Ustąp pierwszeństwa
„I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę,
lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.” (Flp 2:3)
Kto ma pierwszeństwo przejazdu: olbrzymia ciężarówka czy malutki rower? W ruchu
drogowym nie ważne jest jak wielki jest pojazd, czy jest silniejszy, czy szybszy. Pierwszeństwo przejazdu regulują zasady ruchu. Znak ostrzegawczy: „Uwaga! Ustąp pierwszeństwa”, nakazuje kierowcy ciężarówki przepuszczenie o wiele mniejszego roweru.

Uwaga!

1.

Biblia też określa „zasady ruchu”. Chodzi oczywiście o zasady postępowania i sposób traktowania innych ludzi. Powyższy werset wyraźnie mówi,
że bez względu na to, kim jesteś, masz traktować inne osoby grzecznie i
z szacunkiem. Próżna chwała oznacza uważanie siebie za ważniejszego,
mądrzejszego, lepszego od innych.
Pomyśl o tym, czy nie byłoby pięknie ćwiczyć się w szanowaniu innych
osób: mamy, taty, babci, dziadka, rodzeństwa, nauczycieli? Jak możesz
zastosować się do słów Apostoła Pawła, gdy siedzisz przy stole i brakuje
miejsca dla osoby, która właśnie weszła do pokoju? Co zrobisz, gdy trzeba ustąpić młodszemu bratu lub siostrze?

USTĄP PIERWSZEŃSTWA
Przeczytaj uważnie rozmowy. Kto ustąpił pierwszeństwa? Pokoloruj na żółto
znak przy właściwej osobie.

2.

WYKREŚLANKA
Wykreśl wszystkie litery Ć F Z Ę, a odkryjesz ważne zdanie z listu do Efezjan
o ustępowaniu pierwszeństwa. Zapisz je.
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Dlaczego mamy tak postępować? Odczytaj odpowiedź, używając lusterka.

3.

ABRAM I LOT
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na pytania.

Wyruszył Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny
w trzody, srebro i złoto. Również Lot, który wędrował z Abramem,
miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo
dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór.
Wtedy rzekł Abram do Lota: „Niechże nie będzie sporu między mną a tobą
i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj
nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w
lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo”. I wybrał
sobie Lot cały okręg nadjordański. Tak rozstali się obaj ci mężowie. 1Mż (Rdz)
13:1–18
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