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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo dziewiąte 

Prorockie słowo  
świecące coraz jaśniej i udzielające nam coraz silniejszej przestrogi  

oraz postawa wierzących wobec przyjścia Chrystusa

Wersety biblijne: 2 P 1:19; Dn 9:27; Rz 13:12; Mt 24:42-44; Łk 21:34-36; Obj 3:10; Rz 15:4; 
Obj 2:26, 28; 2 Tm 4:8; Flp 3:20; Obj 22:20; Mt 25:13, 4; Łk 17:32.

 I. Prorockie słowo Pisma niczym lampa świecąca wierzącym przekazuje duchowe 
światło, które świeci w otaczającej ich ciemności i prowadzi ich w jasny dzień, do 
chwili, gdy Pan się ukaże – 2 P 1:19:

 A. Czas jest krótki; dzięki studiowaniu proroctw biblijnych i obserwowaniu tego, co dzieje się na 
świecie, wiemy, że dzień Pańskiego przyjścia jest bardzo bliski i że zbliża się ostatni tydzień – 
Dn 1:19:

 B. Najważniejsze dzisiaj jest to, żebyśmy nie zagrzebali się w świat, tylko powierzyli siebie 
Pańskiej dłoni; wiedzmy, że gdy raz zagrzebiemy się w świat i zapuścimy w nim korzenie, wy-
korzenić nas stamtąd nie będzie łatwo. 

 C. Przygotowujmy się przez te nieliczne dni, które nam pozostały: kochajmy Pana i służmy Mu, 
codziennie się ożywiajmy i zwyciężajmy, pozbywajmy się więzi ze światem i z całego serca wy-
czekujmy przyjścia Pana. 

 II. Słowo prorockie, które jest nam przestrogą, świeci nam dziś coraz jaśniej i ostrzega 
nas coraz mocniej – 2 P 1:19:

 A. Piotr porównuje słowo prorockie Pisma do lampy, która świeci w ciemności:
 1. Ten wiek jest mrocznym miejscem w mrocznej nocy; wszyscy ludzie świata poruszają się 

i działają w ciemności – Rz 13:12. 
 2. Świecenie prorockiego słowa w dzisiejszym mrocznym wieku jest dla wierzących jasną lam-

pą przekazującą duchowe światło, która świeci w otaczającej ich ciemności (a nie jedynie 
poznanie litery służące umysłowemu zrozumieniu). 

 3. Blask prorockiego słowa w tym wieku prowadzi wierzących w jasny dzień i pomaga im 
przejść przez mroczną noc, aż nastanie świt i Pan się ukaże, a gwiazda poranna wzejdzie 
w ich sercach. 

 B. Prorockie słowo, które staje się coraz mocniejsze, jest też słowem przestrogi dla wierzących:
 1. Z powodu prorockiego słowa Pan ostrzega nas, byśmy czuwali; w Ewangelii Mateusza 24:42 

Pan mówi: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie”. 
 2. W Ewangelii Łukasza 21:34 Pan ostrzega nas, byśmy uważali na siebie, aby nasze serca nie 

pogrążyły się w rozpuście i pijaństwie oraz troskach życia, bo wtedy ten dzień spadnie na 
nas znienacka. 

 3. Musimy uważać, błagając o każdym czasie, abyśmy uciekli przed wszystkim, co ma się wy-
darzyć, i stanąć przed Chrystusem – Łk 21:36. 

 4. Musimy zachowywać słowo wytrwałości Chrystusowej; każde słowo, które Pan wypowie-
dział w Biblii, jest słowem wytrwałości; żeby je zachować, musimy wycierpieć odrzucenie 
i prześladowanie – Obj 3:10; Rz 15:4. 

 5. Musimy zwyciężać i zachować Pańskie dzieła aż do końca; Pańskie dzieła to to wszystko, 
czego Pan dokonał i czego nadal dokonuje; jeżeli zachowamy Pańskie dzieła aż do końca, 
Pan gdy się ukaże będzie dla nas gwiazdą poranną – Obj 2:26, 28. 

 III. Postawa wierzących wobec przyjścia Chrystusa:
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 A. Każde „dzisiaj”, jakie mamy, jest naprawdę Pańską łaską; dopóki mamy dziś i dopóki nie wy-
daliśmy z siebie ostatniego tchnienia, kochajmy Pana i Jego ukazanie się, wyczekujmy Jego 
przyjścia i zawsze traktujmy je jako zachętę – 2 Tm 4:8; Flp 3:20; Obj 22:20. 

 B. Kiedy Pan przyjdzie, przyjdzie potajemnie niczym złodziej po tych, którzy Go kochają, ukrad-
nie ich – swój skarb – i wprowadzi ich w swoją obecność w niebiosach; dlatego musimy czu-
wać i być gotowi – Mt 24:42-44; 25:13:

 1. Jeżeli pragniemy zostać pochwyceni, musimy najpierw napełniać się niebiańskim tchnie-
niem i zbierać oliwę do naczyń – 25:4. 

 2. Jeżeli zapuścimy korzenie na tej ziemi i będziemy codziennie zajmować się troskami tego 
życia oraz ziemskimi przyjemnościami, nie zostaniemy pochwyceni; pamiętajmy żonę 
Lota – Łk 17:32. 

 C. Pan przypominał też nam, byśmy baczyli na siebie i uważali, błagając o każdym czasie, żeby 
nasze serca nie stały się ociężałe z powodu rozpusty i pijaństwa oraz trosk życia, oraz by dzień 
wielkiego ucisku nie spadł na nas znienacka; przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy będą 
mieszkali na obliczu całej ziemi – 21:34-36:

 1. Strzeżmy swego serca i oddawajmy w nim miejsce Panu, żebyśmy zdołali uciec przed 
wszystkim i stanąć przed Synem Człowieczym – w. 34-36; zob. Obj 12:5-6. 

 2. Nie da się osiągnąć dojrzałości w ciągu jednej doby; dlatego musimy przygotować się na 
przyjście Pana, kochać Go i wzrastać w Nim, abyśmy, gdy przyjdzie, byli dojrzali, byśmy 
zostali przez Niego pochwyceni i nagrodzeni. 


