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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo szóste

Przygotowanie się na Pańskie przyjście (1)  
Czuwanie i gotowość

Wersety biblijne: Mt 24:32-44; Łk 17:26-27; 21:34-36; Obj 3:10; 2 Kor 2:10; 
Obj 12:5; 14:1, 4b; Ef 3:16-17a; Mt 25:1-13; 2 Kor 11:2; Prz 20:27; Rz 8:16; 9:21, 23-24; 

Ef 5:17-18; 6:18; Mt 22:2, 11-14; Obj 19:7-9.

 I. Słowa Pana w Ewangelii Mateusza 24:32-44 dotyczą czuwania i gotowości:
 A. „Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieka” – w. 37:
 1. Niegodziwe życie, które przytępiło pokolenie Noego żyjące przed potopem, obrazuje zgubne 

warunki, w jakich żyje ludzkość przed wielkim uciskiem i przyjściem Pana – w. 3, 21, 27, 37, 
39; Łk 17:26-27. 

 2. Aby uczestniczyć w pochwyceniu pierwszych zwycięzców, musimy przezwyciężyć przytępia-
jący wpływ życia, jakie prowadzą dziś ludzie – 21:34-36. 

 B. „Wtedy dwóch będzie na polu; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mełły 
w młynie; jedna będzie wzięta, a druga zostawiona” – Mt 24:40-41:

 1. Zostać wziętym to zostać pochwyconym przed wielkim uciskiem – w. 21; Obj 3:10:
 a.  Zostać pochwyconym to zostać zabranym w obecność Pana; jeżeli pragniemy zostać 

zabrani w Jego obecność, musimy żyć w niej dziś – Łk 21:36; 2 Kor 2:10. 
 b. Pochwycenie służy przede wszystkim nie radości naszej, lecz Boga, Jego ekonomii i wy-

pełnieniu Jego zamysłu; pochwycenie służy pokonaniu wroga i zaspokojeniu Boga – Obj 
12:5; 14:1, 4b. 

 2. Ten, kto zostaje zabrany, jest dojrzały w życiu, a ten drugi – nie. 
 3. Wyczekując przyjścia Pana i nadziei pochwycenia, prowadźmy zrównoważone ludzkie ży-

cie, wierni swoim codziennym obowiązkom – 2 Tes 3:6-15. 
 C. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie” – Mt 24:42:
 1. Zwycięzcami będą ci, którzy są czujni; ci zostaną pochwyceni przed nadejściem wielkiego 

ucisku – w. 21. 
 2. „Ale bądźcie czujni w każdym czasie, prosząc usilnie, abyście zdołali ujść przed tym wszyst-

kim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieka” – Łk 21:36:
 a. „Zdołać” w tym wersecie to mieć siłę i zdolność; siła i zdolność do uniknięcia wielkiego 

ucisku pochodzi z czujności i błagania. 
 b. Stanięcie przed Synem Człowieczym odpowiada ostaniu się w Księdze Objawienia 14:1; 

wynika stąd, że pochwyceni zwycięzcy staną przed Zbawcą na Górze Syjon w niebiosach 
przed wielkim uciskiem. 

 c. To, czy zostaniemy zabrani, by spotkać Chrystusa zasiadającego na tronie, zależy od 
tego, czy będziemy konkretnie o to błagali. 

 D. „Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieka przyj-
dzie” – Mt 24:44:

 1. Przygotowujemy się na przyjście Pana, modląc się o to, byśmy rośli i dojrzewali w życiu – 
zob. 2 P 1:5-11. 

 2. Przygotowywanie się do pochwycenia polega na napełnianiu się Chrystusem aż do końca – 
zob. Ef 3:16-17a. 

 II. Słowa Pana w Ewangelii Mateusza 25:1-13 to przypowieść na temat czujności:
 A. „Wtedy królestwo niebios będzie przyrównane do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy 

i wyszły na spotkanie oblubieńca” – w. 1:
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 1. Panny symbolizują wierzących w aspekcie życia – 2 Kor 11:2. 
 2. Lampy symbolizują ducha wierzących, który zawiera w sobie oliwę w postaci Ducha 

Bożego – Prz 20:27; Iz 61:1; Hbr 1:9; Rz 8:16. 
 B. „Głupie bowiem, gdy brały swoje lampy, nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś wraz ze swoimi 

lampami wzięły oliwę w swoich naczyniach” – Mt 25:3-4:
 1. Naczynia symbolizują dusze wierzących – Rz 9:21, 23-24. 
 2. To, że mamy w lampie oliwę, oznacza, iż w naszym duchu mieszka Duch Boży. 
 3. To, że zabieramy ze sobą oliwę w naczyniu, oznacza, że Duch Boży napełnia i przesyca naszą 

duszę. 
 4. Mamy Ducha w swoim odrodzonym duchu, lecz chodzi o to, czy mamy dodatkową porcję 

Ducha w naszej duszy. 
 C. „A głupie powiedziały do roztropnych: Dajcie nam trochę swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. 

Ale roztropne odpowiedziały: Mogłoby nam i wam nie wystarczyć; idźcie raczej do sprzedają-
cych i kupcie sobie” – Mt 25:8-9:

 1. Musimy ponieść koszt za napełnienie Duchem w naszej duszy – w. 4:
 a. Koszt ten obejmuje takie kwestie jak rezygnacja ze świata, rozprawianie się z samym 

sobą, miłość do Pana nade wszystko i uznanie wszystkiego za stratę ze względu na 
Chrystusa. 

 b. Duch, który wszedł do naszego ducha, dany nam został darmo, lecz Duch, który przesyca 
i wypełnia naszą duszę, za darmo nie jest. 

 c. Kiedy mamy już Ducha w swoim duchu, musimy ponieść koszt za dalsze napełnianie się 
Nim, za dodatkową porcję oliwy. 

 2. Czujność to inaczej napełnianie się Duchem – w. 13; Ef 5:17-18:
 a. Być czujnym to przygotowywać się codziennie poprzez nabywanie oliwy. 
 b. Jeżeli pozwalamy Duchowi, by przesycał całą naszą istotę, jesteśmy czujni i przygotowu-

jemy się na przyjście Pana. 
 3. Duch nie może przesycić i wypełnić naszej duszy w ciągu jednego dnia; to proces, który trwa 

całe życie. 
 4. Ponieważ nie wiemy, kiedy umrzemy, musimy przygotować się przed śmiercią, gromadząc 

zapas oliwy w swoim naczyniu – Mt 25:4-5. 
 5. Nie da się zdobyć oliwy inaczej jak tylko przez modlitwę; poprzez modlitwę otrzymujemy 

więcej Ducha – Ef 5:18; 6:18. 
 6. To, czy zostaniemy pochwyceni wcześniej i wejdziemy na ucztę weselną, zależy od tego, czy 

codziennie kupujemy Ducha – Mt 25:10-12:
 a.  Jeśli chcemy być pochwyceni, jeśli chcemy wejść na ucztę weselną Oblubieńca, musimy 

przejść przez długi okres gromadzenia duchowej oliwy – 22:2, 11-14; Obj 19:7-9. 
 b. Wystarczająca ilość oliwy pozwoli nam wejść na ucztę weselną – Mt 25:10. 


