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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Specjalna społeczność 

Jak się przygotować, jak zostać zachowanym 
i jak być użytecznym dla Pana na Jego powrót 

Wersety biblijne: Dz 17:26-27; Dn 4:23; Obj 1:5; Dn 2:34-35; Mt 26:6-13; Ps 110:3; Łk 10:38-42;  
Kol 3:16; Ps 119:11; Flp 4:8, 13; 1 Tes 4:1-7; Hbr 13:4; 1 Kor 6:19;  Ef 4:12; Sdz 5:15b. 16b.

 I. Pan w swej opatrzności przygotowuje sytuację na świecie i królestwa tego świata, 
poddane Jego niebiańskiemu władaniu, by wytworzyć środowisko odpowiednie do 
tego, by wybrany lud Boży przyjął Jego zbawienie i stał się Jego oblubienicą – Dz 
17:26-27; Dn 4:26; Obj 1:5. 

 II. Pańskie odzyskiwanie rozprzestrzenia się i będzie się rozprzestrzeniało w dobrym 
tempie; we wszystkich głównych miastach i wiodących krajach na ziemi powstaną 
kościoły; my, młodzież musimy zdać sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialności, 
jaka na nas spoczywa; jeżeli w nadchodzących latach wielu z nas się wydoskonali, 
Pańskie odzyskiwanie będzie się rozprzestrzeniało w szybkim tempie:

 A. Dążmy do tego, by prowadzić duchowe życie i wzrastajmy w tym życiu, gorliwie podtrzymując 
żywą społeczność z Panem, w pełni poświęcając się Mu i pozwalając Mu odpowiednio w nas 
działać; jeśli chcemy być Pańskimi zwycięzcami, musimy kochać Pana i korzystać z nadarzają-
cych się do tego okazji – Mt 26:6-13:

 1. Miłowanie Pana tym, co mamy najlepszego, wymaga od nas poświęcania czasu na to, by 
Go oglądać, słuchać Jego słowa i przyjmować objawienie na Jego temat; zwycięzcy mają 
najwyższe objawienie Chrystusa i ofiarowują się dobrowolnie Panu w świetności swego po-
święcenia – Ps 110:3. 

 2. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa; kiedy usłyszała je i przyjęła objawienie na 
temat Jego śmierci, zaczęła szukać okazji, by namaścić Go przed śmiercią – Łk 10:38-42; 
Mt 26:12. 

 3. Pan woli, by ci, których zbawił, ci, którzy Go kochają, słuchali Go i poznali Jego pragnienie, 
a nie robili coś dla Niego nie znając Jego woli – por. 1 Sm 15:22; Koh 5:1. 

 B. Zaopatrujmy się w prawdę; czytajmy słowo, przyjmujmy je i wchodźmy w nie, abyśmy zespa-
lali się z nim – Kol 3:16; Ps 119:11. 

 C. Budujmy dobry charakter; ćwiczmy się w budowaniu charakteru użytecznego dla Pana – Flp 
4:8, 13. 

 D. Musimy zdobyć wyższe wykształcenie; cała młodzież powinna ukończyć studia; niech ducho-
wość nie będzie dla nas wymówką, by się nie uczyć; przeciwnie, uczmy się pilniej niż ci, którzy 
należą do świata, zdobywajmy lepsze wykształcenie i pogłębiajmy je:

 1. Potrzeba dziś w Pańskim odzyskiwaniu tych, którzy mają najwyższe możliwe wykształcenie; 
młodzieży, starajcie się zdobyć najlepsze wykształcenie. 

 2. Jeżeli spożytkujecie w ten sposób swoją energię, wówczas w wieku trzydziestu lat będzie-
cie mogli rozpocząć posługę tak jak Pan Jezus; jeżeli wielu z was pójdzie tą drogą, nie bę-
dzie nam niczego brakowało. 

 E. W życiu kościoła nieunikniony jest kontakt pomiędzy braćmi i siostrami; dlatego by uchronić 
się przed wszelkim skalaniem, trzeba utrzymywać prawidłowe relacje, w uświęceniu i czci – 
1 Tes 4:3-4; Hbr 13:4:

 1. Posiąść swoje naczynie to strzec je, zachować; zachowywanie swego naczynia w uświęce-
niu i czci, a nie w namiętności i pożądliwości, stanowi zabezpieczenie przeciwko popełnie-
niu cudzołóstwa – 1 Tes 4:3-4. 
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 2. Ponieważ zostaliśmy odrodzeni, nasze ciało jest teraz świątynią Ducha Świętego; dlatego 
musimy traktować je ze czcią – Hbr 13:4; 1 Kor 6:19. 

 3. Nic nie niszczy ciała tak bardzo jak cudzołóstwo; to, co robi dziś świat, jest całkowicie z pie-
kła rodem, diabelskie i szatańskie; pozbawiony ograniczeń wzajemny kontakt pomiędzy 
młodymi ludźmi jest czymś z piekła rodem. 

 4. Cała młodzież w życiu kościoła winna narzucać sobie we wzajemnym kontakcie pewne ogra-
niczenia. 

 5. Żyjemy w wieku Sodomy; cały świat dzisiaj, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, a zwłasz-
cza Szwecja i Francja, są dziś Sodomą; wiele mężczyzn i kobiet żyje ze sobą bez ślubu; 
z pewnością pociągnie to za sobą Boży sąd. 

 6. Jak pokazuje Biblia, Bóg odbył nad Sodomą specjalny sąd, ponieważ ludzie tam mieszkają-
cy folgowali swej pożądliwości bez żadnych ograniczeń. 

 7. Nic nie razi Boga bardziej niż folgowanie sobie; tymczasem wielu młodych ludzi, zwłaszcza 
młodych kobiet, nie ma dziś w tej kwestii poczucia wstydu. 

 8. Nigdy nie spotykaj się sam na sam z osobą przeciwnej płci, lecz dla twojej własnej ochrony 
niech zawsze towarzyszy ci osoba trzecia; ta przestroga jest dla nas wielką pomocą i ochroną. 

 F. By zrealizować niebiańskie posłannictwo, posłannictwo Króla, musisz się szkolić na króla; ten, 
kto chce żyć na luzie, nie potrzebuje przeszkolenia, lecz żeby być królem, potrzebujesz najlep-
szego wyszkolenia; najlepszym miejscem do tego jest szkolenie pełnoetatowe:

 1. Na szkoleniu znajdujesz się w środowisku, które sprzyja wzrostowi. 
 2. Wzrost ten ma cel: jest nim dojrzałość i funkcjonowanie – Ef 4:12. 
 III. W tych ostatnich dniach przed przyjściem Pana musimy podejmować w sercu wiel-

kie postanowienia i przeszukiwać swoje serce – Sdz 5:15b.16b. 


