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WIERZĄCE RODZINY
Przeto (...) biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed
nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary,
który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał
krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy
tronu Bożego.
Hebr. 12:1-2

II Mojż. 34:7
Ez. 18:7

Wstęp

Grzech naszych ojców

Amerykański wokalista i kompozytor,
Sufjan Stevens, opiera większość swojej
muzyki na doświadczeniu porzucenia w
dzieciństwie. Jego życie i artyzm obracają się wokół tego wydarzenia. Widzimy
więc, że rodzinne doświadczenia są podstawą rozwoju człowieka oraz kierują
jego życiowymi wyborami. Grzech jest
znany z tego, że niszczy relacje międzyludzkie. Często diabeł rozpoczyna swój
atak od pierwszego i najbardziej
intymnego związku: rodziny.

Z linii kłamców, prostytutek i
grzeszników, w tym Dawida i
Batszeby, narodził się Jezus!

Większość z nas natknęła się na zasadę
przekleństwa pokoleniowego. Jest ono
grzechem, który wypacza linię rodziny;
rodzice popełniają grzech, ich dzieci

popełniają ten sam grzech i tak dalej.
Księga Wyjścia 34:7 mówi: "On karze
dzieci i ich dzieci za grzech rodziców
trzeciego i czwartego pokolenia" (NIV).
Niektórzy uważają, że to oznacza, iż Bóg
będzie bezpośrednio karał dzieci za
wykroczenia ich rodziców. Wydaje się to
okrutnym działaniem Boga pełnego
miłości.
Zupełnie odwrotnie, Ezechiel 18:4 mówi:
"Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno
ojciec, jak i syn - są moimi. Każdy, kto
grzeszy, umrze. " (BW). Podczas gdy Bóg
dyscyplinuje tylko tego, który zgrzeszył
przeciwko Niemu, grzechy ojca często
przenikają rodzinę, niszcząc relacje i
utrwalając się wśród dzieci. Z tego
powodu dzieci często cierpią z powodu
błędów rodziców, co prowadzi do tego, że
popełniają te same błędy w przyszłości. U
Sufjana Stevensa i w życiu wielu ludzi
opisanych w Biblii, takich jak Dawid i
Batszeba, widzimy przykłady dzieci
płacących za wybory rodziców.
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Dawid zgrzeszył przeciwko Bogu śpiąc z
Batszebą. W rezultacie, pradziadek
Batszeby, Achitofel, doradził synowi
Dawida, Absalonowi, by zbuntował się
przeciwko ojcu. Bunt kosztował go życie.
Dawid zapłacił srogą cenę za swoje
grzechy, których konsekwencje wpłynęły
na życie jego dzieci. Piękno tej historii
polega na tym, że na tym się nie skończyło. Z linii kłamców, prostytutek i
grzeszników, w tym Dawida i Batszeby,
narodził się Jezus. A jednak żył On

życiem wolnym od grzechu, kończąc
przekleństwo pokoleniowe i również
zamknął kręgi grzechu i nadużyć
obecnych w jego rodzinie. Jezus oferuje
nam adopcję w jego rodzinę, tak że nasze
własne rodzinne demony mogą zostać
poskromione. Jako członkowie rodziny
Jezusa, nie jesteśmy już dłużej nawiedzani przez grzechy naszych ojców;
zamiast tego, Jezus oferuje nam nowe
życie w Nim.

II Sam. 12:5-17
Ps. 51
Przyp. 22:6
Mal. 4:5,6

Słowo
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Nawracając swoje serca

Jesteśmy Narodem w stanie Wojny Mal. 4:5,6

Grzech Dawida II Sam. 12:5-17

Jesteśmy narodem w stanie wojny. Nie jest to wojna
na broń i bomby, ani uzbrojone pojazdy czy F-15,
ale mimo to jest prawdziwa. Ta bitwa toczy się
przeciwko naszym dzieciom, tym bardzo cennym
darom ofiarowanym nam przez Boga.

Dawid zaczął ufać swoim siłom bardziej niż Bogu i
wpadł w sidła cudzołożnego związku z Batszebą.
Kiedy tylko wierzysz, że potrafisz coś zrobić na
własną rękę, na pewno upadniesz. Kiedy Dawid
został skonfrontowany z prorokiem Natanem,
wydał na siebie wyrok, mówiąc: "I przywróci
owieczkę czterokrotnie, ponieważ to zrobił i nie
miał litości" (II Sam. 12:6, NKJV). Bóg pozwolił
Dawidowi, aby samozwańcze proroctwo spełniło
się.

Randall Terry powiedział w jednym z artykułów w
TIME “Wierzę, że istnieje Diabeł, a to jest plan
Szatana. Po pierwsze, nie chce, by ktokolwiek miał
dzieci. Po drugie, jeśli się narodzą, mają zostać
zabite. Jeśli nie są zabite podczas aborcji, chce je
zaniedbać lub wykorzystać psychicznie, fizycznie,
emocjonalnie i seksualnie. Chce je wprowadzić do
bezbożnego programu czy nauczania, gdzie ich
umysły zostaną zanieczyszczone. Tym czy innym
sposobem, piekielne legiony chcą zniszczyć dzieci,
ponieważ staną się one przyszłymi dorosłymi i
liderami. Jeśli uda im się wypaczyć lub zranić
dziecko, on lub ona staną się wypaczonymi lub
zranionymi dorosłymi, którzy przekażą swoją
przypadłość następnemu pokoleniu.

Wiele razy dzieci zmagają się z tymi
samymi grzechami, jakim ulegli ich
rodzice.

Malachiasz informuje nas, że Bóg ześle wiadomość
Eljaszowi, by “obrócić serca ojców ku synom, a
serca synów ku ojcom ich” (Mal. 4,6 BG).

Pierwszy syn Dawida i Batszeby zmarł 7 dni później
(II Sam. 12:8) Potem Amnon zgwałcił córkę Dawida,
Tamar. I chociaż Dawid był zły, nic z tym nie zrobił.
Po dwóch latach Absalom zabił Amnona, swojego
brata za to, co zrobił swojej siostrze, Tamar. Dawid
pozwolił Absalomowi chodzić dwa lata w
rozgniewaniu żałobą, bo nie chciał się tym zająć.
Niektórzy synowie Dawida próbowali przejąć tron,
co doprowadziło do ich śmierci. Wszystkie te
wydarzenia miały miejsce, ponieważ Dawid
zgrzeszył.

Nawrócenie Dawida Ps. 51
Psalm 51 pomaga nam zrozumieć serce Dawida i
jego posłuszeństwo Bogu, po tym jak boleśnie
zgrzeszył przeciwko Bogu i swojej rodzinie. Po
pierwsze, jest to lekcja dla ojców, i ogólnie dla
rodziców, że możemy prosić Boga o wybaczenie,
kiedy popełnimy błąd. Po drugie, nie tylko będzie
nam wybaczone, ale Bóg pozwoli nam się pogodzić
z naszymi dziećmi.
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Wiele razy dzieci zmagają się z tymi samymi grzechami, jakim ulegli ich rodzice. Rodzice mogą im
pomóc w przezwyciężeniu problemu pomagając im
zrozumieć, dlaczego oni robią to, co robią, dlaczego myślą, jak myślą. Pracując tym sposobem z dziećmi, serca dzieci i rodziców zostaną zwrócone ku
drugim. Rodzice powinni przeprowadzać szczere
rozmowy ze swoimi dziećmi. Czasami otwarcie się
ze swoimi zmaganiami pomoże innym zrozumieć
ich własne potyczki.
Ostatnie słowa Dawida są zapisane w pieśni w II
Sam. 23:1-5. Wielki był upadek Dawida, ale głęboka
była jego skrucha; żarliwa była jego miłość; i silna
jego wiara. Zostało mu wiele wybaczone i dlatego
mocno kochał.

Rodzice muszą być rodzicami, nie
tylko przyjaciółmi Przyp. 22:6
Jest teraz czas dla rodziców w naszym kraju, by
zaakceptować odpowiedzialność rodzicielstwa. Jest

to czas, kiedy oczekujemy posłuszeństwa od
naszych dzieci. Jest to czas, kiedy my jako dzieci,
będziemy posłuszni naszym rodzicom “w Panu:
ponieważ to jest słuszne” (Efez. 6:1). Ale Biblia
także mówi, “A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do
gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i
wychowujcie je w karności, dla Pana” (Efez. 6:4).
Prowokujemy nasze dzieci oczekując od nich
posłuszeństwa bez nawiązania z nimi relacji.
Wymagając posłuszeństwa bez relacji nieuchronnie
spowodujemy bunt. Relacja oznacza, że nie tylko
rodzic zna swoje dziecko, ale pozwala też mu
poznać siebie. Celem nie jest bycie najlepszymi
przyjaciółmi, ale zrozumienie nawzajem swoich
myśli i motywów. To da dzieciom kilka wskazówek
jak poruszać się po świecie.
Dzieci mogą znaleźć przyjaciół w szkole lub w
kościele. Ale w domu, nasze dzieci potrzebują
rodziców. Jest to czas najwyższy, by rodzice byli
rodzicami i pozwolili Bogu, aby On zwrócił ich
serca z powrotem na ich dzieci, by te dzieci
zwróciły swoje serca z powrotem do nich.

V Mojż. 6:5-8

ŚWIADECTWO
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Ziemska rodzina jest symbolem Niebiańskiej Rodziny

"Bóg chciałby, aby nasze rodziny symbolizowały
rodzinę w niebie. Niech rodzice i dzieci mają to na
uwadze każdego dnia, odnosząc się do siebie
nawzajem jako członkowie rodziny Bożej. Wtedy
ich życie będzie miało taki charakter, że da światu
ważną lekcję tego, jakimi społecznościami mogą
być rodziny, które kochają Boga i przestrzegają
Jego przykazań. Chrystus będzie uwielbiony; Jego
pokój, łaska i miłość będą przenikać krąg rodzinny
jak cenne perfumy.

Bóg pozwala rodzinom na zmęczenie i
wypróbowanie, by przybliżyć ich bardziej do
siebie. "Od niepamiętnych wieków Pan ogłaszał
sposób swojej pracy. Kiedy nadszedł kryzys,
objawił się i przeszkodził w realizacji planów
szatana. Z narodami, z rodzinami i z osobami,
często pozwalał, aby sprawy przybrały zły obrót,
aby Jego ingerencja mogła zostać zaznaczona.
Wtedy pokazał, że w Izraelu jest Bóg, który będzie
zachowywał swoje prawo i bronił swego ludu.”(2)

"Wiele zależy od ojca i matki. Mają być stanowczy i
życzliwi w swojej dyscyplinie i mają pracować
najgorliwiej, aby mieć zorganizowane, sprawne
gospodarstwo domowe, aby aniołowie niebiescy
mogli być do niego przyciągnięci w celu
przekazania pokoju i aromatycznego wpływu."(1)

Rodzina nie jest odporna na ataki Szatana. „Ten
czujny wróg jest w każdej chwili gotowy, by wtrącić
się w każdy dział gospodarstwa domowego, zajrzeć
na każdą ulicę naszego miasta, do kościołów, rad
narodowych, sądów. Jest zamieszany w oszustwa,
uwodzenie, rujnowanie dusz i ciał mężczyzn, kobiet i dzieci, rozbicie rodzin, zasiewanie nienawiści, zawirowania, spory, podburzanie, morderstwa.
A świat chrześcijański zdaje się odnosić do tych
rzeczy tak, jakby to Bóg je powodował. Szatan
nieustannie próbuje przezwyciężyć Boży lud przez
łamanie barier, które oddzielają ich od świata.(3)

“Wiele zależy od ojca i matki”

Co myślisz?
1. Biblia mówi, “doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość” (Jak. 1:3). Przypomnij
sobie doświadczenie, kiedy Bóg pozwolił, by kryzys uderzył w twoją rodzinę na dobre?
2. Dlaczego szatan uderza w rodziny?
1. Ellen G. White, Chrześcijański dom
2. Ellen G. White, Christ’s Object Lessons
3. Ellen G. White, Wielki Bój

I Sam. 17:12-29

Dowody
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Nie zostawiaj kamienia bez zmian

Relacje rodzeństwa należą do najbardziej złożonych relacji. Jest to trudny typ relacji, o którym
Biblia mówi ze specyficznymi detalami. Złe
zarządzanie emocjami Kaina w stosunku do Abla
doprowadziło do pierwszego zarejestrowanego
morderstwa popełnionego przez ludzkość. Ta
biblijna relacja służy jako potężne studium
przypadku, w jaki sposób aprobata i sprzeczność
mogą wywołać irracjonalne reakcje, w szczególności między braćmi.

Relacje rodzeństwa należą do
najbardziej złożonych relacji.

Dolina Elach ma wyjątkowe znaczenie dla pojawienia się biblijnej postaci Dawida. To właśnie tam
napotyka i pokonuje giganta z Gat, Goliata.
Filistyńska armia spotyka się z przygotowaniem
strategicznym i precyzją doświadczonego pasterza
- jego bronią do wyboru jest "pięć gładkich kamieni" (I Sam. 17:40). Bliższe śledztwo ujawnia, że choć
walka fizyczna przedstawia znaczną warstwę
przeciwności, to jednak dodatkowa presja
rodzeństwa czai się w tle.
Dialog pomiędzy Dawidem i Eliabem (wers 28,29),

najstarszym z synów Jessego, ukazuje wrogość.
Dawid jest wystarczająco dorosły, by walczyć, ale
nie jest w odpowiednim wieku, by dołączyć do
armii Izraelskiej. Co więcej, jego życiorys działań
wojennych nosi jedynie obowiązki pasterza. Choć
Dawid jest przekonany, że jest w stanie dopasować
się do wielkiego olbrzyma, mało prawdopodobny
świadek kwestionuje jego motywy. Kto lepiej go
pokieruje niż jego starszy brat? Jeśli Eliab nie
może być przekonany o zdolności i szczerości
Dawida, to dlaczego ktoś inny miałby być?
Dla Dawida, bitwa zaczyna się przed doliną, a
jednak "nie oddał złem za zło; miękką odpowiedzią
odwrócił gniew swego brata". Ci, którzy działają
publicznie, muszą się oswoić z myślą, że zawsze
będą spotykać się ze sprzeciwem, często ze strony
osób, od których mieli powody, by oczekiwać
pomocy i wsparcia. Muszą jednak pokornie
kontynuować swoją pracę, nie tylko w obliczu
gróźb swoich wrogów, ale także potknięć i
podejrzeń ich przyjaciół."
Nic nie zostałoby osiągnięte dzięki pochopnej
reakcji, ale wszystko mogłoby być zagrożone, gdyby
stało się kluczowym punktem. Bitwa, którą
wygrywa Dawid w tej rywalizacji z rodzeństwem, to
dopiero początek zwycięstwa, które odniósłby tego
dnia. W konfrontacji często rzucamy emocjonalnymi kamieniami słów. Ale zwycięstwo Dawida uczy
nas praktykowania powściągliwości.

Jer. 1:5

W praktyce
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Jak zostać

Kwiat, tak jak nasze życie, zaczyna jako małe
nasionko zasadzone pomiędzy innymi. Od samego
początku, Bóg wiedział przez co będzie musiało
przejść w procesie wzrastania. Zalety gleby, słońce
oraz deszcz obficie dostarczają wszystkiego, czego
potrzebuje do wzrostu. Wichury i opady deszczu,
wyrzucanie na nie śmieci oraz depczące stopy
obojętnych ludzi, którzy nie dostrzegają ich
wartości, to tylko kilka rzeczy, które czynią rośliny
bardziej wytrzymałymi.

Bóg wie, jak sprawić, by nasze różnice działały tak,
by wszystko szło pięknie! To niesamowita rzecz,
gdy można zbierać różne rodzaje kwiatów i układać
je w ogrodzie lub wazonie, aby stworzyć najpiękniejszą kompozycję. Różne gatunki, kolory,
kształty, rozmiary i zapachy uzupełniają się
wzajemnie. Niektóre rodziny rozpadają się ze
względu na różnicę ras, kultur lub odcieni skóry.
Czasem w grę wchodzi opieka zastępcza lub
adopcja. Jeśli wszyscy pamiętają, aby polegać na
Bogu i być mu posłuszni, On pomoże im zdobyć
całą potrzebną im siłę i stabilność.

Bóg wielokrotnie spuszczał deszcz
błogosławieństw na tych, którzy
wierzą.

Możecie się zastanawiać, jaka jest wasza wartość,
gdy jesteście wychowywani wśród waszej rodziny
kwiatów. Bóg stworzył je nie tylko dla piękna.
Niektóre kwiaty są jadalne, mają cele lecznicze,
odgrywają ważną rolę w naszych tradycjach
związanych zarówno z radosnymi, jak i ponurymi
okazjami, zapewniając spokój, komfort i radość,
zmniejszają stres i łagodzą niepokój. Jeśli Bóg
może mieć cel dla kwiatu, to na pewno ma go też
dla ciebie, nawet jeśli nie jesteś pewien, co to jest
(Jer. 29:11)

W chrześcijańskich domach, popularne motto i
praktyka brzmi: “Rodzina, która modli się razem,
zostaje razem.” Moc jest w modlitwie, a zjednoczenie w modlitwie wstawienniczej w naszych jednostkach rodzinnych jest najlepszą rzeczą, jaką można
zrobić, aby wzmocnić wiarę i wzmocnić każdego
członka rodziny. Bóg chce, abyśmy się rozwijali,
abyśmy byli najlepsi, więc jeśli będziemy trzymać
nasze twarze zwrócone ku górze do Syna i poprosimy Go o Jego błogosławieństwa, a następnie
będziemy czekać na Niego oczekując z wiarą,
otrzymamy je (Łuk. 12:27, 28).

Czy czujesz się tak, jakby nie było nikogo, kto
mógłby cię kochać i wspierać; tak jakbyś nikogo nie
obchodził? Jeśli tak się czujesz w życiu, powinieneś
wiedzieć, że masz Ojca, który cię kocha i który jest
gotów uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby ci
się udało w tym życiu i abyś był u jego boku w
następnym (Jan 15:5; Hebr. 13:5; 1 Jan 3:1).

Łuk. 16:13
Rzym. 6:16

Punkt widzenia
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Rodzinna tkanina

Jako ludzie, musimy budować silne relacje z innymi i z naszym Stwórcą. Rodzina jest reprezentacją
Bożej miłości i możemy zobaczyć tę miłość w
każdym członku rodziny. Poświęcenie, miłość,
przebaczenie i wytrwałość, których potrzeba, by
utrzymać zdrowe relacje rodzinne, jest bezpośrednim odzwierciedleniem relacji między naszym
niebiańskim Ojcem i naszym Zbawicielem, Jezusem
Chrystusem. Tkanina Bożej rodziny składa się z
niezliczonych nici różnych rodzin, które wierzą i
dokonały wyboru, aby nadal żyć z miłością. Bóg
jest zadowolony z rodzin, które są hojne, uprzejme
i pełne szacunku dla prawa miłości (Dz. 10:1-28).

Jezus jako nasz Pośrednik, oddał samego
siebie, najlepszy dar, jakiego
doświadczyła nasza ludzka rasa.

Biblia mówi o Korneliuszu i jego rodzinie, stwierdzając: "On i cała jego rodzina byli pobożni i
bogobojni; hojnie oddawał się potrzebującym i
regularnie modlił się do Boga" (Dz. 10:2, NIV).
Korneliusz i jego rodzina są przykładem tego, co

my, jako wierzący, chcemy naśladować. Jego życie
modlitewne i pokorna natura uczą nas, że Bóg jest
zadowolony z rodzin, które modlą się codziennie i
opiekują się potrzebującymi, tymi z dolegliwościami fizycznymi, bezdomnymi, osieroconymi oraz
tymi, którzy mają opóźnienia w rozwoju i problemy
ze zdrowiem psychicznym. Bycie częścią Bożej
rodziny sprowadza się do naszej zdolności do
utrzymywania intymnej relacji z Bogiem poprzez
modlitwę i bycie miłym dla innych.
Jezus zapłacił najwyższą ofiarę za nasze grzechy i
pozwolił Bogu przebaczyć nam i pojednać nas z
samym sobą. Jezus jako nasz Pośrednik, oddał
samego siebie, najlepszy dar, jakiego doświadczyła
nasza ludzka rasa. Jako Syn Boży, Jezus dał nam
możliwość stania się częścią rodziny Boga bez
względu na nasze pochodzenie etniczne, biologię
czy tradycję. Na krzyżu Jezus powiedział: "Przebacz
im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łuk. 23:34). Nie
mamy pojęcia, czego potrzebował Bóg, aby nam
przebaczyć i oddać Jezusa, aby ponieść grzechy
świata. W Janie 3 jesteśmy zaproszeni, aby wierzyć
i otrzymać życie wieczne. Zaproszenie do bycia
częścią Bożej rodziny jest otwarte dla wszystkich,
którzy wierzą. Istnieje odpowiedzialność, która
wiąże się z byciem część każdej rodziny. Wszyscy
mamy swoją rolę do odegrania.

Co myślisz?
1. Jakie są cechy charakterystyczne, które są unikalne dla Twojej rodziny, którymi się
cieszysz? Czy są jakieś cechy Twojej rodziny, które chciałbyś zmienić?
2. Przed jakimi wyzwaniami stanąłeś po podjęciu decyzji o byciu częścią Bożej rodziny?

I Król. 15:1-4

PIĄTEK | 14 CZERWCA

Odkrywanie

Śladami twojej rodziny

Podsumowując
Historia pokazuje, że złe wybory dotarły do
naszego potomstwa. Z powodu wielu wspaniałych
biblijnych i osobistych przykładów, na które
możemy patrzeć, mamy moc przełamywania
przekleństw pokoleniowych poprzez prostą zmianę
drogi, którą podążamy. Wszyscy mamy pewien
rodzaj dynamiki rodzinnej, która ukształtowała to,
kim jesteśmy. Kiedy przeżywamy burze rodzinne i
staramy się razem wzrastać w wierze, musimy
pamiętać, że istnieje Bóg, który pragnie nas zbawić
i chce, byśmy odtworzyli rodzinę w niebie, tak
byśmy stali się przykładem, jak być rodziną
kochającą Boga.

Pomyśl nad tym
Porozmawiaj z kimś, kto miał kłopotliwe
życie rodzinne i który był w stanie
przezwyciężyć przełamując przekleństwo
pokoleniowe i zmieniając kierunek swojego
życia pod przewodnictwem Boga.
Wypisz 5 rodzinnych sytuacji, które mogą
doprowadzić dziecko do buntu w dzisiejszym
świecie.
Przestudiuj historię Jakuba w Biblii i
odnotuj, w jaki sposób jego wybory i wybory
innych w rodzinie wpłynęły na jego żonę i
dzieci.
Pomyśl o innej metaforze oprócz kwiatu jako
paraboli ludzkiego wzrostu.
Pomyśl o własnej podróży i jak twoje życie i
rodzinne sytuacje wzmocniły cię. Jak możesz
to wykorzystać by pomóc innym?

studiuj w połączeniu z I Mojż. 29-31; I Król. 15
Ellen G. White, Prophets and Kings, chap. 7, “Jeroboam,” pp. 99–108;
Child Guidance, pp. 530, 531. “Parenting,” Focus on the Family,
https://www.focusonthefamily.com /parenting.

