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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo trzecie 

Zapowiedź przyjścia Pana zawarta w Jego słowach 

Wersety biblijne: Mt 24:27-30, 42-44; Łk 17:24; Wj 19:4; Iz 40:31; Mt 25:1; Obj 19:7; J 3:29; Mt 26:64;  
Obj 2:28; 22:16; 3:3, 11; 22:12, 7; 2 Kor 5:10; 1 Kor 4:5; Rz 14:10; Mt 16:27; Obj 22:20.

 I. „Bo jak błyskawica wychodzi ze wschodu i świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyj-
ściem Syna Człowieka” – Mt 24:27:

 A. Powtórne przyjście Chrystusa ma dwa aspekty: ukryty, związany z Jego czujnymi wierzącymi, 
oraz jawny, związany z niewierzącymi Żydami oraz poganami. 

 B. Błyskawica symbolizuje aspekt jawny, czyli to, co będzie miało miejsce po wielkim ucisku, 
a przyjście złodzieja symbolizuje aspekt ukryty, czyli to, co wydarzy się przed wielkim uci-
skiem – w. 29-30, 43. 

 C. Przyjście Pana podobne do zabłyśnięcia błyskawicy, która uderzy w ziemię, będzie znakiem 
końca Pańskiej paruzji. Słowa te oznaczają też, że Pan przypomina elektryczność – w. 3; Łk 
17:24. 

 II. „Gdzie są zwłoki, tam zbiorą się sępy” – Mt 24:28:
 A. „Sępy” to Chrystus i należący do Niego zwycięzcy, którzy przyjdą niczym szybka, lotna armia, 

by stoczyć wojnę z Antychrystem i jego armiami i zniszczyć je pod Armageddonem – Wj 19:4; 
Pwt 32:11; 28:49; Iz 40:31; Oz 8:1. 

 B. Chrystus wraz ze swoimi zwycięzcami ukaże się szybko z powietrza niczym sępy. 
 III. „Wtedy królestwo niebios będzie przyrównane do dziesięciu dziewic, które wzięły 

swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca” – Mt 25:1:
 A. Jesteśmy wychodzącymi naprzeciw pana młodego dziewicami, a Chrystus nadchodzącym 

Oblubieńcem – por. 9:15. 
 B. Biblia przedstawia najważniejsze małżeństwo wszechświata – Oblubieńca i oblubienicę; po-

wracający Chrystus będzie Oblubieńcem, który przyjdzie po swoją oblubienicę. 
 C. Boże królowanie, królestwo, wiąże się z małżeństwem Chrystusa, które jest wynikiem ukoń-

czenia wiecznej Bożej ekonomii – Obj 19:7:
 1. Boża ekonomia w Nowym Testamencie polega na tym, że Bóg zdobywa dla Chrystusa oblu-

bienicę, kościół poprzez dokonane przez siebie odkupienie i boskie życie – J 3:29. 
 2. Dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego na przestrzeni stuleci cel ten zostanie 

osiąg nięty pod koniec tego wieku, wieku kościoła; przygotuje się wówczas oblubienica, tzn. 
zwycięzcy wierzący i Pan przyjdzie. 

 IV. „Odtąd ujrzycie Syna Człowieka, siedzącego po prawej ręce Mocy i przychodzącego 
na obłokach nieba” – Mt 26:64:

 A. Pan był Synem Człowieczym na ziemi przed swoim ukrzyżowaniem, jest Synem Człowieczym 
w niebiosach od swego zmartwychwstania (Dz 7:56) i będzie Synem Człowieczym, gdy powró-
ci na obłokach. 

 B. Aby zrealizować Boży zamysł i ustanowić królestwo niebios, Pan musiał być człowiekiem; bez 
człowieka Boży zamysł nie mógłby się zrealizować na ziemi, nie mogłoby też powstać na ziemi 
królestwo niebios – Mt 4:4. 

 V. „I dam mu gwiazdę poranną” – Obj 2:28:
 A. Powracając Chrystus będzie w ukryciu gwiazdą poranną – nagrodą dla należących do Niego 

zwycięzców, którzy będą wyczekiwać Jego przyjścia; wszystkim innym ukaże się otwarcie jako 
słońce – 22:16; Ml 3:20:
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 1. Gdy nastanie królestwo, Pan ukaże się otwarcie swemu ludowi jako słońce. 
 2. Przed wielkim uciskiem Pan ukaże się w ukryciu swoim zwycięzcom jako gwiazda poranna. 
 B. „Dziś jesteś nam Gwiazdą Zaranną / Nagrodą / W nocy jaśniejesz tym, co stale / Cię miłują. / 

Pomóż nam kochać Twe światło / które oświetla dal. / Pomóż szukać Cię, czuwać, modląc się 
/ aż wzejdziesz nam jak gwiazda” (Hymns, nr 200). 

 VI. „Jeśli więc nie będziesz czuwał, przyjdę jak złodziej, i w żadnym razie nie będziesz 
wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie” – Obj 3:3:

 A. Złodziej przychodzi po to, by ukraść to, co cenne o nieznanej porze. 
 B. Pan Jezus przyjdzie potajemnie, niczym złodziej, po tych, którzy Go miłują i zabierze ich – 

swój skarb – Mt 24:43. 
 C. Ponieważ Chrystus przyjdzie „ukraść” to, co wartościowe, starajmy się być cenni, godni tego, 

by nas „ukradł”, gdy przyjdzie potajemnie. 
 D. Normalny chrześcijanin jest wart tego, by Pan go ukradł. 
 E. Czuwajmy i bądźmy gotowi na przyjście Pana, który przyjdzie niczym złodziej – w. 42, 44. 
 VII. „Przychodzę szybko; trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zabrał twojej 

korony” – Obj 3:11:
 A. Pan daje kościołowi w swoim odzyskiwaniu poczucie , że nadchodzi, bo kościół Go kocha. 
 B. Natchnione myślą o Jego powrocie, wszystkie kościoły w Pańskim odzyskiwaniu winny kochać 

Pana, 
 C. Niech powrót Pana będzie dla nas cenny, gdy będziemy świadczyli o Nim w Jego odzyskiwa-

niu. 
 VIII. „Oto przyjdę szybko, a Moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest 

jego praca” – Obj 22:12:
 A. „Przyjdę szybko” to ustawiczne ostrzeżenie, jakiego Pan nam udziela, żebyśmy zważali na 

przygotowaną przez Niego nagrodę, która czeka nas, gdy Pan powróci – w. 7, 20. 
 B. Nagrodę tę (dosł. zapłatę) dostanie każdy wierzący podczas sądu przed trybunałem Chrystusa – 

2 Kor 5:10; 1 Kor 4:5; Rz 14:10; Mt 16:27. 
 IX. „Ten, który to wszystko zaświadcza, mówi: Tak, przychodzę szybko. Amen. Przyjdź, 

Panie Jezu!” – Obj 22:20:
 A. Pan ponownie ostrzega nas, że przychodzi szybko – w. 7, 12. 
 B. Cała Biblia kończy się pragnieniem, by Pan powrócił, wyrażonym w modlitwie: „Przyjdź, Panie 

Jezu!” 


