
Klasa 2A 2D,2G, 2F, 2L, 2J, 

Szczęść Boże,  

Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy „Ojcze nasz….” 

Temat: Jak będzie na końcu? 

Podczas dzisiejszej lekcji będziemy  zapoznamy się  z tekstami biblijnymi przedstawiającymi 

zapewnienie Jezusa o Jego powtórnym przyjściu na końcu świata.  

Cały ST zapowiada nadejście zbawienia obiecanego ludziom po pierwszym grzechu. Bóg 
zapowiedział nadejście Mesjasza, Syna niewiasty, który zdepcze szatanowi głowę, a ten 
ugodzi go w piętę. Znaczy to tyle, że Mesjasz zabije szatana, ale sam będzie cierpiał. 
No dobrze, słyszymy wciąż: "Mesjasz" lub "Chrystus", ale co to znaczy. Kto to taki? 

Hebrajskie słowo Maszijah (spolszczone na Mesjasz) 
oznacza pomazańca, naznaczonego, wybranego do jakiegoś zadania. Izrael oczekiwał na 
Mesjasza, który miał być wysłańcem Boga mającym wybawić lud z niewoli. Grecką formą 
imienia Mesjasza jest Chrystus. 
 
Jego nadejście zapowiadali prorocy ST. Rysowali oni obraz posłanego od Boga Zbawiciela 
Narodu Wybranego. Miał On wybawić Lud Boży od niewoli i śmierci. 

Wszystko to wypełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. Jednak Chrystus ponownie przyjdzie na ziemie 

w czasie Sądu Ostatecznego.  

Czym jest Paruzja? 

PRZYJŚCIE CHRYSTUSA W CHWALE — PARUZJA 

Przeczytaj 

https://www.teologia.pl/m_k/zag08-7.htm 

Zapraszam Cię do odczytania tekstów z Pisma Świętego na temat czasów ostatecznych. 

Proszę odpowiedź na pytania do zeszytu z poniższych tekstów biblijnych (praca jest na ocenę) 

1.Co zapowiada Jezus w Ewangelii? 

2. Jak będzie wyglądał koniec świata? 

3.Jakie wskazówki dla każdego człowieka można wyodrębnić z otrzymanego fragmentu Pisma 
Świętego? 

 

Ew. Mt 25, 31-46 

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na 
swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a 

https://www.teologia.pl/m_k/zag08-7.htm


kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 
świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a 
odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają 
sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i 
daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy 
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz 
ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, 
a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie 
odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo 
spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” 

Ew. Mk 13, 14-27 

„A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech 
rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. 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. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie 
przypadło w zimie. 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. I wtedy jeśliby wam kto 
powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i 
fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, 
wybranych. Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem. W owe dni, po tym 
ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na 
niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach 
z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron 
świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.” 

  

Ew. Łk 21, 34-36 

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem 
na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.” 

  

 



2P 3, 8-15a 

„Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc 
lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są 
przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 
niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła 
na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi 
winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się 
przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a 
gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej 
ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, 
starajcie się, aby /On/ was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, a cierpliwość Pana naszego 
uważajcie za zbawienną.” 

 2 Tes 2, 1-12 

W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, 
prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani 
zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, 
jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie 
nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn 
zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co 
odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie 
pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz 
powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. 
Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, 
którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem 
swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród 
znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy 
giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza 
działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie 
uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. 

 Proszę wysłuchaj 3 minutowego katechizmu co będzie na końcu naszego życia? 

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs 

Odpowiedzi z dzisiejszej lekcji proszę przesłać w ciągu tygodnia na maila lunadab@interia.pl. 

Osoby które mają zaległości z prac domowych, bardzo proszę o uzupełnienie braków do dnia 

8.05.2020r.Termin ostateczny!!! 

Pozdrawiam  

Katarzyna Śmiałek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF87k_iVXCs

