
Lekcja siedemnasta
Wizja i znaczenie następnego pokolenia w Pańskim odzyskiwaniu

Wersety biblijne: Łk 18,16-17; Dz 26,13-19; Lb 14,29-31.

 I. Potrzebujemy ujrzeć jak drogocenne jest następne pokolenie i jaką posiada wartość
w Pańskich rękach – Łk 18,16-17:

 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; jeśli to zobaczymy, cenić będziemy tę pracę
i samoczynnie mieć serce do tego:

 1. Każdy kto służy Panu musi być osobą posiadającą wizję – Prz 29,18; Dz 26,13-19.
 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 oraz zbudować Ciało Chrystusa, które uzyska zwieńczenie w Nowej
Jeruzalem – Ef 4,4-6; Obj 21,2.9-10.

 B. Za każdym razem, gdy Bóg chce wykonać ruch związany ze zmianą wieku, musi
pozyskać do tego narzędzie; dlatego w tych ostatnich dniach musimy przedstawiać dla
Boga taką wartość, by dokonała się zmiana wieku – 12,5-11; 1,20; Dn 12,3; 9,23;
10,11.19.

 C. Boże dzieło zmiany wieku zawsze wykonują ludzie; zanim nastanie nowy wiek,
w poprzedzającym go wieku Bóg zawsze posługuje się ludźmi, by właśnie
doprowadzić do zmiany tego wieku; w każdym dziele, które prowadzi do zmiany
wieku, Bóg umyślnie posługuje się młodymi ludźmi:

 1. Ludzie, którymi Bóg się posługuje w określonym wieku, często pogrążają się
w upadku i nie udaje się im osiągnąć Bożego celu; zmusza to Boga do dokonania
zmiany wieku i rozpoczęcia na nowo, by w kolejnym wieku móc uczynić to, co
chce.

 2. W poruszaniu się Boga w tym wieku najważniejsze jest zakończenie go
i zaprowadzenie wieku królestwa; aby to się dokonało, musi On mieć do tego
narzędzie; to Bóg chce dzisiaj uczynić.

 II. Przyszłość Pańskiego poruszania i szerzenie się odzyskiwania uzależnione jest
całkowicie od kolejnego pokolenia; Pan potrzebuje dzieci i młodzieży, gdyż służy to
przyszłości Jego odzyskiwania:

 A. Możemy rzec, że w zasadzie każdy, kim Bóg się posługiwał do rozpoczęcia czegoś
nowego lub został wybrany przez Niego do dokonania zmiany wieku, był młodym
człowiekiem; jeśli to zobaczymy, będziemy cenić młodzież w obliczu Boga.

 B. 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; 11,2-7; Lb 14;29-31:

 1. Drugie pokolenie nie przeszło przez tyle doświadczeń co pierwsze, odniosło
jednakże korzyść z tych doświadczeń.

 2. 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.



 3. 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.

 4. Jeśli jakiegoś brata pozostawi się samemu sobie, może on się potykać przez
dziesięć lat, zanim z czymś wystąpi; teraz jednak za pośrednictwem Ciała to samo
może przyswoić on przez jeden wieczór; jeśli brat ten przyjmie pogląd Ciała,
zaoszczędzi dużo czasu; zastosowanie władzy w kościele służy ograniczeniu
błędów i skraca drogę.

 C. Musi zaistnieć grono młodzieży, która jest zbawiona i przyjmuje dzisiaj prawidłową
duchową pomoc; zyska przez to doświadczenie i Pan będzie mógł się nią posłużyć
w przyszłości; jeśli Pan nie zdobędzie dzisiaj nikogo z młodzieży, po naszym odejściu
nie będzie kontynuacji i pojawi się luka.

 D. Jeśli to zobaczymy, w sercu będziemy odczuwać brzemię i będziemy kochać młodzież
niezależnie od tego czy jest ona dobra czy zła; oby wszyscy bracia i siostry, kochając
Pana, kochali również młodzież, gdyż ma to znaczenie dla przyszłości kościoła
i Pańskiego dzieła.

 III. Pańskie odzyskiwanie się szerzy i będzie się szerzyć w dobrym tempie; kościoły
powstaną we wszystkich głównych miastach i wszystkich wiodących państwach na
ziemi; jeśli w nadchodzących latach wiele młodych osób się wydoskonali, Pańskie
odzyskiwanie będzie się szerzyć w szybkim tempie:

 A. Musimy podążać i wzrastać w duchowym życiu oraz żarliwie trwać w żywej
społeczności z Panem, w pełni Mu się poświęcać i prawidłowo się rozprawiać przed
Jego obliczem; abyśmy byli Pańskimi zwycięzcami, musimy kochać Pana i chwytać
się sposobności kochania Go – Mt 26,6-13.

 B. Kolejne pokolenie musi wyposażyć się w prawdę; musi ono czytać słowo, słowo to
również musi w nie wnikać jak i ono samo musi wnikać w to słowo; w ten sposób
pokolenie to zespoli się ze słowem – Kol 3,16; Ps 119,11.

 C. Kolejne pokolenie musi sobie wyrobić dobry charakter; musi ćwiczyć się w wyrabianiu
charakteru, który będzie użyteczny dla Pana – Flp 4,8.13.

 D. Kolejne pokolenie musi otrzymać wyższe wykształcenie; cała młodzież musi
pokończyć wyższe uczelnie, studiować pilniej niż inni, uzyskiwać najwyższe noty
i sięgać po wyższe stopnie naukowe:

 1. W Pańskim odzyskiwaniu potrzebne są osoby z najwyższym wykształceniem;
młodzież musi dążyć do zdobycia najlepszego wykształcenia.

 2. Jeśli młodzież tak zużytkuje swoją energię, to w wieku trzydziestu lat będzie
mogła podjąć swoją posługę, tak jak uczynił to Pan Jezus; jeśli wielu obierze taką
drogę, nie będziemy odczuwali żadnego braku.
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