentumig minden könyv érinti az Úr 
visszajövetelének témáját – 2Pt 3,3-4. 8-9:  

A. A Bibliatudósok megszámolták, hogy hány alkalommal szól az Újtestamentum erről a 
témáról, és azt mondták, az Újtestamentum minden húsz verse közül egy beszél az Úr 
visszajöveteléről. 

B. A Teremtés könyvétől a Malakiás könyvéig az Ótestamentum ismételten beszél 
Krisztus második eljöveteléről; ugyanez az Újtestamentumban is igaz; ez a téma a 
Biblia legnagyobb témája: 
1. Krisztus második eljövetele meg lett ígérve az Ótestamentumban – Zsolt 72,6-17; 

110,1-3; 118,26; Dán 2,34; 7,13-14; Zak 14,4. 5b. 
2. Krisztus második eljövetele meg lett ígérve az Evangéliumokban és Cselekedetek 

könyvében – Mt 24,30; 26,64; Csel 1,10-11. 
3. Az Úr visszajövetele a Levelekben is meg lett ígérve – 1Thessz 1,10; 2,19; 3,13; 4,16; 

5,23; Héb 9,28; 2Pt 3,9; Júd 14. 
4. A Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében, az Úr visszajövetele újból meg 

lett ígérve egy bátorító módon – Jel 1,7; 3,3; 16,15; 22,7. 12. 20. 

III. Krisztusnak két eljövetele van; az Ő első eljövetele elrendezi az ember 
személyes bűneit, a második eljövetele pedig elrendezi a világ bűneit: 

A. Az Ő első földre jövetelekor meghalt a kereszten a bűnök bocsánatáért; ezáltal a 
bűnösök ki vannak békítve Istennel és részesülhetnek az Ő életéből:  
1. Az Ő megtestesülése által az isteni természet belekerült az emberi természetbe. 
2. Az Ő emberi életvitele által egy helyes emberi életvitelnek a modelljét 

tökéletesítette – 1Pt 2,21. 
3. Az Ő mindent tartalmazó halála által a kereszten a bűn, a Sátán és a világ 

megsemmisültek, és az Ő isteni élete felszabadult – Héb 2,14; Jn 12,24. 
4. A feltámadása és mennybemenetele által Ő a megelevenítő Szellemmé vált, és 

belénk jött, hogy a párjává, a menyasszonyává tegyen bennünket – 1Kor 15,45b. 
B. Krisztus második eljövetele a világ összes társadalmi problémáját meg fogja oldani – 

Róm 8,21-23; Jel 11,15: 
1. Amikor az Úr visszajön, az első dolog, amit el fog rendezni, az az igazságtalanság; 

a legnagyobb probléma ma a világban az az igazságtalanság; amikor az Úr újból 
eljön, igazságot fog szolgáltatni – Ésa 11,4; 32,1. 

2. Amikor az Úr újból eljön, minden háborút el fog rendezni; mindenki egyetért, hogy 
békének kell lennie, de nincs valódi béke; amikor Krisztus eljön, minden 
háborúnak véget fog vetni és elhozza a békét – Ésa 2,4. 

3. Amikor Krisztus eljön, minden betegséget meg fog gyógyítani; sokan fordítanak 
figyelmet a közegészségügyre, a higiéniára és az egészségügyi ellátásra, de a 

20



EURÓPAI FIATALOK KONFERENCIÁJA – MAŁE CICHE 

 

betegség ebben a korban soha nem lesz teljesen eltörölve; amikor az Úr újra eljön, 
a betegség problémája meg lesz oldva – Ezék 47,12; Jel 22,2; Ésa 35,5-6; 33,24. 

4. Amikor az Úr újra eljön, az éhínség problémája is meg fog oldódni; nem lesz többé 
sivatag, valamint tövisek és bogáncskórók mind eltűnnek – Ésa 35,1. 6. 

5. A pedagógusok és a filozófusok jóról és rosszról tanítják az embereket, és hogy 
forduljanak el a rossztól és válasszák a jót, de senki nem tudja megoldani a bűn 
problémáját az ember szívében; amikor Krisztus újra visszajön, mindenki ismerni 
fogja Istent, kicsinytől a nagyig – Ésa 11,9. 

6. Ebben a világban a bűnnek és a gonosznak sok intézménye van; sok hely a bűn 
melegágya; amikor az Úr visszajön, egy pillanat alatt mindegyiktől meg fogja 
tisztítani a földet – Mt 13,41-42. 

7. Ma sok ember mondja azt, hogy az állatok szenvednek, bántalmazzák őket, közel 
vannak a kihaláshoz, és valamit tennünk kell, hogy megvédelmezzük őket; amikor 
az Úr visszajön, a teremtésnek nem lesz több szenvedése – Róm 8,21-22; Ésa 11,6-9. 

8. A világ minden nemzetében a politikusok minden csoportja verseng a középponti 
helyzetért, és a világon minden nemzet megpróbálja kihasználni a többi nemzetet; 
viszály és nyugtalanság áll fenn nemzetileg és nemzetközileg; amikor visszajön az 
Úr, nem lesznek többé földi kormányzatok – Jel 11,15; Dán 2,44-45. 
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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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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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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: 
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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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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

Speciális közösség 

Annak módja, hogy felkészüljünk, megtartassunk 
és hasznosak legyünk az Úr számára az Ő visszajövetelére 

Igeolvasmány: Csel 17,26-27; Dán 4,26; Jel 1,5; Dán 2,34-35; Mt 26,6-13; Zsolt 110,3; Lk 10,38-42; 
Kol 3,16; Zsolt 119,11; Fil 4,8. 13; 1Thessz 4,1-7; Héb 13,4; 1Kor 6,19; Ef 4,12; Bír 5,15b. 16b 

I. Az Úr szuverén módon elrendezi a világhelyzetet és világ királyságait az Ő 
mennyei uralma alatt, hogy a környezet alkalmas legyen Isten kiválasztott 
emberei számára, hogy elfogadják az Ő megmentését és elkészüljenek az 
Ő menyasszonyául – Csel 17,26-27; Dán 4,26; Jel 1,5. 

II. Az Úr helyreállító munkája terjeszkedik, és a terjeszkedését jó iramban fogja 
folytatni; a fontosabb városokban és a összes vezető országban a földön 
lesznek gyülekezetek; fiatalokként fel kell ismernünk, hogy hatalmas a 
felelősségünk; ha az eljövendő években sokunk részesül tökéletesítésben, az 
Úr helyreállító munkája gyors sebességgel fog terjedni: 

A. Törekednünk kell a szellemi életre és az abban való növekedésünkre, komolyan 
fenntartva egy élő közösséget az Úrral, teljesen odaszánva magunkat Neki és engedve 
a munkáját rajtunk; ahhoz, hogy az Úr győztesei legyünk, szeretnünk kell az Urat, és 
meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy szeressük Őt – Mt 26,6-13: 
1. Szeretni az Urat a legjobb szeretetünkkel megkívánja, hogy fordítsunk időt arra, 

hogy szemléljük Őt, hallgassuk az Ő szavát és kijelentést kapjunk Őróla; a 
győzteseké Krisztus legmagasabb kijelentése, és ők készséggel felajánlják magukat 
az Úrnak az odaszánásuk pompájában – Zsolt 110,3. 

2. Mária az Úr lábánál ült és hallgatta az Ő szavát; hallva és elfogadva az Úr 
kijelentését az Ő haláláról, Mária kereste az alkalmat, hogy felkenje Őt, mielőtt Ő 
meghalt – Lk 10,38-42; Mt 26,12. 

3. Az Úr jobban szereti azt, ha az Ő megmentettei, akik Őt szeretik, hallgatják Őt, hogy 
megismerhessék az Ő vágyát, mint azt, ha tesznek dolgokat Őérte az Ő akaratának 
megismerése nélkül – vö. 1Sám 15,22; Préd 5,1. 

B. Fel kell fegyverkeznünk az igazsággal; olvasnunk kell az igét és belénk kell annak 
jutnia, és nekünk bele kell jutnunk az igébe, hogy elegyedhessünk az igével – Kol 3,16; 
Zsolt 119,11. 

C. Fel kell építenünk egy jó jellemet; gyakorolnunk kell magunkat, hogy az Úr számára 
hasznos jellemet építsünk fel – Fil 4,8. 13. 

D. Felsőfokú oktatást kell kapnunk; az összes fiatalnak egyetemi fokozatot kell szereznie; 
ne használd a szellemiséget mentségül arra, hogy nem tanulsz; hanem tanulj 
szorgalmasabban, mint a világi diákok, kapd meg a legjobb jegyeket; és haladj tovább 
magasabb fokozatokért: 
1. Az Úr helyreállító munkájában ma szükség van nagy műveltségű testvérekre; 

fiatalok, törekednetek kell a legmagasabb szintű végzettség elnyerésére!  
2. Ha az energiádat ilyen módon használod fel, akkor mire harmincéves leszel, képes 

leszel elkezdeni a szolgálatodat, ahogy az Úr Jézus tette; ha sokan választják ezt az 
utat, nem lesz hiányunk. 

E. A gyülekezeti életben elkerülhetetlen a nőtestvérek és a férfitestvérek közötti 
kapcsolat; ezért, hogy bármi beszennyezéstől védve legyünk, megfelelő kapcsolatot kell 
fenntartani szentségben és tisztességben – 1Thessz 4,3-4; Héb 13,4: 
1. Az edényünk birtoklása azt jelenti, hogy megtartjuk, megőrizzük azt; megtartani 

vagy megőrizni az ember edényét szentségben és tisztességben, nem pedig a vágy 
szenvedélyében, védelmet jelent a paráznaság elkövetése ellen – 1Thessz 4,3-4.  
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2. Mivel újjászülettünk, a testünk most a Szent Szellem temploma; ezért tiszteletet 
érdemlő módon meg kell őrizned a testedet – Héb 13,4; 1Kor 6,19. 

3. Semmi sem árt a testednek olyannyira, mint a paráználkodás; a mai világ 
gyakorlata teljesen pokoli, ördögi és sátáni; milyen ördögi az, hogy a fiataloknak 
kapcsolatuk legyen egymással minden korlátozás nélkül. 

4. Az összes fiatalnak a gyülekezeti életben bizonyos korlátozásokat kell gyakorolnia 
az egymással való kapcsolatukra. 

5. Szodoma korában élünk ma; az egész világ ma, beleértve az Egyesült Államokat és 
különösen Svédországot és Franciaországot, egy Szodoma; sok férfi és nő együtt él 
anélkül, hogy összeházasodtak volna; ez bizonyosan el fogja hozni Isten ítéletét.  

6. A Bibliában Isten különleges ítéletet gyakorolt Szodoma felett, mivel az emberek 
ott gátlástalanul átengedték magukat a vágyaiknak.  

7. Semmi sem sérti Istent jobban ennél az élvezetbe merülésnél; mindazonáltal sok 
mai fiatalnak, még fiatal nőknek sincsen szégyenérzetük ezzel kapcsolatban.  

8. Soha ne lépj kapcsolatba a másik nem egy tagjával egyedül; hanem, a védelmedre, 
mindig legyen egy harmadik fél jelen; ez a tanács nagy segítség és védelem a 
számunkra. 

F. Hogy egy mennyei megbízatást, a Király megbízatását vigyük végbe, képzésben kell 
részesülnünk ahhoz, hogy királyok legyünk; ahhoz, hogy könnyelműek legyünk, nincs 
szükség képzésre, de ahhoz, hogy királyok legyünk, szükségünk van a legmagasabb 
képzésre, tréningre; erre a legjobb hely a Full-time Training: 
1. Ha ebbe a képzésbe helyezed magad az azt jelenti, hogy növekedést serkentő 

környezetbe kerülsz. 
2. Ennek a növekedésnek célja van; ez a cél érettség és tevékenység – Ef 4,12. 

III. Ezekben az utolsó napokban az Úr eljövetele előtt nekünk kell azoknak lenni, 
akiknek a nagy szívbeli elhatározásaik és nagy szívbeli kutatásaik vannak – 
Bír 5,15b. 16b.  
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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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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

6. üzenet

Felkészülésünk az Úr eljövetelére (1) 
Vigyázzunk és legyünk készen 

Igeolvasmány: Mt 24,37-44; Lk 17,26-27; 21,34-36; Jel 3,10; 2Kor 2,10; Jel 12,5; 14,1. 4b; 
Ef 3,16-17a; Mt 25,1-13; 2Kor 11,2; Péld 20,27; Róm 8,16; 9,21. 23-24; Ef 5,17-18; 6,18;  

Mt 22,2. 11-14; Jel 19,7-9 

I. Az Úr szavai a Máté 24,32-44 részben arról szólnak, hogy vigyázzunk és
legyünk készek: 

A. „Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is” – 
37. vers:
1. A gonosz életvitel állapotai, amelyek elkábították Noé nemzedékét az özönvíz előtt,

ábrázolják az embernek a nagy nyomorúság előtti és az Úr eljövetele előtti 
életvitelének veszedelmes állapotát – 3. 21. 27. 37. 39. vers; Lk 17,26-27. 

2. Ahhoz, hogy részt vegyünk a korai győztesek elragadtatásában, le kell győznünk az
ember mai életvitelének bódító hatását – 21,34-36. 

B. „Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony
őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik” – Mt 24,40-41: 
1. A felvétetés a nagy nyomorúság előtti elragadtatást jelenti – 21. vers; Jel 3,10:

a. Az elragadtatás azt jelenti, hogy felvétetünk az Úr jelenlétébe; ha fel akarunk
vétetni az Úr jelenlétébe, akkor az Ő jelenlétében kell lennünk ma – Lk 21,36; 
2Kor 2,10. 

b. Az elragadtatás elsősorban nem a mi élvezetünkre van, hanem Isten élvezetére,
Isten ökonómiájára és Isten céljának beteljesedésére – Jel 12,5; 14,1. 4b. 

2. Az, aki felvétetik, érett az életben, a másik pedig nem.
3. Amint az Úr eljövetelét várjuk és reméljük, hogy elragadtatunk, egy

kiegyensúlyozott emberi életet kell élnünk úgy, hogy hűek vagyunk a mindennapi 
kötelességeinkben – 2Thessz 3,6-15. 

C. „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok” – Mt 24,42:
1. A győztesek lesznek az éberek, akik el fognak ragadtatni a nagy nyomorúság

eljövetele előtt – 21. vers. 
2. „Vigyázzatok azért, minden időben imádkozván, hogy méltókká tétessetek arra,

hogy kimenekedjetek mindazokból, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az 
embernek Fia előtt” – Lk 21,36: 
a. Méltókká tétetni itt azt jelenti, hogy van erőnk és képességünk; az erő és a

képesség a nagy nyomorúságból való kimenekülésre az éberségből és az 
imádkozásból jön. 

b. Az embernek Fia előtti állás a Jelenések 14,1-ben való állásnak felel meg; ez azt
jelenti, hogy az elragadtatott győztesek a Megmentő előtt fognak állni Sion 
hegyén a mennyekben a nagy nyomorúság előtt. 

c. Az, hogy felvétessünk a trónon ülő Krisztushoz, sajátos módon történő
könyörgésünkön múlik. 

D. „Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az
embernek Fia” – Mt 24,44: 
1. Azáltal készülünk fel az Úr eljövetelére, hogy imádkozunk az életben való

növekedésünkért és érettségünkért – vö. 2Pt 1,5-11. 
2. Készen állni arra, hogy elragadtassunk, azt jelenti, hogy a legnagyobb mértékig

megtelünk Krisztussal – vö. Ef 3:16-17a. 
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II. Az Úr szava a Máté 25,1-13-ban az egy példabeszéd az éberségre: 

A. „Akkor hasonlatos lesz a mennyek királysága ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő 
lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé” – 1. vers: 
1. A hívőket, az élet szempontjából tekintve, a szüzek jelképezik – 2Kor 11,2. 
2. A lámpások a hívők szellemét jelképezik, ami olajként Isten Szellemét tartal-

mazza – Péld 20,27; Ésa 61,1; Héb 1,9; Róm 8,16. 
B. „Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat; az 

eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben” – Mt 25,3-4: 
1. Az edények a hívők lelkeit jelképezik – Róm 9,21. 23-24. 
2. Az olaj megléte a lámpásunkban azt jelenti, hogy ott van a szellemünkben lakozó 

Isten Szelleme. 
3. Az edényünkben olajat vinni azt jelenti, hogy Isten Szelleme bennünk megtölti és 

átitatja a lelkünket. 
4. A Szellem az újjászületett szellemünkben van, de az a kérdés, hogy vajon van-e 

tartalék a Szellemből a lelkünkben. 
C. „A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a 

mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne 
elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak” – 
Mt 25,8-9: 
1. Meg kell fizetnünk az árat ahhoz, hogy a Szellem megtöltse a lelkünket – 4. vers: 

a. Az ár olyan dolgokat foglal magába például, mint a világ feladása, elbánás az 
énnel, az Úr mindenek felett való szeretése és veszteségnek számítani mindent 
Krisztusért. 

b. A Szellem, aki bejött a szellemünkbe ingyen adatott, de az átitató Szellem, hogy 
a lelkünket megtöltse, nincs ingyen. 

c. Azután, hogy a Szellem a miénk lett a szellemünkben, meg kell fizetnünk az árát 
a Szellem további betöltéséhez azért, hogy tartalékunk legyen az olajból. 

2. Ébernek lenni azt jelenti, hogy megtelünk a Szellemmel – 13. vers; Ef 5,17-18: 
a. Ébernek lenni azt jelenti, hogy naponta olaj vásárlásával felkészítjük magunkat. 
b. Ha megengedjük a Szellemnek az egész lényünk átitatását, akkor vagyunk éber 

emberek, késszé téve magunkat az Úr eljövetelére. 
3. A lelkünknek a Szellemmel való átitatását és megtöltését nem lehet egy nap alatt 

elvégezni; ez élethosszig tart. 
4. Mivel nem tudjuk, hogy mikor fogunk meghalni, úgy kell késszé lennünk, mielőtt 

meghalunk, hogy elegendő olajat gyűjtünk össze az edényünkben – Mt 25,4-5. 
5. Az imádkozáson kívül nincs más módja annak, hogy olajat nyerjünk el; az imádság 

által több Szellemet kapunk – Ef 5,18; 6,18. 
6. Az, hogy vajon korán elragadtatunk-e a menyegzőre való belépéshez, az a 

Szellemből való naponkénti vásárlásunktól függ – Mt 25,10-12: 
a. Ahhoz, hogy alkalmasak legyünk az elragadtatásra a Vőlegény menyegzőjére 

való belépéshez, megköveteli, hogy átmenjünk a szellemi olaj összegyűjtésének 
hosszú időszakán – 22,2. 11-14; Jel 19,7-9. 

b. Az elegendő olaj lesz a belépőnk a menyegzőre – Mt 25,10. 
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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

7. üzenet 

Felkészülésünk az Úr eljövetelére (2) 
Legyünk hűek a szolgálatban  

Igeolvasmány: Mt 24,45-51; Ef 2,19; 1Kor 4,1; 1Pt 4,10; Jn 6,57. 63. 68; Ef 6,17-18; Csel 6,4;  
2Kor 3,6; 2Tim 4,4. 10; 2Kor 6,10; Ef 3,8; Lk 17,31-32; 21,34-36; 6,37; Ef 4,31-32; Fil 2,2-4;  

1Pt 5,3; Mt 20,25-28; 2Kor 6,14; 2Tim 2,22; Mt 25,14-30; Róm 12,6; Ef 4,7-8; 1Tim 4,14  

I. A Máté 24,45-51 felfedi, hogy hűeknek kell lennünk a szolgálatban az Úr 
megbízatásában, hogy Istent adjuk ételként az Ő háztartása tagjainak, hogy 
elnyerhessük Krisztust mint jutalmunkat az eljövendő királyságban: 

A. Istennek van egy háztartása és egy háztartási igazgatása, egy ökonómiája, hogy 
Önmagát kitöltse ételként az Ő háztartása tagjainak az Ő kifejeződésére – 1Tim 1,4; 
3,15; Ef 2,19. 

B. Isten hű és bölcs szolgákat tett gondviselővé az Ő háztartásán, a háztartás igazgatóinak, 
sáfároknak, az ellátmány csatornáinak, hogy az Ő népének eledelt adjanak a maga 
idejében – Mt 24,45; 1Kor 9,17; Ef 3,2; 1Kor 4,1; 1Pt 4,10; Fil 1,25. 

C. Adjon azoknak eledelt Isten igéjének és Krisztusnak mint életellátmánynak a 
szolgálására utal a hívők számára a gyülekezetben; Krisztus a megelevenítő 
Szellemként az ételünk, megtestesülve és realizálva az élet igéjében – Mt 24,45; Jn 
6,57. 63. 68; Csel 5,20: 
1. Ahhoz, hogy az Urat a szellemi eledelünkként élvezzük, hogy másokat etethessünk, 

imádkoznunk és tűnődnünk, merengenünk kell az Ő igéjén, ízlelve és élvezve azt 
alapos megfontolás által – Ef 6,17-18; Zsolt 119,15; Ezék 3,1-4. 

2. Az imádságnak és az ige szolgálatának kell szentelnünk magunkat – Csel 6,4; 2Kor 
3,6. 8; Jn 7,37-39; vö. Héb 7,25; 8,2. 

D. Azt mondani a szívünkben, hogy az urunk késlekedik, azt jelenti, hogy a jelenlegi 
gonosz kort szeretjük, és nem szeretjük az Úr megjelenését – Mt 24,48; 2Tim 4,8. 10; 
vö. Csel 26,16: 
1. Óvakodnunk kell a mohóságtól, nem halmozva fel kincset magunknak, hanem 

legyünk gazdagok Isten felé – Lk 12,16-20; 2Kor 6,10; Ef 3,8. 
2. „Emlékezzetek Lót feleségére” az egy komoly figyelmeztetés a világot szerető hívők 

számára – Lk 17,31-32; vö. Róm 1,21. 25. 
3. Ébereknek kell lennünk és könyörögnünk kell, hogy az Úr eljövetelének napja ne 

jöjjön ránk hirtelen mint egy csapda – Lk 21,34-36; vö. Mt 2,3. 
E. A szolgatársaink megverése azt jelenti, hogy rosszul bánunk a hívőtársainkkal – 

24,49a; Csel 9,4: 
1. Nem szabad elítélnünk és kárhoztatnunk a hívőtársainkat, hanem jóságosaknak és 

irgalmasoknak kell lennünk feléjük, és meg kell bocsátanunk nekik éppen úgy, 
ahogy Isten Krisztusban megbocsátott nekünk – Lk 6,37; Ef 4,31-32. 

2. Nem szabad becsmérelnünk vagy kritizálnunk a testvéreinket, hanem saját 
magunknál kiválóbbként kell rájuk tekintenünk – Fil 2,2-4. 29; Róm 12,3. 

3. Nem szabad uralkodnunk a hívőtársaink felett, hanem szolgaként kell őket 
szolgálnunk, hogy a feltámadott Krisztussal mint a megelevenítő Szellemmel 
etessük őket – 1Pt 5,3; Mt 20,25-28; vö. 4Móz 17,8. 

F. Enni és inni a részegesekkel azt jelenti, hogy együtt járunk a világi emberekkel, akik a 
világi dolgoktól ittasak – Mt 24,49b; vö. Ef 5,18: 
1. Az isteni természetük és a szent pozíciójuk miatt a hívőknek nem szabad egy igában 

lenniük a hitetlenekkel; ezt minden bensőséges kapcsolatra alkalmazni kell, ami 
hívők és hitetlenek között fennállhat, nemcsak házasságra és üzleti kapcsolatra – 
2Kor 6,14; 1Kor 15,33; vö. Péld 13,20. 

34



EURÓPAI FIATALOK KONFERENCIÁJA – MAŁE CICHE 

 

2. Az ifjúkori kívánságokat kerülnünk kell, és követnünk kell a mindent tartalmazó 
Krisztust azokkal együtt, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből – 2Tim 2,22. 

II. A Máté 25,14-30 felfedi, hogy hűeknek kell lennünk a szolgálatban az Úr 
ajándékaival, hogy hasznot hozzunk az Ő számára, hogy beléphessünk az Úr 
örömébe az eljövendő királyságban: 

A. Az Úr egy olyan emberhez hasonlította Magát, aki útra kel, külföldre (a mennyekbe) 
indul, és rábízza a vagyonát a szolgáira; a vagyona a gyülekezetet jelképezi (Ef 1,18) 
minden hívővel, akik Isten háznépét alkotják (Mt 24,45). 

B. Az egyik szolgájának öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet 
adott – kinek-kinek a saját képessége szerint – 25,15: 
1. A talentumok a szellemi ajándékokat (a szellemi készségeket és képességeket) 

jelképezik – Róm 12,6; 1Kor 12,4; 1Pt 4,10; 2Tim 1,6. 
2. Krisztus Testének összes tagja megajándékozott, és mindannyian ajándékok is – 

Róm 12,6a; Ef 4,7-8. 
3. A saját képességünk a természeti képességünket jelképezi, ami Isten teremtéséből 

és a tanulásunkból tevődik össze – Mt 25,15; vö. Csel 7,22. 
4. A talentumokkal való kereskedés azt jelképezi, hogy használjuk azt az ajándékot, 

amit az Úr nekünk adott – Mt 25,16-17; vö. 1Tim 4,14; 2Tim 1,6. 
5. Más talentumok szerzése azt jelképei, hogy az ajándék, amit az Úrtól kaptunk, a 

legteljesebb mértékben fel lett használva, bármiféle veszteség és pocsékolás 
nélkül – vö. 4,5b. 

C. Aki egy talentumot kapott, elment, elásta a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét – 
Mt 25,18: 
1. A föld a világot jelképezi; tehát a földbe való elásás azt jelképezi, hogy 

belekeveredünk a világba, hogy eltemessük az ajándékot, amit az Úrtól kaptunk. 
2. Elrejtette az ő urának pénzét azt jelképezi, hogy haszontalanná tesszük az Úr 

ajándékát, hagyva, hogy parlagon heverjen bizonyos földi kifogások leple alatt; 
mentséget felhozni arra, hogy nem használjuk az Úr ajándékát, azt jelenti, hogy 
elrejtjük az ajándékot. 

D. Az eljövendő királyságban az Úr ajándékát el fogják venni a rest hívőktől, és a külső 
sötétségbe fogják vetni őket, de a hű hívők ajándékát meg fogják növelni, és be fognak 
lépni Krisztus legnagyobb mértékű élvezetébe – 21. 23. 26-30. vers. 

III. „A gyülekezet összes problémája ma az egytalentumosoktól ered. Az Úr 
megmutatta nekünk, hogy egy sincs, akinek az ajándéka az öt talentumot 
meghaladja. Húsz év alatt a gyülekezetben talán csak egy valakinek van öt 
talentuma, de minden nap lehet a gyülekezetben öt ember, mindegyikük egy 
talentummal. Isten gyermekei bármelyikének, még ha a legrosszabb 
állapotban is van, még mindig van egy talentuma; és ha összeteszünk öt 
egytalentumosat, akkor az egyenlő egy valakivel, akinek öt talentuma van. Ha 
az összes egytalentumos a gyülekezetben ma előhozná a talentumát, nem 
lenne szükség olyan sok nagy ajándékra közöttünk. Állítom, hogy csak az 
egytalentumosok előjövetelével, az egész világot meg lehet hódítani” – 
W. Nee, Further Talks on the Church Life, p. 143. 
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AZ ÚR VISSZAJÖVETELE 

8. üzenet

Legyen korszakváltó értékünk Isten számára 
az utolsó napokban a korszak átváltásához 

Igeolvasmány: Jel 12,5. 10-11; Dán 12,3; 10,11. 19; 2,28. 34-35; Jel 14,1. 4-5; 2,7; 3,21; 19,7-9; 
4Móz 6,1-8; 1Sám 1,11; Héb 13,13; Mt 12,48-50; Jel 3,1; 3Móz 5,2; Róm 8,6.10-11; 2Kor 5,4; 

Jel 1,10; 4,1-2; Csel 17,26-27; Jel 1,5; Mt 24,14; Bír 5,15b. 16b; Csel 1,14; Ef 4,3; 
Dán 11,32b; 2Tim 2,21 

I. Minden alkalommal, amikor Isten korszakváltó lépést akar tenni, el kell
nyernie az Ő korszakváltó eszközét; olyanoknak kell lennünk, akiknek van 
korszakváltó értékük Isten számára az utolsó napokban a korszak 
átváltásához – Jel 12,5-11; 1,20; Dán 12,3; 9,23; 10,11. 19: 

A. Isten örökkévaló ökonómiájának célja, az emberi történelmen belüli isteni történelem
célja, hogy elnyerje a testületi Krisztust, Krisztust az Ő győzteseivel, mint a zúzókövet, 
hogy az az Ő korszakváltó eszköze legyen ennek a korszaknak a lezárásához és egy nagy 
heggyé, Isten királyságává, váljon – 2,28. 31-45; Jóel 3,11; Jel 12,1-2. 5. 11; 14,1-5; 
19,7-21. 

B. Egyszerűen mondva helyreállítás győzelmet jelent; az Úr helyreállításában lenni azt
jelenti, hogy az Úr győzelmében vagyunk, felkészülve arra, hogy az Ő győztes 
menyasszonya legyünk az Ő visszajöveteléhez – 2,7; 3,21; 19,7-9. 

II. Egyedül a nazireusok hozhatják vissza az Úr Jézust; mindazoknak, akiket az
Úr a korszakváltáshoz használ, nazireusoknak kell lenniük – önkéntesen 
odaszánt embereknek, akik Isten iránt teljesen és végérvényesen 
megszentelődtek – 4Móz 6,1-8; Bír 13,4-5; 1Sám 1,11; Lk 1,15: 

A. Egy nazireusnak őrizkednie kellett a bortól és mindentől ami a szőlőtőkéről származott
jelképezve, hogy bármiféle földi élvezettől tartózkodnunk kell, ami sóvárgó 
magatartáshoz és vágyakozó szándékhoz vezet – 4Móz 6,3; vö. Zsolt 104,15; Préd 
10,19; 2Tim 2,22; 3,1-5. 

B. A nazireusnak hagynia kellett, hogy hosszúra nőjön a haja, ami azt jelképezi, hogy meg
kell maradnunk a Krisztus főségét elismerő alárendeltségben – 4Móz 6,5; vö. 1Kor 
11,3. 6: 
1. Egy nazireus olyan ember, aki tele van alázatossággal; engedelmes pozíció, az

engedelmesség légköre és szándéka van vele; ha ilyen személyek vagyunk, akkor az 
nagy áldás lesz a számunkra és a jövőnkre. 

2. Hosszú haj az egy asszonynak dicsőség, de egy férfinak szégyen, ami azt jelképezi,
hogy egy nazireus olyan ember, aki elkülönül az öndicsőségtől és kész a szégyent 
hordozni az Úr számára – Héb 13,13. 

C. Egy nazireusnak nem volt szabad beszennyeződnie a halott állapottal, ami a természeti
kötődésen keresztül lép fel – 4Móz 6,7; Mt 12,48-50. 

D. Egy nazireusnak nem szabadott érintkeznie semmilyen halott dologgal, hogy ne
szennyeződjön be; Isten szemében a leggyűlöltebb dolog a halál – 4Móz 6,6-7; Jel 3,1: 
1. A nazireusok meg vannak számlálva Isten hadseregének a megalakulásához; ők 

nagyon éberek, tele érzéssel a halál elleni háborúhoz – vö. 1Kor 15,54-58. 
2. Körültekintőnek kell lennünk azokkal az emberekkel, akikkel érintkezünk, és el kell

különölnünk Isten számára mindenféle szellemi haláltól – vad haláltól, mérsékelt 
haláltól és alattomos haláltól – 3Móz 5,2. 

3. Olyanoknak kell lennünk, akik tele vannak élettel, vagyis „halálellenesek” – Róm
8,10. 6. 11; 2Kor 5,4. 
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III. A szellemünkben kell élnünk, hogy a földön Isten szívével rendelkező
emberek legyünk, olyan emberek, akiknek a menny megnyílhat, hogy lássák 
a világ sorsára és a világ jelenlegi helyzetére vonatkozó látomást – Jel 1,10; 
4,1-2: 

A. Az Úr szuverén elrendezi a világhelyzetet és világ királyságait az Ő mennyei uralma
alatt, hogy a környezet alkalmas legyen Isten kiválasztott embereinek, hogy elfogadják 
az Ő megmentését és elkészüljenek az Ő menyasszonyául – Csel 5,31; 17,26-27; Dán 
4,26; Jel 1,5. 

B. A nagy emberi kép a Dániel 2-ben az emberi kormányzat történelmének prófétai
illusztrációja, amely emberi kormányzatot az Úr szuverén rendezi el az ökonómiájának 
a kivitelezéséért – 31-35. vers. 

C. Európa, a Dániel 2-ben lévő nagy emberi képre vonatkozó látomás megvalósulásának
kiteljesedésekor, lényegesen kulcsfontosságúbb bármilyen más országnál vagy fajnál; 
a nagy emberi kép lábainak összezúzása lesz a teljes emberi kormányzat összezúzása – 
34-35. vers:
1. A tíz király, akiket a Dániel 2-ben lévő nagy kép tíz lábujja jelképez, Antikrisztus

uralma alatt lesz, aki a megújult Római Birodalom utolsó császára lesz; mindez 
Európában fog lejátszódni – Jel 17,9-14. 

2. Az Egyesült Államok, Európa és a Távol-Kelet a világ jelenlegi helyzetének három
befolyásoló tényezője; a helyreállítás meggyökerezett az Egyesült Államokban és a 
Távol-Keleten, de hiány van Európában. 

3. Mielőtt Antikrisztus és az emberi kormányzat összességének összezúzása
megtörténik, az Úr helyreállító munkájának Európába el kell terjednie és meg kell 
gyökereznie ott. 

4. Az Úr helyreállító munkája igazságainak terjesztése lesz a felkészítés az Úr
visszajöveteléhez, hogy a helyreállítást és restaurálást ne csak Izraelhez hozza el, 
hanem az egész teremtéshez is – Mt 24,14; vö. Jel 5,6. 

5. Mondjuk az Úrnak ezt: „Uram, ezekben a napokban van a korszak kiteljesedése;
Uram, ezekben a napokban lobbantsd fel a szerelmemet Teirántad.” 

IV. Ezekben az utolsó napokban az Úr eljövetele előtt azoknak kell lennünk,
akiknek a nagy szívbeli elhatározásaik és nagy szívbeli kutatásaik vannak – 
Bír 5,15b. 16b. 

A. Az Úr jelenlegi utasítása az legyen a számunkra, hogy menjünk és tanítsuk a
nemzeteket  (vö. Mt 28,19), hogy a jelenlegi kor beteljesedjen – 24,14. 

B. Ahhoz, hogy átvegyük az Úr utasítását, meg kell őriznünk az egységet; ha az egységet
és a harmóniát elveszítjük, akkor az Úr haladását illetően végünk van – Csel 1,14; Ef 
4,3. 

C. Fel kell kelnünk, hogy kövessük az Urat a jelenlegi haladásában, és az Ő
rendelkezéseihez kell igazítanunk magunkat, hogy hasznosak legyünk Neki – Dán 
11,32; 2Tim 2,21. 
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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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PCC Children’s Workbooks 

Lesson: Choosing Our Friends 

John 15:16 – You did not choose me but I chose you. 

Daniel 2:17 – Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, 
Mishael, and Azariah, his companions. 

1 Cor. 15:33 – Do not be deceived: Evil companionships corrupt good morals. 

Prov. 13:20 – He who walks with wise men will be wise, / But the companion of fools will be 
troubled. 

James 4:4 – Do you not know that the friendship of the world is enmity with God? 

Lesson: God Doesn’t Make Mistakes 

Matt.19:4 - …He who created them from the beginning made them male and female. 

Psa. 119:73 - Your hands have made me and fashioned me… 

Psa. 139:13-14 - For it was You who formed my inward parts; / You wove me together in my 
mother’s womb. I will praise You, for I am awesomely and wonderfully made; / Your works 
are wonderful, / And my soul knows it well. 

Psa. 139:16-17 - Your eyes saw my unformed substance; / And in Your book all of them 
were written: / The days that were ordained for me, / When not one of them was yet. 17) And 
how precious are Your thoughts to me, O God! / How great is the sum of them! 

Jer. 1:5a - Before I formed you in the womb, I knew you; / And before you came forth from 
the womb, I sanctified you…” 

Lesson:  Samuel: The Boy Who Listened 

1 Sam. 1:20 - …she called his name Samuel, for she said, I asked for him of Jehovah. 

1 Sam. 2:35a - And I will raise up for Myself a faithful priest who will do according to what is 
in My heart and in My mind… 
1 Sam.  2:26 - And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor both with 
Jehovah and with men. 

1 Sam. 3:9 -  And Eli said to Samuel, Go and lie down, and if He calls you, you shall say, 
Speak, O Jehovah; for Your servant is listening. And Samuel went and lay down in his place. 

Lesson: Honour Your Parents 

Eph. 6:2-3 - “Honor your father and mother,” which is the first commandment with a promise, 
“that it may be well with you and that you may live long on the earth.”  

Deut. 5:16 - Honor your father and your mother, as Jehovah your God has commanded you, 
that your days may be extended and that it may be well with you upon the land which 
Jehovah your God is giving you. 
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