
Az idők jelei 

Idők jelei: Miért adta Jézus nekünk az idők jeleit? 

 

„És most mondom néktek, mielőtt 

meglenne, hogy amikor majd meglesz, 

higgyetek!” 

 

Máté evangéliuma 24. fejezet 33 

versében a következőt olvashatjuk: 

„Azonképpen ti is, mikor mindezeket 

látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, 

az ajtó előtt.” Melyik szó fontos??? A „mindezeket”. Jézus azt mondta, hogy ne 

rémüldözz mindjárt, amint egy jel feltűnik, mert csak, amikor mindezeket látjátok, 

akkor vagyok „az ajtó előtt”. A szeleket visszatartó angyalok szabályozzák az időt, 

és ha ők kevésbé fékeznek, akkor abban a pillanatban minden felgyorsul!  A 

jelekből kell tudni olvasni, mert ezekből lehet következtetni, mikor mondhatjuk: 

Ezeknek még meg kell lenni, vagy pedig itt van már KRISZTUS az ajtó előtt.  

De azt soha nem fogjuk előre tudni, semmilyen számítgatással, hogy az angyalok 

valójában meddig is tartják még a szeleket. Hiszen Bibliánk több helyen is említi 

azt a kifejezést, hogy „nagy hirtelen”! Tehát, számítgatással nagyon veszélyes a 

babérokon ülni, mondhatni életveszélyes!   

Hol tartunk ma „az idők jelei” szerint? 

 

Jézus éppen attól óvja a tanítványait, hogy miközben a világban nő a félelem és 

nyíltan beszélnek a világvége vagy a világkatasztrófa lehetőségéről, ők azonban 

meg ne rémüljenek, mert bizonyos dolgoknak még meg kell lenniük, addig még 

semmiképpen nem jön a vég. 

 

–  Háborúk és háborúk hírei /”betelt a FÖLD erőszakkal”/                           - zajlik- 

–  Éhségek, járványok, földindulások, mindenfelé                                - elkezdődött- 

–  Nyomorúságos idő lesz, amilyen még nem volt                              - előtte állunk- 

–  Globális éghajlatváltozás az illési reformáció előkészítője lehet                - zajlik- 

–  Gazdasági válságok                                                                           - elkezdődött- 

–  Társadalmi válságok mindenfelé /”és elhalnak az emberek a félelem...”/  - zajlik- 

–  A nagy vallási konfliktus kialakulása                                                - elkezdődött- 

–  Késői eső kiáradása                                                                                       - ??? - 

 

Isten népének meg kell szívlelnie a figyelmeztetést, és fel kell ismernie az idők 

jeleit! Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk bennük.  

E dolgok fényénél az igazság hitvallójának erőteljes igehirdetővé kellene lennie.  

Az egész mennyben lázas tevékenység folyik. A világtörténelem hatalmas 

léptekkel közelít a véghez. Az utolsó idők veszedelmei között élünk. A nagy 

veszedelmek küszöbén állunk, és mi mégis alszunk. Ijesztő ez a tétlenség Isten 

ügyében. E halálszerű álom Sátántól ered. A föld már csaknem érett az aratásra! A 

földnek ebben a zavarodottságában csak az élő hit ereje által lehetünk higgadtak, 

erősek és biztonságban. Külön hangsúlyozni szeretném, hogy az idők jeleinek nem 

önmagukban, egyenként van jelentőségük, hanem együtt. Ez egy tünet együttes, a 

különféle tünetek egymás után sorakoznak föl. Valamennyit együtt kell figyelni, a 

Bibliával összevetve. Máté 24 fejezetben, azt mondja Jézus, hogy mindez pedig a 

„sok nyomorúságnak a kezdete”! Szülési fájdalom, mint ahogy ezt Pál apostol 

Rómabeliekhez írott levele mondja, de a pontos fordítás úgy lenne, hogy a vajúdás 

kezdete. Ez viszont, már megkezdődött! 

A Föld jelenlegi helyzetéről azt lehetne mondani, hogy a civilizáció és a bolygó 

összecsapásának vagyunk a tanúi.  

 

Látnunk kell, hogy minden mindennel összefügg, és a következmények is 

mindennel összefüggenek. Senki nem kerülheti el a világra várható események 

sorát, hiszen, mindenki érintve lesz. Ezt látnunk kell, értenünk kell, és 

figyelmeztetnünk kell, akit csak lehet! Csak Krisztus a menedék! 
 

Ébresztő!!  

Azaz, fel kell serkennünk, és azonnal, tétovázás nélkül el kell indulnunk és 

követnünk a Krisztus által nekünk adott parancsot, hogy „menjetek és tegyetek 

tanítványokká minden népeket...”! 

 

Misszió osztály 
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