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„Legyetek készen!” 
 

Vicc #1 

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni a zárda mellett dolgozó 

építőmunkásokat, mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a 

legjobb módszer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel őket. 

Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz. 

- Jó napot uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. - Ismerik Önök Jézus Krisztust? 

A munkások egymásra néznek döbbenten, majd egyikük odakiált az építkezés másik végében 

üldögélő munkásoknak: 

- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust? 

- Mé' kérded? - kiabálnak vissza. 

- Mert itt a felesége az ebéddel! 

 

 

Film: 2012 – világ vége Hollywood-i víziója… 

Lehet, hogy van benne valami igazságmorzsa? Lehet, hogy ez a világ nincs végtelenítve és 

eljön az idő, amikor mindez elmúlik (átváltozik)? Azt gondolom, a legtöbb ember úgy éli le 

az életét, mintha az, ami most van örökké tartana. Berendezkedünk, elhelyezkedünk, 

felépítjük a mi kis világunkat, megtanulunk túlélni (nem élni!)… 

Jézus azonban világosan beszél arról, hogy eljön a nap, amikor vége lesz az időnek és talán a 

térnek is ahogy most ismerjük őket. Ez sok kérdést vet fel – az egyik közülük: mikor, milyen 

körülmények között? Az apostolok is kíváncsiak voltak erre, és meg is kérdezték Jézust. 

Mindnyájunkban ott a kíváncsiság a jövővel kapcsolatban…Nézzük akkor meg mit mond Ő, a 

hiteles forrás, a Mindenható Isten Fia.   

 

Lk 12, 54-56 „… a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok 

felismerni?” 

Mk 13, 33-37 „Vigyázzatok, legyetek ébren…” 

LK 21, 34-36 „Vigyázzatok magatokra, nehogy a szívetek elnehezedjék a mámortól, 

részegségtől, a megélhetés gondjaitól és hirtelen lepjen meg titeket az a nap…” 

 

Kisebb kutató munkát végeztem…  

Jézus végidős beszédei – mai helyzet párhuzamba állítása  

Mt, Mk, Lk, evangéliumában vannak Jézus végidős beszédei, melyben a következő témákat 

említi meg: 

Háborúk, háborús hírek 

Kr. E. 1000-1   77 háború 1000 év alatt 

Kr. U. 1-1000   74 háború 1000 év alatt 

1000-1500 20-30 háború 100 évenként 

1500-1800 80-90 háború 100 évenként 

1800-1900   30-60 háború 10 évenként 

1900-1945   30-80 háború 10 évenként – Világháborúk  

1945-1989   30-50 háború 10 évenként        

1990-2002   44 háború  

2002-ma   38 háború volt 

Jelenleg    30 háború folyik a világban 
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Éhínség 

Kr. E. 5. század – Kr. U. 7. század  Századonként 1 

8. század – 16. század    Századonként 3-8 

17. század – 19. század   Századonként 24-27 

20. század     45 

21. század (9 év alatt)    12 

Naponta kb. 28000 ember hal éhen 

 

Járványok 

Mindig voltak, a 20. században a tömeges oltások ugyan visszaszorítottak sok járványt 

ellenben: influenza (spanyol, ázsiai, hong kongi, madár, sertés stb.) HIV, plusz új betegségek 

sokasága 

 

Földrengések 

1000 előtt   Kb. 200-300 évenként 1 

100-1500    14  

1500-1900   61 

1900-2000   kb. 200 

2000-2009   142 

Talán ide sorolhatjuk az egyéb természeti katasztrófákat is pl. tsunami, hurrikánok, tornádók, 

vulkán kitörések stb.  

 

Üldözések 

A 20. században több mártír volt, mint az összes előző században összeadva.  

 

Sok hamis próféta 

Jelek, csodák – New Age, hit gyógyítók stb.  

 

Evangélium hirdetése az egész világon 

Csaknem megvalósult – elképesztő méretek, internet stb.  

 

Izrael 

A 20. század egyik legnagyobb prófétai eseménye Izrael újjászületése, mint nemzet, mint 

ország, mint nyelv. Lk 21, 24 Jézus a végidők kontextusában említi Jeruzsálemet: „… és 

pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje.” 1967. június 7. Az 

izraeli csapatok elfoglalják Jeruzsálemet és a város ismét zsidó fennhatóság alá kerül. Isten 

erőteljesen a zsidóság felé fordul ismét – messiáshívő zsidó mozgalom… 

 

Korábban elképzelhetetlen méretű erkölcsi romlás 

Tim 3, 1-5 Ez a világ nagyon le van élve 

1 Pét 3, 1-13 Csúfolódók 

 

Vicc #2 

A repülőgép viharba kerül, összevissza dobálják a légörvények. Az egyik női utas odafordul a 

szomszédjához, egy paphoz: 

- Atyám! Ön mégiscsak Isten szolgája, nem tudna tenni valamit az érdekünkben? 

- Lányom - mondja a pap - sajnos én a marketing osztályon dolgozom, nem a 

menedzsmentben. 
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Jézus azt mondja: Legyetek készen! Hogyan készüljünk fel minderre? 

 

Hit és megtérés téma – indító 

 

   

 

 

 

 

 


