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EUROPEJSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY W MAŁEM CICHEM

POWRÓT PANA

Poselstwo siódme 

Przygotowanie się na Pańskie przyjście (2)  
Wierna służba

Wersety biblijne: Mt 24:45-51; Ef 2:19; 1 Kor 4:1; 1 P 4:10; J 6:57, 63, 68; Ef 6:17-18; Dz 6:4; 
2 Kor 3:6; 2 Tm 4:4, 10; 2 Kor 6:10; Ef 3:8; Łk 17:31-32; 21:34-36; 6:37; Ef 4:31-32; Flp 2:2-4; 

1 P 5:3; Mt 20:25-28; 2 Kor 6:14; 2 Tm 2:22; Mt 25:14-30; Rz 12:6; Ef 4:7-8; 1 Tm 4:14.

 I. Ewangelia Mateusza 24:45-51 objawia, że musimy wiernie służyć Pańskiemu po-
słannictwu i podawać Boga członkom Jego domostwa jako pokarm, dzięki czemu 
w nadchodzącym królestwie w nagrodę zyskamy Chrystusa:

 A. Bóg ma domostwo, nad którym sprawuje zarząd, ekonomię, polegającą na tym, iż po to by się 
wyrazić udziela jego członkom samego siebie w postaci pokarmu – 1 Tm 1:4; 3:15; Ef 2:19. 

 B. Bóg postawił nad swoim domostwem wierne i roztropne sługi, świętych, którzy są zarządcami, 
szafarzami, kanałami zaopatrzenia, by podawali Jego ludowi pokarm o właściwej porze – Mt 
24:45; 1 Kor 9:17; Ef 3:2; 1 Kor 4:1; 1 P 4:10; Flp 1:25. 

 C. Podawać pokarm to inaczej usługiwać wierzącym w kościele słowem Bożym i Chrystusem jako 
zasobem życia; Chrystus, który jest życiodajnym Duchem, jest naszym pokarmem, ucieleśnio-
nym i rzeczywistym w słowie życia – Mt 24:45; J 6:57, 63, 68; Dz 5:20:

 1. Jeśli chcemy się radować Panem jako naszym duchowym pokarmem i karmić innych, musi-
my modlić się nad Jego słowem i rozmyślać nad nim, kosztując go i ciesząc się nim, uważnie 
je rozpatrując – Ef 6:17-18; Ps 119:15; Ez 3:1-4. 

 2. Poświęćmy się modlitwie i posłudze słowa – Dz 6:4; 2 Kor 3:6, 8; J 7:37-39; zob. Hbr 7:25; 
8:2. 

 D. Mówić w sercu, iż nasz Pan odwleka swój powrót, to miłować obecny zły wiek i nie kochać 
Pańskiego ukazania się – Mt 24:48; 2 Tm 4:8, 10; zob. Dz 26:16:

 1. Musimy wystrzegać się chciwości i nie gromadzić skarbu dla siebie, lecz wzbogacać się ku 
Bogu – Łk 12:16-20; 2 Kor 6:10; Ef 3:8. 

 2. „Wspomnijcie żonę Lota” to surowa przestroga dla kochających świat wierzących – Łk 
17:31-32; zob. Rz 1:21, 25. 

 3. Czuwajmy i błagajmy, by dzień Pańskiego przyjścia nie spadł na nas znienacka – Łk 21:34-
36; zob. Mt 2:3. 

 E. Bić współsługi to źle traktować współwierzących – 24:49a; Dz 9:4:
 1. Nie wolno nam osądzać ani potępiać współwierzących, lecz winniśmy być dla nich dobrzy, 

czuli i przebaczać im tak, jak Bóg w Chrystusie nam przebaczył – Łk 6:37; Ef 4:31-32. 
 2. Nie wolno nam obrzucać błotem ani krytykować naszych braci, lecz winniśmy uważać ich za 

doskonalszych od siebie – Flp 2:2-4, 29; Rz 12:3. 
 3. Nie wolno nam panować nad współwierzącymi, lecz winniśmy służyć im jako niewolnicy, 

karmiąc ich zmartwychwstałym Chrystusem, który jest życiodajnym Duchem – 1 P 5:3; Mt 
20:25-28; zob. Lb 17:8. 

 F. Jadać i pić z pijakami to dotrzymywać towarzystwa ludziom ze świata, którzy upijają się rze-
czami tego świata – Mt 24:49b; zob. Ef 5:18:

 1. Wskutek swej boskiej natury i świętej pozycji wierzący nie powinni wiązać się z niewierzą-
cymi; winno się to odnosić do wszystkich bliskich relacji pomiędzy wierzącymi i niewie-
rzącymi, nie tylko do małżeństwa i spraw zawodowych – 2 Kor 6:14; 1 Kor 15:33; zob. Prz 
13:20. 

 2. Musimy uciekać przed młodzieńczymi pożądliwościami i iść za wszechzawierającym 
Chrystusem wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca – 2 Tm 2:22. 
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 II. Ewangelia Mateusza 25:14-30 objawia, że jeśli chcemy wejść w radość Pana w nad-
chodzącym królestwie, musimy wiernie służyć Pańskimi darami, tak by przynieść 
Panu zysk: 

 A. Pan porównał siebie do człowieka, który wyjechał za granicę (do niebios) i przekazał swoim 
sługom swój majątek; majątek oznacza kościół (Ef 1:18) wraz ze wszystkimi wierzącymi, któ-
rzy stanowią Boże domostwo (Mt 24:45). 

 B. Jednemu ze swoich sług dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden – każdemu we-
dług jego zdolności – 25:15:

 1. Talenty symbolizują dary duchowe (duchowe umiejętności i zdolności) – Rz 12:6; 1 Kor 
12:4; 1 P 4:10; 2 Tm 1:6. 

 2. Wszystkie członki Ciała Chrystusa są obdarowane i wszystkie są darami – Rz 12:6a; Ef 4:7-8. 
 3. „Jego zdolność” oznacza tu zdolność naturalną, na którą składa się to, co stworzył Bóg i to, 

czego się nauczyliśmy – Mt 25:15; zob. Dz 7:22. 
 4. Pomnażanie talentów oznacza korzystanie z darów, które dał nam Pan – Mt 25:16-17; zob. 

1 Tm 4:14; 2 Tm 1:6. 
 5. Zdobywanie talentów symbolizuje fakt, że dar, który otrzymaliśmy od Pana, został wyko-

rzystany w najpełniejszym stopniu, bez żadnej straty i marnotrawstwa – zob. 4:5b. 
 C. Ten, który otrzymał jeden talent, poszedł sobie, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego 

pana – Mt 25:18:
 1. Ziemia symbolizuje świat; kopanie w ziemi oznacza zatem angażowanie się w świat i grze-

banie daru, jaki otrzymaliśmy od Pana. 
 2. Ukrycie pieniędzy swego pana symbolizuje to, że nie korzystamy z Pańskiego daru; używa-

jąc ziemskich wymówek pozwalamy, by się zmarnował; tłumaczenie się, że nie wykorzysta-
ło się Pańskiego daru, to ukrywanie go. 

 D. W nadchodzącym królestwie Pański dar zostanie odebrany leniwym wierzącym, a oni sami 
zostaną wyrzuceni do ciemności zewnętrznych, natomiast wiernym wierzącym zostanie daro-
wane więcej, a oni sami wejdą w najwyższe radowanie się Chrystusem – w. 21, 23, 26-30. 

 III. „Wszystkie problemy w kościele mają swe źródło w tych, którzy otrzymali jeden 
talent. Pan pokazał nam, że nikt nie ma więcej niż pięć talentów. W ciągu dwudzie-
stu lat pojawić się może w kościele jedna osoba, która ma pięć talentów, ale każde-
go dnia do kościoła może przyjść pięć osób, które mają po jednym talencie. Każde 
dziecko Boże, nawet to, którego stan jest najgorszy, ma przynajmniej jeden talent. 
Gdy połączycie ze sobą pięć takich osób, to będzie to samo, co jedna osoba z pięcio-
ma talentami. Gdyby wszyscy w kościele, którzy mają tylko jeden talent, dobyli go, 
nie potrzebowalibyśmy tylu wielkich darów. Uwierzcie mi, gdyby tylko ci, którzy 
mają po jednym talencie, dobyli go, podbiliby świat” – W. Nee, Further Talks on the 
Church Life, s. 143.


