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Poselstwo pierwsze

Koniec obecnego wieku — wieku tajemnicy
Wersety biblijne: Mt 28:20; 24:14; Obj 10:7; 1 Tm 3:9; Kol 2:2; Ef 3:4–6; 5:32.

I. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zwieńczenia wieku” — Mt 28:20:
A. Słowo zwieńczenie oznacza, że odbywa się proces i że nastąpi jego zakończenie lub inaczej wypełnienie — 24:3.
B. Zwieńczenie wieku i koniec wieku odnoszą się do tego samego.
C. W Ewangelii Mateusza 28:20 zwieńczenie wieku wskazuje na koniec wieku kościoła, czyli wieku tajemnicy — Obj 10:7.
D. Zwieńczenie wieku zajmie trzy i pół roku wielkiego ucisku — Dn 12;4, 6–7, 9.
E. „Przypieczętować widzenie i proroka” (Dn 9:24c) to zakończyć wiek tajemnicy, czyli ukończyć tajemnicę Boga — Obj 10:7; 1 Tm 3:9.
II. W dyspensacji od wcielenia Chrystusa do tysiącletniego królestwa — wieku kościoła, wieku łaski — wszystko jest tajemnicą:
A. Wcielenie Chrystusa, jako początek wieku tajemnicy, jest tajemnicą; poprzez wcielenie Chrystusa nieskończony Bóg został wprowadzony w skończonego człowieka — 1 Tm 3:16.
B. Chrystus jest tajemnicą Boga — Kol 2:2:
1. Bóg jest tajemnicą, a Chrystus jako Jego ucieleśnienie, które Go wyraża, jest tajemnicą Boga.
2. Jako tajemnica Boga, Chrystus jest Jego ucieleśnieniem; w Chrystusie zamieszkuje cieleśnie cała pełnia
Bóstwa — w. 9.
C. Kościół jest tajemnicą Chrystusa — Ef 3:4–6:
1. Chrystus jest tajemnicą, a kościół jako Ciało w celu wyrażania Go, jest Jego tajemnicą.
2. Chrystus i kościół jako jeden duch są wielką tajemnicą — 5:32; 1 Kor 6:17.
3. Podczas wieku kościoła, wieku tajemnicy, Chrystus buduje kościół, który będzie Jego oblubienicą — Mt 16:18; Ef 4:16; Obj 19:7–9.
D. Królestwo niebios, zamieszkujący w nas Chrystus i zmartwychwstanie oraz przemienienie świętych to
również tajemnice — Mt 13:11; Kol 1:27; 1 Kor 15:51–53.
III. Wiek tajemnicy jest wiekiem wiary — Hbr 11:1, 6; Obj 10:7; 1 Tm 3:9:
A. Boże tajemnice poznaje się przez wiarę; z tego powodu wiek tajemnicy jest również wiekiem wiary — Obj 10:7:
1. Bez wiary nie możemy uświadamiać sobie Bożej ekonomii, gdyż jest ona w wierze — 1 Tm 1:4.
2. Bożym wymogiem dla nas, jeśli chodzi o wszystko, co znajduje się w Nowym Testamencie, jest wiara — Rz 1:16–17; Ga 2:20; Ef 3:17; Mk 11:22; Łk 18:8.
B. Wiara to zdolność urzeczywistniania, przy pomocy której urzeczywistniamy, konkretyzujemy to, czego nie widzimy lub czego się spodziewamy — Hbr 11:1:
1. Wiara zapewnia nas o tym, czego nie widzimy, ponieważ o tym nas przekonuje; jest zatem przekonaniem o tym, czego nie widzimy, dowodem tego— w. 1.
2. Nie zważamy ani też nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne — 2 Kor 4:18.
3. Życie chrześcijańskie to życie według tego, co niewidzialne, a odzyskiwanie Pańskie polega na wyprowadzaniu kościoła ze sfery rzeczy widzialnych i wprowadzaniu go w to, co niewidzialne — Rz
8:24–25; Hbr 11:27; 1 P 1:8; Ga 6:10.
IV. W tym wieku głosimy tajemnicę ewangelii, głosimy o „Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy” — Ef 6:19; Rz 16:25:
A. Ewangelia obejmuje wszystkie boskie tajemnice; dlatego tajemnica ewangelii odnosi się do całej nowotestamentowej ekonomii — Ef 6:19; 1 Tm 1:4.
B. W szczególności tajemnicą ewangelii jest Chrystus i kościół.
C. Tajemnicą ewangelii jest Chrystus i kościół dla wypełnienia wiecznego Bożego zamysłu — Ef 5:32; 3:11.
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Poselstwo drugie

Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i zebranie się razem przy Nim
Wersety biblijne: 1 Tes 4:15–18; 5:16–18; 2 Tes 2:1–12; Dn 9:24–27.

I. Obydwa Listy do Tesaloniczan napisane zostały w świetle Pańskiego przyjścia:
A. Każdy rozdział Pierwszego Listu do Tesaloniczan kończy się przyjściem Pana; pokazuje to, że autor,
Paweł, żył i pracował, mając przed sobą przyjście Pana, traktując je jako coś, co pociąga, jako bodziec,
cel i ostrzeżenie — 1:10; 2:19; 3:13; 4:15–18; 5:23.
B. Ponieważ oczekujemy z niebios Syna Bożego, nasza przyszłość koncentruje się na Nim; swoim życiem
obwieszczamy, że nie mamy nadziei na tej ziemi ani pozytywnego przeznaczenia w tym wieku oraz że
naszą nadzieją jest nadchodzący Pan, który jest naszym przeznaczeniem na wieki; kieruje to naszym
życiem chrześcijańskim dla życia kościoła, utrzymuje je i zachowuje — 1:10; 2  Tes 2:1, 8.
II. Musimy zobaczyć „przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się ku Niemu” — w. 1:
A. Greckie słowo „przyjście” to paruzja, oznaczające obecność.
B. Przyjście Chrystusa będzie Jego obecnością wśród Jego ludu:
1. Obecność ta (paruzja) zacznie się od pochwycenia dziecka-mężczyzny i pochwycenia pierwocin,
a zakończy pojawieniem się Pana na ziemi wraz ze świętymi — Obj 12:5; 14:1–4; 2 Tes 2:8.
2. W trakcie paruzji nastąpią: wielki ucisk, zstąpienie Chrystusa w powietrze, pochwycenie większości wierzących, sąd przed tronem sędziowskim Chrystusa i małżeństwo Baranka — Obj 14:14;1 Tes
4:15–17; 2 Kor 5:10; Obj 19:7–9:
3. Zanim nastanie okres trzech i pół roku wielkiego ucisku, zwycięzcy wśród wierzących zostaną
pochwyceni do obecności (paruzji) Chrystusa w niebiosach — Obj 12:5–6; 14:1–5; Łk 21:34–36; Mt
24:36–44.
4. Pod koniec trzech i pół roku wielkiego ucisku, drugiej połowy ostatniego tygodnia z Księgi Daniela
9:27, większość wierzących, zarówno umarłych, jak i zmartwychwstałych oraz żywych zostanie
pochwycona do obecności Chrystusa (paruzji) w powietrzu; Pierwszy List do Tesaloniczan 4:16–17
mówi o tym pochwyceniu, które odpowiada przystąpieniu do żniw w Księdze Objawienia 14:14–16.
III. Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach z Księgi Daniela 9:24–16 pokazuje, że dzień Pańskiego przyjścia jest bardzo blisko; tygodnie te są podzielone na trzy części, a każdy z nich trwa siedem lat — por.
2 P 1:19:
A. Po pierwsze, wyznaczone zostało siedem tygodni (49 lat) od wydania dekretu o odzyskaniu i odbudowie Jerozolimy (Ne 2:1–8) do ukończenia odbudowy.
B. Po drugie, wyznaczone zostały sześćdziesiąt dwa tygodnie (434 lata) od ukończenia odbudowy
Jerozolimy do odcięcia (ukrzyżowania) Mesjasza — Dn 9:26.
C. Po trzecie, ostatni tydzień siedmiu lat będzie okresem, w którym Antychryst zawrze trwałe przymierze z ludem Izraela (w. 27); pośrodku tego tygodnia złamie on przymierze, zakończy ofiary oraz dary
składane Bogu przez Izraela i będzie prześladował tych, którzy boją się Boga (w. 27; Obj 13); w ten
sposób rozpocznie się wielki ucisk, który będzie trwał trzy i pół roku:
1. Gdy pojawi się wiadomość, że mocarz podpisuje traktat z Izraelem na siedem lat, musimy przygotować siebie na pochwycenie — Mt 24:32–44.
2. Na początku wielkiego ucisku ustawiony zostanie w świątyni bożek, obraz Antychrysta, a on sam
zasiądzie w świątyni Bożej, wynosząc siebie ponad wszelki przedmiot czci; oznacza to, że zanim
rozpocznie się wielki ucisk, odbudowana musi zostać świątynia — w. 15, 21; Obj 13:14–15; 2 Tes
2:3–4; Dn 11:36–37.
D. Pomiędzy sześćdziesięcioma dziewięcioma tygodniami a ostatnim tygodniem istnieje luka o nieznanej
długości; luka ta to wiek tajemnicy, wiek łaski i wiek kościoła — Ef 3:3–11; 5:32; Kol 1:27:
1. W wieku tym Chrystus tajemniczo i w ukryciu buduje kościół w nowym stworzeniu, żeby był on
Jego Ciałem i oblubienicą — Ef 5:25–32.
2. Pod koniec ostatniego z siedemdziesięciu tygodni Chrystus wraz ze swoimi zwycięzcami, swą oblubieńczą armią, przyjdzie jako kamień, który zetrze ogół ludzkich rządów i stanie się wielką górą,
królestwem Bożym, wypełniającym całą ziemię — Dn 2:34–35; 2 Tes 2:8; Obj 19:19–20.
V. Każdy dzień, jaki mamy do dyspozycji, jest naprawdę łaską od Pana; dlatego musimy kochać Pana
i Jego ukazanie się, wyczekiwać Jego przyjścia i zawsze traktować je jako zachętę — 1 Tes 5:1–11; 2 Tm
4:1, 6–8; Łk 12:16–20.
VI. Musimy zachowywać słowo Pańskiej wytrwałości, przeciwstawiając się wycieńczającym taktykom
Szatana, i żyć, postępować oraz działać przez wiarę i miłość w nadziei Pańskiego powrotu — Obj 3:10;
Dn 7:25; 1 Tes 1:3.
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Poselstwo trzecie

Przemawianie Pana Jezusa na temat Jego przyjścia
Wersety biblijne: Mt 24:27–28; 25:1; 26:64; Obj 2:28; 3:3, 11; 22:12, 20.

I. „Bo jak błyskawica wychodzi ze wschodu i świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieka” — Mt 24:27:
A. Powtórne przyjście Chrystusa ma dwa aspekty: ukryty, związany z Jego czujnymi wierzącymi, i jawny,
związany z niewierzącymi Żydami oraz z poganami.
B. Błyskawica symbolizuje tu aspekt jawny, dotyczący tego, co nastąpi po wielkim ucisku, natomiast nadejście złodzieja w wersecie 43 symbolizuje aspekt ukryty, dotyczący tego, co wydarzy się przed wielkim uciskiem — w. 29–30, 43.
C. Przyjście Pana, przypominające światło błyskawicy, będzie zatem znakiem końca Jego paruzji; wynika
stąd, że Pan jest jak elektryczność — w. 3; Łk 17:24.
II. „Gdzie są zwłoki, tam zbiorą się sępy” — Mt 24:28:
A. Sępy odnoszą się tu do Chrystusa i Jego zwycięzców, którzy ruchliwymi, lotnymi armiami wyjdą do
boju z Antychrystem i jego armiami i zniszczą je pod Armagedonem — Wj 19:4; Pwt 32:11; 28:49; Iz
40:31; Oz 8:1.
B. Kiedy Chrystus się ukaże, On i Jego zwycięzcy zjawią się prędko 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. My jesteśmy dziewicami, które wychodzą na spotkanie oblubieńca, a Chrystus — tym Oblubieńcem,
który przychodzi — por. 9:15.
B. W Biblii widzimy parę wszechświata — Oblubieńca i oblubienicę; gdy Chrystus powróci, będzie
Oblubieńcem, który przychodzi po oblubienicę.
C. Królowanie Boga, królestwo, wiąże się ze ślubem Chrystusa, ślub ten zaś stanowi wynik ukończenia
wiecznej Bożej ekonomii — Obj 19:7:
1. Ekonomia Boża w Nowym Testamencie polega na tym, by za pośrednictwem Chrystusowego odkupienia i boskiego życia uzyskać dla Chrystusa oblubienicę — J 3:29.
2. Dzięki nieustannemu działaniu Ducha Świętego na przestrzeni wszystkich wieków cel ten zostanie
osiągnięty pod koniec tego wieku; wtedy oblubienica — zwycięscy wierzący — będzie gotowa 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 Człowieka na ziemi przed ukrzyżowaniem, jest Synem Człowieka w niebiosach po
prawej ręce Boga od czasu zmartwychwstania (Dz 7:56) i będzie Synem Człowieka także wtedy, gdy
powróci na obłokach.
B. Aby wypełnić Boży zamysł i założyć królestwo niebios, musiał być człowiekiem; bez człowieka nie
mógłby zrealizować się na ziemi Boży zamysł ani powstać królestwo niebios — Mt 4:4.
V. „I dam mu gwiazdę poranną” — Obj 2:28:
A. Gdy Chrystus powróci, potajemnie będzie gwiazdą poranną w formie nagrody dla zwycięzców, którzy
czuwają w oczekiwaniu na Jego przyjście; wszystkim pozostałym ukaże się jawnie jako słońce — 22:16;
Ml 3:24:
1. W królestwie Pan ukaże się jawnie swemu ludowi jako słońce.
2. Przed wielkim uciskiem ukaże się potajemnie zwycięzcom jako gwiazda poranna.
B. „Gwiazdą poranną również jesteś, nagrodą dla nas. Ciemność wciąż panuje, a gwiazda świeci tym,
którzy ukochali Pana. Pomóż nam Panie kochać nieustannie to światło i widzieć daleko; i w czuwaniu
i w modlitwie szukać Ciebie niczym Gwiazdy Porannej” (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 o niewiadomej porze, by ukraść to, co cenne.
B. Ci, którzy kochają Pana, są skarbem, po który przyjdzie On potajemnie, niczym złodziej, by go zabrać — Mt 24:43.
C. Ponieważ Chrystus przyjdzie ukraść cenne rzeczy, powinniśmy dążyć do tego, żeby być cenni, zasługiwać na to, żeby On nas ukradł, gdy przyjdzie potajemnie.
D. Normalny chrześcijanin to taki, który zasługuje na to, by Pan go ukradł.
E. Ze względu na to, że Pan przychodzi jak złodziej, wymaga się od nas czujności i gotowości — w. 42, 44.
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VII. „Przychodzę szybko; trzymaj się mocno tego, co masz, aby nikt nie zabrał twojej korony” — Obj 3:11:
A. Pan wzbudza w kościele w swoim odzyskiwaniu odczucie, że przychodzi, ponieważ kościół ten Go
kocha.
B. Wszystkie kościoły w Pańskim odzyskiwaniu powinny kochać Pana, pozostając pod wpływem Jego
przyjścia.
C. Tak długo, jak świadczymy o Panu w Jego odzyskiwaniu, Jego przyjście powinno być dla nas cenne.
VIII. „Oto przychodzę szybko, a moja nagroda jest ze Mną, aby odpłacić każdemu według tego, jakie jest
jego dzieło” — 22:12:
A. Pan powtarza ostrzeżenie: „przychodzę szybko”, abyśmy zastanowili się nad nagrodą, którą On odpłaci nam przy swoim powrocie — w. 7, 20.
B. Gdy Pan przyjdzie, odpłaci tą nagrodą (dosł. zapłatą) każdemu z wierzących po ich pochwyceniu,
przy swoim tronie sędziowskim — 2 Kor 5:10; 1 Kor 4:5; Rz 14:10; Mt 16:27.
IX. „Tak, przychodzę szybko. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” — Obj 22:20:
A. Pan nas ponownie ostrzega, że przychodzi szybko — w. 7, 12.
B. Cała Biblia kończy się pragnieniem, by Pan przyszedł, wyrażonym słowami modlitwy: „Przyjdź, Panie
Jezu!”.
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Poselstwo czwarte

Staczać dobrą walkę i ukończyć bieg
Wersety biblijne: 2 Tm 4:4:7a–b; 2:3–4; 1 Tm 1:18; Acts 20:24; Hbr 12:1–2.

I. „Dobrą walkę stoczyłem” — 2 Tm 4:7a:
A. Właściwe życie chrześcijańskie obejmuje toczenie dobrego boju z szatanem i jego królestwem ciemności o interesy Bożego królestwa — Ef 6:10–19.
B. Apostoł uważał posługę za wojnę toczoną dla Chrystusa, tak jak służbę kapłańską uważano za służbę
wojskową, wojnę — 2 Tm 2:3; Lb 4:23, 30, 35.
C. Nikt, kto służy jako żołnierz, nie wikła się w sprawy tego życia; oznacza to, że musimy uwolnić się
z wszelkich ziemskich uwikłań, żeby toczyć dobrą walkę o Pańskie interesy na ziemi — 2 Tm 2:4.
D. Paweł nakazał Tymoteuszowi, wiernemu współpracownikowi, walczyć przeciwko innym naukom,
a także walczyć o Bożą ekonomię — 1 Tm 6:12; 2 Tm 2:3–4.
E. Toczyć dobrą wojnę to walczyć z innymi naukami i realizować Bożą ekonomię zgodnie z posługą
apostoła dotyczącą ewangelii łaski i życia wiecznego, aby błogosławiony Bóg został otoczony chwałą — 1 Tm 1:18; 6:12.
F. Ilekroć usługujemy Chrystusem, odkrywamy, że znajdujemy się na polu bitwy; powinniśmy zatem być
żołnierzami walczącymi o Boże interesy — 2 Tm 2:3–4.
G. Toczenie dobrego boju wiary oznacza walkę o Bożą nowotestamentową ekonomię; to walka zwłaszcza
o Chrystusa, ucieleśnienie Boga, oraz kościół – Ciało Chrystusa — 1 Tm 6:12; 1:4; Kol 2:9, 19.
II. „Bieg ukończyłem” — 2 Tm 4:7b:
A. Właściwe życie chrześcijańskie obejmuje wyścig w celu realizacji Bożej ekonomii zgodnej z odwiecznym celem Boga — 1 Kor 9:24.
B. Musimy szukać drogi, którą Pan dla nas przygotował, i wiernie nią iść, ponosząc każdy koszt, by całym sercem kontynuować podróż, aż dojdziemy do końca — 2 Tm 4:7.
C. Podróż, jaką Pan nam wyznaczył, jest wyścigiem, w którym wszyscy musimy biec — Hbr 12:1.
D. Musimy z wytrwałością biec w wyścigu, który jest przed nami — w. 1:
1. Podobnie jak apostoł Paweł wszyscy chrześcijanie muszą biec w wyścigu, aby zdobyć nagrodę — nie
zbawienie w znaczeniu ogólnym, ale nagrodę w znaczeniu szczególnym — 1 Kor 10:35; 3:14–15;
9:26–27; Flp 3:13–14.
2. Musimy biec w wyścigu z wytrwałością, znosząc sprzeciwy i nigdy nie słabnąc ani nie omdlewając
na duszy — w. 2–3.
E. Biegniemy w chrześcijańskim wyścigu, „odwracając wzrok ku Jezusowi, Sprawcy i Doskonalicielowi
naszej wiary” — w. 2:
1. Jezus jest Sprawcą wiary, Tym, który daje początek, Wprowadzającym, źródłem i powodem wiary — Hbr 12:2:
a. Wiara wierzących w rzeczywistości nie jest ich własną wiarą; wiara to Chrystus, który wchodzi
do ich wnętrza, aby być ich wiarą — Rz 3:22 ; Ga 2:16.
b. Nasza wiara to docenienie przez nas Chrystusa w odpowiedzi na Jego atrakcyjność — Rz 10:17.
c. Musimy spoglądać na Jezusa z niepodzielną uwagą, odwracając się od wszystkiego innego — Hbr
12:1–2; Pnp 1:4; Ps 27:4.
d. Kiedy patrzymy na Jezusa, On jako życiodajny Duch (1 Kor 15:45b) przelewa w nas siebie, pierwiastek wiary.
2. Wiara to zdolność urzeczywistniania, przy pomocy której urzeczywistniamy, konkretyzujemy to,
czego nie widzimy lub czego się spodziewamy — Hbr 11:1:
a. Musimy ćwiczyć swego ducha wiary, zespolonego ducha, by wierzyć w to, czego doświadczyliśmy z Pana, oraz o tym mówić — 2 Kor 4:13.
b. Wiara znajduje się w naszym duchu, zespolonym z Duchem Świętym.
3. Nie zważamy ani nie spoglądamy na rzeczy widzialne, lecz na to, co niewidzialne; to bowiem, co
widzialne, jest chwilowe, natomiast rzeczy niewidzialne są wieczne — w. 18:
a. Życie chrześcijańskie to życie według tego, co niewidzialne — Rz 8:24–25; Hbr 11:27; 1 P 1:8; Ga
6:10.
b. Degradacja kościoła to odejście od tego, co niewidzialne, i zwrócenie się do rzeczy widzialnych;
odzyskiwanie Pańskie polega na wyprowadzaniu Jego kościoła ze sfery rzeczy widzialnych
i wprowadzaniu go w to, co niewidzialne — J 20:25–29; 2 Kor 5:7; Rz 8:24–25; Hbr 11:1; 1 P 1:8.
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4. Jezus jest Doskonalicielem, Dokończycielem i Dopełnicielem naszej wiary — Hbr 12:2:
a. Pan Jezus jako Dopełniciel wiary nieustannie wlewa w nas samego siebie jako pierwiastek i zdolność wiary.
b. Kiedy patrzymy na Niego, On usługuje nam niebem, życiem i siłą, wpajając i wlewając w nas
wszystko, czym sam jest, byśmy mogli ukończyć niebiański bieg i prowadzić niebiańskie życie
na ziemi — 2 Kor 3:18.
c. Kiedy będziemy nieustannie odwracać się od wszystkiego i spoglądać na Niego, On dokończy
i dopełni naszą wiarę, której potrzebujemy do ukończenia niebiańskiego biegu — Hbr 12:1–2.
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Poselstwo piąte

Otrzymać koronę sprawiedliwości i doznawać zbawienia
ze względu na niebiańskie królestwo Pana
Wersety biblijne: 2 Tm 4:8, 18, 22.

I. „Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą Pan, sprawiedliwy Sędzia, odpłaci mi
w tym dniu, a nie tylko mnie, lecz także wszystkim tym, którzy ukochali Jego ukazanie się” — 2 Tm 4:8:
A. Korona jest symbolem chwały, którą oprócz Pańskiego zbawienia dostaje w nagrodę zwycięski biegacz — 1 Kor 9:25:
1. Nagroda ta nie jest ani z łaski, ani przez wiarę, tak jak zbawienie (Ef 2:8), lecz ze sprawiedliwości
poprzez uczynki — Mt 16:27; Obj 22:12; 2 Kor 5:10.
2. Korona sprawiedliwości zostanie przyznana nie według Pańskiej łaski, lecz według Jego sprawiedliwości; będzie ją przyznawał Pan – sprawiedliwy Sędzia.
3. Korona sprawiedliwości, której Paweł był pewien, stanowi bodziec dla tego, kto zaszczepia innych
w celu przezwyciężenia degradacji kościoła — Obj 2:7.
B. Korona sprawiedliwości jest nagrodą, jaką Pan da wszystkim, którzy ukochali Jego ukazanie się — 2 Tm
4:8:
1. Ukazanie się Pana, Jego powrót, jest dla nas ostrzeżeniem, zachętą i bodźcem — Mt 24:42.
2. Powinniśmy kochać ukazanie się Pana i tego wyglądać z gorliwym wyczekiwaniem i radością — Tt
2:13.
3. Ukochanie Pańskiego ukazania się kontrastuje z miłością do obecnego wieku, świata, który teraz
stoi przed nami — 2 Tm 4:10.
4. Jeżeli ukochamy ukazanie się Pana, będziemy opowiadali się po Jego stronie, a nie po stronie świata, i walczyli o Jego interesy — Mt 6:9–10; Jk 4:4.
II. „Pan wyratuje mnie od każdego złego czynu i zbawi do swego niebiańskiego królestwa; Jemu chwała
na wieki wieków. Amen” — 2 Tm 4:18:
A. Niebiańskie królestwo, tożsame z koroną sprawiedliwości, to królestwo naszego Ojca (Mt 13:43), królestwo Ojca (26:29), królestwo Chrystusa i Boga (Ef 5:5) oraz wieczne królestwo naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa (2 P 1:11) — które będzie nagrodą dla zwycięskich świętych — Obj 20:4.
B. Zwycięscy wierzący będą uczestniczyli w niebiańskim królestwie, manifestacji królestwa niebios — Mt
7:21:
1. Jako sprawiedliwi, synowie królestwa, zwycięzcy będą świecili niczym słońce w królestwie
Ojca — 13:43.
2. W niebiańskim królestwie zwycięzcy będą pili kielich nowego przymierza na nowo ze swoim
Panem — 26:29.
3. W królestwie Ojca zwycięscy wierzący będą ucztowali wraz ze starotestamentowymi zwycięzcami — 8:11.
4. Dla zwycięzców niebiańskie królestwo będzie radosnym dziedzictwem — 1 Kor 6:9–10.
5. W niebiańskim królestwie zwycięzcy odziedziczą życie wieczne, dzięki czemu zaznają pełniejszej
radości z boskiego życia — Łk 18:29–30.
6. W niebiańskim królestwie zwycięzcy wejdą do radości Pana, przez co zyskają swoją duszę, zbawią
ją i będą się cieszyć jej zbawieniem — Mt 10:39; 16:25–26; 25:21, 23; Łk 9:24; Hbr 10:39;1 P 1:5.
7. W niebiańskim królestwie zwycięscy wierzący będą królowali wraz z Chrystusem — Obj 20:4.
8. W niebiańskim królestwie zwycięzcy będą panować nad narodami — 2:26–27.
9. W niebiańskim królestwie zwycięzcy będą panowali nad wszystkim, co Pan posiada — Mt 24:47.
C. Otrzymanie nagrody niebiańskiego królestwa to najwyższe radowanie się Chrystusem w szczególny
sposób; ta szczególna porcja będzie nagrodą dla Jego wiernych naśladowców — 25:21, 23; Flp 3:14; Obj
17:14.
III. „Pan niech będzie z twoim duchem. Łaska niech będzie z wami” — 2 Tm 4:22:
A. Pan jest z naszym duchem po to, żebyśmy mogli radować się Nim jako umacniającą nas łaską i zrealizować Bożą ekonomię przez Jego zamieszkującego Ducha, wyposażeni w słowo służące zbudowaniu
kościoła — 1 Tm 4:6–7; 2 Tm 1:6–7; 2:1; 1:14; 3:16–17:
B. Drugi List do Tymoteusza rozpoczyna się od rozniecenia do płomieni naszego ducha, którego dał nam
Bóg, a kończy tym, że Pan jest z naszym duchem jako umacniająca nas łaska i niezgłębienie bogaty
kapitał na nasze chrześcijańskie życie i życie kościoła — 1:6–7; 4:22; Ef 2:7; 3:8.
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C. Drugi List do Tymoteusza rozpoczyna się wspaniałym Chrystusem, który jest zbawiającą nas łaską,
w środku ukazuje Chrystusa jako łaskę, która nas umacnia, a kończy się Chrystusem, który jest zawsze
łaską obecną przy nas — 1:9–10; 2:1; 4:22.
D. Łaska to krążący Trójjedyny Bóg, który działa, płynie, przekazuje siebie, przenosi, transmituje i udziela do naszego wnętrza wszystkiego, czym jest, żebyśmy mogli się tym cieszyć i z tego korzystać; całe
życie kościoła zależy od łaski, która jest krążeniem Boskiej Trójcy w naszym wnętrzu — 13:14; 1 P 5:10;
por. Hbr 12:28a.

