
WYCHOWANIE NASTĘPNEGO POKOLENIA MA ZA CEL ŻYCIE KOŚCIOŁA

Lekcja piąta

Droga ustanowiona przez Boga
polega na zdobywaniu domostw

Wersety biblijne: Dz 2,39; Joz 24,15; Rdz 7,1; Wj 12,3; 2 Sm 6,11; Łk 19,9; Dz 16,31;
1 Kor 7,14; Ef 1,4-5.

I. Mówiąc o postępowaniu zgodnie z drogą ustanowioną przez Boga i jej praktykowaniu
w celu głoszenia ewangelii musimy pamiętać o komórce Bożego zbawienia; Boża obietnica
zbawienia za komórkę uznaje domostwo, a nie pojedynczą osobę – Dz 2,39; 16,31:
A. Jeśli mówimy o życiu wiecznym, Biblia za komórkę obiera nie domostwo, lecz pojedynczą

osobę; jeśli natomiast mowa jest o zbawieniu, zbawiane są całe domostwa – 1 J 5,12; Rdz
7,1.

B. Mamy nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli zdobywać się na dodatkowy
wysiłek, by doprowadzić dzieci, które rodzą się w kościele, do zbawienia i ratować ich od
świata; bądźmy pewni tego, że dzieci, które urodziły się w naszych cielesnych rodzinach,
narodziły się również na nowo i należą do naszej rodziny duchowej – Ps 87,5; 2 Tm 1,5.

C. To, czy kościół uczyni krok naprzód w pokoleniu po nas następującym zależy od tego, czy
przyprowadzimy własne dzieci do Pana; jeśli utracimy te, które nam się urodziły, kolejne
pokolenie przestanie istnieć – Ps 127,3-5:
1.Jeśli kolejne pokolenia tych, którzy urodzili się w kościele będą stać niewzruszenie oraz

jeśli wzrośnie liczba osób, które przyjdą z zewnątrz, kościół będzie silny i wzrośnie
liczebnie – 2 Tm 1,5.

2.Nigdy nie zradzajmy dziecka, by je potem utracić; dzieci, które nam się urodziły, muszą
się narodzić na nowo – Ps 127,3.

D. Obecnie spotkania dla dzieci pełnią również rolę przyprowadzania wielu rodzin
niewierzących; naszym celem nie są jedynie dzieci, chcemy dotrzeć przez nich do ich
rodziców, braci i sióstr.

II. Podstawowa zasada w Biblii brzmi: Bóg zbawia ludzi całymi domostwami:
A. W Starym Testamencie:

1.Cały dom wszedł do arki – Rdz 7,1; 1 P 3,20.
2.Cały dom został obrzezany – Rdz 17,12-13.
3.Jeden baranek paschalny był przeznaczony dla jednego domostwa – Wj 12,3-7.
4.Ród kapłański wiązał się z domostwem – Lb 18,1.11.
5.Zbawienie domostwa nierządnicy Rachab – Joz 2,19; 6,17.
6.Błogosławieństwo spoczywało na domostwie – 2 Sm 6,11.
7.Cały dom ucztował – Pwt 12,7; 14,26.

B. W Nowym Testamencie:
1.Domostwo Zacheusza – Łk 19,9.
2.Domostwo arystokraty – J 4,53.
3.Domostwo Korneliusza – Dz 10,2; 11,14.
4.Domostwo Lidii – 16,15.
5. Domostwo strażnika więziennego – w.31.
6. Domostwo Kryspusa – 18,8.
7.Obietnica Ducha złożona wam i waszym dzieciom – 2,39.
8.Pokój domowi – Łk 10,5-6.
9.Domostwo Stefanasa – 1 Kor 1,16.
10. Domostwo Onezyfora – 2 Tm 4,19; 1,16.

III. W Biblii głowa rodziny niesie przed Bogiem szczególną odpowiedzialność
przyprowadzenia całego domostwa do Pana i do służby Mu; głowa rodziny może
decydować za całe domostwo – Joz 24,15:



A. Ogłośmy z wiarą, że podjęliśmy decyzję, iż nasza rodzina będzie oddawać cześć Bogu i wierzyć
w Pana; jeśli będziemy sprawować powierzoną nam władzę i pójdziemy jako pierwsi, nasze
dzieci na to przystaną – 2 Kor 4,13; zob. Mk 2,4-5.

B. Domostwo jest nasze i mamy prawo podjąć decyzję o tym czy dom ten będzie służyć Panu;
jeśli zajmiemy takie stanowisko, wszyscy, którzy nam podlegają, przyjdą do Pana; nie
obiorą oni innej drogi – zob. 1 Kor 11,3.

IV. Zbawienie domostwa to jedna z największych zasad, jaka obowiązuje w Biblii; jak tylko
zostaniemy zbawieni, całe nasze domostwo powinno zostać zbawione; najpierw musimy
się sami opowiedzieć twardo za Panem, potem w całym domostwie dokona się zmiana –
7,14:
A. Osoby zaproszone na spotkanie kościoła przychodzą same; jeśli natomiast odwiedzamy

ludzi w ich domach, dotrzemy do całego domostwa – Łk 19,5-9.
B. Jedna z największych bolączek w protestantyzmie to lekceważenie młodszego pokolenia;

młodszemu pokoleniu pozwala się na wybór własnej wiary – Prz 22,6.
C. Możemy egoistycznie modlić się o zbawienie swoich dzieci; niedobrze jest nie modlić się

o własne dzieci, lecz równie niedobrze jest, gdy jesteśmy całkowicie zaabsorbowani
modlitwą za nich i podchodzimy do tego egoistycznie; probierzem dla nas jest zbawienie
naszych dzieci i ich dobro duchowe – 11,25.

D. Powinniśmy wychowywać swoje dzieci zgodnie z Pańskim nauczaniem; to nasz obowiązek
i powinniśmy się tym zajmować; ostatecznie ich zbawienie i szukanie przez nich Pana
zależy od wiecznego wyboru Bożego i przeznaczenia – Ef 1,4-5.


