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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo ósme 

Miejmy w tych ostatnich dniach dla Boga wartość związaną z dyspensacją 
i doprowadźmy do zmiany wieku 

Wersety biblijne: Obj 12:5, 10-11; Dn 12:3; 10:11, 19; 2:28, 34-35; Obj 14:1, 4-5; 2:7; 3:21; 19:7-9; 
Lb 6:1-8; 1 Sm 1:11; Hbr 13:13; Mt 12:48-50; Obj 3:1; Kpł 5:2; Rz 8:6, 10-11; 2 Kor 5:4; Obj 1:10; 

4:1-2; Dz 17:26-27; Obj 1:5; Mt 24:14; Sdz 5:15b. 16b; Dz 1:14; Ef 4:3; Dn 11:32b; 2 Tm 2:21.

 I. Ilekroć Bóg chce wykonać ruch związany z dyspensacją, który sprawi, że nastanie 
nowy wiek, potrzebuje szczególnego narzędzia; w tych ostatnich dniach miejmy 
w Bożych oczach wartość związaną z dyspensacją i sprawmy, by nastał nowy wiek – 
Obj 12:5-11; 1:20; Dn 12:3; 9:23; 10:11, 19:

 A. Celem wiecznej Bożej ekonomii, celem boskiej historii zamkniętej w historii ludzkości, jest to, 
by zbiorowy Chrystus, Chrystus wraz ze swoimi zwycięzcami, przyszedł jako miażdżący ka-
mień, który będzie narzędziem związanym z dyspensacją służącym do zakończenia tego wieku, 
i stał się wielką górą, królestwem Bożym – 2:28, 31-45; Jl 3:11; Obj 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21. 

 B. Najprościej rzecz ujmując, odzyskiwanie to zwyciężanie; być w Pańskim odzyskiwaniu to 
uczestniczyć w Pańskim zwycięstwie, przygotowując się do Jego powrotu jako Jego zwycięska 
oblubienica – 2:7; 3:21; 19:7-9. 

 II. Tylko nazirejczycy mogą sprowadzić Pana Jezusa z powrotem; wszyscy, których 
Bóg używa do zmiany wieku, muszą być nazirejczykami – ludźmi dobrowolnie po-
święconymi, którzy są całkowicie i bezwzględnie uświęceni dla Boga – Lb 6:1-8; Sdz 
13:4-5; 1 Sm 1:11; Łk 1:15:

 A. Nazirejczyk miał powstrzymywać się od wina i wszystkiego, co wiązało się z jego źródłem; 
znaczy to, że musimy powstrzymywać się od wszelkich ziemskich uciech i przyjemności, któ-
re prowadzą do życia w pożądliwości i rozbudzania pożądliwych pragnień – Lb 6:3; zob. Ps 
104:15; Koh 10:19; 2 Tm 2:22; 3:1-5. 

 B. Nazirejczyk miał zapuścić sobie włosy, co znaczy, że musimy pozostawać poddani zwierzch-
nictwu Chrystusa – Lb 6:5; zob. 1 Kor 11:3, 6:

 1. Nazirejczyk to człowiek pełen uległości: zajmuje uległą postawę, roztacza atmosferę uległo-
ści, uległość też cechuje jego zamiary; jeżeli taki będziesz, ciebie i twoją przyszłość czeka 
wielkie błogosławieństwo. 

 2. Długie włosy są chwałą dla kobiety, lecz hańbą dla mężczyzny; to znaczy, że nazirejczyk jest 
oddzielony od własnej chwały i dla Pana gotowy ponieść wstyd – Hbr 13:13. 

 C. Nazirejczyk miał się nie kalać śmiercią, która bierze się z naturalnego przywiązania – Lb 6:7; 
Mt 12:48-50. 

 D. Nazirejczyk miał nie dotykać niczego, co martwe, żeby się nie skalać; najbardziej nienawistną 
rzeczą w oczach Boga jest śmierć – Lb 6:6-7; Obj 3:1:

 1. Nazirejczyków policzono w celu utworzenia Bożej armii; są oni bardzo czujni i gorąco prag-
ną toczyć wojnę ze śmiercią – zob. 1 Kor 15:54-58. 

 2. Musimy uważać na ludzi, z którymi mamy styczność i oddzielać się dla Boga od wszelkiego 
rodzaju śmierci duchowej – śmierci nagłej, łagodnej i skrytej – Kpł 5:2. 

 3. Musimy być ludźmi pełnymi życia, ludźmi przeciwnymi śmierci – Rz 8:10, 6, 11; 2 Kor 5:4. 
 III. Prowadźmy życie w duchu i bądźmy na ziemi ludźmi o Bożym sercu, ludźmi, przed 

którymi może otworzyć się niebo, którzy mogą ujrzeć wizję przeznaczenia świata 
i panującej na nim obecnie sytuacji – Obj 1:10; 4:1-2:
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 A. Pan w swej opatrzności przygotowuje sytuację na świecie i poddane Jego niebiańskiemu wła-
daniu królestwa tego świata, 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. 

 B. Wielki posąg w drugim rozdziale Księgi Daniela to prorocza ilustracja dziejów ludzkich rzą-
dów, które Pan w swej opatrzności ustanowił dla realizacji swej ekonomii – w. 31-35. 

 C. W Europie ostateczne wypełnienie wizji wielkiego ludzkiego posągu w drugim rozdziale Księgi 
Daniela jest ważniejsze niż w innych krajach i rasach; zmiażdżenie stóp wielkiego posągu bę-
dzie zmiażdżeniem wszystkich ludzkich rządów – w. 34-35:

 1. Dziesięciu królów symbolizowanych przez dziesięcioro palców wielkiego posągu będzie pod-
legało Antychrystowi, który będzie ostatnim cesarzem odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego; 
wszystko to dokona się w Europie – Obj 17:9-14. 

 2. Stany Zjednoczone, Europa i Daleki Wschód to trzy wpływowe czynniki obecnej sytuacji 
w świecie; odzyskiwanie zakorzeniło się w Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie, 
lecz w Europie panuje pustka. 

 3. Zanim zmiażdżony zostanie Antychryst i ogół ludzkich rządów, Pańskie odzyskiwanie musi 
rozprzestrzenić się do Europy i zapuścić tam korzenie. 

 4. Szerzenie prawd Pańskiego odzyskiwania będzie przygotowaniem na powrót Pana, który 
odzyska i odbuduje nie tylko Izrael, lecz także całe stworzenie – Mt 24:14; zob. Obj 5:6. 

 5. Mówmy Panu: „Panie, te dni to koniec tego wieku; Panie, w tych dniach roznieć moją mi-
łość do Ciebie”. 

 IV. W tych ostatnich dniach przed przyjściem Pana musimy podejmować w sercu wiel-
kie postanowienia i starannie badać swe serce – Sdz 5:15b.16b:

 A. Obecny nakaz Pana dla nas winien brzmieć: Idźcie i nauczajcie narody (zob. Mt 28:19), żeby 
zakończyć obecny wiek – 24:14. 

 B. Żeby przyjąć Pański nakaz, musimy zachowywać jedność; jeżeli utracimy jedność 
i jednomyślność, Pan nie będzie się mógł przez nas poruszać – Dz 1:14; Ef 4:3. 

 C. Powstańmy i idźmy za Panem w Jego obecnym poruszaniu się i pozwólmy Mu sobą sterować, 
a będziemy użyteczni w Jego rękach – Dn 11:32; 2 Tm 2:21. 


