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Белези на Второто пришествие
на Христос
В последния урок ние изучихме начина, по който Христос ще се появи. Научихме,
че това няма да бъде тайно събитие, а че всяко око ще го види. Научихме и че Той ще
се спусне от небето, съпроводен от всички ангели и от силен звук на тръба. Видяхме, че
умрелите в Христа ще възкръснат и че тези,които са го доживели, ще се срещнат с Него
в облаците. Но кога ще се случат всички тези неща? Колко близо сме до това
кулминационно събитие? В този урок ще изучим пророчествата, засягащи завръщането
на Исус. В края на краищата, кой може да знае повече за края на света от Онзи, който
го е създал?
1.

Откъде са знаели учениците на Исус, че той ще се върне на земята за втори
път? Йоан 14:1-3

2.

Какво са поискали да научат учениците във връзка с това? Матей 24:3

Белези в природата
3.
Какви ще са знаците в природата? Матей 24:7; Лука 21:11,25

Забележка: Думата „мор” се отнася за смъртоносна епидемична чума. Африка
измира в масови епидемични размери заради смъртоносния вирус СПИН и птичия грип,
вече започнал да поразява някои части на света. Земетресения, урагани, вълни цунами
и други природни бедствия са се учетворили от 1950 г. насам. Предсказанията на Исус
бързо се изпълняват.
Белези в обществото
4.
Какви ще бъдат знаците в обществото? 2 Тимотей 3:1-5; Матей 24:12, 37-39

Забележка: Моралният упадък на нашия свят е изумителен. Намираме се в
разгара на морална криза. Онова, което някога е било считано за грях, днес се смята
просто за нов възможен стил на живот. Бракът вече не се почита. Случаите на
малтретиране на деца и сексуалният тормоз рязко са се увеличили. Насилието и
престъпленията са нещо обичайно. Хора убиват деца в училищата ни.
Самоубийствата са повече от всякога. Употребата на наркотици е извън контрол. А
сексът се превръща в същина на забавлението в тази страна. Още едно пророчество
се изпълнява.

Белези в икономическите взаимоотношения
5.
Какви са белезите в икономиката? Яков 5:1-5

Забележка: Алчността и материализмът бележат дните точно преди
икономически колапс. Любовта към удобствата и лукса са отличителен белег на това
общество. В САЩ хората са съсредоточени в трупането на богатство и в
събирането на толкова „играчки” за себе си, колкото могат. Това е показателно за
общество, което е богато по отношение на парите (кариера, власт, обществено
положение) и бедно в отношението си към Бога.
Белези в политиката
6.
Какви са знаците в политическия свят? Марк 13:7,8; Лука 21:9,10

Забележка: Преди двадесети век война в наистина световен мащаб не е била
водена. Но през този век почти всяка значима нация на земята е участвала в два
велики световни конфликта. И макар всички да ценят мира и да го препоръчват,
продължават да влизат във въоръжени конфликти. Днес във всеки един момент се
водят не по-малко от дузина военни кампании в света. И възможността за ядрено
въоръжаване винаги съществува. Да, Христос е предсказал нашето положение години
преди да се случи.
Знаци в света на свръхестественото
7.
Какви са знаците в духовния свят? 2 Солунци 2:9; Матей 24:23-27; 1 Тимотей
4:1; Откровение 16:14

Забележка: Тези пасажи показват, че към края на времето антихристът ще
представя всички видове чудеса и знамения във фалшива проява на
свръхестественото. Окултните практики са в голям възход. Медиуми продават
„дарбите” си по информационни филми; вещици и магьосници се появяват в
токшоута. Последователите на Ню Ейдж са навсякъде, продаващи магически
кристали и отварящи канали за сливане на душите. От всичко това става още поясно, че историята върви към своята кулминационна точка.
Знамения в областта на културата и прогреса
8.
Какви са знаците в света на цивилизацията? Даниил 12:4

Забележка: Тук Даниил показва, че знанието за неговите пророчества ще се
увеличи „във времето на края”. Но езикът, използван в това пророчество, очевидно
сочи точно към нашата комютризирана информационна ера. Знанието от всички

видове се е увеличило със скоростта на светлината през последните няколко години.
Преди 1850 г. хората са се придвижвали с коне и двуколки, общо взето както са го
правили от самото начало. Сега ние превишаваме скоростта на звука и можем да
обхванем земното кълбо с всичко от „Конкорд” до космически совалки. Нарасналото
пътешестване и съвременното наводнение от изобретения подсказва за изпълнение на
това пророчество и дава следващо доказателство, че живеем „във времето на края”.
Белези в религиозния свят
9.
Какви са знаменията в света на религията? Матей 24:14; Йоил 2:28, 29

Забележка: Библията предрича, че точно преди завръщането на Христос,
Святият Дух ще доведе много хора до знанието за Христос. Като резултат
евангелието ще бъде проповядвано в целия свят. Технологиите днес са направили
възможно за всички да го чуят чрез системите за комуникация. Това предсказание все
още е в процес на изпълнение.
10.

Защо е важно да не определяме точни дати? Матей 24:36

11. За каква голяма опасност ни предупреждава официално Христос?
Лука 21:29-34

Забележка: Съществува голяма опасност толкова да се вглъбим в грижите на
този живот, че да пренебрегнем най-важното нещо в живота: връзката с Бога на
вселената, който възнамерява да се завърне много скоро.
12.
Как мога да съм сигурен,че ще бъда готов, когато Исус се върне? Йоан 1:12;
Йоан 6:37; Откровение 3:20

Заключение: Чрез Святия Дух Исус хлопа и моли да го пусна в сърцето си,
така че да може да промени живота ми. Ако аз безусловно обърна живота си към
него, той не само ще изтрие всички мои грехове от миналото и ще ги замени с
всички Свои дела на праведност, но и ще ми даде силата да живея праведен
живот. Като щедър подарък той ми предава своя собствен праведен характер, така
че изпълняването на Неговата воля става удоволствие. Толкова е просто, че някои
се съмняват дали това е истина. Но е вярно. Моят дял е просто да дам живота си
на Христос и да му позволя да живее в мен. Неговият дял е да направи с мен
могъщото чудо, което ще промени живота ми и ще ме подготви за второто му
идване. Това е щедър дар. Аз просто трябва да го приема.

Отговори към урок № 11
1. Той им е казал, че ще го направи
2. Какви ще бъдат знаците на Неговото идване
3. Ще въстанат народ против народ и царство против царство. Ще има глад,
земетресения и епидемии на различни места.
4. Хората ще са себелюбиви, сребролюбиви, ще се възхваляват сами, ще са
горделиви, оскърбителни, непокорни на родителите си, неблагодарни,
неверници, без любов, злопаметни, клеветници, жестоки, предатели,
безразсъдни, самонадеяни, обичащи удоволствията повече, отколкото обичат
Бога, заети с грижи за собствения си живот.
5. Икономически крах
6. Войни
7. Мним Христос, съпровождан от фалшиви чудеса, който ще отклони много хора
от истината
8. Много хора ще тичат нагоре-надолу, за да увеличават знанието
9. Божият дух ще се излее и евангелието ще се проповядва по целия свят
10. Никой не знае деня и часа, освен Отец
11. Да не бъдем застигнати от грижите и удоволствията на този живот
12. Да поканиш Исус да дойде в живота ти

