Žehnaj svoje deti
„... no ten, čo seje spravodlivosť, získava opravdivú odmenu.“ Príslovia 11,18

Pozorne si všímaj, či sú tvoje deti:
radostné a vďačné, „Veselé srdce rozjasňuje tvár.“ Príslovia 15,13; „Čokoľvek robíte, robte
z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu
dedičstvo.“ Kolosanom 3,23-24
tvorcami pokoja, „A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený a ktokoľvek sa poníži, bude
povýšený.“ Matúš 23,12; „Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný,
daj mu piť vody; tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ťa odmení.“
Príslovia 25, 21-22
pravdovravné, „Králi majú v obľube spravodlivé pery, milovaný je ten, čo hovorí pravdu.“
Príslovia 16,13
poslušné, „Syn môj, počúvaj otcovo napomenutie a neopusti naučenia svojej matky, lebo oni
sú pôvabným vencom na tvojej hlave a náhrdelníkom na tvojom krku.“ Príslovia 1,8-9;
Leviticus 26, verše 3,5,9,12
podriadené autoritám, úctivé, „Podriaďte sa teda Bohu... Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži
k vám“ Jakub 4,7-8; „Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá
Hospodin, tvoj Boh.“ Exodus 20,12
plné príjemných slov, rozvážnej reči, „Príjemné slová sú ako medový plást.“ Príslovia 16,24;
„Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas.“ Príslovia 25,11;
„Jazyk spravodlivého je číre striebro.“ Príslovia 10,20.
úctivé v cirkvi, Izaiáš 58,13-14
láskavé, jemné, súcitné, „Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom.“ Filipanom 4,5;
1. Petra 3,8-11
usilovné, „Ale ruka usilovných obohacuje.“ Príslovia 10,4; „Ruka usilovných bude vládnuť, ale
lenivosť vedie k nútenej práci.“ Príslovia 12,24; „Videl si muža zručného v práci? Bude stáť
pred kráľmi, nebude slúžiť obyčajným ľuďom.“ Príslovia 22,29
ochotné dávať alebo podeliť sa, „Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda...“ Príslovia 11,24;
„Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť
s inými. Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli
skutočný život.“ 1. Timotejovi 6,18-19
Odmeň pozitívne správanie!

