
WSKAZÓWKI DLA USŁUGUJĄCYCH

Nasza misja
Stworzyć atmosferę prawdy, miłości, scalania i radości, udzielającą światła i życia oraz

budującą i inspirującą młodzież do poświęcenia swego życia Panu i pozytywnego ukierunkowania
swego chrześcijańskiego postępowania.

Dzień pierwszy
Plan na pierwszy wieczór (niedziela, 29 lipca) wygląda następująco:
17.45 – kolacja
18.45 – spotkanie; głównie śpiew, wstępne zapoznawanie się, pierwsze wrażenia z obozu
i ogólne spojrzenie na obóz, w tym regulamin, plan dnia i główny temat, wersety na
pierwsze poranne ożywienie.
21.00 – Społeczność/koordynacja z pomocnikami (nie opiekunami!)
22.00 – Cisza nocna.

Opiekunowie będą zbierali się w jednym miejscu codziennie rano od 6.30 do 7.30. W tym
czasie pomocnicy będą przebywali z młodzieżą.

Ogólne wskazówki
W tym roku będziemy mieli osobne spotkania dla młodzieży młodszej i starszej. Wymaga to

odpowiedniej liczby usługujących świętych z każdego kraju.
Pamiętajmy, że jesteśmy tu po to, by paść młodzież, a nie być dla niej policją. Wszystko

powinno się odbywać w atmosferze miłości. Niech twoja postawa wobec młodych ludzi będzie
pełna modlitwy do Pana, a także doglądania i wrażliwości na Pana, który się w nich porusza.

• Potrzeba modlitwy – wykorzystuj każdą sposobność, by się modlić. Dzięki modlitwie
otwieramy Panu drogę do udzielania życia i wizji, jak też zamykamy drzwi wrogowi, by
nie przeszkadzał. Módl się przy każdej sposobności. Mądrze wykorzystuj czas, tak by
nie utracić czasu przeznaczonego na modlitwę.

• Poruszanie się Pana podczas obozu – Bądź wrażliwy, jak Pan się porusza i działa
w każdej młodej osobie, pasieniem której się zajmujesz przez tydzień. Niech Twoja
modlitwa pasuje do Jego poruszania się. Bądź gotów do społeczności z nimi, gdy oni
są gotowi.

• Bądź blisko – musisz być blisko z młodzieżą. Poznanie sytuacji i słabości młodych
ludzi pomoże uniknąć potencjalnych problemów.

• Spotkanie w pokojach
◊ Sam ćwicz się, by pomóc młodzieży dotknąć się Pana.
◊ Staraj się, by ten czas był radosnym czasem.
◊ Bądź otwarty na pytania, które mogą padać.
◊ W stosownych chwilach śpiewajcie przy użyciu gitary, jeżeli macie kogoś

grającego na gitarze.
◊ Bardziej efektywne jest, gdy młodzież ćwiczy ducha i zajmuje to krócej niż gdy

czas się wydłuża i młodzież zaczyna się nudzić.
◊ Poranne ożywienie – okaż pomoc młodzieży, by wstawali z łóżek i schodzili się

o czasie. Wykorzystuj poranne ożywienie zawarte w podręczniku. Wszyscy po-
winni w nim uczestniczyć. To niezbyt wygórowane oczekiwanie, że przez tych 6
dni każdy będzie brał udział w porannym ożywieniu. Zachęcaj wszystkich, żeby
się w to włączyli. Zainspiruj ich myślą, że jest to czas poświęcony dla Pana i że
jeśli oddadzą go Jemu, będą radowali się Nim bardziej niż kiedykolwiek
przedtem.



◊ Spotkania w pokojach – niezwykle istotne. Powinieneś czuć, w którym miejscu
w sensie duchowym znajdują się młodzi ludzie i co zyskują ze spotkań. Twoja
reakcja na to, czym się dzielą, jest dla nich wielką pomocą. Czas ten ma pomóc
młodym ludziom mówić o tym, co otrzymali, a twoim zadaniem jest wyjaśnić
to, co wymaga wyjaśnienia z poselstwa. W tym celu musisz poświęcić czas na
modlitwę i zastanowienie się, co jest główną troską i sednem poselstwa.
Słuchając powinieneś ćwiczyć się i modlić, żebyś miał im coś do zaofiarowania,
gdy wrócisz do pokoju. Pomagaj wszystkim się włączyć, im więcej będą mówić,
tym bardziej będą się cieszyć.

• Siedzenie podczas spotkań – Zwróćcie uwagę na to, jak młodzież usadawia się na
spotkaniu. Może okazać się pomocne, gdy usiądziecie pomiędzy pewnymi osobami, co
pozwoli na ograniczenie przeszkadzania sobie.

• Zapamiętywanie wersetów – to zbiorowy wysiłek. Najlepszym grupom na podstawie
średniej w grupie będą przyznawane nagrody. Opiekunowie mogą być uwzględnieni
w średniej, o ile podwyższają średnią jaką osiąga grupa. Przed piątkowym spotkaniem
porannym musicie podsumować liczbę wersetów zapamiętanych przez swoją grupę
i przekazać ją usługującym, żeby grupa została ujęta w wynikach.

• Twoim zadaniem jest włączyć się w naukę wersetów razem z młodzieżą. Złożysz swój
podpis przy wersecie, który młodzi ludzie poprawnie wyrecytowali. Ich zadaniem jest
jedynie poprawne wyrecytowanie wersetu. Ci, którym nie przychodzi to z łatwością
potrzebują nieraz zachęty, więc nie bądźcie dla nich zbyt surowi. Jeśli poniosą zbyt
wiele porażek, zrezygnują. Naszym celem jest, żeby wszyscy weszli w wersety i wykupywali
bezczynny czas.

• Podczas koordynacji – w czasie koordynacji usługujących świętych część będzie
musiała zająć się młodzieżą. Pamiętaj, żeby ci, którymi ty się zajmujesz, nie pozostali
bez opieki w czasie, gdy ty będziesz na spotkaniu koordynacji. Jeśli nikt z twojego
kraju/regionu nie przyjedzie na obóz do pomocy, niektórzy opiekunowie z twojego
kraju/regionu będą musieli zostać w tym czasie z młodzieżą. Prosimy, żeby każdy kraj
przygotował plan na każdy poranek, kto ma zostać z młodzieżą w czasie koordynacji.

• Plan dnia – pomóż młodzieży w przestrzeganiu planu dnia w czasie całego tygodnia.
◊ Na zajęciach – Jeśli ty się spóźniasz, wszyscy zaczynają się spóźniać. Nie

możemy rozpocząć, dopóki wszyscy nie będą obecni. Jeśli jesteś osobą
spóźnialską, musisz mieć tego świadomość i zostawiać sobie więcej czasu na to,
co masz do zrobienia. Każda czynność zabierze ci bowiem więcej czasu niż
myślisz.

◊ Na spotkaniach – Spóźnianie się na spotkania stanowi dużą przeszkodę.
Musimy przygotować właściwą atmosferę do przemawiania, lecz jeśli kilka
pokojów się spóźni, trudno o dobry początek. To naprawdę ważne dla duchowej
atmosfery całego obozu, żeby przychodzić punktualnie na wszystkie spotkania.

• Chrzest – musimy być uwrażliwieni na tych, którzy rozważają chrzest. Miej społeczność
o takich osobach z braćmi-koordynatorami. Chcemy mieć pewność, że wszyscy, którzy
pragną się ochrzcić, mieli gruntowną społeczność i doceniają znaczenie chrztu. Musimy
też pamiętać o praktycznej trosce (przyniesienie ręczników, ubrań na zmianę itd.).

• Czystość w pokojach – chodzi o to, żeby troszeczkę wpłynąć na atmosferę obozu.
Pragniemy zachęcać młodzież przy pomocy różnych bodźców, żeby w pokojach panowała
czystość. Tak naprawdę młodzi ludzie to lubią. Będą kontrole czystości. W pokojach będą
wywieszone kryteria oceny. Pokoje będą punktowane.

• Zakupy – Pozwoliliśmy młodzieży robić sobie zakupy od zakończenia porannego
spotkania do kolacji. O innych porach chodzić do sklepu nie wolno. Młodzi ludzie nie
muszą chodzić na zakupy za każdym razem, gdy tylko przyjdzie im na to ochota.
Ograniczenie pod tym względem pomoże im przestrzegać planu dnia, a także nie jeść
podczas spotkań.

• Nie bądź policjantem – najlepszym sposobem na to jest poinformować młodzież
o regulaminie, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że taki jest regulamin i że należy go
przestrzegać. Próbuj udzielać wizji, że ten obóz to nie tylko rozrywka, lecz że Pan
naprawdę coś tu zyskuje. Jeśli młodzi ludzie troszeczkę się przyłożą, wiele zyskają.
Wpajaj im to.



• Kierownicy obozu – Przyjazd na konferencję to przywilej, a nie prawo, dlatego osoby,
które będą się niewłaściwie zachowywały, mogą otrzymać zakaz przyjazdu następnym
razem. Szczególnie uważaj na palenie i ubiór – zachowania te oddziałują na postawę
innych. Z wszelkimi trudnymi przypadkami zwróć się do kierowników obozu (Dennis
Szubert i Vincent Grize – konferencja dla młodzieży młodszej oraz Ray Fletcher i
Daniel Bayes – konferencja dla młodzieży starszej).

• Bądź gotowy do pomocy – będziemy potrzebowali od niektórych z was pomocy
w zajęciach na wolnym powietrzu, przygotowywaniu przekąsek, zapewnieniu
bezpieczeństwa, chrzcie, ognisku itd. Jeśli będziesz miał przydzielone któreś z tych
zadań, postaraj się, by młodzież, którą się opiekujesz, pomogła ci w jego wykonaniu.

• Niezbawieni – jeśli na obóz przyjeżdżają z nami ludzie niezbawieni, bracia
koordynujący powinni wcześniej o tym wiedzieć. Pomoże to braciom przemawiającym
i usługującym przygotować się do odpowiedniego poruszenia kwestii zbawienia
i zajęcia się konkretną potrzebą tych osób.

• Tłumaczenie – Podczas zajęć na wolnym powietrzu na tłumaczach w grupach ciąży
wielka odpowiedzialność. Naprawdę musisz dołożyć wszelkich starań, żeby wszyscy
mieli ze sobą społeczność, a także, żeby ułatwić wzajemną komunikację – przynajmniej
staraj się najlepiej, jak potrafisz, nie ograniczaj swojej funkcji jedynie do tłumaczenia
próśb/decyzji/… przewodnika grupy.

• Gry – Istotnym powodem organizowania gier jest pomoc młodzieży w scalaniu się ze
sobą. Młodzi ludzie będą podzieleni na drużyny i zmuszeni do interakcji. Zaprzyjaźnią
się ze sobą i poznają innych z całej Europy. Zbuduje to Pańskie odzyskiwanie
i przyniesie mu prawdziwą korzyść w nadchodzących latach. Postaraj się zbudować dobrą
atmosferę w drużynie, gdzie każdy czuje się doceniony i potrzebny. Kluczem do tego są
opiekunowie. Postaraj się, żeby nikt nie czuł się pominięty.

Zasady
Europejska konferencja młodzieżowa stwarza młodzieży z całego świata jedyną w swoim

rodzaju sposobność scalania się ze sobą i wspólnego podążania za Panem. W celu stworzenia
właściwej atmosfery, która pomoże nam to osiągnąć, konieczne jest abyśmy przestrzegali
nakreślone zasady.

Zastrzegamy sobie prawo do napomnienia każdej osoby, która nie będzie przestrzegać
wymienionych poniżej zasad. W przypadku poważnego łamania regulaminu osoba może być
odesłana do domu na własny koszt.

Bardzo poważnie podejdziemy do osób wyjątkowo niegrzecznych i zbuntowanych. Odpowiednie
postępowanie zostanie podjęte wobec osób szczególnie źle się zachowujących, w skrajnych przypadkach
wyznaczeni opiekunowie będą musieli odwieźć taką młodzież do domu.



EUROPEJSKA KONFERENCJA MŁODZIEŻOWA

Szkolenie dla usługujących
Funkcja usługujących świętych

 I. Nasza wizja jest następująca: konferencja nie polega jedynie na przemawianiu kilku osób, to
praca zespołowa wszystkich usługujących:

 A. Na konferencję składa się wiele elementów, dlatego wszyscy potrzebujemy dobrze się ze sobą
koordynować i trudzić.

 B. Nie przyjechaliśmy do Małego Cichego na odpoczynek; najważniejsze jest, żebyśmy pełnili
swoją funkcję.

 C. Powinniśmy widzieć boską synergię (całkowity efekt jest większy od sumy poszczególnych
działań), którą tworzą ważne elementy konferencji i ich ocena:

 1. Śpiew 10%
 2. Spotkania w grupach (pokojach) 15%
 3. Wyjątki z posługi 10%
 4. Nauka pamięciowa wersetów 10%
 5. Wspólne spożywanie posiłków   5%
 6. Gry i zabawy 10%
 7. Osobista modlitwa 10%
 8. Pasienie 10%
 9. Poselstwa 25%
 D. Uświadommy sobie, że usługujący pełnią większą rolę od osób, które wygłaszają poselstwa.
 E. Bądźmy wierni i służmy 24 godziny na dobę przez cały ten tydzień.
 II. Mamy świadomość, że zawsze, kiedy młodzież się zbiera, potrzebuje czegoś, co będzie stanowić

trwały depozyt.

 A. Celem konferencji nie jest to, by młodzież dokonała wielkiego zwrotu ku Panu, mimo iż jest
to dobre.

 B. Trudzimy się raczej niczym rolnicy i przekazujemy im wierny depozyt zdrowego nauczania
za każdym razem, gdy z nimi przebywamy.

 C. Nie próbujemy dokonać wszystkiego w przeciągu jednego tygodnia, a jedynie niewielką
cząstkę.

 III. Potrzeba, byśmy stale pozostawali w radowaniu się łaską Pana, dzięki temu, że będziemy mieli
osobisty czas z Panem:

 A. Każdego ranka poświęćmy tyle czasu ile potrzebujemy na osobiste poranne ożywienie; nie
myślmy, że możemy przeżyć bez niego skoro jesteśmy na konferencji i atmosfera jest
wysoka:

 1. Usługujący są podczas konferencji trudzącymi się niewolnikami i będą potrzebowali
bogatego zaopatrzenia, by stawić czoła różnym sytuacjom każdego dnia.

 2. Aby być szczęśliwym z Panem i usługiwać innym życiem musimy spędzać sami czas
z Panem.

 3. Aby móc wykonywać naszą pracę bez nadmiernego zmęczenia i aby podtrzymać
właściwą postawę i ducha, musimy każdego dnia rozprawiać się z naszym życiem
duszewnym, naszą duszą, naszym naturalnym życiem i naszym starym człowiekiem.

 B. Przychodź co dzień do „tronu łaski”, by otrzymywać miłosierdzie i znajdować łaskę
potrzebną w odpowiednim czasie.

 IV. Funkcja, jaką pełnimy podczas konferencji:

 A. Modlimy się przez cały czas, dzień i noc, za tych, którzy pozostają pod naszą opieką.
 B. Zwracamy na nich uwagę podczas spotkań i grup, żeby wiedzieć, jaką reakcję wywołuje w

nich to, co się dzieje.
 C. Szukamy okazji, żeby porozmawiać z nimi osobiście podczas trwania konferencji.



 D. Wspierajmy konferencję w trakcie trwania poselstw, modląc się za braci, którzy przemawiają
i o atmosferę.

 E. Nasz duch niech będzie silny i uwolniony, ale nie dominujący, szczególnie podczas śpiewu.
 V. Celem wspólnego zamieszkania z młodzieżą w pokojach jest wzmocnienie brzemienia konferencji

przez:

 A. Stworzenie osobistej relacji z każdą młodą osobą w naszym pokoju:
 1. Codziennie módlmy się o każdego z nich imiennie.
 2. Obserwujmy ich na spotkaniach i wśród rówieśników.
 3. Odbierzmy od Pana brzemię o każdego z nich.
 4. Znajdźmy sposobność, by poznać ich w bardziej osobisty, serdeczny sposób; nie starajmy

się być zawsze policjantem lub sędzią, bądźmy również kochającą matką.
 B. Po poznaniu ich, szukajmy sposobności, by paść każdego z nich i troszczyć się o nich podczas

posiłków i w czasie wolnym.
 C. Główną funkcją naszego usługiwania jest pomoc każdemu z młodych w otwieraniu się przez

zwracanie swego serca do Pana.
 D. Kiedy tylko nadarza się sposobność potwierdzajmy świadectwem lub krótkim słowem słowo

Pana skierowane do młodzieży na spotkaniach.
 E. Pomagajmy im w nawiązaniu osobistego kontaktu z Panem w duchu za każdym razem, gdy

się spotykamy.
 VI. Potrzeba właściwej atmosfery i warunków w pokojach:

 A. Pamiętajcie, że nie jesteście tymi, którzy ustalają zasady, ale tymi, którzy są zobowiązani
wprowadzać je w życie:

 1. W sprawie regulaminu, zachowywania się i planu dnia podczas konferencji usługujący
muszą okazywać pełne miłości zdecydowanie.

 2. Kiedy pojawia się konflikt, nie wahaj się „zrzucić winy” na braci koordynujących albo
miej z nimi społeczność; nie pozwól, by problemy się utrzymywały.

 3. Wymagania w każdym pokoju powinny być takie same; ani zbyt surowe, ani też zbyt
łagodne; wszyscy musimy być w kontaktach z młodzieżą ludzcy jak Jezus.

 B. Właściwe usługiwanie nie polega na usługiwaniu naszym naturalnym życiem i naszym
naturalnym „ja”; nauczmy się nieustannie rozprawiać ze swoim naturalnym życiem:

 1. Jeśli jesteśmy zbyt surowi, możemy wyrządzić krzywdę młodym, których mamy pod
swoją opieką i możemy zgasić ich ducha.

 2. Jeśli jesteśmy zbyt łagodni, również możemy wyrządzić im krzywdę, a przez nadmierny
luz możemy zepsuć atmosferę konferencji.

 3. Najlepszym sposobem postępowania jako usługujący jest miłość; wszystko staje się
łatwiejsze z miłością.

 4. Jeśli potrzebujesz pomocy w konkretnej sytuacji, szukaj społeczności z braćmi
koordynującymi lub tymi usługującymi, którzy są od ciebie bardziej doświadczeni.

 C. Młodzież normalnie funkcjonuje najlepiej, gdy ma wyraźnie określone granice; kiedy zasady
są zmienne, młodzież nie czuje się bezpiecznie i może zacząć sprawiać problemy:

 1. Młodzież może przeciwstawiać się w kwestii przestrzegania rozkładu dnia podczas
konferencji, sprawdzają po prostu, czy można przesunąć granice; nie obawiaj się być
stanowczy.

 2. Największym problemem podczas konferencji jest czas pójścia spać i czas pobudki
młodzieży; dotyczy to również spotkania w pokojach i porannego ożywienia.

 3. Nie staraj się być ich „przyjacielem” pozwalając przesiadywać do późna lub spać długo
rano; to zaszkodzi twojemu autorytetowi jako opiekuna.

 4. Poszukaj sposobu, który pomoże im w przestrzeganiu tych dwóch ważnych punktów
regulaminu; nagradzaj, gdy się do nich dostosują.

 D. Podczas konferencji wszyscy potrzebujemy poświęcić siebie w pilnej modlitwie i trudzie, aby
utrzymać właściwego ducha i postawę w naszych kontaktach z młodzieżą.



 VII. Czas porannego ożywienia w małych grupach:

 A. Rób pobudkę w sposób przyjemny i ożywczy, nie głośny, obraźliwy czy denerwujący.
 B. Pomóż młodzieży wstać, dokonać toalety i przygotować się na czekający ich dzień.
 C. Zacznij poranne ożywienie w twojej małej grupie punktualnie, zgodnie z codziennym

harmonogramem:
 1. Siedząc w kole, zachęć wszystkich, by po kolei modlili się otwierając na Pana.
 2. Czytajcie i czytajcie z modlitwą wersety w konspektach; ćwicz swojego ducha, by był

żywy, ale nie zdominuj tego czasu, nie bądź też zbyt głośny; twoje modlitwy powinny
zachęcić innych do modlitwy i ułatwić innym jej kontynuowanie.

 3. Czytajcie razem fragmenty z posługi na głos, każdy po kolei może czytać po dwa lub trzy
zdania.

 4. Zakończcie modlitwą za dany dzień; jeśli młodzież potrzebuje pomocy w tym, jak ma się
modlić, może modlić się prostymi modlitwami z konspektu.

 D. Przeznacz na to nie więcej niż 10 – 15 minut; nie przedłużaj tego czasu, by nie frustrować
i nadmiernie nie obciążać młodzieży.

 VIII. Wieczorne spotkania w pokojach:

 A. Wieczorne spotkania w pokojach mają głównie na celu umożliwienie młodzieży modlitwy i
społeczności wieczorem przed pójściem spać.

 B. Po każdym wieczornym spotkaniu dostępny jest krótki materiał na spotkanie w pokojach,
który możesz wykorzystać w swojej małej grupie:

 1. Nie zwlekaj zbyt długo z przekąską w jadalni.
 2. Od razu zbierz wszystkich w pokoju; spotkanie w pokojach nie jest dowolne, ale

obowiązkowe dla całej młodzieży i wszystkich usługujących świętych.
 3. Stwórz atmosferę społeczności i modlitwy, poszukiwania Pana.
 4. Zacznijcie od czytania i czytania z modlitwą wersetów w konspekcie; zachęć wszystkich

do uczestnictwa; bądź wrażliwy na ich sytuację.
 5. Po kolei czytajcie materiał przygotowany z książek posługi.
 6. Przedyskutujcie wspólnie pytania umieszczone na końcu; nie musicie odpowiadać na

wszystkie pytania; są tam po to, by pomóc rozpocząć dyskusję; możesz zadawać inne
pytania, jeśli uznasz, że będą pomocne.

 7. Bądź wrażliwy na potrzeby i wypowiedzi każdej osoby; możesz poczuć potrzebę
osobistej rozmowy z kimś na osobności w trakcie lub po tym spotkaniu.

 C. Ćwicz ducha, by był żywy i świeży, nie martwy i nudny.
 D. Bądź właściwym przykładem:
 1. Jeśli słowo Pana w poselstwie poruszyło usługujących, mogło ono także poruszyć

młodzież; dziel się tym, czym zostałeś poruszony, nie nauczaj, nie napominaj i nie strofuj
młodzieży.

 2. Jeśli usługujący jest otwarty, świeży i ożywiony, wtedy i młodzież może stać się otwarta,
świeża i ożywiona.

 E. Nie racz ich kolejnym poselstwem lub długim przemawianiem; twoim zadaniem jest
umożliwienie im otwarcia się i wypowiedzenia tego, czym się radowali.

 F. Nie przedłużaj czasu spotkania w pokojach; przeznacz na to 15–20 minut, chyba że młodzież
jest wyjątkowo otwarta i odnosi z niego dużą korzyść. W takim przypadku wydłuż ten czas
rozsądnie, nie dłużej niż do czasu ciszy nocnej.

 IX. Funkcja usługujących świętych na spotkaniach:

 A. Pomóż młodzieży ze swojego pokoju przygotować się na spotkanie na czas i przyjdźcie razem
na spotkanie:

 1. Usiądź wśród młodzieży; nie pozwólcie, by usługujący siedzieli wszyscy razem,
a młodzież oddzielnie; usiądźcie z nimi.

 2. Im bliżej przodu siedzą, tym więcej zyskają na spotkaniu; przychodźcie punktualnie
i siadajcie jak najbliżej przodu.



 B. Podczas śpiewania/rozpoczęcia spotkania pomóż sobie i młodzieży siedzącej obok otworzyć
się i radować się Panem. Śpiewaj głośno z uwolnionym duchem.

 1. Zawsze przynoś swoje hymny i konspekty na spotkanie; pomagaj młodzieży odszukiwać
pieśni i zachęcaj, by otwierali usta do śpiewania i uwolnili swojego ducha.

 2. Po odśpiewaniu pieśni, czytaj z modlitwą i ciesz się słowami pieśni z siedzącymi obok
ciebie; zachęcaj siedzących obok ciebie, by wstawali i ogłaszali razem pewne wersety
tych pieśni.

 C. W czasie poselstwa bądź czujny; służ i módl się:
 1. Módl się o przemawiających braci i o poselstwo; módl się o atmosferę oraz o zrozumienie

i przyjmowanie słowa przez młodzież.
 2. Obserwuj reakcje młodzieży podczas głoszenia słowa; módl się by je usłyszeli i przyjęli.
 3. Nie martw się, jeśli nie robią notatek, albo bazgrzą coś na marginesie; to nie oznacza, że

nie słuchają.
 4. Jeśli rozmawiają lub przeszkadzają innym, będziesz musiał wymyślić coś, co pomoże im

bardziej być na spotkaniu; zadaniem usługującego jest niedopuszczenie, by przeszkadzali
sobie nawzajem.

 D. Pozwól, by poselstwa przemówiły do ciebie; jeśli słowo cię poruszyło, z pewnością poruszyło
ono również młodzież; jeśli my otrzymujemy na spotkaniach światło, wiemy, że młodzież też
otrzymała światło na spotkaniu.

 X. Funkcja usługujących świętych po konferencji:

 A. Troska o młodzież to trud ewangelizacyjny – przynoszenie owocu:
 1. Konferencje raz w roku nie mogą uczynić wiele; młodzież potrzebuje stałej osobistej

troski; są naszymi przyjaciółmi, którym głosimy ewangelię, nowymi osobami, którymi się
zajmujemy.

 2. Młodzież nie radzi sobie dobrze na zbiorowych spotkaniach kościoła; jak wszystkie nowe
osoby, potrzebują oni indywidualnego kontaktu i troski.

 3. Domy to najlepsze miejsce gdzie regularnie lub raz na tydzień możemy zatroszczyć się
o młodzież.

 B. Pomóż młodzieży wyrobić w sobie nawyk porannego ożywienia, by każdego ranka dotykali
Pana:

 1. W porannym ożywieniu swobodnie korzystaj z materiałów umieszczonych na stronie
internetowej Southern California Young People's Work.

 2. Zajrzyj do www.scypwork.org i skorzystaj z linku „Morning Revival” („Poranne
ożywienie”). Znajdziesz tam materiały do wykorzystania na wiele tygodni.

 C. Osobisty kontakt to najskuteczniejszy sposób pasienia młodzieży:
 1. Jeśli to możliwe umawiaj się z nimi regularnie, by pobyć z nimi w codziennych ludzkich

sytuacjach, takich jak gotowanie, sprzątanie, załatwianie spraw, czy naprawa czegoś.
 2. Twoje osobiste kontakty z młodzieżą powinny również obejmować jakiś rodzaj

przekąski, jedzenia; wspólne posiłki są najlepsze.
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