
Nowe życie

Jak stworzyć
szczęśliwy

dom?

Biblia uczy nas, że Bóg stworzył rodzinę. Zaplanował On, aby
mężczyzna ikobieta żyli razem jako mąż iżona, aby dzieci przychodziły
na świat. Ponieważ jest to Jego dzieło, możemy liczyć na Jego pomoc
dla naszych rodzin.

Bóg pomaga nam przez swoją obecność w naszych domach.
Czyni to przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Głową
chrześcijańskiego domu jest Chrystus. Jego obecność napełnia taką
rodzinę radością, pokojem i miłością.

Bóg pomaga nam także, dając wskazówki dotyczące życia
rodzinnego. Dzięki nim ludzie wiedząjak powinni się zachowywać,
jako mężowie i żony,jako rodzice i dzieci. W czasie tej lekcji poznasz
te wskazówki.

Nie ma większego błogosławieństwa na tym świecie, niż
prawdziwie chrześcijański dom. Jest to schronienie przed burzami
grzechu i kłopotów, szalejącymi na zewnątrz. Jest lo miejsce, gdzie
dzieci czują się bezpieczne i kochane.

Możesz uczynić ze swojego domu" kawałek nieba" ,jcśłi będziesz
postępował zgodnie z Bożym Słowem.
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W czasie tej lekcji będziesz się uczyl...

Módl się i pracuj dla zbawienia Twojej rodziny
Bądź dobrym chrześcijaninem w domu
Zachowuj świętość małżeństwa
Naśladuj Boży wzorzec życia rodzinnego

Ta lekcja pomoże Ci ...

• dowiedzieć się. jak się modlić o swoją rodzinę
• ryć w domu dla Chrystusa
• udoskonalić swoje małżeństwo
• zbudować mocne i szczęśliwe życie rodzinne.

MÓDL SIĘ I PRACUJ DLA ZBA "'lENIA lWOJEJ RODZINY

Cel l. Zacznij się modlić o członków swojej rodziny

Możesz modlić się z wiarą wiedząc, 71.: to jest Bożą wolą. Nie
zniechęcaj się. jeśli Twoi krewni nie zostaną zbawicni natychmiast.
Módl się dalej. wiedząc, 7-CBóg odpowiada na modlitwę.
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Dzieje Apostolskie 16:31: "Uwierz w Pana Jezusa. a będziesz
zbawiony. ty i twój dom."

~~

1 Twój dom może być' 'kawałkiem nieba na ziemi", jeśli

Zadanie dla Ciebie

a) masz dość pieniędzy, aby dobrze go umeblować.
b) zapraszasz do siebie wielu ludzi.
c) przeprowadzisz się do lepszego budynku lub sąsiedztwa.
d) przestrzegasz Bożych zasad życia rodzinnego.

2 Jeśli członkowie Twojej rodziny nie stają się chrześcijanami
natychmiast, powinieneś

a) dalej się o nich modlić.
b) przestać się o nich modlić.
c) spodziewać się, żc Bóg ich nie zbawi.

3 Módl się teraz o każdego członka swojej najbliższej rodziny.
Wyrób w sobie nawyk modlenia się o nich codziennie.

BĄDZ DOBRYM CHRZEŚCIJANINEM W DOMU

Cel 2. Zapoznaj się ze sposobami tycia d/a Chrystusa w domu.

Łatwo jest być dobrym chrześcijaninem w Kościele. ale jakim
chrześcijaninem jesteś w domu?

Przeczytaj poniższe instrukcje z Biblii. Zastanów się jak,
w odniesieniu do nich, wygląda Twoje postępowanie w domu.
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Kolosan 3:8-9, 12-14: "Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko:
gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa
z ust waszych; nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście
z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego... przeto
przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w ser-
deczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem... Jak
Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad wszystko przyobleczcie
się w miłość, która jest spójnią doskonałości. "

Czy okazujesz wdzięczność za pracę swojej żony, męża? Za
pomoc swoich dzieci, braci. sióstr? za wyrzeczenia Twoich rodziców?

Czy okazujesz innym miłość, czy teżjesteś samolubny? Czy jesteś
kłótliwy i drażliwy, czy raczej cierpliwy i przebaczający? Czy jesteś
apodyktyczny, czy liczysz się z opinią innych? Czy okazujesz
posłuszeństwo i szacunek swoim rodzicom, czy też jesteś krnąbrny
i nieposłuszny?

Czy jesteś pomocny i uprzejmy, czy leniwy? Czy chętnie
współpracujesz z innymi, bezkrytykowania i narzekań? Czy łatwo się
zniechęcasz, czy też jesteś wesoły, nawet kiedy coś idzie źle? Czy
innym jest łatwo żyć z Tobą?

Zadanie dla Ciebie

4 Jeśli chcesz mieć szczęśliwy dom, pokomie wyznaj swoje błędy.
Potem poproś Pana, aby pomógł Ci je naprawić. Jeśli chcesz
wykonać swoją część pracy, On Ci pornoże.
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Proś o przebaczenie swoich przewinień

Jezus uczy nas, abyśmy prosili o przebaczenie tych, których
skrzywdziliśmy. Jeśli nie chcesz tego uczynić, będzie to przeszkodą
w Twojej społeczności z Bogiem.

Mateusz 5:23-24: "Jeślibyś więc skladał dar swój na ołtarzu
i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw
tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem
swoim, a potem, przyszedłszy, złóż dar swój."

Nie jest łatwo powiedzieć: "Przepraszam, że zbyt ostro się do
ciebie odezwałem. Proszę, przebacz mi", ale jest to dobry sposób na
pozbycie się ciężaru duchowego i uczynienie Twojego domu
szczęśliwym. Czy masz zły dzień? Okaż swoją wiarę i poproś swoich
bliskich, aby się o Ciebie modlili. W ten sposób pokonasz swoją
słabość.

Jakub 5:16: " Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie
się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni."

~~

5 Twój dom będzie szczęśliwsży, jeśli

a) zmusisz wszystkich, którzy zawinili wobec Ciebie, aby prosili
Cię o przebaczenie.

b) poprosisz o przebaczenie, jeśli zachowaleś się niegrzecznie
wobec któregoś członka rodziny.

c) pokażesz wszystkim, że Tyjesteś szefem i sprawisz, że się będą
Ciebie bali.

Zadanie dla Ciebie
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6 przeczytaj Jakuba 5:16 kilka razy.

Bądź radosny
Ufaj Bogu i dziękuj Mu za odpowiedzi na Twoje modlitwy nawet

wtedy, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna.

Nehemiasz 8:10: " ...nie smućcie się. wszak radość z Pana jcst
waszą ostoją. "

Nie upadaj na duchu, gdy, opanowując swoją złość lub inną
nic znośną cechę Twojego charakteru, przeżywasz trudne chwile.
Wysiłek, który podejmujesz, aby to przezwyciężyć, jest świadectwem
Twojej miłości do Pana. On pomaga Ci wzrastać duchowo. Czy Twój
wzrost wydaje Ci się zbyt wolny? Patrz bardziej na Pana, a mniej na
siebie, a re zdziwieniem przekonasz się. 'li: wszystkie problemy w
Twoim domu są rozwiązane. Bóg jest kochającym Ojcem. który się
o Ciebie troszczy.

~~=:./.~ Zadanie dla Ciebie

7 Zastanów się, w jaki sposób traktujesz członków swojej rodziny.
Jakich zmian musisz przede wszystkim dokonać?

Proś Boga, aby Ci pomógł dokonać tej zmiany.
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ZACHOWUJ SWIĘTOŚĆ MALZENSTW A

Cel 3. Zapoznaj się z Bożymi wskazćwkami dotyczącymi małteństwa.

W niektórych społeczeństwach wiele par żyje razem bez ślubu.
Jeśli ktoś staje się chrześcijaninem, będzie chciał zalegalizować
swoje małżeństwo. W ten sposób zyskuje on lepszą opinię, zapewnia
ochronę prawną swojej rodzinie i jest posłuszny Chrystusowi. Jeśli
potrzebujesz porady dotyczącej koniecznych dokumentów,
porozmawiaj o tym z pastorem. Jeżeli tylko będzie mógł, z pewnością
Ci pomoże.

Boże Słowo zdecydowanie sprzeciwia sięjakimkolwiek związkom
pozamałżeńskim. Całkowicie zabrania ono obu partnerom jakich-
kolwiek flirtów lub romansów.

Pary, które dotrzymują przysięgi małżeńskiej, cieszą się wielkim
błogosławieństwem. Mogą sobie wzajemnie ufać, wiedząc że każde
z nich dochowuje wierności w myślach, słowach i uczynkach. Kiedy
razem służą Bogu, ich małżeństwo jest odzwierciedleniem życia w
niebie. Nie ma w nim kłamstwa, podejrzeń, zazdrości i niewierności,
które rujnują tak wiele domów.

Hebrajczyków 13:4: "Małżeństwo niech będzie we czci
u wszystkich ... "

Rzymian 12: 17: " ...starajcie się o to, co jest dobre w oczach
wszystkich ludzi."

l Piotra 2: 12: ' 'Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby
ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się
bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia."
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Zadanie dla Ciebie

Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących malżcństwa.
Zakreśl literę przed każdym, które jest zgodne z naukami
chrześcijaństwa.
a) Młodzi ludzie powinni Vjć ze sobą przed ślubem, aby móc się

przekonać C7}' odpowiadają sobie wzajemnie.
b) Małżeństwo nie jest potrzebne ludziom, którzy się naprawdę

kochają.
c) Para łudzi, chcąca okazać szacunek Bogu i sobie. powinna

7.aWf7.cĆ związek małżeński.
d) Związki pozamałżeńskie są dopuszczalne, o ile są utrzymywane

w tajemnicy.

9 Możesz liczyć na Bożą pomoc w sprawach Twojego małżeństwa.
Módł się. aby Jego miłość wzmocniła waszą wzajemną miłość.
Dziękuj Mu za Twojego współmałżonka. Módl się. aby Bóg
dopomógł Ci dochować przysięgi małżeńskiej w myślach. slowach
i czynach. Proś Boga, aby pomógl wam wzajemnic sobie zaufać.

Wybierz męża. żonę spośród chrześcijan

Oczywiście.jeśli Twój współmałżonek nic jest chrześcijaninem.
Twoim obowiązkiemjest modłić się o niego i próbować zdobyć go dła
Chrystusa. Bądź wierną żoną, wiernym mężem i niech Twoje światło
świeci dla Boga w Twoim domu. Lecz jeśli dopiero zamierzasz
wstąpić z kimś w związek małżeński. to niech to będzie chrześcijanin.
Jcst tojcdyny sposób uzyskania prawdziwejjedności i pokoju w życiu
rodzinnym.
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Jeśli wybierzesz kogoś wyznającego inną religię, zawsze będą
powstawać problemy. Jak można wówczas rozwiązać problem
religijnego kształcenia dzieci? Jak wychować je. aby służyły Panu?

Przyjąłeś Jezusa, jako Pana swojego życia. Jeśli Twój mąż lub
żona nie chcą Mu służyć, w Twoim życiu zaistnieje sprzeczność.
Zawsze będziesz rozdarty na dwoje : pragnienie podobania się we
wszystkim Chrystusowi i pragnienie podobania się Twojemu
partnerowi.

Jako chrześcijanin chcesz się podobać Bogu. Chcesz być Mu
posłuszny. uczęszczać na nabożeństwa. cieszyć się społecznością
chrześcijańską i brać udział w pracy zboru. Chcesz modlić się
wspólnie ze swoimi domownikami. wspólnie chwalić Boga i służyć
Mu.

Nie:zbawiony mąż lub żona nie są zainteresowani żadną z tych
Leczy. Nabożeństwa prawdopodobnie ich nudzą. Jeśli pójdzie z Tobą
do Kościoła, uważa, że Ty powinieneś towarzyszyć mu w miejscach,
które nie są odpowiednie dla chrześcijanina. Albo też, on idzie swoją
drogą, a Ty swoją, przez co wasza rodzina staje się jeszcze bardziej
nieszczęśliwa. Co gorsza, wielu chrześcijan zostało oddzielonych od
Pana przez swoich nie:zbawionych małżonków.

Bóg chce, aby Twój dom był szczęśliwy. Nie chce, abyś wpadł
w pułapkę, w którą szatan złapał już tak wielu chrześcijan. Bóg
wyraźnie przestrzega Cię przed poślubieniem osoby niewierzącej.
Poniższy werset odnosi się do Twojego wyboru męża lub żony:

2 Koryntian 6: 14: "Niechodźciewobcymjarzmiezniewiemymi;
bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż
społeczność między światłością a ciemnością?"
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Zadanie dla Ciebie

10Załóżmy, że jeden z Twoich chrześcijańskich braci ma dziew-
czynę, która nie jest chrześcijanką. Twój brat pyta Cię, co Biblia
mówi na temat poślubienia osoby niewierzącej. Co powinieneś
odpowiedzieć?

NAŚLADUJ BOŻY WZORZEC ŻYCIA RODZINNEGO

Cel 4. Naśladuj wzorce biblijne w domu

Bądźcie dobrymi rodzicami

Rodzice są odpowiedzialni przed Bogiem za dobrą opiekę nad
swoimi dziećmi. Ojciec, będąc głową domu, powinien zaspokajać
materialne i duchowe potrzeby swojej rodziny. Także matka powinna
z miłością troszczyć się o swoje dzieci. Zajęcia w Kościele nie
zwalniają rodziców z ich obowiązków wobec rodziny.
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1 Tymotcusza 5:8: "A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o do-
mowników nic ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od
niewierzącego. "

Naucz swoje dzieci kochać Boga

Jeśli nauczysz swoje dzieci kochać Boga i być posłusznym Jego
Słowu. oszczędzisz sobie i im wiele trosk. które pojawią się. gdy
dorosną. Zbieraj swoją rodzinę codziennie na wspólną modlitwę
i czytanie Biblii. Niech każdy bierze w tym udział. Módlcie się
wspólnie o problemy każdego czlonka rodziny. Razem dziękujcie
Bogu za Jego błogosławieństwa.

Wspólnie uczestniczcie w nabożeństwach i zajęciach szkoły
niedzielnej. Zachęcaj swoje dzieci, aby w młodym wieku oddały
swoje życic Jezusowi.

Kiedy wspólnie modlicie się i uwielbiacie Boga. Jego miłość
zacieśnia więzy rodzinne, Zgodnie z powiedzeniem' 'Rodzina. która
modli się razem, trzyma się razem".

Efezjan 6:4: "A wy ojcowie nic pobudzajcie do gniewu dzieci
swoich. lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla
Pana. "

Kochaj swoich bliskich

"Bóg jest miłością." Im więcej Boga jest w Twoim życiu. tym
więcej miłości będziesz okazywał swoim bliskim. A Im więcej
~.ilości, tym więcej szczęścia jest w Twoim domu.

1 Koryntian 13:4-7: "Miłość jest cierpliwa. miłość jest
dobrotliwa, nic zazdrości, miłość nicjest chełpliwa. nic nadyma
się, nic postępuje nicprzystojnie, nic szuka swego, nic unosi się.
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nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale sic
raduje z prawdy; wszystko zakrywa. wszystkiemu wierzy.
wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi."

łz~~ . Zadanie dla Ciebie

11Zakreślliterę przed każdym przykładem odpowiadającym Bożemu
wzorcowi życia rodzinnego.
a) Jan czuje powołanie do gloszenia Ewangelii. Porzuca żonę

i dzieci i zaczyna podróżować jako ewangelista.
b) Marta oczekuje, że pastor i inni chrześcijanie wykonają cala

pracę związaną z nauczeniem jej dzieci o Bogu.
c) Edward i Dorota czytają Biblię swoim dzieciom i modlą sic

z nimi codziennie.
d) Wiesław stosuje wobec swoich dzieci sprawiedliwe kary. Chce

się upewnić, że rozumieją, czego on od nich oczekuje.

12 Jeśli masz dzieci, módl się teraz o każde z nich. Proś Pana. aby
Ci pomógł być cierpliwym i rozumiejącym. Módl się, aby
członkowie Twojej rodziny bardziej kochali siebie nawzajem.
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Sprawdź swoje odpowiedzi

11. Przykłady c) id) odpowiadają Bożemu wzorcowi życia rodzinnego.
l. d) przestrzegasz Bożych zasad życia rodzinnego.

10. Powinieneś odpowiedzieć ,żc Boże Slowo zawarte w 2 Koryntian
6: 14 mówi wierzącym, aby nie utrzymywali bliskich przyjaźni z
niewierzącymi. Chrześcijanin poślubiający osobę nie będącą
chrześcijaninem, sprzeciwia się temu przykazaniu, Powinieneś
także zachęcić swojego brata lub siostrę do modlitwy o to. aby
Bóg dal im chrześcijańskiego wspólmałżonka.

2. a) dalej się o nich modlić.
8. Tylko stwierdzenie c) odpowiada naukom chrześcijańskim.
5. b) poprosisz o przebaczenie, jeśli zachowaleś się niegrzecznie

wobec któregoś członka rodziny,
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