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FOKUS: Način na koji živimo svoje živote pred svojom djecom utječe na njihov život. Djeca gledaju je li
naša ljubav prema Bogu iskrena i strastvena te to utječe na njihovu odluku da slijede Krista.
UVOD: Djeca u obiteljima u kojima su roditelji posvećeni i odani Bogu puno će vjerojatnije i sama
jednoga dana slijediti Isusa i postati predani kršćani, nego ona čiji roditelji nisu bili predani.
ČITANJE:
„Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom
dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti i danas naređujem, neka ti se urežu u srce.
Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i
kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak, i neka ti budu kao zapis na očima! Ispiši ih na dovratnicima
kuće svoje i na vratima svojim!“ (Pnz 6,4-9)
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Izr 22,6; Mt 22,36-38; Pnz 6,5; Pnz 6,4; Zah 7,12-14; Hoš 4,6; Jak 1,22-24; Iv 14,21; Iv 15,10; Pnz 6,6;
Pnz 6,20-25; Pnz 6,10-19
RAZGOVOR:
1. Zašto je važno da djeca vide kako je život s Bogom i ljubav prema njemu naše osobno iskustvo?
2. Na kome leži odgovornost svakodnevnog podučavanja djece o Bogu?
3. Što znači da moramo pažljivo živjeti u ovom svijetu?
4. Na koje stvari moramo obratiti pozornost dok živimo svoje kršćanske živote kao svjedočanstvo svojoj
djeci?
PRIMJENA:
Budi pažljiv/a kako živiš svoj život pred svojom djecom. Neka djeca vide da je tvoj odnos s Bogom iskren i
pun ljubavi kako bi se na njih prenjelo to predanje i ta strast. Posveti vrijeme kako bi podučio/la svoju
djecu Božjoj riječi i njezinim načelima.
MOLITVA:
Traži Boga mudrost kako bi mogao/la biti uzor svojoj djecu u djelima, riječima i stavovima koji se prenose
na njih.

