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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo czwarte 

Znaki Jego przyjścia 

Wersety biblijne: Mt 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Ef 5:27; Obj 19:7; 2 Tes 2:3-4;  
Dn 9:27; Mt 24:21; Mt 21:18-20; Rdz 6:5, 11, 13; Łk 17:26-29, 32.

 I. Znaki powtórnego przyjścia Pana obejmują proroctwa na temat Izraela – Mt 24:1-
31:

 A. Stan i sytuacja kościoła to znak dla Izraela, iż Pan nadchodzi; Izrael musi zwrócić uwagę na 
kościół:

 1. Ewangelia królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi, i wtedy nadejdzie ko-
niec – Mt 24:14. 

 2. Kościół zostanie zbudowany i oblubienica przygotuje się, by poślubić Chrystusa – nadcho-
dzącego Oblubieńca – Ef 5:27; Obj 19:7. 

 B. Izrael musi zwrócić uwagę na to, co dzieje się na świecie; wszystko, co ma miejsce na całym 
świecie, stanowi dla Izraela znak, iż Pan przychodzi ponownie:

 1. Nastąpią wojny, głód, zarazy, trzęsienia ziemi, zapanuje przerażenie i pojawią się wielkie 
znaki z nieba – Mt 24:6-7; Łk 21:9-11, 

 2. Powstanie Antychryst, który ustanowi swoje imperium pełne nieprawości i zniszczenia – 
2 Tes 2:3-4:

 a. Jak wynika z proroctwa, powstanie potężny mąż, który przywróci Cesarstwo Rzymskie – 
Obj 13:1-8; 17:7-14. 

 b. Antychryst, mocarz, zawrze przymierze z narodem Izraela na siedem lat – Dn 9:27. 
 c. W połowie siedmiu lat Antychryst zerwie przymierze i rozpocznie się trzyipółletni okres 

wielkiego ucisku – Dn 9:27; Mt 24:21. 
 d. Posąg Antychrysta stanie w świątyni jako bożek, a on sam zasiądzie w Bożej świątyni, 

wywyższając siebie ponad każdy przedmiot czci – Mt 24:15, 21; 2 Tes 2:3-4. 
 II. Znaki Pańskiego przyjścia obejmują proroctwa na temat kościoła – Mt 24:32–25:30:
 A. Kościół winien zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Izraelu, bo jest to znak Pańskiego przyjścia:
 1. Drzewo figowe, symbol narodu Izraela, zostało przeklęte przez Pana – 24:32; Jr 24:2, 5, 8:
 a. Pan przeklął je za to, że nie przynosiło owocu – Mt 21:18-20. 
 b. Przekleństwo wydane na naród Izraela wypełniło się w 70 roku po Chr., kiedy  

Jerozolima została zniszczona przez księcia rzymskiego, Tytusa – Mt 24:2. 
 2. Pan zapowiedział, że drzewo figowe zmięknie i wypuści listki, co oznacza, że naród Izraela 

powróci do życia i zacznie na nowo funkcjonować – Mt 24:32:
 a. Dokonało się to wtedy, gdy Izrael stał się narodem w 1948 r.; w 1967 r. Żydzi odzyskali 

Jerozolimę z rąk Arabów. 
 b. Świątynia zostanie odbudowana, nim rozpocznie się wielki ucisk – Mt 24:15; 2 Tes 2:4. 
 B. Kościół nie powinien ulegać zamroczeniu, lecz rozumieć, co dzieje się w świecie:
 1. Dni poprzedzające powrót Pana będą przypominały dni Noego – Rdz 6:5, 11-13; Mt 24:37-

39, 42; Łk 17:26-32:
 a. Serca ludzi wyobrażały sobie zło i rozmyślały nieustannie wyłącznie o złu; ziemia pełna 

była gwałtu – Rdz 6:5, 11-13. 
 b. Ludzie byli zamroczeni potrzebami życiowymi – jedzeniem i piciem, żenieniem się 

i wychodzeniem za mąż; wskutek ludzkiej pożądliwości szatan wykorzystuje stworzone 
przez Boga potrzeby związane z ludzkim życiem do tego, by otumaniwszy, pochłonąwszy 
i zamroczywszy człowieka trzymać go z dala od Bożego interesu – Mt 24:38-39. 
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 c. Tak jak za dni Noego, ludzie nie będą wiedzieli, że nadchodzi sąd; wierzący jednak po-
winni uważać, bo nie wiemy, którego dnia Pan przyjdzie – Mt 24:39, 42. 

 2. Dni poprzedzające powrót Pana będą przypominały dni Lota – Łk 17:28-32; Rdz 19:1-29:
 a. Ludzie jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali – Łk 17:28-32; Ez 16:49-50. 
 b. Ludzie byli odurzeni i znieczuleni swoimi cielesnymi, światowymi rozrywkami – Ef 4:19. 
 c. Wszystkie te warunki niegodziwego życia, jakie prowadzono, obrazują niebezpieczną sy-

tuację, w jakiej ludzie żyją przed przyjściem Pana – Łk 17:26 (zob. przyp. 2). 


