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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. 
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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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