Dzień 6_ Piątek, 12 stycznia 2018

MOJE SERCE I MOI
NAJBLIŻSI

6.

Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy,
lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie
bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie
upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni
Ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne,
śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko
Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ulegając jedni
drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony bądźcie uległe mężom swoim
jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla
nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim
albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie nie rozgoryczajcie
dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. List do Kolosan 3:15-21
Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim jak Panu, bo to rzecz
słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie
z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy
ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie
i wychowujcie je w karności, dla Pana. List do Efezjan 6:1-4
Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane,
rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
List do Hebrajczyków 13:4
Bardzo trudno zachować postawę równowagi w kwestii najbliższych.
Najczęściej deklarujemy, że rodzina jest dla nas najważniejsza, jednak
w rzeczywistości jest ona często przez nas zaniedbywana.
Jakie relacje panują w mojej rodzinie? (pomiędzy dziećmi a rodzicami,
żoną/mężem, pomiędzy rodzeństwem). Czy są jakieś nierozwiązane
konflikty, obojętność i oziębłość w relacjach, sprawy do wybaczenia,
rozmowy i decyzje do podjęcia?
W jaki sposób dbam o swoje małżeństwo i rodzinę? Jak wygląda
duchowość w mojej rodzinie? Jak pomagam swoim dzieciom
i członkom rodziny poznawać Chrystusa i naśladować Go?
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Modlitwa:
Oddaj Bogu chwałę za to, że jest doskonałym i kochającym Cię Ojcem.
Wyznaj Bogu przeszkody jakie są w Tobie, które uniemożliwiają
kochanie i opiekowanie się najbliższymi?
Dziękuj Bogu za swoich najbliższych, za możliwość pogłębiana relacji
rodzinnych, małżeńskich w oparciu o Boże Słowo.
Postanów podjąć trud wychowywania dzieci zgodnie z nakazami
Pisma Św., poprawienia relacji rodzinnych poprzez poddanie się
prowadzeniu Słowa Bożego i Ducha Świętego.
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