Jezus Chrystus niedługo ponownie zstąpi na
ziemię. To obietnica, którą złożył 2000 lat t
emu (Jn 14:1-3). Skąd mamy wiedzieć, czy
przyjdzie na pewno? Przeczytajcie poniższe
proroctwa Jezusa Chrystusa, które ziszczą
się na koniec świata. Uważna lektura tych
zapisów i porównanie ich z wydarzeniami,
które mają obecnie miejsce na świecie,
udowodni wam, że Jezus naprawdę powróci
na ziemię jeszcze za naszego życia.

1 ZNISZCZENIE ŚWIĄTYNI

Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli
do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle
świątyni. Rzekł Mu jeden z uczniów:
«Nauczycielu, patrz, co za świątynia,
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami!»
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Widzisz te
potężne budowle? Przyjdzie czas, kiedy z tego,
na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu,
który by nie był zwalony»
(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2; Łk 21:5-6).
Ta przepowiednia sprawdziła się w roku 70 n.e.

2 ZNAK TWEGO PRZYJŚCIA

A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego
uczniowie – Piotr, Jakub, Jan i Adrzej, i pytali na
osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki
będzie znak Twego przyjścia i końca świata, gdy to
wszystko zacznie się spełniać?»
(Mt 24:3; Mk 13:3-4; Łk 21:7).

3 NADEJDĄOSZUŚCI

Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was
kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem i będą mówić: „Ja jestem Mesjaszem”
oraz „Nadszedł czas”. I wielu w błąd wprowadzą.
Nie chodźcie za nimi! (Mt 24:4-5; Mk 13:5-6; Łk 21:8).
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4 WOJNY I POGŁOSKI WOJENNE

Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach
wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to
jeszcze nie koniec (Mt 24:6; Mk 13:7; Łk 21:9).

ETNICZNE | TRZĘSIENIA ZIEMI
5 WOJNY
| GŁÓD | ZARAZA
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw
narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą
miejscami silne trzęsienia ziemi, głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie
(Mt 24:7; Mk 13:8; Łk 21:10-11).

6

Lecz to wszystko jest dopiero początkiem
boleści (Mt 24:8; Mk 13:8).

7PRZEŚLADOWANIE CHRZEŚCIJAN

A wy miejcie się na baczności. Przed tym wszystkim
podniosą na was ręce i będą was prześladować.
Wydawać was będą sądom i w synagogach będą
was chłostać; traficie do więzień, wydadzą was na
udrękę i będą was zabijać. Z powodu mojego
imienia wlec was będą do królów i namiestników.
Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa (Mt 24:9; Mk 13:9; Łk. 21:12-13).

8

A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie
martwcie się przedtem. Postanówcie sobie w
sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, ale
mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane.
Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której
żaden z waszych prześladowców nie będzie się
mógł oprzeć ani się sprzeciwi
(Mk 13:11; Łk 21:14-15).
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9 ZDRADA W RODZINACH

Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko,
krewnych i przyjaciół; powstaną dzieci przeciw
rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w
nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia.
Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją
wytrwałość ocalicie wasze życie
(Mt 24:9-10; Mk 13:12-13; Łk 21:16-19).

10 OZIĘBNIE MIŁOŚĆ WIELU

A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość
wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony (Mt 24:12-13).
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Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia
o królestwie po całej ziemi, na świadectwo
wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec
(Mt 24:14; Mk 13:10).

12 OHYDA SPUSTOSZENIA JEROZOLIMY
Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska,
wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie
(Lk 21:20). Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”,
o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce
święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy
będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w
mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech
do niego nie wchodzą! Kto będzie na dachu, niech
nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć
swój płaszcz (Mt 24:15-18; Mk 13:14-16;
Łk 17:31; 21:21). Biada zaś brzemiennym i karmiącym
w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie
wypadła w zimie albo w szabat (Mt 24:19-20;
Mk 13:17-18; Łk 21:23). Jedni polegną od miecza,
a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie
narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan,
aż czasy pogan przeminą(Łk 21:24).

13 CZAS UCISKU JAKUBA (Jr 30:6-7)

Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego
nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd
i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni,
nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu
wybranych, których sobie obrał (Mt 24:21-22;
Mk 13:19-20; Łk 21:23). Będzie to bowiem czas pomsty,
aby się spełniło wszystko, co jest napisane (Łk 21:22).

MESJASZE I FAŁSZYWI
14 FAŁSZYWI
PROROCY

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest
Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną
bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i
działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd
wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.Wy
przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem
(Mt 24:23-24; Mk 13:21-23).Jeśli więc wam powiedzą:
„Oto jest na pustyni”,nie chodźcie tam!; „Oto
wewnątrz domu”, nie wierzcie! Albowiem jak
błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na
zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego
(Mt 24:26-27; Łk 17:23-24).

15 ZNAKI NA NIEBIE

Zaraz też po ucisku owych dni będą znaki: słońce
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy
zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną
wstrząśnięte (Mt 24:29; Mk 13:24-25; Łk 21:25).
A na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających
ziemi (Łk 21:25-26).
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Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie
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622 CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ
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10 OZIĘBNIE MIŁOŚĆ WIELU

(Mt 24:34-35; Mk 13:30-31; Łk 21:32-33).

A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość
wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony (Mt 24:12-13).
Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia
o królestwie po całej ziemi, na świadectwo
wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec
(Mt 24:14; Mk 13:10).

12 OHYDA SPUSTOSZENIA JEROZOLIMY

Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska,
wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie
(Lk 21:20). Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”,
o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce
święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy
będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w
mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech
do niego nie wchodzą! Kto będzie na dachu, niech
nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć
swój płaszcz (Mt 24:15-18; Mk 13:14-16;
Łk 17:31; 21:21). Biada zaś brzemiennym i karmiącym
w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie
wypadła w zimie albo w szabat (Mt 24:19-20;
Mk 13:17-18; Łk 21:23). Jedni polegną od miecza,
a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie
narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan,
aż czasy pogan przeminą(Łk 21:24).

13 CZAS UCISKU JAKUBA (Jr 30:6-7)

Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego
nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd
i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni,
nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu
wybranych, których sobie obrał (Mt 24:21-22;
Mk 13:19-20; Łk 21:23). Będzie to bowiem czas pomsty,
aby się spełniło wszystko, co jest napisane (Łk 21:22).

MESJASZE I FAŁSZYWI
14 FAŁSZYWI
PROROCY

Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest
Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną
bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i
działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd
wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.Wy
przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem
(Mt 24:23-24; Mk 13:21-23).Jeśli więc wam powiedzą:
„Oto jest na pustyni”,nie chodźcie tam!; „Oto
wewnątrz domu”, nie wierzcie! Albowiem jak
błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na
zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego
(Mt 24:26-27; Łk 17:23-24).

15 ZNAKI NA NIEBIE

Zaraz też po ucisku owych dni będą znaki: słońce
się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy
zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną
wstrząśnięte (Mt 24:29; Mk 13:24-25; Łk 21:25).
A na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających
ziemi (Łk 21:25-26).

