Господь, Ісус Христос повернеться на Землю
дуже скоро. Він обіцяв це, коли ще був у цьому
світі, 2000 років назад (Іоанна 14:1-3). Як ми
можемо бути переконані, що він напевно
п о в е р н е т ь с я ? П р о ч и т а й те п р о р о цт в а
(Передбачення), які Господь Ісус Христос сам
сказав, і які будуть відбуватись в останні віки.
Ретельно прочитайте ці Писання і порівняйте їх
з тими подіями, які зараз відбуваються у світі.
Це буде достовірним доказом того, що Господь
Ісус Христос повертається.
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РУЙНУВАННЯ ХРАМУ

ОЗНАКА ПОВЕРНЕННЯ

ПОЯВА ШАХРАЇВ

Він відповів: Стережіться, щоб вас не
ввели в оману, тому що багато прийдуть,
називаючи себе Моїм ім'ям, і будуть говорити:
"Я - Христос" або "Час настав і зведуть
багатьох". Але не слідуйте за ними” (Матвія 24:45; Марка 13:5-6; Луки 21:8).
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І коли почуєте про війни та збурення, не
лякайтеся, так як все це має статись на початку,
і лише після того настане кінець (Матвія 24:6;
Марка 13:7; Луки 21:9).
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ЕТНІЧНІ ВІЙНИ | ЗЕМЛЕТРУСИ | ГОЛОД |
ХВОРОБИ

Потім Він сказав їм: Народ підніметься
проти народу, і царство проти царства. І будуть
великі землетруси, голод, хвороби і різні інші
напасті в багатьох місцях, і жахливі явища, і
будуть великі знамення з неба (Матвія 24:7; Марка
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Але це буде лише початком ваших
випробувань (Матвія 24:8; Марка 13:8).
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ХРИСТИЯН

Але перш ніж це станеться, вас схоплять і
будуть всіляко переслідувати: за Мене
вас будуть судити в синагогах, кидати в
темниці, а також змусять тримати відповідь
перед царями і правителями. Все це дасть вам
можливість свідчити про Мене (Матвія 24:9; Марка

13:9; Луки 21:12-13).

Пізніше, коли Він знаходився на горі
Оливній, напроти храму, Петро, Яків, Іоанн і
Андрій, запитали Його, перебуваючи наодинці
з Ним: Скажи нам, коли станеться все це, яка
ознака буде про те, що все це виповниться
насправді? (Матвія 24:3; Марка 13:3-4; Луки 21:7).
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ВІЙНИ І ЧУТКИ ПРО ВІЙНИ

13:8; Луки 21:10-11).

Ісус ішов від храму, коли до Нього
підійшли Його учні, щоб Йому показати
храмові будови. І сказав йому один із учнів
його: Учителю, глянь, які красиві камені та дари
прикрасили ці будівлі. У відповідь Він сказав
їм: Бачите все це? Правду вам кажу, що каменя
на камені тут не залишиться; все буде
зруйновано (Матвія 24:1-2; Марка 13:1-2; Луки 21:5-6).
Це вже відбулось в 70 роках н. е.
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Не турбуйтесь заздалегідь, що будете
відповідати, бо дам Я вам мудрість і
вкладу у ваші уста такі слова, що жоден з
ваших противників не зможуть противитись чи
суперечити вам (Марка 13:11; Луки 21:14-15).
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ЗРАДА В СІМ'Ї

І будете ви зраджені і батьками, і
братами, і рідними, і друзями вашими. І вбиті
будуть деякі з вас, і будуть ненавидіти вас за те,
що ви - Мої учні. Але жодна волосина з вашої
голови не впаде. Довготерпінням ви врятуєте
себе (Матвія 24:9 - 10; Марка 13:12-13; Луки 21:16-19).
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ЛЮБОВ ОХОЛОНЕ

Через те, що беззаконня буде зростати,
любов багатьох віруючих охолоне. Але
той, хто витерпить усе до кінця, буде
врятований (Матвія 24:12-13).
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Ця ДОБРА НОВИНА ПРО ЦАРСТВО БОЖЕ
буде проголошена по всьому світу для
всіх народів, а потім настане кінець (Матвія

24:14; Марка 13:10).
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ГИДОТА СПУСТОШЕННЯ В ЄРУСАЛИМІ

Коли ж побачите Єрусалим оточеним
військами, знайте, що близько його
руйнування (Луки 21:20). І тому, коли побачите ви
ту "Гидоту запустіння", про яку звіщав пророк
Даниїл, що стоїть на святому місці (Нехай
зрозуміє читаючий це), нехай всі ті, хто буде в
Юдеї, сховаються в горах; той, хто буде на даху,
нехай не спускається вниз за пожитками
своїми; той, хто буде в полі, хай не повертається
додому за одягом своїм. (Матвія 24:15-18; Марка
13:14-16; Луки 17:31; 21:21). Горе вагітним і тим,які
грудьми годують! Моліться, щоб вам не
довелося тікати взимку або в суботу (Матвія 24:1920; Марка 13:17 - 18; Луки 21:23). І вони попадають від
меча, і поведуть їх бранцями до інших народів;
та язичники топтатимуть Єрусалим ногами
своїми, поки не закінчиться їхній час (Луки 21:24).
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ЧАС НЕДОЛІ ДЛЯ ЯКОВА (Єремія 30:6-7)

Тому що ті дні будуть страшним
лихом, якого не траплялося ще з часу
створення Богом світу і до сьогоднішнього дня,
і після ніколи більше не буде. І якби Господь не
укоротив ті дні, то ніхто не врятувався б. Але він
скоротив їх заради вибраних своїх (Матвія 24:21-

22; Марка 13:19-20; Луки 21:23), так як це будуть дні
покарання, коли виконається все написане
(Луки 21:22).
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ЛЖЕХРИСТИ І ЛЖЕПРОРОКИ

Якщо хтось скаже вам в цей час:
"Дивіться! Ось Христос! "Або" Ось Він! "- То не
вірте йому, тому що з'являться лжехристи і
лжепророки і будуть здійснювати чудеса і
чинитимуть знамена, намагаючись, якщо
вдасться,обдурити навіть вибраних (Матвія 24:2324; Марка 13:21-23). Так що, якщо вам скажуть:
"Дивіться! Він у пустелі! ", то не ходіть туди.
Або якщо скажуть: "Дивіться, Він ховається в
одній з далеких кімнат!", то не вірте їм, тому
що, подібно до того як блискавка та вибігає зо
сходу, із'являться аж до заходу, так буде і прихід
Сина Людського (Матвія 24:26-27; Луки 17:23-24).
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ОЗНАКИ НА НЕБІ
І відразу ж після цього лиха: сонце
померкне, і місяць перестане світити, зірки
впадуть з неба, і сили Небесні захитаються
(Матвія 24:29; Марка 13: 24 - 25; Луки 21: 25). І будуть
знамення на сонці, на місяці і на зірках, на
землі ж - відчай народів і сум'яття від гуркоту і
хвилювання морського. Люди ослабнуть від
страху і жаху перед лихами, що насуваються на
землю, так як Сили Небесні будуть розхитані

(Луки 21:25-26).
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У той час на небі З'ЯВИТЬСЯ ОЗНАКА
СИНА ЛЮДСЬКОГО. І стануть тужити всі
племена земні, і побачать вони Сина
Людського, що приходить на хмарах небесних

у всій своїй силі і Славі великій. І гучним звуком
труби Він пошле Ангелів Своїх, і зберуть вони
обраних звідусіль, від одного кінця землі до
іншого (Матвія 24:30-31; Марка 13:26-27; Луки 21:27).
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І коли почне все це збуватися, не
лякайтесь, а підніміть голови, так-як
близько ваше звільнення (Луки 21:28).
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Беріть приклад з фігового дерева: коли
його гілки стають м'якими і випускають
листя,ви знаєте, що літо вже близько. Так і коли
ви побачите, що це збувається, знайте, що
День вже близький, він біля самих дверей
(Матвія 24:32-33; Марка 13:28-29; Луки 21:29-31). Ніхто
не знає, коли прийде цей День і ця година, ні
Ангели Небесні, ні сам Син, тільки Отець знає
це (Матвія 24:36; Марка 13:32).
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Подібно до того, як все трапилося ЗА
ЧАСІВ НОЯ, так само буде і під час

пришестя Сина Людського. Як в дні перед
потопом люди їли, пили, женилися й заміж
виходили до того самого дня, як Ной увійшов у
човен, і нічого не підозрювали, поки їх не
наздогнав потоп і не знищив їх, так само буде і
перед пришестям Сина Людського (Матвія 24:3739; Луки 17:26-27).
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Буде так само як В ЧАСИ ЛОТА , коли
Бог зруйнував Содом: всі їли, пили,
купували, продавали, садили і будували
будинки. Але в день, коли Лот вийшов із
Содому, пролився з неба дощ з вогню та сірки і
знищив їх всіх. Так само буде і коли з'явиться
Син Людський (Луки 17:28-30).

телеканал ЕНЖЕЛ ТВ
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Згадайте дружину Лота. Той, хто буде
прагнути зберегти життя своє, загубить
його, а хто втратить життя своє, збереже життя
вічне (Луки 17:32-33).
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Кажу вам: Якщо в ту ніч будуть двоє в
одній кімнаті, один візьметься, а інший
залишиться. Дві жінки будуть поруч молоти
зерно і одну візьмуть, а іншу залишать. І будуть
дві людини в полі: одна буде взята, а інша
залишена(Матвія 24:40-41; Луки 17:34-36). І запитали
Ісуса учні: Де ж буде все це? І відповів Він їм:
Там, де труп лежить, завжди зберуться орли
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Але пильнуйте повсякчас і моліться,
щоб зуміли ви уникнути майбутнього і
предстати перед Сином Людським (Луки 21:36).
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Правду вам кажу, що все це станеться
ще до того, як помре це покоління.
Небо і земля зникнуть, але слова Мої - вічні

(Матвія 24:34-35; Марка 13:30-31; Луки 21:32-33).

(Матвія 24:28; Луки 17:37).
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ПИЛЬНУЙТЕ Й МОЛІТЬСЯ

Подібно до того як людина, що
відправляється в подорож, доручає слугам
наглядати за будинком, призначивши
кожному свою справу, а воротареві наказавши
пильнувати. Отже, пильнуйте, бо ви не знаєте,
коли повернеться господар додому ввечері чи,
опівночі або вранці, коли зійде сонце. Він
може повернутися раптово і, якщо ви завжди
пильні, він не застане вас сплячими (Марка 13:34-

36).
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І пам'ятайте ось що: якщо б господар
будинку знав, в який час ночі прийде
до нього злодій, то пильнував би і не допустив
би злодія до себе в будинок. Ось чому ви також
повинні бути напоготові, тому що Син
Людський прийде на годину, коли не будете
очікувати Його (Матвія 24:43-44).
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Але будьте обережні, щоб розум ваш
не притупився від розгулу, пияцтва та
житейських турбот, щоб цей День, подібно
пастці, не застиг вас зненацька. Він наздожене
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всіх хто живе на землі (Марка 13:33; Луки 21:34-35).
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