
8. Milyen általános reakciót váltanak ki a földön történő események?

Lukács 21:26
Az emberi szív békére és biztonságra vágyakozása megválaszolatlannak tűnik
világunkban. Az embereket háború, bűncselekmények, erőszak, munkanélküli-
ség, szegénység, éhség, otthontalanság, betegség, szennyezés és egyéb dolgok fenye-
getik. A jövő reménytelennek tűnik.

9. Mihez hasonlítja Jézus az utolsó napok életformáját?

Máté 24:37-39

10. Hogyan jellemzi a Biblia a Noé napjaiban élő embereket?

1Mózes 6:5
Mennyire találóan jellemzi itt napjaink állapotát!

11. Milyen munkának kell befejeződnie Jézus visszajövetele előtt?

Máté 24:14
Korábban nem voltak elérhetőek azok az eszközök, melyek segítségével a meg-
váltás üzenete rövid idő alatt az egész világon elterjedhet.

12. Hogyan válaszoljunk, amikor ezeket a jeleket látjuk?

Lukács 21:28
Amikor a szembeötlő jelekről beszélünk, néhányan így érvelnek: „Bűnözés,
háború, földrengések, járványok mindig történtek. Nincs ebben semmi szokat-
lan. Hogyan mondhatod, hogy ezek jelek?” Van igazság az ő mondásukban
is. Van azonban egy jelentős különbség. Ma először MINDEN JEL EGY-
SZERRE történik. Korábbi generációk alatt is történtek ilyen dolgok; de ma
ezek egymással párhuzamosan jelennek meg. Jézus nem csupán egy jelet adott.
Amikor mindezek történnek, lássuk meg, hogy közel van, az ajtó előtt (Máté
24:33). Legyünk azért készen (Máté 24:44).
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23. A király jövetelének jelei

Az emberek természettől fogva kíváncsiak arra, hogy Jézus mikor jön
vissza. Jézus világosan megmondta, hogy senki, még az angyalok sem tudják
második eljövetelének pontos idejét. Jézus viszont részletes választ adott a
kérdésre: „Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?” E lecké-
ben a kérdésre adott választ tanulmányozzuk.
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1. Akarja-e Jézus, hogy figyeljünk eljövetelének jeleire?

Máté 24:33; 25:13
A tanítványok Jézus második eljövetelével kapcsolatos kérdésére (Máté 24:3)
válaszolva Jézus sok időt szentelt a válaszadásra. Lásd Máté 24-25 részei.

2. Hogyan viszonyulnak az utolsó napokban Krisztus második eljöve-
teléhez?

2 Péter 3:3-4
A Jézus második eljövetele felett gúnyolódók a jelei annak, hogy eljövetele közel
van.

3. Milyen állapotok lesznek a nemzetek között az utolsó napokban?

Máté 24:6-7 első része
Századunkban folytak a történelem legvéresebb háborúi. A világháborúkban több
mint 70 millióan haltak meg, és nem volt 1945 óta egyetlen békés nap sem.

4. A háborúk mellett soroljunk fel három természeti, vagy ember okoz-ta
katasztrófát, melyekre Jézus eljövetelének jeleiként utalt!

Máté 24:7 utolsó része 1.

 2.

 3.
Századunkban jegyezték fel a legnagyobb éhínségeket. Az oroszországi 1921-es
és 1933-as, a kínai 1928-30-as és a bengáliai 1943-44-es éhezések mellett mára
az éhínség mindennapossá vált Afrika és Ázsia néhány részén.
A történelem néhány legnagyobb dögvésze (járványa) századunkban volt. Az
1918-as spanyol influenzajárvány mellett, amely legalább 21 millió embert ölt
meg, napjainkban szemlélhetjük az AIDS általi pusztítást.
Századunk gyakoriságban és pusztításban a legnagyobb földrengéseket hozta.
Az 1923-as Japán földrengést, amelyben 200.000-en haltak meg, sokan a vízözön
utáni legnagyobb katasztrófának mondták. Azóta világszerte sok ezren pusztultak
el nagy földrengésekben.

5. A végidő melyik két jelét látta Dániel?

Dániel 12:4  1.
Még sohasem “tudakoztak” olyan sokan a különböző ismeretek után, nem létezett
a lehetőség a gyors és kényelmes utazásra, mint napjainkban. (Emlékezzünk,
Dánielnek megmutattatott, hogy 1844-ben lépünk a végidőbe. Lásd 13. Lecke)

        2.
Ma az emberi tudás robbanásszerű fejlődésnek indult. Századunkban a tudás
gyorsabban fejlődött, mint az előző századokban együttvéve!

6. Milyen szavakkal jellemzi Pál apostol az utolsó napokat?

2Timótheus 3:1
Tényleg “nehéz idők”-ben élünk. A tudás fejlődése ellenére a bűnözés és erőszak
mindenütt rémisztő mértékben növekszik.

7. Soroljon fel néhány, az utolsó napokban előforduló viselkedést!

2Timótheus 3:1-5
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Most olvassuk el újra az 5. verset!
Az emberi gonoszság felsorolásának legrettentőbb része, hogy olyan embereket
jellemez, akik a kegyesség látszatával bírnak, de megtagadják Isten erejét. E
viselkedés a végidőben általánossá válik az úgynevezett keresztények között.




