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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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