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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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