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Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w
tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty
mnie posłałeś.

„Gdy pewna para spytała pastora, czy
chciałby udzielić im ślubu, on uprzedził
ich, że najpierw powinien udzielić im
lekcji przedmałżeńskich. Na to odpowie-
dzieli: „Nie potrzebujemy lekcji. Oboje
już parę razy braliśmy ślub”(1).
 
Żyjemy w czasach, w których ludzie
lubią być niezależni i próbują radzić
sobie w życiu samemu. Czasami czujemy
się odporni na wszelkie przeciwności
losu, które nas spotykają. Myślimy, że
znamy na wszystko odpowiedzi, ale
czasem ta „mądrość” przysparza nam
tylko więcej kłopotów. Czy czasem nie
oszukujemy samych siebie? Może tak
naprawdę jesteśmy mądrzy tylko we
własnych oczach?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Żyjemy  w  czasach ,  w  których

ludz ie lubią być niezależni i

próbują radz ić sobie w  życiu

samemu .

Jan 17:21 Wstęp

ZGODNA  RODZINA  W PODZIELONYM ŚWIECIE

Jan 17:21

Wraz z przybliżaniem się przyjścia
Jezusa, grzeszny świat będzie stopniowo
zanieczyszczał nie tylko nasz ukochany
kościół, ale również ogniska domowe i
małżeństwa. Szatan robi wszystko, co
może, żeby zrujnować jedność w rodzinie
poprzez rozwód, i chce, aby następne
generacje czerpały zły przykład z
rodziców, tracąc z oczu Jezusa.
 
Kiedy Izraelici opuścili Egipt, Mojżesz
ostrzegł ich, że pomimo Swej łaskawości,
Bóg nie zezwoli im na rozmyślne przestę-
powanie Jego woli, a każde przekroczenie
Jego zasad w konsekwencjach dotknie 
ich dzieci, wnuków i prawnuków (por. 
II Mojż. 20:5-6; IV Mojż. 14:18-19). Czy
Izraelici przejęli się tymi słowami? Otóż
wcale nie, a ich nieposłuszeństwo stało
się nie do ukrycia.
 
Musimy się tutaj, na ziemi, wiele nauczyć,
a jeszcze więcej będziemy musieli pojąć w
naszym niebiańskim domu. Boże drogi są
najwłaściwsze, a jednak zboczyliśmy z
nich mocno. Gdy Adam i Ewa zjedli
zakazany owoc, musieli zostać wydaleni z
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Ogrodu Eden. Niedługo potem rezulta-
tem przestąpienia Bożej woli była ofiara
Kaina, a jeszcze później pojawiła się
poligamia. Wszystkie te decyzje wpłynę-
ły znacznie na członków rodziny oraz
wybory, których dokonywali.
 
Nawet jeśli nie masz jeszcze małżonka,
to na pewno w jakiś sposób wpłynęły na
Ciebie wybory Twoich rodziców lub
rodzeństwa. Jeśli jesteś w związku 

małżeńskim, najprawdopodobniej sta-
rasz się ze wszystkich sił, aby zachować
jedność małżeńską i rodzinną pośród tego
chaosu, pokus oraz rozpraszaczy, które
szatan rzuca Ci pod nogi.
 
W tym tygodniu zastanowimy się, jak
sprawić, by rodzina trzymała się razem.
Paweł napisał, że wszystko możemy w
Tym, który nas umacnia (Flp. 4:13), więc
trzymaj wzrok nieprzerwanie na Nim!

1. Reader’s Digest, May 2009
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Mimo ,  że nasi pierwsi rodz ice upadli ,  Bóg

próbuje pobłogosław ić dz isiaj każdej

rodz inie .

Mat .  16:24
Łuk .  12:15-21

Rzym .  5:12

Słowo

Wierząca rodz ina

 
Gdy Adam i Ewa mieli pierwsze dziecko, grzech był
już od jakiegoś czasu na świecie. Rzeczywistość
była wtedy już skażona konsekwencjami odseparo-
wania się od Boga (I Mojż. 3:24). Grzech stał się
niszczycielem rodzin (Izaj. 59:2). Poróżnienie z
Bogiem przyniosło również poróżnienie między
ludźmi – miejsce błogosławieństwa zajęły oska-
rżenia (I Mojż. 3:12-13).  Życie już nigdy miało nie
być takie samo, jak w Edenie, co było zewsząd
widoczne. Ludzkość odwróciła się od chwalenia
Stwórcy, a zaczęła czcić stworzenie (Rzym. 1:23).
Dzisiaj każda rodzina doświadcza konsekwencji
tego pierwszego odwrócenia się od Boga. Pomyśl na
przykład o Kainie i Ablu, Izaaku i Ismaelu, Jakubie
i Ezawie, dwunastu synach Jakuba, Chofnim i
Pinechasie, czy synach Dawida. Zauważ, jak wiele o
rodzinach napisane jest w Księdze Przypowieści.
 
 
 
Bożym zamiarem było pobłogosławienie wszystkim
rodzinom na tej ziemi. Mimo, że świat jest daleki
od Bożego ideału i wypełniają go wciąż nieidealne
rodziny, chciał przez linię Abrahama pobłogosła-
wić wszystkim rodzinom (I Mojż. 12:1-3). Widzimy
podobną ideę we wszystkich obietnicach złożonych
ze względu na Dawida (I Król. 11:2, II Król. 8:19-20,
Izaj. 37:35). Niestety ludzkość nosi w sobie obraz
Adama i podlega śmierci. (I Kor. 15:4-49) Mimo, że
nasi pierwsi rodzice upadli, Bóg chce dzisiaj pobło-
gosławić każdej rodzinie. Chce to zrobić poprzez
przywrócenie w ludzkości Swojego, niegdyś zatra-
conego, obrazu. Wie, że jeśli to się stanie, na świe-
cie będą żyć rodziny odzwierciedlające niebiański
wzór. Trwałyby w jedności godnej rodziny w
Niebie.

Pierwotna ludzka rodz ina I Mojż.  1:26-27,  

2:15-24
Zanim na świecie pojawił się grzech, w Ogrodzie
Eden istniała harmonia i jedność. Ludzkość została
stworzona na obraz Boga i odzwierciedlała Go we
wszystkich aspektach (I Mojż. 1:26-27). Jedną z
kilku instytucji ustanowionych jeszcze przed
grzechem jest małżeństwo i rodzina. Kiedy Bóg
ulepił Adama, spędził z nim trochę czasu, nadając
mu obowiązki (I Mojż. 2:15.19.20), określając jego
właściwą dietę (Rdz. 2:16-17) oraz dając mu związek
(I Mojż. 2:21-22).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy Adam obudził się ze swojego głębokiego snu,
przemówił, używając niemal poetyckich słów. W
krótkim opisie swojej żony, Adam zawarł jej war-
tość w jego oczach oraz to, jaka rola została jej
przydzielona. Miała być jego pomocą, co nie ma
sugerować, że była od niego gorsza, ponieważ
nawet Bóg nazwany jest naszą pomocą. To nowe
stworzenie określono w hebrajskim jako ke negdo:
mające indywidualne cechy, unikatowe, a jednak
była to istota równa Adamowi mogąca stanąć z nim
twarzą w twarz. Zakończył swoją wypowiedź temat
słowami opisującymi stan, w którym znajdzie się
każda przyszła rodzina („Dlatego opuści mąż ojca
swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją” Rdz.
2:24). Ten związek ma być szczególny, trwały i
intymny (I Mojż. 2:24). Dowiadujemy się również,
że ta para ma być zjednoczona - mają być jednym
ciałem.

Nieidealne rodz iny

Pobłogosław ione rodz iny



Co myślisz?

1.  Jakie elementy  mojego życia rodz innego utrudniają mi kontakt z  Jezusem ,  a jakie w  nim

pomagają?

2.  Jak mogę odzw ierciedlać obraz  Boga w  mojej rodz inie?

Jezus –  spoiwo rodz iny

NIEDZIELA | 12 MAJA

Paweł ponownie posługuje się tą metodą, gdy pisze
do Efezjan. Według niego, taki odrodzony człowiek
„jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i
świętości prawdy” (Efez. 4:24). Jest dzieckiem
światła i nosi w sobie owoce Ducha. „Bo owocem
światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i
prawda” (Efez. 5:9). Po wytłumaczeniu, dlaczego
ludzie powinni pragnąć zbawienia, w wersach 22-
33 Paweł radzi mężom i żonom, jak powinny
postępować, oraz jak rodzice powinni zarządzać
domem (Efez . 6:1-9).
 
Naszym przeznaczeniem jest stać się podobnymi do
obrazu Syna Bożego (Rzym. 8:29). Kiedy oglądamy
chwałę Bożą, „zostajemy przemienieni w ten sam
obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który
jest Duchem” (II Kor. 3:18). Jezus staje się wtedy
prawdziwym spoiwem rodziny. W tym nieidealnym
świecie świecił przykładem, jak miłość może
pokonać nienawiść, światło świecić w ciemności, a
pokój przezwyciężać wojnę.

Gdzie więc ludzka rodzina może szukać nadziei?
Mimo, że przez Adama wszyscy podlegamy śmierci,
dzięki Jezusowi mamy nadzieję (I Kor. 15:18-22).
Gdy chodził po ziemi, kuszony był do grzechu tak,
jak każdy z nas jest kuszony dzisiaj, a jednak nie
zgrzeszył (Hebr. 4:15). Idealnie odzwierciedlał
Boga. „On jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol.
1:15). Jak możemy stać się obrazem Boga w naszych
rodzinach? Jedynie poprzez ewangelię, która do
głębi przenika serca (II Kor. 4:4). Jezus, „który jest
odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i
podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy,
dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po
prawicy majestatu na wysokościach” (Hebr. 1:3)
może nas tego nauczyć. Paweł, zanim przemówił do
żon i mężów w swoim liście do Kolosan, najpierw
mówił o nawróceniu; o tym, że ludzkość może
zewlec z siebie starego człowieka, a przyoblec tego
„który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na
obraz tego, który go stworzył” (Kol. 3:10).
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„Gdyby tak odłożyć dumę i egoizm na bok, pięć
minut wystarczyłoby na rozwiązanie wielu
problemów” (1).
 
Jak często zdarza nam się stać twardo przy swoim
przekonaniu podczas kłótni tylko dlatego, że
jesteśmy zbyt dumni, aby się ukorzyć? Nawet jeśli
mamy rację, wiele konfliktów mogłoby być szybko
zażegnanych, a rodzinne więzi utrzymane, gdyby-
śmy byli skłonni zachować się z pokorą, przepra-
szając za nasze niechrześcijańskie zachowanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Każda rodzina jest otoczona jakby świętym krę-
giem, który należy zachować. Nikt inny nie ma pra-
wa przekroczyć tego kręgu. Mąż i żona powinni być
wszystkim dla siebie. Żona nie powinna zwierzać
innym osobom tajemnic swego męża, a mąż nie
powinien zdradzać tajemnic żony. Serce żony 

„Mąż  i  żona pow inni być dla siebie

wszystkim”

Efez.  2:  11-22 ŚWIADECTWO

Tu mów i  się językiem miłości

powinno być grobem dla wad męża, a serce męża
grobem dla wad żony. Nigdy jedna ze stron nie
powinna pozwalać sobie na żart kosztem uczuć
drugiej strony. Zarówno mąż jak i żona nigdy nie
powinni bądź żartem, bądź w inny sposób narzekać
jedno na drugie przed obcymi, gdyż często skłon-
ność do takich niemądrych, choć zdawałoby się
niewinnych żartów, kończy się próbą dla obojga, a
nawet odsunięciem się od siebie. Pokazano mi, że
nad każdą rodziną powinna znajdować się święta
zasłona. (2)
 
Rodzina jest świętym miejscem, w którym to miłość
powinna rządzić przede wszystkim. Pamiętaj;
pieniądze nie mają wiele mocy w chrześcijańskim
domu; miłość ma. To dzięki niej zachowamy
jedność w rodzinie.
 
„Dobrze zorganizowana i zdyscyplinowana rodzina
przemawia bardziej na rzecz chrześcijaństwa,
aniżeli wszystkie kazania, jakie by można wygłosić.
[…] Wpływ jej wzrasta, albowiem udzielając — sami
otrzymują, aby znów udzielać.” (3). Jak wielu
niewierzących mogłoby przychylniej spojrzeć na
wiarę otrzymując dobry przykład od całej rodziny
Adwentystów Dnia Siódmego?

1. Ellen G. White, Wczesne pisma, s. 119 w angielskiej wersji
2. Ellen G. White, Chrześcijański dom, rozdział 8 – Zwycięska rodzina
3. Tamże, str. 20.

Co myślisz?

1.  Jak ważne jest zachowanie jedności w  rodz inie?

2.  Na jakie sposoby  możemy  my,  jako członkow ie rodz in ,  zatroszczyć się o to ,  aby  jedność w

naszej rodz inie była św iadectwem dla niew ierzących?
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W Efez. 5:22, Paweł zwraca się do żon, aby były
uległe swoim mężom tak, jak są uległe Panu. Wielu
ludzi dzisiaj zastanawia się, co miał na myśli, mó-
wiąc „bądźcie uległe”. Uległość, w greckim rozu-
mieniu, mogła oznaczać organizację jak w wojsku,
gdzie uznajemy zwierzchnictwo dowódcy, lub
„dobrowolne poddawanie się czemuś, współpraca,
podejmowanie odpowiedzialności oraz noszenie
ciężarów” (1). Jednak wraz z rozpowszechnianiem
się feminizmu i co bardziej radykalnych ruchów na
rzecz praw kobiet, „uległość” zaczęła być pojmowa-
na jako słabość, jako oznaka bycia gorszą. W rezul-
tacie hierarchia rodzinna stała się niejasna, podo-
bnie jak role poszczególnych płci. Kobiety nie
walczą już tylko o równość, ale o przewagę nad
mężczyznami.
 
 
 
 
 
 
 
 
W I Mojż. 2 czytamy, że Bóg uczynił kobietę „pomo-
cą odpowiednią” dla Adama. Niestety, już w trzecim
rozdziale dowiadujemy się, że szatan z sukcesem
zniszczył jedność w rodzinie, unicestwiając ideał
stworzony przez Boga. Efez. 5:23 przypomina o
Bożym założeniu: „Bo mąż jest głową żony, jak
Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest
Zbawicielem”.

Wielu ludz i  źle pojmuje słowo „ulegać”.

Efez.  5:  22-33 Dowody

Gorszy,  czy  uległy?

W następnych wersetach kościół przyrównywany
jest do rodziny. Żona jest jakoby synonimem koś-
cioła, a mąż – reprezentantem Jezusa. Jezus jest
Głową kościoła tak, jak mąż jest „głową” domu. Jeśli
Jezus nie jest Głową kościoła, to coś jest tu mocno
nie tak. Jezus jest fundamentem, kamieniem wę-
gielnym, Głową. Analogicznie - jeśli mąż nie jest
głową rodziny, to coś w tym domu nie gra.
 
„Uległość” nie jest złym słowem sama w sobie.
Przeciwnie, ta idea została uświęcona przez Boga 
w Księdze Rodzaju. Mężowie powinni przewodzić;
żony być uległymi. Małżeństw, którym się powodzi,
byłoby więcej, gdyby każda rodzina stawiała sobie
za cel przywrócenie tego biblijnego modelu.
 
Uwaga edytora: Efez. 5:21 przedstawia koncept
uległości jako obustronny; potem, w 5:22, dodane
jest, że uległość nie powinna być bezmyślnym, nai-
wnym poddaniem człowiekowi, ale tylko takim „jak
w Panu”. Najważniejszym obowiązkiem żony jest
być poddaną Panu, któremu służy przede wszyst-
kim. W przypadku mężów, wykluczone jest naduży-
wanie swojej pozycji; ich przewodzenie powinno
być ofiarne, „jak i Chrystus umiłował Kościół i
wydał zań samego siebie” (Efez. 5:25). Te wersety
nie popierają nadużyć w środowisku rodzinnym.
Malują raczej obraz pokory, ofiarowania siebie
nawzajem za drugiego oraz takiego służenia, które
definiowane jest chrześcijańską miłością. Niechaj
wszystkie chrześcijańskie małżeństwa odzwiercie-
dlają ten cudowny przykład Jezusa.

Co myślisz?

Jak indyw idualność może przejaw iać się w  uległości?

1. „Lexicon: Strong’s G5293- hypotasso”, Blue Letter Bible
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Bóg założył pierwszą rodzinę z zamiarem powięk-
szenia Swojej, niebiańskiej rodziny. Ponieważ nasi
pierwsi rodzice zgrzeszyli, odziedziczyliśmy po
nich skłonność do upadków. Samolubność zajęła
miejsce w sercach ludzi. To zdecydowanie utrud-
niło kontynuowanie idealnego planu Stwórcy i
poskutkowało podziałami w naszych domach. Ma-
my więc dzisiaj wiele patologicznych lub rozbitych
związków międzyludzkich. Nasza grzeszna natura
powoduje też, że wszyscy napotykamy trudności
podczas wychowywania dzieci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzina zawsze była głównym celem ataków szata-
na. Jest ona kręgosłupem kościoła. Szatan wie, że
jeśli uda mu się porozbijać wiele rodzin, kościół też
na tym ucierpi. Ten brak jedności sprawi, że nasze
domy nie będą stały na twardym gruncie, tak samo
jak i kościół. Bez jedności, zarówno kościół jak i
rodziny nie mogą wypełniać danej im misji. Nasza
Boża rodzina szybko się powiększa, więc trzymanie
się razem jest niesamowicie ważne. Bóg ma plan –
chce przywrócić jedność w naszych krę-gach, ale
aby to się stało, musimy z Nim współpra-cować.
Oto Jego plan:

Kol .  1:21-23
Jan 3:16-18

W praktyce

Chrystus –  otwarte drzw i  do osiągnięcia jedności

Módl się każdego dnia o to, aby Chrystus był obe-
cny w Twoim domu i kościele. Chrystus przeszedł
przez różne trudności w życiu i dzięki temu dokła-
dnie wie, jak nam pomóc w naszych codziennych
wyzwaniach (Hebr. 2:18). Ma moc, aby poprzez
Ducha Świętego rozbić grzech i samolubność w nas
(Rzym. 7:14-25). Sama tylko obecność Chrystusa
może już uczynić nas szczęśliwymi. Wszelkie zwy-
czajne ścieżki życiowe Chrystus może zamienić w
piękną drogę Nieba.
 
Proś codziennie o cechy charakteru przejawiające
obecność Jezusa w Tobie - o ducha miłości oraz
współczucia z innymi (Fil. 2:3-5). Często bywa tak,
że ludzi nam najbliższych traktujemy najgorzej.
Praktyczne chrześcijaństwo to coś, czego dzisiaj
nasze rodziny, kościoły oraz cały ten świat potrze-
bują. Zacznijmy od naszych domów – miejsca, w
którym upadek się zaczął. Duch Chrystusa przeja-
wiający się w naszym życiu zjednoczy nas, da nam
siły, byśmy mogli zanieść światu ostatnie ostrze-
żenie.
 
Codziennie chodź w wierze. Bądź skłonnym do
uległości i dokładnie przestrzegaj wszelkich rad,
które daje Ci Dobry Pasterz. W naszych zmaganiach
z przywróceniem jedności w kościele i naszych
rodzinach, Słowo Boże musi być fundamentem
wszelkiej prawdy (Efez. 2:20). II Tym. 3:16 mówi:
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyte-
czne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości” - tylko w nim
możemy znaleźć antidotum na grzech. Dobry
Pasterz zaprowadzi Cię na zielone niwy, miejsce
odpoczynku i bezpieczeństwa.

Bóg ma plan -  chce przywrócić jedność w

naszych kręgach ,  ale aby  to się stało ,

musimy  z  Nim współpracować .

Co myślisz?

Jak indyw idualność może przejaw iać się w  uległości?



CZWARTEK | 16 MAJA

Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus Chrystus żył na
tej ziemi, między ludźmi były podziały ze względu
na rasę, religię, status społeczny. Podziały
pojawiały się również między uczniami, oraz w
społeczności wczesnego kościoła, ale Jezus modlił
się w tej kwestii do Ojca, „aby byli jedno, jak my
jedno jesteśmy” (Jan 17:20-23).
 
Odpowiedzią na tę modlitwę był Dzień
Pięćdziesiątnicy, gdy uczniowie zgromadzeni byli
w jednym miejscu i został wylany na nich Duch
Święty, który przygotował ich do szczególnej misji
- mieli pójść w świat i nauczać ewangelii w różnych
językach. Bóg chce, aby nasze rodziny były dzisiaj
tak zjednoczone, jak wtedy apostołowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Kiedy widzisz gęsi udające się jesienią na połu-
dnie, lecące w charakterystycznym kluczu przy-
pominającym literę V, możesz zastanawiać się,
dlaczego lecą w ten właśnie sposób. Naukowcy 

Jan 17:22
Dz.  2:1

Punkt w idzenia

Aby  byli jedno

tłumaczą, że – ruchem swoich skrzydeł - gęś lecąca
z przodu stwarza korzystne warunki do lotu dla
gęsi lecącej tuż za nią. Tak więc gdy całe stado
uformuje klucz, lot może być nawet o 70% mniej
męczący niż w sytuacji, gdy każdy ptak leci osobno.
 
Tak, jak te gęsi, ludzie, którzy obierają wspólny cel
oraz mają przy tym poczucie, że współpracują ze
sobą ku dobremu, mogą dojść do niego szybciej i
prościej, ponieważ popychają się nawzajem do
przodu.”(1). Rodziny, które są zjednoczone, dają
dobry przykład tego, jak naśladować Chrystusa.
 
Dwa tysiące lat po Jezusie wciąż borykamy się na
tym świecie z podobnymi, może czasem i gorszymi
podziałami, począwszy od religii, a skończywszy na
polityce. Jednak Boże polecenie nie zmieniło się -
mamy być zjednoczeni w wierze i głosić ewangelię
wieczną każdemu narodowi. Kiedy pokonamy te
wszystkie podziały, zjednoczymy się w wierze i w
poznaniu Jezusa, będziemy mogli doświadczyć
późnego deszczu, a moc Ducha Świętego wyposaży
nas we wszystko, czego potrzebujemy, by zanieść
Trójanielskie Poselstwo wszystkim narodom ziemi.
Nasz cel na tej ziemi zostanie osiągnięty, będziemy
więc mogli udać się do naszego prawdziwego domu,
w którym czeka na nas nasz Pan i Zbawca, Jezus
Chrystus. Wyobraź sobie co by było, gdybyśmy
dotarli tam razem, jako rodzina!

Podz iały  pojaw iały  się również  między

uczniami ,  oraz  w  społeczności wczesnego

kościoła .

Co myślisz?

1.  W jaki sposób Twoja rodz ina może żyć i  pracować tak ,  by  przyprowadzać ludz i  do Jezusa?

2.  Czy  przypominasz  sobie jakieś wydarzenia ze Starego Testamentu ,  w  których wyraźnie

w idać ,  że Bóg pobłogosław ił tym ,  którzy  byli „jedno w  Nim”?

1. Autor nieznany, „The goose story”: http://familieslead.org/files/7614/1175/6396/Lessons_from_the_Geese.pdf
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Efez.  4:2 Odkrywanie

Życie w  prawdz ie i  miłości

studiuj w  połączeniu z V Mojż.  6:6-7;   Dz.  16:31;  I  Kor .  13:4

Ellen G .  White ,  Chrześcijański dom ,  rozdz iały  1-3;  

Poselstwo do młodz ieży

Podczas studium na temat jedności w rodzinie
dowiedzieliśmy się, że jest ona oparta na prawdzie
i miłości (por. Wj. 20:12). W przykazaniach Bożych
czytamy, że należy czcić ojca i matkę. Jest to jedno
z  sześciu przykazań, które mówią o miłości do
innych. W Ps. 119:151 wartość Słowa jest potwier-
dzona: „A wszystkie twe przykazania są prawdą”.
Miłość i prawda skutecznie jednoczą rodziny.

Naucz się na pamięć Mt. 22:37-39 i powtarzaj
sobie te wersety.
 
Podziel się trójanielskim poselstwem z
członkami swojej rodziny, którzy mogą go nie
znać.
 
Wejdź na Facebooka lub inne social media,
które ułatwia zjednoczenie ludzi, i zastanów
się, jak możesz pomagać ludziom tam.
 
Wydrukuj cytaty mówiące o miłości, rodzinie,
prawie, i rozdaj je swoim współpracownikom
i przyjaciołom.
 
Gdy zaczyna się Sobota, śpiewaj z rodziną
pieśni.
 
Proś Boga by dał Ci silne i oparte na miłości
więzi z rodziną.

Podsumowując Pomyśl nad tym


