
SOBOTA | 27 KWIETNIA

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na
własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich
drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki!

Naszą ulubioną rodzinną rozrywką jest
pływanie z rurką. Od pięciu lat mamy
przywilej pracować jako misjonarze na
Filipinach. Jeśli trafi się wolny dzień, to
idziemy na plażę, zakładamy płetwy oraz
sprzęt i ruszamy odkrywać wspaniałe
istoty morskie. Uwielbiam szukać pod
wodą błazenków (które stały się
rozpoznawalne dzięki filmowi Gdzie 
jest Nemo?) Istnieje ich kilka odmian, 
a wszystkie łączy to, że występują w
pobliżu ukwiałów.
 
 
 
 
 
 
 
Ukwiały są dość niebezpieczne – mogą
poparzyć i tym sposobem nawet zabić
rybę. Błazenki są jednak odporne na ich
truciznę i najwyraźniej mają się świetnie
w ramionach ukwiału. Będąc razem,
chronią się wzajemnie; pomagają sobie.
Gdy tak o nich myślę,  to ta relacja
przypomina mi rolę, jaką każda osoba
odgrywa w strukturze rodzinnej według
Przypowieści Salomona. Każdy członek
rodziny ma za zadanie opiekować się,
słuchać, czuwać i pielęgnować cenne
więzi rodzinne.

Będąc razem ,  chronią się

wzajemnie ;  pomagają sobie .

MĄDRE SŁOWA  DLA  RODZIN

Przyp .  3:5-6 Wstęp

Jak to jest z  tą rodz iną?

W tym tygodniu przyjrzymy się różnym
radom Króla Salomona, dzięki którym
możemy mieć zdrowe, szczęśliwe rodziny.
Niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi
czy starzy, samotni czy w małżeństwie,
każdy z nas odgrywa w rodzinie swoją
specjalną rolę. Trzymając się tych mąd-
rych wskazówek, możemy spełniać Boży
plan co do naszego życia. Na etapie na
którym jesteśmy, wielu z nas będzie
zastanawiać się nie tylko nad swoimi
relacjami z rodziną (rodzicami czy
dziadkami), ale oczywiście również nad
wyborem odpowiedniego partnera. Lekcja
ta przedstawia więc pomocne wskazówki
dotyczące cech charakteru, których
powinniśmy szukać w przyszłym małżon-
ku. Kiedy będziesz ją rozważać, zastanów
się nie tylko nad cechami, których szu-
kasz w drugiej osobie (dla tych, którzy
jeszcze nie mają partnera) ale również
nad tym, jak ty sam możesz takie cechy
posiąść.
 
Ten tydzień to niejako zaproszenie do
wzrostu w Twoim związku z Chrystusem.
Gdy przybliżamy się do Jezusa, to stajemy
się też bliżsi sobie nawzajem w naszych
więziach rodzinnych. Każdy związek mię-
dzyludzki staje się o wiele bogatszy, kiedy
Jezus jest jego podstawą – szczególnie w
domu.

L E K C J A  5

Kazn. 3:1
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W Przypowieściach czytamy o mądrości, wiedzy i
zrozumieniu, a wszystko to ma swój początek w
bojaźni Pana. Kobieta z Prz. 5 ma wargi ociekające
miodem i mówi w sposób niezwykle pociągający
(Przyp. 5:3). Niemniej jednak cała ta pozorna pięk-
ność i atrakcyjność w końcu przynosi tylko gorzki
żal (Przyp. 5:4). Mężczyźni powinni trzymać się z
dala od takich kobiet. W Przyp. 5:3-14 Salomon
opisuje całe zło, które może spotkać tego, kto
ulegnie takiej pokusie i przypomina, że „Jej nogi
schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy
umarłych”. Do tego typu pokus powinno się pod-
chodzić ze szczególną ostrożnością. W wersecie 8
rada zamienia się w nakaz: „Daleko od niej chodź
swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu”;
trzymaj się od niej z daleka, żebyś nie musiał
żałować przez resztę życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Z drugiej strony, bogobojna żona może wnieść
wiele szczęścia w życie mądrego mężczyzny, który
podąża za Bożą radą. Jest to szczególnie widoczne
w Przyp. 31:10-31, gdzie, poprzez wszystkie wersety,
ta idealna kobieta nazwana jest „dzielną” (werset
10).
 
 
 
Przypowieści ostrzegają nas nie tylko przed kobie-
tą cudzołożną, ale również przed wiązaniem się w

Partnera życiowego należy  wybierać

ostrożnie i  z  modlitwą

Przyp .  5:3-14;  10:17;
 13:24;  14:26;  15:1.18.27;

16:32;  29:15

Słowo

Nauka poprzez  kontrast

życiu z tą ,,swarliwą” (Przyp. 21:9.19; 27:15.16).
Utknięcie w takim zepsutym związku może przy-
prawić o ból głowy. „Lepiej jest mieszkać kątem na
poddaszu” (Prz.21:9) albo na pustyni, gdzie możesz
zostać pożarty przez dzikie zwierzęta lub umrzeć z
odwodnienia i głodu, niż żyć z taką, co ciągle zrzę-
dzi (Przyp. 21:19). Partnera życiowego należy wy-
bierać ostrożnie i z modlitwą. Przypowieści przed-
stawiają nam zasady wyboru partnera, które mają
zastosowanie tak w przypadku mężczyzn, jak i
kobiet. Cechy charakteru takie jak wdzięczność,
pokój oraz radość są ważne przy wyborze towarzy-
sza życia.
 
 
 
Przyp. 31:10-31 opisują nam idealną kandydatkę na
żonę. Znajdziemy tam cechy charakteru, których
nie powinno się przeoczyć podczas szukania tej
właściwej osoby. Opis ten porusza wiele różnych
aspektów, jak na przykład bycie dokładną, praco-
witą, przewidującą, wnikliwą, ale przede wszystkim
posiadającą osobistą więź z Bogiem. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że ten tekst pochodzi z czasów, gdy
niekoniecznie przypisywano każdą z tych cech
kobietom. Był on również na tyle ważny, by zakoń-
czyć nim całą księgę. Podzielony jest na trzy części:
pierwsza opisuje wartość takiej kobiety (wersety
10-12), druga wszystkie działania, których się
podejmuje (13-27), a trzecia wychwala ją za to, bo
sprowadza w ten sposób błogosławieństwo na
swoją rodzinę i wszystkich wokoło. Kobieta, która
boi się Boga i wnosi dobro w życie innych ludzi,
jest godna pochwały. Przypowieści Salomona
pokazują kontrast między życiem z niewłaściwą
kobietą, a życiem z kimś, kto trzyma się Bożych
poleceń.

Pokochać właściwą kobietę Przyp .  5:3-14

Może lepiej na poddaszu?

Idealna kandydatka na żonę



Wśród mądrych rad dla rodzin nie brakuje również
słów podkreślających ważną rolę ojców w wycho-
waniu dzieci. Przypowieści ukazują, jak wielkiej
wagi zadanie powierza Bóg tym, którzy powołują 
do istnienia nowe życie. Rodzice powinni być
„ucieczką” dla swoich dzieci (Przyp. 14:26). Jak to
się dzieje? Otóż ktoś, kto boi się Boga, nie zrobi
nic, co mogłoby zaszkodzić dzieciom powierzonym
mu z Bożej miłości. Chrześcijanie muszą chronić
przyszłe pokolenia w sposób, w który nie może ich
chronić świat. Ojcowie powinni „cierpliwie zaże-
gnywać spory” (Przyp. 15:18). Powinni także trzy-
mać się z dala od złego, „opanowując siebie same-
go” (Przyp. 16:32). Dyscyplina w tych kwestiach
pomoże im wykryć w sobie słabe punkty (jak choć-
by impulsywność), które mogłyby w konsekwencji 
 
 
 
 
 

Ojcow ie są potrzebni Przyp .  14:26;  

15:1.18.27;  16:32
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Co myślisz?

1.  Czy  można rozpoznać toksyczną osobę jeszcze przed zawarciem małżeństwa?

2.  Jakich cech charakteru chrześcijanin pow inien szukać u swojego partnera życiowego?

3.  Jak w  Boży  sposób dyscyplinować dz iecko?

doprowadzić ich do upadku. Rodzinne więzi
powinny przede wszystkim opierać się na miłości.
 
 
 
 
a koniec należy też wspomnieć o napominaniu,
które powinno odbywać się zawsze z miłością. W
Przypowieściach czytamy, że „Rózga i karcenie dają
mądrość” (Przyp. 29:15), a „Kto żałuje swojej rózgi,
nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci
go zawczasu” (Przyp. 13:24). Tak jak garncarz, który
widząc, że jego dzieło ma niedoskonałości, musi je
udoskonalać, tak rodzice powinni wykształcać w
swoich dzieciach charaktery na wzór Jezusa i
przygotowywać je na przyjście Królestwa Bożego.
Dyscyplina powinna być wprowadzana tylko mając
na uwadze dobro dzieci i prowadzić je ku
zbawieniu.
 
 
 
 
 

Napominanie w  miłości Przyp .  10:17;  

13:24;  29:15

Więcej o cudzołożnej kobiecie przeczytasz w The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Washington, DC: Review and Herald 1978 –
Francis D. Nichol
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„Kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w
wielkiej jest niesprawiedliwy”. Brakiem wierności
w drobnych sprawach okrada człowiek Stwórcę z
należnej Mu służby. Żyjąc z dala od Jezusa jest
narażony na pokusy szatana i popełnia błędy w
pracy dla Mistrza. Ponieważ w małych rzeczach nie
kieruje się właściwymi zasadami, nie jest posłuszny
Bogu i w wielkich sprawach. Postępuje według
zasad, do jakich się przyzwyczaił; przyzwyczajenie
jest częścią charakteru, a charakter decyduje o
losie człowieka w wieczności.” (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Tylko poprzez wierność w najmniejszych
sprawach dusza może zostać przygotowana do tego,
aby nie uginać się pod największymi wyzwaniami…”
(1, w wolnym tłumaczeniu)
 
„…W najmniejszych i największych problemach 

Powtarzane czynności stają się

przyzwyczajeniami ;  przyzwyczajenia

kształtują charakter ,  a charakter

decyduje o losie człow ieka w  w ieczności .

Łuk .  16:10 ŚWIADECTWO

Drobne rzeczy

życiowych On pragnie, abyśmy ukazywali ludziom
zasady panujące w Jego Królestwie” (1, w wolnym
tłumaczeniu)
 
„Głos i język to dary od Boga, a jeśli będziemy
prawidłowo ich używać, jest to wręcz moc od Boga.
Słowa mogą znaczyć bardzo dużo. Mogą wyrażać
miłość, poświęcenie, wychwalać, być melodią miłą
Bogu, ale mogą też być nośnikiem nienawiści i
zemsty. Słowa ukazują zamiary serca. Mogą w
konsekwencji nieść za sobą życie, lub śmierć. Język
może być błogosławieństwem, lub narzędziem
nieprawości.” (2, w wolnym tłumaczeniu)
 
„Kocham Cię” to fraza dość często spotykana wśród
dzisiejszej młodzieży. Nie jest jednak błaha; ma
głęboki wydźwięk i niesie za sobą daleko idące
konsekwencje. „Kocham Cię” to naprawdę
szczególne słowa, które wypowiada się do osoby, w
której jest się zakochanym. Związek musi opierać
się na czymś więcej, niż tylko na słowach. Biblia
porównuje miłość Chrystusa do Jego kościoła do
miłości między mężem, a żoną. Tak właśnie
głębokie powinno być uczucie między ludźmi w
małżeństwie. Możemy nauczyć się ufać Bogu i
reprezentować Go w naszym życiu w najmniejszych
rzeczach, takich jak na przykład okazywanie
miłości i troski o drugą osobę.

Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, str. 54 w internetowej wersji
Ellen G. White, Manuscript 40, 1896

Co myślisz?

1.  Jakich rad dotyczących wyboru partnera udz ielała Ellen White?

2.  Jak nasze nastaw ienie wpływa na to ,  co wypow iadamy?
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Rodzina powinna być czymś, gdzie zawsze można
liczyć na silne więzi, niekwestionowaną akceptację
i fizyczną troskę. W Przypowieściach przedstawio-
ne są trzy obszary kluczowe dla budowania dobre-
go domu.
 
Dyscyplina.  W Przyp. 13:24 czytamy „Kto żałuje
swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go
kocha, karci go zawczasu”. Można błędnie zinter-
pretować ten werset, usprawiedliwiając nim kary
cielesne za błędy swojego dziecka. Rózga jest tutaj
narzędziem dyscypliny, a po uważnym studium
tego tekstu widzimy, że po prostu ją symbolizuje.
Hebrajskie słowo oznaczające rózgę to „shebet” i
odnosi się ono również laski pasterskiej, którą
pasterz chroni i pilnuje swoich owiec. Okazjonalne
uderzenie owiec w grzbiet ma je raczej naprowa-
dzić na właściwą ścieżkę, z której zboczyły, a nie je
zranić – i dotyczy to również „czarnych owiec”!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czystość.  Salomon wciąż i wciąż podkreśla, aby
unikać pokusy zdrady. Nie jest to jednak przestro-
ga tylko dla mężczyzn. Warto pamiętać, że Przypo- 

Wykształcaj w  sobie cechy,  których

szukasz  u małżonka .

Przyp .  6:23-29;
13:24;  31:10-31

Dowody

Rodz ina przede wszystkim –  utrzymywanie relacji

wieści napisane zostały przez króla dla jego syna,
który miał być dziedzicem tronu. Ten literacki
rodzaj narracji był używany w starożytności na
Bliskim Wschodzie. Intencją autora było ostrzeże-
nie dziedzica tronu, a nie wyolbrzymianie, że wszy-
stkie kobiety to potencjalne uwodzicielki. Dwie
ważne lekcje wyciągnąć możemy z Przyp. 6:23-29.
Po pierwsze, cudzołóstwo powoduje rozpad rodziny
i rozbija małżeństwa. Po drugie, pokusa ta jest
niebezpiecznie pociągająca. Niezależnie od tego,
jak piękna wydaje się być w danej chwili ta osoba,
jeśli poddasz się tej pokusie, zniszczy ona Ciebie i
Twoją rodzinę!
 
Moralność .  Przyp. 31:10-31 wychwalają idealną
kobietę. Jest lojalna, nie boi się ciężkiej pracy, 
jest gospodarna, rozważna, hojna, szanuje ludzi i
troszczy się o ich dobro i, oczywiście, jest również
bogobojna. Przy wyborze partnera życiowego
należy pamiętać o pewnych elementach, które
składają się na życie szczęśliwej rodziny. Prz.31:30
przypominają: „Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest
uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały”.
 
Jak więc możemy zadbać o nasze rodziny? Dyscy-
plinuj dzieci mądrze, chroniąc je od grzechu, a
utrzymasz porządek w domu. Bądź wstrzemięźliwy
i czysty, aby żyć w szczęśliwym małżeństwie. W
końcu, wykształcaj w sobie cechy charakteru,
których szukasz w małżonku, aby w waszym domu
panował spokój, miłość i radość.

Co myślisz?

1.  Jak można utrzymywać w  domu dobrą ,  Bożą dyscyplinę?

2.  Jak mężczyźni i  kobiety  mogą zachowywać cielesną czystość?

3.  Jakie cech charakteru oczekujesz  od współmałżonka?  Czy  sam je posiadasz?
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„Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz
bezprawie pozbawia życia” (Przyp. 11:30). Moja
rodzina z przyjemnością je owoce każdego dnia!
Mamy pod dostatkiem przeróżnych owoców tropi-
kalnych. Owoce są dobrym źródłem zdrowego
cukru, a szczerze mówiąc, moja rodzina uwielbia
słodkie jedzenie. Wiele z tych owoców rośnie na
drzewach w naszym ogrodzie. Jakie duchowe owoce
możemy mieć w naszym życiu? Poniżej znajduje się
kilka z nich:
 
Gościnność.  To ważny owoc duchowy. Biblia
naucza, że każdy musi być gościnny i pomocny,
zwłaszcza dla nieznajomych w potrzebie (Izaj.
58:7). Będąc gościnnymi, dzielimy się z innymi
błogosławieństwami, które otrzymaliśmy, nie
oczekując niczego w zamian. Kiedy zapraszamy
kogoś do domu, często również my sami
otrzymujemy błogosławieństwo. Okazuje się, że to
nas ubogaca. Powinniśmy zapraszać w
szczególności tych, którym nie powiodło się tak
dobrze, jak nam; głodnych, którzy potrzebują tego
najbardziej.

Przyp .  11:30 W praktyce

Owoce rodz iny

Jedność .  W rodzinie panuje jedność, gdy wszyscy
jej członkowie są połączeni z Jezusem Chrystusem.
Możemy wtedy cieszyć się z bycia częścią rodziny
Bożej. Jedność oznacza, że razem wykonujemy
różne czynności na co dzień i wspieramy się –
niezależnie od tego czy jesteśmy na wozie, czy pod
wozem. Nawet drobnostki takie jak podzielenie się
posiłkiem lub wspólne nabożeństwo rodzinne mają
znaczenie. Zbliżamy się do siebie, kiedy rośniemy
duchowo i uczymy się jak rozwijać w sobie
cierpliwość i inne cechy chrześcijańskiego
charakteru.
 
Radosny duch .  Mimo, że wymieniony jako ostatni,
wcale nie jest to najmniej ważny owoc duchowy.
Radosny duch jest niezbędny w rodzinie. Kiedy
borykamy się z problemami, to pozytywne nasta-
wienie pozwala nam pamiętać, że jest nadzieja – w
tym ta najważniejsza – nadzieja że Jezus wkrótce
powróci. To pomoże nam pamiętać, po co tutaj
jesteśmy, oraz spojrzeć na sprawę z właściwej
perspektywy. Szczęśliwa rodzina jest świadectwem
wiary i nadziei, które świat może z łatwością
dostrzec.
 
 
 

Co myślisz?

1.  Jakie owoce Ducha przejaw ia Twoja rodz ina?  Jak służba innym w  Twojej rodz inie może

pomóc Ci  w  rozw inięciu takich owoców?

2.  Jak możemy  spraw ić ,  że nasze owoce ,  tak jak te w  ogrodz ie ,  staną się w idoczne ,

namacalne?  Jak możemy  kształtować te owoce duchowe?

Będąc gościnnymi ,  dz ielimy  się z  innymi

błogosław ieństwami ,  które otrzymali-

śmy,  nie oczekując niczego w  zamian
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Gdy byłem dzieckiem, chyba najgorszym istnieją-
cym słowem była dla mnie “dyscyplina”. Bądźmy
szczerzy, nikt nie lubi, kiedy mówi mu się, że się
pomylił, a już na pewno nikt nie chce być za to
karany. Jednakże Biblia mówi nam naprawdę wiele
w tym temacie. Przypowieści to chyba najlepsze
źródło refleksji na temat tego, co oznacza napomi-
nanie w miłości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izraelici nieraz naprawdę narozrabiali (w sumie
działo się to dość regularnie). Szemrali, narzekali,
zbudowali złotego cielca i często byli skłonni sku-
sić się na ,,przyjemności” oferowane przez otacza-
jących ich pogan. Wciąż jednak byli wybranym
ludem Bożym. Bóg kochał ich pomimo wszystko, i
ze względu na tę miłość, czasem pozwalał im doz-
nać ataku ze strony wroga, usuwając na chwilę
swoją ochronę (a było to coś, czego nie chciał ro- 
 

Przyp .  29:15 Punkt w idzenia

Pożałuj rózgi ,  a skrzywdz isz  dz iecko

bić). Przez cały ten czas  Bóg nigdy ich nie opuścił
ani nie porzucił. Biblia wyraźnie mówi, że „kogo
Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna,
którego przyjmuje” (Hebr. 12:6).
 
Podobnie z rodzicami i dziećmi - jeśli naprawdę je
kochają, mają również obowiązek kształtować ich
charaktery. W każdej zdrowej rodzinie potrzebna
jest odpowiedzialność. Choć dzieci w danej chwili
mogą nie doceniać napominania, to jednak po
latach zrozumieją (miejmy nadzieję!), że wszystko
to (czynione w miłości: zobacz Przyp. 15:1; 16:23)
miało na celu naprowadzenie ich na dobrą drogę,
by mogły wyrosnąć na odpowiedzialnych doro-
słych. A co najważniejsze, napominanie w miłości
może pomóc nam zrozumieć lepiej to, jak postrzega
nas Bóg.
 
Dzieci mają obowiązek być posłusznymi rodzicom.
Dyscyplina, posłuszeństwo, szacunek i miłość są
składnikami, które, jeśli je połączymy, dadzą nam
wspaniałe rodziny. Innymi słowy, rodzina, która w
centrum stawia sobie Chrystusa, nie może funkcjo-
nować bez wysiłku po obydwu stronach: rodziców, i
dzieci – muszą oni pracować wspólnie, aby posiąść
te cechy i szukać nowych sposobów okazywania
sobie miłości.

Bóg kochał ich pomimo wszystko ,  i  ze

względu na tę miłość ,  czasem pozwalał

im doznać ataku ze strony  wroga ,

usuwając na chw ilę swoją ochronę .

Co myślisz?

1.  Jakie są najlepsze sposoby  dyscyplinowania dz ieci  przez  rodz iców?  Co sprawdzało się

najlepiej    Twoim przypadku?

2.  Jak myślisz,  jakimi sposobami Bóg dyscyplinuje nas?

3.  Jak możemy,  jako dorośli ludz ie ,  być zawsze osobami odpow iedz ialnymi?

4.  Czy  przypominasz  sobie historie z  Bibli i ,  w  których wyraźnie w idać stosowanie dyscypliny?
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Przyp .3:5 Odkrywanie

Gdy  rodz ina ufa Bogu

studiuj w  połączeniu z Samuele Bacchiocchi ,  The Marriage Covenant (Biblical Perspectives ,  2006).

Ken Canfield ,  The 7  Secrets of Effective Fathers (Tyndale ,  1992).

Kay  Kuzma ,  To Understand Your Child (Parent Scene ,  1985).

Mary  Stewart Van Leeuwen ,  Gender and Grace :  Love ,  Work ,  and Parenting 

in a Changing World ( IVP Academic ,  1990).

Nancy  Van Pelt ,  The Compleat Parent (Review  and Herald®,  1976).

Księga Przypowieści to prawdziwa skarbnica mąd-
rości. Wszystkie rady w niej zawarte są ponadcza-
sowe, ponieważ z miłości do nas zainspirował je
Bóg. Możemy Mu zaufać niezależnie od tego, jak
trudne zdawałyby się okoliczności, a jeśli tak zro-
bimy, to będzie to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy
podjąć (Przyp. 3:5). Bóg pragnie, byśmy mieli życie
szczęśliwe i obfite w błogosławieństwa większe, niż
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić – tak my, jak i
nasze rodziny. Stanie się tak, jeśli tylko Mu
zaufamy.

Wybierz się na rodzinny spacer i
przedyskutujcie trzy rzeczy, które
najbardziej cenicie w każdej osobie z
rodziny. Bądźcie pomysłowi, ale też szczerzy.
 
Stwórz album ze zdjęciami swojej rodziny,
zawierający wspomnienia z waszego życia, a
pod każdym ze zdjęć napisz, za co jesteś Bogu
wdzięczny.
 
Napisz list do każdego z członków Twojej
rodziny i opowiedz o swoich najlepszych
wspomnieniach z daną osobą. Możesz
zachować te listy i czytać je w chwilach, gdy
czujesz się samotny, lub smutny.
 
Raz lub dwa w miesiącu wyznacz specjalny
czas dla rodziny, w którym nic by was nie
rozpraszało. Wyłączcie telefony i skupcie się
na rozmowie, swoich potrzebach i emocjach.
 
Porozmawiaj z członkiem swojej rodziny, z
którym nie masz zbyt często kontaktu.
Przypomnij, że go kochasz i jesteś wdzięczny
Bogu, że jesteście rodziną.
 
Napisz lub narysuj coś, co wyrazi Twoje
uczucia względem rodziny, oraz wdzięczność
dla Boga za to, że są częścią Twojego życia.

Podsumowując Pomyśl nad tym


