Dzień 7_ Sobota, 19 stycznia 2019

UWIELBIENIE BOGA
PRZEZ PRACĘ

7.

Praca jest kolejną dziedziną naszego życia, która służy do wyrażania
uwielbienia Bogu. Zastanówmy się nad jej znaczeniem, spójrzmy
na konsekwencje niezrozumienia jej roli w naszym życiu, pomyślmy
o motywacji, jaka ma jej towarzyszyć.
1. P
 raca jako powołanie dla człowieka już od samego początku:
1 Ks. Mojżeszowa 2,19-20a; Jakie zadania powierzył Bóg człowiekowi
już na początku stworzenia?
2. Charakter pracy po upadku człowieka: 1 Ks. Mojżeszowa 3,17-19;
Jak zmienił się charakter pracy po upadku człowieka?
3. Właściwa postawa podczas wykonywania pracy, tak aby była
uwielbieniem Boga:
- 1 Ks. Mojżeszowa 39,1-6; jaki efekt wywołała wierna służba Józefa
w domu Potyfara?
- 1 Ks. Mojżeszowa 41,39-49; jaki efekt wywołała wierna służba Józefa
w domu faraona i w całym królestwie?
- 1 List do Koryntian 15,58; do jakiej pracy zachęca nas ten werset
i jaką niesie obietnicę?
- List do Efezjan 4,28; do jakiej pracy zachęca nas ten werset i jaki ma
być tego efekt?
- List do Filipian 3,2; jakimi pracownikami mamy nie być?
-
1 List do Tesaloniczan 4,10b-12; jaka jest motywacja do uczciwej
pracy według tego fragmentu?

-2
 List do Tesaloniczan 3,10-12; jakie napomnienie dotyczące pracy
niesie ten fragment?
- Dzieje Apostolskie 20,34-35; czemu może służyć nasza praca?
- List do Kolosan 3,22-25; jaka powinna być motywacja we wszystkim
co robimy?
4. Czas pracy i czas odpoczynku:
Tak jak ważna jest praca i właściwa motywacja do pracy tak też ważny
jest czas odpoczynku i zachowanie właściwych proporcji.
- 2 Ks. Mojżeszowa 20,8-11; do czego wzywa nas Bóg i dlaczego jest
to takie ważne?
- Psalm 127,1-2; co stanie się, jeśli nie zdamy sobie sprawy, iż źródłem
wszelkiego powodzenia jest Bóg?
-
Ks. Kaznodziei Salomona 3,9-11; jak ważne jest dostrzeżenie roli
Boga we wszelkich planach i działaniach?
- Ew. Mateusza 6,25-34; do jakiej postawy jesteśmy zachęcani w tym
fragmencie?

Pytania do przemyślenia:

1. W jaki sposób moja praca może być uwielbieniem Boga?
2. W jaki sposób zachowuję odpowiednią równowagę między pracą
i odpoczynkiem?
3. Czy jestem wdzięczny/a Bogu za pracę? Jak często za nią dziękuję?
4. 
Jak bardzo jestem świadomy/a tego, iż źródłem wszelkiego
powodzenia w pracyi we wszelkich działaniach jest Bóg?
5. Co najbardziej określa moje poczucie własnej wartości? Czy może
jest to praca?
6. 
W jaki sposób unikam zagrożeń, jakie niesie niedocenianie lub
przecenianie znaczenia pracy?

Zadanie praktyczne:

WYKONAJ swoje dzisiejsze prace z nienaganną starannością,
a następnie PODZIĘKUJ Bogu za to, że daje ci siły, zdrowie i talenty
potrzebne do pracy.

