
WYCHOWANIE DZIECI PRZEZ RODZICÓW
ZGODNIE Z WIZJĄ PAŃSKIEGO ODZYSKIWANIA

Poselstwo 1

Wizja i znaczenie następnego pokolenia w Pańskim odzyskiwaniu

Wersety biblijne: Łk 18,16-17; Mt 4,21-22; Dz 7,58; 2 Tm 3,15; Koh 12,1; Dz 19,9-10; Lb 3,28;
Pwt 6,7; Ps 78,5-7; Jl 1,3; Dz 2,46; 2 Tm 1,5; Ef 6,4.

 I. Potrzebujemy ujrzeć jak drogocenne jest następne pokolenie i jaką
posiada wartość w Pańskich rękach – Łk 18;16:

 A. Jeśli naprawdę pragniemy pracować z młodzieżą i podchodzić do tego w sposób
poważny, musimy pozwolić aby Bóg otworzył nam oczy i pokazał jak drogocenni
i ważni są młodzi ludzie w Jego ręku:

 1. Każdy kto służy Panu lub chociażby wychowuje dzieci w rodzinie musi być
osobą posiadającą wizję.

 2. Rządzącą wizją w Biblii jest Trójjedyny Bóg, który wbudowuje siebie w swój
wybrany i odkupiony lud, aby przepoić całą jego istotę swą boską Trójcą
i wytworzyć i zbudować Ciało Chrystusa, które uzyska zwieńczenie w Nowej
Jeruzalem.

 B. Kiedy zobaczymy jak ważna i cenna jest jakaś sprawa to samorzutnie wkładamy
w to swoje serce; jeśli to ujrzymy spocznie na nas brzemię, by przywiązywać
więcej uwagi do pracy z młodymi ludźmi oraz by kochać ich bez względu na to
czy są dobrzy, czy źli.

 II. Pan potrzebuje dzieci i młodzieży ze względu na przyszłość swojego
odzyskiwania:

 A. Dzieci i młodzież powinny być naszymi duchowymi potomkami, aby przyszłość
wielkiej „rodziny” Pańskiego odzyskiwania mogła być bardzo obiecująca i pełna
chwały:

 1. Młodzież to kolejne pokolenie, użyteczny materiał w wielkiej rodzinie
Pańskiego odzyskiwania; pewnego dnia trzeba będzie im wszystko
przekazać.

 2. Jeśli Pan opóźni swe przyjście o kolejny okres, ci którzy są dzisiaj starsi,
mogą już tego czasu nie dożyć; ci, którzy są dzisiaj młodzi będą musieli
kontynuować Pańskie dzieło.

 3. Jeśli kościół nie pozyska młodzieży, będziemy jak stara bezdzietna rodzina –
dobrze ułożona, uporządkowana i spokojna, ale bez przyszłości i nadziei.

 B. Gdy Bóg chce dokonać czegoś nowego, czegoś co pociąga za sobą poważne
następstwa i co służy realizacji Jego bieżącego poruszania się, nawet zmianie
wieku, zawsze posługuje się młodymi ludźmi:

 1. Zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie trudno jest znaleźć przykład
tego, że Pan powołuje starszą osobę w celu dokonania czegoś nowego lub
ważnego.

 2. Na podstawie historii kościoła widzimy jak Pan wzbudzał młodych ludzi, by
dokonać zmiany wieku. Wszyscy, którzy uczestniczyli w początkowym etapie
Pańskiego odzyskiwania w Chinach byli młodymi ludźmi w wieku około
dwudziestu lat.

 C. Wziąwszy pod uwagę przykłady z Biblii i historii kościoła, przywiązujemy
szczególną wagę do dzieła mającego na celu zdobycie młodzieży; w Chinach
skupialiśmy na nim prawie siedemdziesiąt do osiemdziesięciu procent naszych
wysiłków.
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 D. Odpowiedzialność za użyteczność w ręku Pana, za sprowadzenie Pańskiego
królestwa, za realizację Jego dzieła oraz za siłę uderzeniową spoczywa na
barkach młodzieży.

 E. W naszej pracy ewangelizacyjnej powinniśmy położyć szczególny nacisk na
uczniów szkół średnich oraz na studentów. Powinniśmy poświęcić i oddać
wszystko co mamy by zbawiać, pielęgnować, budować i prowadzić młodzież.

 III. W Starym Testamencie odpowiedzialność za przekazanie słowa
dotyczącego zbawienia młodemu pokoleniu spoczywała na rodzicach –
Wj 12;3-7; Pwt 6;7-9; 11,18-21:

 A. Adam i Ewa zostali zbawieni i przekazali słowa o zbawieniu następnemu
pokoleniu; my również musimy dzielić się tym z własnymi dziećmi, opowiadając
im smutną historię upadku człowieka oraz ogłaszając im dobrą nowinę o Bożym
zbawieniu.

 B. „Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina”; skoro Abel posiadał
taką wiarę, używał jej i zgodnie z nią złożył Bogu ofiarę, musiał słyszeć dobrą
nowinę, którą głosili jego rodzice – Hbr 11;4

 C. Za wyjątkiem Jozuego i Kaleba, ci, którzy nadawali się i byli gotowi do wzięcia
w posiadanie pięknej ziemi, byli ludźmi młodszymi, następnym pokoleniem –
Pwt 1;35-36; Lb 14;29-31:

 1. To, czego doświadczyli starsi, było bardzo skuteczne w kształtowaniu
młodszych; Bóg mógł zatem przygotować z drugiego pokolenia ponad
sześćset tysięcy mężów posiadających bogate dziedzictwo i dobre
pochodzenie, którzy nadawali się do tego, by stać się armią, która walczyła
o Boże królestwo.

 2. Ta sama zasada odnosi się do Pańskiego odzyskiwania w dzisiejszych
czasach; to czego doświadczyli starsi zostaje przekazywane młodszym i będzie
bardzo skuteczne w kształtowaniu ich oraz przygotowaniu do walki wraz
z Bogiem i na rzecz Boga.

 IV. W Nowym Testamencie rodzice niosą odpowiedzialność za swoje dzieci,
by wychowywać je w nauczaniu i napominaniu Pańskim oraz powinni
przekazywać im swoją wiarę:

 A. W Nowym Testamencie rodzice powinni w kwestii zbawienia domostwa pokładać
wiarę w Bogu i prowadzić codzienne życie Boga-człowieka w jednomyślności
w swoim domu i po domach w celu wytworzenia Ciała Chrystusa – Dz 16,31;
2,46; Ef 6,4; 1 Tm 2,11-12; 1 Tes 2,7.

 C. Nowy Testament poświęca wiele uwagi naukom dla rodziców i nie aż tak wiele
miejsca naukom na temat tego, jak mają postępować dzieci; zarówno List do
Efezjan 6, jak i List do Kolosan 3 kładą większy nacisk na rodziców niż na dzieci
– Ef 6,4; Kol 3,21.

 D. Wiara Tymoteusza mieszkała najpierw w jego babce Lois i w jego matce Eunice
i została przekazana jemu – 2 Tm 1,5; Ef 6,4; 1 Tm 2-11-12.

 E. Poetycki hymn pochwalny Marii składa się z wielu cytatów ze Starego
Testamentu, co pokazuje, że Pan Jezus wzrastał w rodzinie, która była
napełniona poznaniem i miłością do świętego Słowa Bożego.

 V. Upadek kościoła dokonał się z powodu zakwasu Judaizmu, który przejął
katolicyzm i protestantyzm; zakwas ten polega na posiadaniu
specjalnego miejsca do oddawania czci oraz na prowadzeniu szkółki
niedzielnej, mającej na celu wychowanie dzieci.
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 VI. Historia oraz odzyskiwanie ustanowionej przez Boga drogi wobec dzieci
polega na przeniesieniu spotkań do domów:

 A. Brat Lee przemawiając na konferencji dla współpracowników mówi o kluczowym
znaczeniu pozyskiwania naszych własnych dzieci dla przyrostu kościoła:

 1. W siedemdziesięciu dwóch miejscowościach na Tajwanie jest wiele dzieci
naszych braci i sióstr; ostrożnie oceniając mamy łącznie około dwudziestu
tysięcy dzieci.

 2. Jeśli teraz zajmiemy się tymi dwudziestoma tysiącami dzieci, w ciągu sześciu
lat staną się one młodymi braćmi i siostrami, a średni przyrost wyniesie trzy
lub cztery tysiące osób rocznie.

 3. Pokazuje to, jak decydujące znaczenie dla przyrostu kościoła ma praca z dziećmi;
możemy je pozyskać otwierając swój dom na grupowe spotkania dziecięce.

 B. W roku 1977 brat Lee przypomniał im o swoim słowie wypowiedzianym w roku
1967 i ponownie nakłaniał ich do pracy nad dziećmi i młodzieżą ze względu na
przyrost w kościele:

 1. „Muszą wam się otworzyć oczy. Nie dajcie się pochłonąć zbyt wielu
czynnościom. Powinniście zająć się dziećmi, gimnazjalistami i młodzieżą
licealną. Powinniście również pracować z dziećmi aż do momentu kiedy
każdego tygodnia co najmniej dziesięć tysięcy dzieci zostanie objętych
naszym nauczaniem. Dzieci, które obecnie mają po sześć lub siedem lat za
dziesięć lat będą w liceum. Jeśli zechcecie to uczynić z pewnością powiedzie
się wam”.

 2. Jeśli chodzi o miejsce gdzie mają spotykać się dzieci, to nie ma potrzeby
udawania się do sali spotkań, ani nie musi się to odbywać w Dzień Pański;
możecie spotykać się w soboty albo wieczorami; możecie po prostu spotykać
się w domach braci i sióstr.

 3. Jeśli pracowalibyśmy od tamtej pory (1967) aż do teraz (1977), dziesięć
tysięcy dzieci miałoby teraz od szesnastego do siedemnastego roku życia
i stałoby się uczniami szkół średnich; natychmiast stałyby się one
dziesięcioma tysiącami „nasion” w różnych szkołach średnich.

 4. W ten sposób łączna liczba dzieci i młodzieży wyniosłaby co najmniej
dwadzieścia do trzydziestu tysięcy; następowałby nieustanny przyrost dzieci;
kiedy te dziesięć tysięcy pójdzie do szkoły średniej, kolejne dziesięć tysięcy
zajmie ich miejsce.

 C. Brat Lee przypomniał świętym na Tajwanie o tym, co powiedział w latach 1967
i 1977 oraz o potrzebie prowadzenia wieloaspektowej pracy z dziećmi:

 1. Miejsce, czas, dzień oraz materiały mogą być zróżnicowane, a nie
jednorodne.

 2. Każdy brat i siostra powinni otworzyć swój dom na spotkania dziecięce, aby
szerzyło się głoszenie ewangelii.

 D. Brat Lee przypomina świętym o zaleceniu jakiego udzielił braciom na Tajwanie
(1967), by pracowali nad dziećmi i korzystali z pomocy uczniów szkół średnich
w nauczaniu dzieci.


