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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo pierwsze

Pan obiecał, że przyjdzie

Wersety biblijne: Ef 5:27; Obj 21:2; 2 P 3:3-4, 8-9; Mt 24:43, 29-30; Dn 2:34; 7:13-14; Za 14:4, 5b; 
Mt 26:64; Dz 1:11; Hbr 9:28; Obj 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Rz 8:21-23; Obj 11:15; Iz 11:4, 6, 9; 2:4;  

Ez 47:12; Iz 35:1, 6; Mt 13:41-42. 

 I. Odwieczny zamysł Boga polega na tym, że chce On zdobyć dla siebie na ziemi chwa-
lebną oblubienicę, udzielając wierzącym swego życia i natury, przez co czyni ich 
takimi samymi jak On, swoją partnerką, swoją oblubienicą – Rdz 2:21-23; Ef 5:27; 
Obj 21:2. 

 II. Biblia zawiera wspaniałą obietnicę Pańskiego powrotu; każda księga w Starym 
i Nowym Testamencie porusza ten temat – 2 P 3:3-4, 8-9:

 A. Bibliści policzyli, ile razy Nowy Testament mówi na ten temat; stąd wiemy, że o powrocie Pana 
mówi jeden na dwadzieścia wersetów Nowego Testamentu. 

 B. Stary Testament, od Księgi Rodzaju po Księgę Malachiasza, mówi wciąż o drugim przyjściu 
Chrystusa; tak samo jest z Nowym Testamentem; to najwspanialszy temat w Biblii:

 1. Powtórne przyjście Chrystusa obiecywał Stary Testament – Ps 72:6-17; 110:1-3; 118:26; Dn 
2:34; 7:13-14; Za 14:4, 5b. 

 2. Powtórne przyjście Chrystusa obiecują Ewangelie i Dzieje Apostolskie – Mt 24:30; 26:64; 
Dz 1:10-11. 

 3. Powtórne przyjście Chrystusa obiecują też Listy – 1 Tes 1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 5:23; Hbr 
9:28; 2 P 3:9; Jud 14. 

 4. Ostatnia księga Biblii, Księga Objawienia, udziela nam zachęty ponowną obietnicą, iż Pan 
przyjdzie powtórnie – Obj 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20. 

 III. Chrystus przychodzi dwukrotnie: Jego pierwsze przyjście rozwiązuje problem oso-
bistych grzechów człowieka, a Jego drugie przyjście – problem grzechów świata:

 A. Przychodząc na ziemię po raz pierwszy, Chrystus umarł na krzyżu, by odpuścić nam grzechy; 
dzięki temu grzesznicy zostają pojednani z Bogiem i stają się uczestnikami Jego życia:

 1. Dzięki Jego wcieleniu boskość została wniesiona w człowieczeństwo. 
 2. Dzięki Jego ludzkiemu życiu wydoskonalony został wzór prawidłowego ludzkiego życia – 

1 P 2:21. 
 3. Dzięki Jego wszechzawierającej śmierci na krzyżu zniszczony został grzech, szatan i świat 

oraz uwolnione zostało Jego boskie życie – Hbr 2:14; J 12:24. 
 4. Dzięki swemu zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pan stał się życiodajnym  

Duchem i wszedł w nas, czyniąc nas swoją partnerką, swoją oblubienicą – 1 Kor 15:45b. 
 B. Drugie przyjście Chrystusa rozwiąże wszystkie problemy, z jakimi boryka się dziś w świecie 

społeczeństwo – Rz 8:21-23; Obj 11:15:
 1. Kiedy Pan powróci, najpierw rozwiąże problem niesprawiedliwości, która jest dziś najwięk-

szym problemem w świecie; kiedy Pan przyjdzie powtórnie, dokona sprawiedliwego osą-
du – Iz 11:4. 

 2. Kiedy Pan przyjdzie powtórnie, rozstrzygnie wszystkie wojny; wszyscy się zgadzają, że po-
winien panować pokój, lecz prawdziwego pokoju nie ma; kiedy przyjdzie Chrystus, zatrzy-
ma wszelkie wojny i zaprowadzi pokój – Iz 2:4. 

 3. Kiedy przyjdzie Chrystus, uzdrowi wszelkie choroby; wielu ludzi podkreśla znacze-
nie zdrowia i higieny społeczeństwa oraz pomocy medycznej, lecz dziś chorób nie da się 
 wyeliminować; kiedy Pan przyjdzie powtórnie, problem chorób zostanie rozwiązany – Ez 
47:12; Obj 22:2. 
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 4. Kiedy Pan przyjdzie powtórnie, rozwiązany zostanie również problem głodu; nie będzie 
więcej pustyni i znikną ciernie i osty – Iz 35:1, 6. 

 5. Nauczyciele i filozofowie uczą ludzi na temat dobra i zła oraz tego, by odwracać się od zła 
i wybierać dobro, lecz nikt nie potrafi rozwiązać problemu grzechu w ludzkim sercu; kiedy 
Chrystus powróci, wszyscy poznają Boga, od najmniejszego do największego – Iz 11:9. 

 6. W tym świecie istnieje wiele placówek grzechu i zła; wiele miejsc to wylęgarnie grzechu; 
kiedy Pan powróci, momentalnie oczyści ziemię z nich wszystkich – Mt 13:41-42. 

 7. Wielu ludzi mówi dziś, że zwierzęta cierpią, są wykorzystywane do tego wręcz stopnia, iż 
grozi im wyginięcie oraz że powinniśmy zrobić coś, by je chronić; kiedy Pan powróci, stwo-
rzenie przestanie cierpieć – Rz 8:21-22; Iz 11:6. 

 8. Każda grupa polityków w każdym narodzie świata rywalizuje o centralne miejsce na scenie, 
a każdy naród stara się wykorzystać inne narody; panuje walka i brak stabilizacji zarówno 
wewnątrz narodów, jak i na arenie międzynarodowej; kiedy Pan powróci, przestaną istnieć 
ziemskie rządy – Obj 11:15; Dn 2:44-45. 


