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"Oni rzekli: „Wierz w Pana Jezusa, a zostaniesz wybawiony, ty i twój dom”." 

- Dzieje 16:31 

 

_______________________________________________________ 

 

     Rodzina jest najmniejszą komórką w cywilizowanym społeczeństwie. Jest fundamentalnym i 

podstawowym budulcem naszego świata.  To właśnie w rodzinie, kształtuje się czyjaś osobowość i 

postrzeganie życia.  Tak więc, jeśli chcemy doprowadzić aby wola Boża działa się jak w niebie tak i na 

ziemi, nie ma lepszego miejsca niż dom do rozpoczęcia tego procesu   Mądry człowiek napisał: 

     

"Ćwicz chłopca stosownie do drogi, która jest dla niego; nie zboczy z niej 

nawet wtedy, gdy się zestarzeje " - Księga Przysłów 22:6  

 

Podstawa 

     

     Wiele dobrych rad opartych na Biblii, dotyczących idealnej rodziny i "ról" jakie mają odgrywać 

poszczególni członkowie rodziny, dostępne są w wielu różnych źródłach.  Było by dobrze, gdyby każdy z 

nas rozważył i zastosował te rady zgodnie z prostymi i otwartymi naukami Jezusa.  Na przykład, bez 

względu na podaną radę dotyczącą uległości i posłuszeństwa, należy pamiętać że absolutna uległość i 

posłuszeństwo należy się tyko Ojcu.   

 

     Jednak w tym artykule przejdziemy bezpośrednio do źródła, do fundamentu na którym oparte są 

inne rady, ponieważ rodzina to nie tylko osoby, które muszą odgrywać pewne role.  Jesteśmy kimś więcej 

niż aktorami.  Przede wszystkim jesteśmy dziećmi Bożymi i dziedzicami Królestwa Bożego. (List do 

Rzymian 8:16-17) Jezus powiedział:  

 

"Ale wy nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, 

natomiast wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie 

waszym ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten niebiański." - Mateusza 23:8-

9 

 

     Zgodnie z powyższym, każdy członek twojej rodziny, niezależnie jaką role w niej odgrywa, jest 

twoim duchowym bratem. [Ci, w rodzinie, którzy jeszcze nie uznali siebie za synów Bożych ani nie przyjęli 

Jego zaproszenia, nadal pozostają dziećmi naszego Ojca, na wet jeśli są zbuntowani i duchowo ślepi.  

Skoro Bóg ich tak traktuje, to my także powinniśmy dążyć ich braterską miłością i szacunkiem.] Biorąc pod 

uwagę słowa Jezusa, mąż i żona są braćmi w Chrystusie.  Rodzice i dzieci są braćmi w Chrystusie.  I 

także, dzieci między sobą są braćmi w Chrystusie. To oznacza, że pod względem postawy w rodzinie, dla 

każdego z nas "wzorem" jest Jezus Chrystus z Nazaretu.   

 

      



Podczas swojej służby, Jezus pokazał jak duch powinien oddziaływać, na każdego, bez względu 

jaką rolę pełni w rodzinie.  Na przykład, kochał swoich uczniów, podobnie jak ojciec: 

 

"Tak jak Ojciec umiłował mnie, a ja umiłowałem was, pozostańcie w mojej 

miłości. Jeżeli będziecie przestrzegać moich przykazań, to pozostaniecie w 

mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca i pozostaję w jego 

miłości."- Jan 15:9-10         

 

     Troszczył się o swoich uczniów, podobnie jak mąż troszczy się o żonę:  

 

"Mężowie, wciąż miłujcie swe żony, jak też Chrystus umiłował zbór i wydał 

zań samego siebie, żeby go uświęcić, oczyszczając go kąpielą wodną przez 

słowo, by móc stawić przed sobą zbór w jego okazałości, nie mający plamy 

lub zmarszczki, lub czegoś takiego, ale żeby był święty i bez skazy." - 

Efezjan 5:25-27  

                 

     Ukorzył się i podał przykład postawy odpowiedzialnej żonie i mądremu mężowi.(Efezjan 5:21): 

 

"Następnie nalał wody do miednicy i zaczął myć uczniom nogi oraz 

osuszać je ręcznikiem, którym był przepasany." - Jana 13:5 

 

"A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn 

podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg 

był wszystkim dla każdego." - 1 List do Koryntian 15:28 

 

     Współczuł i chronił swoich uczniów, tak jak matka swoje dzieci: 

 

"„Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca proroków i kamienująca tych, którzy 

zostali do niej posłani — jakże często chciałem zebrać twoje dzieci, jak 

kokoszka zbiera swe kurczęta pod skrzydła! Ale wyście tego nie chcieli."- 

Mateusza 23:37 

 

     Był także posłuszny jak dziecko: 

 

"Dlatego Jezus im rzekł: „Kiedy już uniesiecie w górę Syna Człowieczego, 

wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic nie czynię z własnej inicjatywy, ale 

wszystko mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest 

ze mną; nie pozostawił mnie samego, ponieważ zawsze czynię to, co się 

jemu podoba”."- Jana 8:28-29 

 

     Bez względu na to, jaką rolę odgrywa każdy z nas w rodzinie, możemy brać przykład z ducha 

jakiego przejawiał Jezus. Powinniśmy przejawiać umysł Chrystusowy (1 Kor 2:16), a umożliwi nam to 

czynienie woli Ojca, w sposób jaki on sobie tego życzy.  Kiedy nie wiemy jak postąpić, możemy zadać 

sobie pytanie "Co zrobił by Jezus w tej sytuacji?" Następnie postąpić zgodnie z duchem jakiego On 

przejawiał.  W ten sposób - tak jak powiedział Jezus - pozwalamy się prowadzić przez Ducha prawdy, 

którym się posługuje w celu spełniania swoich zamiarów i myśli: 

 

"Kiedy jednak ten przybędzie — duch prawdy — wprowadzi was w całą 

prawdę, bo nie będzie mówił sam z siebie, lecz będzie mówił to, co słyszy, i 

oznajmi wam to, co nadchodzi. Ten otoczy mnie chwałą, ponieważ otrzyma 

z tego, co moje, i wam to oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 

Właśnie dlatego powiedziałem, że otrzymuje z tego, co moje, i wam to 

oznajmia. "- Jana 16:13-15 

 

     



     Jeśli będziemy postrzegać członków naszej rodziny jako duchowych braci, będzie mało 

prawdopodobne, że będziemy ich wykorzystywać bądź im ubliżać.  Również taka postawa będzie nas 

powstrzymywać od krzyczenia, wyzywania, przemocy fizycznej, kradzieży, kłamstwa, zdrady i odrzucenia.  

 

     Niestety, niektórzy czują zbyt wielką swobodę jako głowy rodzin.  Myślą, że dom to miejsce w 

którym "mogą zrzucić maskę" i że tak powiem, "być sobą".  W takim przypadku, można powiedzieć, że 

sposób traktowania żony w domu jest odbiciem jego prawdziwego "ja" - pokazuje jego prawdziwy charakter 

- bez względu na to w jaki honorowy sposób zachowuje się w pracy czy w zborze.  To samo można 

powiedzieć o żonie i dzieciach.  Sposób w jaki traktujemy się na wzajem w domu - a nie nasza gorliwość 

religijna czy kultura osobista - najlepiej pokazuje, jacy tak naprawdę jesteśmy. 

 

     To nie znaczy, że nie możemy zrelaksować się w domu.  Musimy mieć pewien poziom komfortu i 

swobody w naszym otoczeniu.  Ale nie powinniśmy brać za rzecz oczywistą naszej odpowiedzialności jako 

braci Chrystusa, aby pokazać życzliwość i szacunek do siebie nawzajem w domu. Istnieją poważne 

konsekwencje jeśli nie uwzględnilibyśmy tej rady:      

     

"Wtedy i oni odpowiedzą tymi słowy: ‚Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym 

lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i ci nie 

usłużyliśmy?’ Wtedy odpowie im tymi słowy: ‚Zaprawdę wam mówię: W 

jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej 

nie uczyniliście tego mnie’. I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do 

życia wiecznego”.- Mateusza 25:44-46     

 

     Te słowa mocno nam uświadamiają, że sposób, w jaki traktujemy naszych członków rodziny jest 

równoznaczny z tym jak traktujemy samego Jezusa Chrystusa.  Takie spojrzenie będzie wpływać na to aby 

traktować każdego członka naszej rodziny z szacunkiem i godnością, tak jak jednego z braci Chrystusa!  

 

Miłość Bez Hipokryzji 
 

   Jako bracia w Chrystusie, podajemy następującą radę: 

         

"Miłość wasza niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do tego, co 

niegodziwe, lgnijcie do tego, co dobre. W miłości braterskiej żywcie jedni 

do drugich tkliwe uczucie. Przodujcie w okazywaniu sobie nawzajem 

szacunku. "- List do Rzymian 12:9-10 

 

".A oczyściwszy swe dusze dzięki posłuszeństwu prawdzie, czego 

wynikiem jest nieobłudne uczucie braterskie, jedni drugich żarliwie, z serca 

miłujcie.  Dano wam bowiem nowe zrodzenie, nie ze zniszczalnego, lecz z 

niezniszczalnego nasienia, przez słowo Boga, który żyje  i trwa.". - 1 Piotra 

1:22-23 

 

     Hipokryzja jest definiowana następująco:  " Fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub 

sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie 

serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych 

rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści." Jest to w istocie, życie poza prawdą. Nie jest 

prawdą dla samego siebie jak i dla innych.    

 

    Hipokryzja nie jest nieodłączną cechą w społeczeństwie. Wiemy to, ponieważ dzieci reagują 

naturalnie i autentycznie w swoim środowisku, chyba że są odpowiednio przeszkolone lub nauczone 

reagować inaczej. Tak więc, hipokryzja powstała przez zachowania kreowane w społeczeństwie, takie jak 

powyżej wymienione.  Jest to niemal gwarancją niezgody w rodzinie, ponieważ rodzi nieufność, tłumi 

komunikację utrudnia miłość i ostatecznie prowadzi do całkowitego rozpadu rodziny.  

 

     

 



 

 

 

Obłudne życie także hamuje duchowy rozwój. A długotrwała hipokryzja go zabija.  Choć ktoś może 

pomyśleć, że "łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić", to w rzeczywistości prowadzenie się w taki sposób, może 

wywrzeć ogromne piętno na naszej stabilności emocjonalnej, ponieważ wymaga ciągłego sprawdzania, " 

czy nikt nie patrzy". Pokazujemy tym brak szacunku dla ducha Bożego, który mieszka w każdym z nas. (1 

Koryntian 3:16, 1 Koryntian 6:19) 

 

     Podając radę rodzicom, Paweł napisał:  

 

"A wy, ojcowie, nie drażnijcie swych dzieci, ale je wychowujcie, karcąc je i 

ukierunkowując ich umysły zgodnie z myślami Jehowy". - Efezjan 6:4 

 

    Życie w hipokryzji jest irytujące dla dzieci, które szybko tracą szacunek dla takich rodziców i dla 

ich przekonań religijnych. Dzieci zdają się mieć wrodzoną zdolność do wyczuwania hipokryzji, być może 

dlatego, że nie posiadają tak bogatego bagażu doświadczeń życiowych, które mogłyby im to uniemożliwić. 

Dostrzegając postawę rodziców mogą odwrócić się od Boga i zacząć prowadzić "podwójne życie" wierząc 

że religia to nic innego niż fantazja rodziców, w którą sami nie wierzą.  Tacy rodzice nie powinni być 

zaskoczeni, gdy odkrywają, iż ich dzieci mają sekretne życie, zażywają narkotyki, prowadzą się rozwiąźle 

lub używają wulgarnej mowy.  

 

     Z drugiej strony, mądry i kochający rodzic ukazując, że żyje otwarcie i uczciwie, pokaże swoim 

dzieciom, że zawsze mogą czuć się bezpiecznie i przyjść do nich z pytaniami bez względu na to czy są to 

trudne czy bardzo osobiste pytania.  Uczciwe życie rodziców obejmuje ukazywanie swoich niedociągnięć 

dzieciom, a nie ukrywanie ich pod "płaszczykiem" i mniemanie że w ten sposób uchronią je przed realiami 

życia.  W ten sposób, rodzice uczą dzieci na podstawie swoich przeżyć jak podejmować mądre decyzje, 

zamiast biegać za nimi i "sprzątać bałagan" po ich złych decyzjach.   

 

     Wszystko w rodzinie powinno odpowiadać radzie Jezusa: 

 

"Niechże wasze słowo Tak znaczy Tak, wasze Nie — Nie; gdyż co jest 

ponad to, jest od niegodziwca." - Mateusza 5:37 

 

     Ta rada w szczególności może przynosić korzyść, w domu podzielonym pod względem duchowym. 

Mimo, iż mogą istnieć różnice w poglądach czy w przekonaniach religijnych, uczciwość i otwartość może 

nadal istnieć i przenikać do rodziny.  W rzeczywistości, chęć "przekształcenia" kogoś przynosi odwrotny 

skutek. Mądrzejszym posunięciem będzie wspieranie w śród członków rodziny uczciwej i otwartej 

komunikacji, bez obaw o atak, rozliczania lub osądzania.  Pamiętaj, że prawdziwe duchowe przebudzenie 

przychodzi tylko z samorealizacji, gdy dana osoba sama jest w stanie dostrzec prawdziwy przekaz dobrej 

nowiny. Trudno jej to dostrzec, gdy ta wiadomość jest przekazywana w potępiającym tonie.  

 

     Możemy budować zaufanie w naszym domu, przejawiając w praktyce "umysł Chrystusowy" i 

pokazywanie że "nasze tak, znaczy tak".  Dzięki takiej postawie możemy stworzyć grunt pod nasionka 

prostych i otwartych nauk Jezusa, które za jakiś czas mogą zacząć kiełkować i może rozwinąć się w nich 

nadzieja usynowienia.  

 

"Niebiańska" Atmosfera 

     

     "Ściągnięcie" woli Bożej do naszych domów oznacza, że atmosfera i nastroju w naszych domu 

powinna być odzwierciedleniem atmosfery i nastroju w niebie.  Może się to wydawać całkowicie nie do 

osiągnięcia, ale jednak jest to całkiem możliwe. Apostoł Paweł pokazał nam, w jaki sposób to uczynić.  Dał 

nam to, co wielu nazywa dziewięcioma owocami ducha, ale możemy równie dobrze nazwać je 

dziewięcioma zasadami życia w niebie, ponieważ są to owoce, które wynikają z osoby duchowej - tych 

którzy narodzili się z Ducha i są przez Niego prowadzeni.    

 



 

"Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna 

cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. 

Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo."- List do Galatów 5:22-

23 

 

     Możliwe że przejawiamy niektóre z owoców ducha w różnych sytuacjach, aby jednak stać się 

prawdziwymi duchowymi ludźmi, musimy postępować zgodnie z wszystkimi dziewięcioma przejawami 

ducha.  Musi się to stać naszym sposobem na życie - nie możemy od tego odbiegać.   

 

     Zauważmy, że wszystkie dziewięć przejawów ducha są pozytywne i budujące. Przypomina nam to 

rada Pawła skierowana do zboru w Filippi:  

 

"W końcu, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek zasługuje na 

poważne zainteresowanie, cokolwiek jest prawe, cokolwiek jest nieskalanie 

czyste, cokolwiek jest miłe, o czym tylko mówi się dobrze, jakakolwiek jest 

cnota i jakakolwiek jest rzecz chwalebna — to stale rozważajcie." - Filipian 

4:8 

 

     Jesteśmy zachęceni, aby utrzymać pozytywne samopoczucie.  Zamiast szukać tego, co jest nie tak 

z tym światem, powinniśmy znaleźć to, co jest słuszne, dobre, prawdziwe, cnotliwe i mówić o tych rzeczach 

w domu.  Na przykład, nasz Ojciec dał nam możliwość oglądania i doceniania, sztuki, muzyki i kultury. 

Chociaż niektóre z tych rzeczy są niekorzystne, to jednak nadal większość, przynosi zaszczyt i chwałę 

naszemu Stwórcy, buduje naszego ducha i przybliża nas do Ojca - inicjatora tych darów. 

 

     Również pomimo obecnych anomalii pogodowych i nie stabilności, świat fizyczny który nas otacza, 

może być źródłem radości i ciekawych odkryć.  O naszym świecie fizycznym, Psalmista napisał: 

 

"Otwierasz swą rękę i zaspokajasz pragnienie wszystkiego, co żyje." - 

Psalm 145:16 

 

     Badając nasz świat gołym okiem i przez "ucho" nauki, możemy dowiedzieć się wiele o potędze 

naszego Boga: 

 

"Albowiem jego niewidzialne przymioty — jego wiekuista moc i Boskość — 

są wyraźnie widoczne już od stworzenia świata, gdyż dostrzega się  je dzięki 

temu, co zostało uczynione, tak iż oni są bez wymówki;" - List do Rzymian 

1:20 

 

     To rodzice powinni zachęcać do czerpania wiedzy o muzyce, sztuce i nauce.  Dzieci powinny mieć 

możliwość poznawania naszego świata, ponieważ dzięki temu mogą dowiedzieć się wiele o naszym 

Stwórcy.   Nie powinno się tłumić chęci uczenia się i rozwoju. Sam Jezus polecił: 

 

"„Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż 

pukajcie, a będzie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, 

kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone." - Mateusza 

7:7-8 

 

     Wzmianki dotyczące nieba, które zostały podane w Biblii, pokazują, że muzyka, śpiew, piękno i 

wspaniałość, mają istotne znaczenie w niebie.  

"I usłyszałem odgłos z nieba jak odgłos wielu wód i jak odgłos potężnego 

gromu; a głos, który słyszałem, był taki, jak śpiewaków, którzy wtórują 

sobie na harfie, grając na swych harfach. I śpiewają jak gdyby nową pieśń 

przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami, i starszymi; i nikt nie 

zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy 

kupionych z ziemi." - Objawienia 14:2-3 

 



 

 

"Przeniósł mnie więc w mocy ducha na wielką i wyniosłą górę i pokazał mi 

święte miasto Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga i mającą chwałę 

Bożą. Blask jej był podobny do najdrogocenniejszego kamienia, jakby 

krystalicznie lśniącego kamienia jaspisu. Miała mur wielki i wyniosły i miała 

dwanaście bram, a przy bramach dwunastu aniołów, i były wypisane 

imiona, które są imionami dwunastu plemion synów Izraela."- Objawienia 

21:10-12 

 

"A budulcem jego muru był jaspis, miasto zaś było z czystego złota, 

podobnego do czystego szkła. Fundamenty muru miasta były 

przyozdobione wszelkim drogocennym kamieniem: pierwszy fundament to 

jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonyks, 

szósty sard, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty 

chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. Ponadto dwanaście bram 

to dwanaście pereł; każda z bram była z jednej perły. A szeroka ulica miasta 

to czyste złoto, jak przezroczyste szkło."- Objawienia 21:18-21 

 

    Nauka do korzystania z darów od naszego Stwórcy w dziedzinie sztuki, piękna, muzyki, kultury, 

daje nam orzeźwienie i umacnia nas, abyśmy byli w stanie kontynuować naszą doczesną podróż, 

oczekując naszego przyjęcia do nieba. Podczas gdy inni wybierają negatywny stosunek do świata : "my 

przeciwko nim" , my jako synowie królestwa i obywatele nieba powinniśmy pozwolić sobie na zbadanie tych 

kierunków w celu budowania ducha w domu.   

 

     Tak, żyjemy w dniach ostatnich tego systemu rzeczy, jednak ten system zmienia się na naszych 

oczach.  Ludzie budzą się i zrzucają stare łańcuchy przestarzałego systemu, który wiąże ducha i więzi 

umysł.  Synowie królestwa powinny być ambasadorami niebios, wpierającymi Jego ducha i Jego dobrej 

woli.  Nie możemy tego zrobić, jeśli nasz stosunek do życia jest oparty na smutku i zniechęceniu.   

 

     Rodzina jest podstawowym budulcem społeczeństwa.  Jeśli chcemy zmienić nasz świat, zacznijmy 

od naszego domu.  Jeśli uda nam się aby "wola boża działa się w niebie" jak i w naszych rodzinach, 

możemy zacząć falę nadziei, która prowadzić będzie do tsunami wiary a punktem kulminacyjnym tej fali, 

będzie zbawienie świata. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tym wzniosłym przedsięwzięciu. 

 

 

     Czekamy na wasze komentarze. 

 

 

"Elaia Luchnia" 
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