
Dom

Jedno z wyjaśnień słowa dom, w Słowniku Języka
Polskiego PWN wyd. 1978r., jest następujące. "rodzina,
mieszkanie wraz z jego mieszleaticamt, czvjes gniazdo
rodzin Ile. " Dom, według Bożych kryteriów, to rodzina,
w której wszyscy starają się żyć w społeczności z Bogiem,
każdy troszczy się o drugiego domownika, modli się i do-
kłada starań, by ten dom był coraz bardziej podobny do
Bozego wzoru.

Gdy dwoje ludzi, jako mąż i żona, rozpoczyna wspól-
ne życie, to szybko dochodzą do wniosku, że w wielu
sprawach muszą uzgodnić wspólne stanowisko. Każdy po-
siada niepowtarzalną osobowość ze swoimi marzeniami,
ambicjami, potrzebami i obawami. Ceremonia ślubna nie
odsuwa na bok indywidualnych cech.

W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, jaki ma być
dom, który spełni cele swojego istnierua. Będziemy zas-
tanawiać się nad wspólnym dopasowywaniem się mał-
żonków i rozwiązywaniem problemów, które przynosi zy-
cie. Para małżeńska, która zrozumie, co oznaczają słowa



z Psalmu 127: 1, 'Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno tru-
dzą się ci, którzy go budują", otrzyma wielką nagrodę.

W tej lekcji będziesz się uczyć:

Znaczenie domu

Konieczne przystosowanie się
Chrześcijański i niechrześcijański dom

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznać problemy związane z przystosowaniem się mło-
dych małzonków i podać sposoby pomocy w tych sy-
tuacjach.

• Wyjaśnić, dlaczego dzieci potrzebują stabilnej rodziny,
która jest budowana według Bożych zasad.

• Opisać różnice między domem chrześcijańskim i nie-
chrześcijańskim.
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DOM
Znaczenie domu

Cel l. Opisz, czym jest dom i wyjaśnij, jakie jest jego zna-
czenie dla męża i ŻOIlY, dla dzieci, dla zboru i dla
społeczenstua.

Dom, o którym mówimy, to rodzina mieszkająca
w określonym miejscu. Gdy Bóg ustanowił pierwsze mał-
żeństwo, dał Adamowi i Ewie miejsce do mieszkania -
wspaniały ogród Zadaniem Adama było troszczyć się
o niego. I dzisiaj Bóg pragnie, by rodzice troszczyli się
o dom w taki sposób, żeby wraz z dziećnu mogli mieszkać
w nim w jedności.

Pewien pisarz napisał: "Dom może być przyrównany
do rządu, w którym ojciec jest premierem, a matka jego
zastępcą." Małżonkowie pomagają sobie nawzajem w pro-
wadzeniu domu. Ustanawiają właściwe zasady by dzieci
miały bezpieczne i spokojne miejsce do zycia. W oparciu
o te zasady dzieci uczą się porządku i posłuszeństwa. Jeże-
li dzieci nauczą się posłuszeństwa swoim rodzicom, to
łatwiej będzie im być posłusznym nauczycielom w szkole,
a w przyszłości będą szanować swojego pastora i władze
państwowe.

By rodzina była szczęśliwa, mieszkanie nie musi być
wytworne i drogo urządzone. Najważniejsze są relacje
między członkami rodziny. Żeby były one właściwe, do-
mownicy muszą spędzać ze sobą czas.
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łt-- ZADANIE

1 Zakreśl literę przed słowem lub słowami, które najlepiej
opisują szczęśliwy dom
a) Dobre relacje między członkami rodziny
b) Pokój,
c) Drogie meble.
d) Miłość do Boga
e) Miejsce do jedzenia i spania
O Wspólne wykonywanie zadań.

2 Jaki wpływ ma posłuszeństwo dzieci rodzicom na ich
przyszłe życie?

Znaczenie domu dla męża iżony

Bóg zaplanował dom jako błogosławieństwo dla
rodzaju ludzkiego. W nim mąż i żona mogą dzielić swoje
radości i smutki, sukcesy i porazki. Dom jest zarówno dla
rodziców jak i dla dzieci szkołą, gdzie mogą się uczyć
cierpliwości, zrozumienia i troski o innych. Dom jest azy-
lem przed stresami dnia codziennego i problemami w pra-
cy. Miłość, pokój i Boża obecność w chrześcijańskim do-
mu uzdalniają małżonków do podejmowania obowiąz-
ków poza domem.

Dom jest miejscem, gdzie dzieci przychodzą na świat
i wzrastają. Dzielenie obowiązków rodzicielskich przez
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męża i żonę przybliża ich do siebie. Dzieci mogą przynieść
wiele radości i spełnienia w życiu. "Dzieci są darem Pana,
podarunkiem jest owoc łona n (Psalm 127:3)

Te słowa nie oznaczają, że Bóg nie błogosławi bez-
dzietnym małżeństwom. Biblia nie daje mężowi prawa do
opuszczenia żony lub poślubienia innej kobiety, gdy ta
nie może mieć dzieci. Również żona nie ma prawa opuścić
męża, gdy uważa, że to z jego powodu nie mogą mieć
dzieci. Bez względu na to, czy przyczyna bezpłodności
leży po stronie męża czy żony, nie daje ona podstaw do
zerwania małżeńskiego ślubowania.

Biblia podaje przykłady, jak Bóg odpowiedział na
modlitwy bezdzietnych małżeństw. Do kapłana Zacharia-
sza przemówił w świątyni anioł Pana oznajmiając mu, że
jego modlitwa została wysłuchana i jego żona - Elżbieta
urodzi syna (Łukasz 1:13). Anna modliła się o syna i Bóg
dał jej chłopca - Samuela, który stał się wielkim przywód-
cą Izraela ClSamuela 1:11-13). Wiele bezdzietnych mał-
żeństw adoptowało dzieci i Bóg Je w tym błogosławił.
Pomiędzy rodzicami i adoptowanymi dziećmi może się
rozwinąć głęboka miłość przynosząc radość jednym i dru-
gim. "Któż jest jak Pan, Bóg nasz ... Sprawia, że niepłodna
ma dom, jest matką cieszącą się dztećmi" (Psalm 113:5,9)

ft--ZADANIE
3 Czy twój dom jest bezpiecznym schronieniem przed

problemami tego świata? Jeżeli nie, to co możesz zrobić,
by takim się stał? Zapisz swoją odpowiedź w notatniku.
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4 Co jest jednym z głównych zadań domu?

5 Wymień dwie postaci z Bibln, którym Bóg dał dzieci
w odpowiedzi na ich modlitwy.

Znaczenie domu dla dzieci

Dom ma bardzo wielkie znaczenie dla dzieci. One
potrzebują miłości, opieki i ochrony w atmosferze chrześ-
cijańskiego domu. Wychowanie, które otrzymują w domu,
kształtuje ich charakter i spojrzenie na zycie. Bez względu
na niebezpieczeństwa, problemy i zniechęcenia, jakie mogą
napotkać w życiu muszą wredzieć, ze w domu mogą czuć
się pewnie i bezpiecznie. Tam są rodzice, którzy je kochają,
rozumieją i chronią. Wtedy dzieci mają poczucie przy-
nalezności. Poczucie bezpieczeństwa sprawia zaś, że ich
osobowość rozwija się właściwie. Tak jak dla zdrowia
fizycznego dziecka jest ważne, co ono je, tak dla jego
zdrowia psychicznego jest bardzo ważna miłość rodziców.

W pewnej mierze mozemy porównać dom do szkoły.
Rodzice są nauczycielami, a dzieci uczniami. Rodzice uczą
słowem 1 osobistym przykładem. Jakże szybko dzieci za-
czynają naśladować ich wypowiedzi i postępowanie. Ro-
dZICe, którzy prowadzą bogobojne życie, nie muszą się
obawiać, że dzieci nie pójdą w ich ślady. Niestety jest
wielu niepoboznych rodziców, których dzieci naśladują.
Biblia daje nam przykłady obu przypadków: "Czynił on
(Amon) to, co złe UJ oczach Pana, podobnie jak Manasses,
jego ojciec. Kroczył całkowicie drogą. swojego ojca, oddawał
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cześć bałuiauom, które czcił jego ojciec i kłaniał się im"
(2Królewska 21:20-21). Król lehoszafat był dobrym królem.
Już od wczesnej młodości jego pobozni rodzice mieli na
niego dobry wpływ

"I był Pan z [ehoszafatem, gdyż chodził on dro-
gami, jakimi chodził niegdyś Dau nd, jegopraojciec,
i nie szukał Baaloui, ale szukał Boga swoich ojców
ipostępował według jego przyleazati, a nie tak, jak
czy 11 ił Izrael" (2Kronik 17·3-4)

Gdy zakładasz rodzinę pamiętaj, że największy wpływ
na dzieci mają rodzice.

W pierwszym okresie zycia dzieci jest formowany ich
charakter i życiowe przyzwyczajenia. Bezbożni rodzice
zmniejszają możliwość poznania Boga przez ich dzieci,
a nawet mogą je daleko od Niego odwieść. Lecz w rodzinie,
która boi się Boga, w której jest miłość i porządek, dzieci
uczą się duchowych prawd, których nigdy nie zapomną
"Wychowuj chłopca odpouneduio do drogi, którq ma iść,
a nie zejdzie z niej naue: li! starości" (Przypowieści 22.6).
Dzieci uczą się Bożej bojaźni, prawości i uczciwości, by
być błogosławieństwem dla innych.

~--ZADANIE

6 Opisz dom, który pomaga dziecku rozwinąć WłaŚCIWą
osobowość.
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7 Rodzice uczą dzieci przez .
jak i przez .

8 Jaki wpływ ma na dziecko dom, w którym ono wzrasta?

Znaczenie rodziny dla społeczeństwa

Poszczególne rodziny tworzą społeczeństwo. Dobre
rodziny wychowują dzieci, które stają się dobrymi człon-
kami społeczeństwa. Jakie są rodziny, takie jest społe-
czeństwo. Członkowie rodziny są pierwszymi osobami,
z którymi nawiązuje kontakt nowo narodzone dziecko.

W domu rodzinnym jest kształtowany charakter dziecka
i są formowane jego przyzwyczajenia. Tam wyrabia ono
swój stosunek do innych ludzi Gdy jest właściwie wy-
chowywane i traktowane, rozwija dobre przyzwyczajenia,
staje się obowiązkowe, kochające, lojalne i ma posza-
nowanie praw mnych ludzi WIększość z tego, czego się
nauczy w małej społeczności, jaką jest rodzina, przenosi
w swoje dorosłe życie w społeczeństwie

ł:-- ZADANIE

9 Co najbardziej decyduje o tym, jakimi będziemy
obywatelami?
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KONIECZNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ

Relacje między mężem iżoną

Być moze, człowiek nie doświadcza w swoim życiu
większej konieczności przystosowania się, niz jak ma to
miejsce w małżeństwie. Tworzenie niepowtarzalnej spo-
łeczności między mężem I żoną wymaga ich przystoso-
wania się do zupełnie nowego sposobu życia.

Bóg widział w człowieku potrzebę społeczności. Prze-
bywanie w społeczności z innymi to jeden z głównych
celów istnierua rodziny "Potem rzekł Bóg: Niedobrze jest
człouneleoioi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpouneduiq
dla niego" (lMojzeszowa 2:18).

W Przypowieściach 18:22 czytamy' "Ktoznalazł zone,
znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Paua ",jednak
wiele osób, po złozeniu małżeńskiego ślubowania, nie
biorąc wcześniej pod uwagę poważnej odpowiedzialności,
jaką niesie ten krok, ma wątpliwości, czy rzeczywiście jest
tak, jak mówi zacytowany wyżej wiersz

Dwie dorosłe osoby, po zawarciu małżeństwa, mogą
stwierdzić, ze w wielu sprawach muszą zmienić swoje
nastawienie. Wady, których przedtem u siebie me widziały,
teraz stają się zauwazalne. Osoba, która przed małżeństwem
myślała tylko o tym, co dla niej jest najlepsze, teraz musi
się uczyć myśleć według zasady' "Co dla nas obojga jest
najlepsze?" .

Budowanie szczęśliwego małżeństwa to praca na całe
zycie To się nie dzieje podczas kilkudzresięciu minut ce-
remonii ślubnej. Im bardziej narzeczem są świadomi obo-



Dom 83

wiązków w małżeństwie, tym lepiej są przygotowani do
wzajemnego przystosowania się po jego zawarciu.

Wiadomo, że przyjdą chwile zniechęcenia. Wtedy
w szczerej rozmowie należy szukać rozwiązania zaist-
niałych problemów. Wzajemne przystosowanie się w mał-
żeństwie wymaga szczerości, cierpliwości, mądrości i nie-
egoistyczne] postawy z obu stron. Czasem jest bardzo
trudno poświęcić swoje plany i pragnienia dla dobra mał-
żeństwa, lecz miłość czyni to możliwym. To Jest istotny
aspekt życia małżeńskiego, który nie może być zlek-
ceważony, jeżeli pragniemy mieć szczęśliwy dom.

~-- ZADANIE

10 Jaki jest jeden z głównych celów małżeństwa?

11 Co musi zmienić w swoim nastawieniu osoba, która
przed wstąpieniem w związek małżeński myślała
tylko o sobie?

12 Dojrzała osoba, która pragnie wstąpić w związek mał-
żeński, mając świadomość obowiązków, jakie ją cze-
kają, będzie:
a) mogła łatwo przystosować się w małżeństwie.
b) lepiej przygotowana do przystosowania się w mał-

żeństwie.
c) miała duże trudności w przystosowaniu się w mał-

żeństwie.
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Stosunek do rodziców

Problemem, który często pojawia się w małzeństwie,
jest stosunek małżonków do swoich rodziców. Małżeństwo
nie powinno powodować osłabienia szacunku i miłości
do rodziców, chociaż małzonkowie nie będą już mieli tak
częstych z nimi kontaktów, jak to miało miejsce, gdy do-
rastali w swoich domach. Teraz budują swój własny dom
oraz nowe i ważne relacje między sobą. "Dlatego opuści
człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swo-
ją" (Marek 7:10)

Rodzice czasem zapominają, że ich dzieci, które za-
łożyły swoje rodziny, mają prawo same decydować o swo-
im życiu. Rodzice, poproszeni przez dorosłe dzieci o radę,
mogą im dać cenne wskazówki, jednak nie mogą im
dyktować, w jaki sposób mają prowadzić dom. Również
w przyjmowaniu rad młodzi małzonkowie muszą być świa-
domi, że ich wzajemny związek jest ważniejszy, niż ich
odpowiedzialność przed rodzicami.

Młoda żona, gdy pojawi się problem między nią
a mężem, nie powinna za każdym razem biec do swoich
rodziców. Jest dobrze, gdy ich odwiedza od czasu do czasu,
musi jednak pamiętać, że jej dom tworzy teraz ona z mę-
żem, a nie z jej rodzicami. Nie powinna też pozostawiać
męża samego na dłuższy okres czasu. Małżonkowie po-
trzebują siebie nawzajem. Dłuzsza nieobecność jednego
z nich może osłabić małżeństwo i narazić męża lub żonę
na pokusy.
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~-- ZADANIE

13 Zakreśl literę przed właściwym uzupełnieniem zdania.
Gdy dwoje ludzi wstępuje w związek małżeński to:

a) nie potrzebują oni żadnej rady swoich rodziców.

b) pamiętając, że relacje między nimi są najważ-
niejsze, mają kochać i szanować swoich rodziców.

c) mają wziąć na siebie odpowiedzialność za prowa-
dzenie swojego domu.

d) mają zachowywać się w sposób dojrzały i nie bie-
gać w każdej trudnej sytuacji do swoich rodziców.

Pieniądze

Finanse są często powodem kłótni. Mąż i żona powinni
rozmawiać ze sobą o wszystkich finansowych problemach.
Młody mąż może mieć niewielkie zarobki i żona musi mu
pomóc przez oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. To,
że wyszła za mąż nie oznacza, że może stawiać mężowi
nierealne wymagania. Żona nie może narzekać, gdy mąż
nie jest w stanie zapewnić jej środków na modne ubra-
nia, które chciałaby mieć jezeli małżonkowie muszą zyć
skromniej, niż niektórzy ich przyjaciele czy sąsiedzi, to
nie może to być powodem do niezadowolenia jednego
z nich. Jest to raczej wyzwanie dla zony, by przy środkach,
jakie ma do dyspozycji, uczynić dom atrakcyjny i szczęś-
liwy.
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Oczywiście mąz nie moze wymagać, by żona pro-
wadzi/a dom bez pieniędzy. Zona może pomóc w tej
dziedzinie, jednak główna odpowiedzialność za finanso-
we zaopatrzenie domu spoczywa na mężu, jako głowie
rodziny.

''Ajeś/i kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie
ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od
nieunerzqcego" CITymoteusz 5:8)

t:-- ZADANIE

14 Wypisz w swoim notatniku przynajmniej cztery rze-
czy, które mogą być powodem kłótni w małżeństwie
w sprawach finansowych.

15 Co Biblia mówi o mężu, który nie troszczy się o swoją
rodzinę?

CHRZEśCUAŃSKI
I NIECHRZEŚCUAŃSKI DOM

Niechrześcijański dom

Wiele rodzin jest daleko od tego, co Bóg dla nich
zamierzył. Grzech zniszczył pierwszą rodzinę. Adam i Ewa
byli nieposłuszni Bogu, co spowodowało, że zamiast



radości i miłości pojawiły się zazdrość, kłótnie mor-
derstwo.

Jest wiele rodzin, które przypominają chrześcijańskie
domy. Przestrzegają one prawo, troszczą się, są dobrymi
sąsiadami, pomagają potrzebującym. Często są członka-
mi jakiegoś kościoła. Zdarza się jednak, że brakuje im
czegoś najważniejszego. Nigdy nie wyznali przed Bogiem,
ze są grzesznikami i nie zaprosili Jezusa do swojego serca
i do swoich domów.

Są oni jak kościół, do którego Pan powiedział: "Po-
nieważ mówisz: BogatyJestem i wzbogaciłem się, i niczego
nie potrzebuje, a nie WIesz, żeś pozałotoauia godzien
nędzarz Ibiedak, ślepy igoły" (Objawienie 3·17). Ten opis
dotyczy kazdego, kto me widz: potrzeby obecności Jezu-
sa Chrystusa w swoim życiu. Gdy jednak taką rodzinę
zaczną przygruatac poważne problemy, brakuje jej obec-
ności Chrystusa, Jego pokoju I pomocy, by je przezwy-
ciężyć.

w innych niechrześcrjańskich domach mąż i żona tracą
czas na plotkowanie, zażywają narkotyki, trwonią pienią-
dze na papierosy, upijają SIę alkoholem. Niektórzy stają
SIę takimi niewolnikarui SWOIch złych przyzwyczajeń, ze
w ciągu jednego wieczora przepijają całą swoją pensję,
tak że nic rue zostaje na potrzeby rodziny. Nienawiść
I zazdrość są powodem klótni Brudna literatura i niemo-
ralne rozmowy w takich rodzinach deprawują życie dzieci.
Już w młodym wieku poznają one czym jest przemoc,
przestępstwo i niemoralność Czary oraz inne formy okul-
tyzmu, praktykowane w niektórych domach, pogłębiają
istruejące już tam problemy, powodują smutek i strach.
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t:-- ZADANIE

16 Zakreśl literę przed najlepszym uzupełnieniem zdania.
Księga Objawienia mówi o ludziach, którzy są nę-
dzarzami, ślepymi, biednymi i gołymi, określając
w ten sposób:

a) wszystkich, którzy nie widzą w swoim życiu po-
trzeby obecności Jezusa Chrystusa.

b) rodziny, którym brak podstawowych rzeczy po-
trzebnych do życia, ponieważ ich pieniądze są
przeznaczane na alkohol i narkotyki.

c) tych, którzy mają wygodne domy, lecz nie są
członkami kościoła.

Chrześcijański dom

Chrześcijański dom uznaje Chrystusa za najwyższy
autorytet i jest przepełniony Jego miłością. Członkowie
takiego domu nie przypominają sobie o Bogu tylko
w niedziele i święta, lecz starają się żyć kazdego dnia
w posłuszeństwie i czci dla NIego. Bogu podoba się, gdy
Chrystus Jest zapraszany do serca poszczególnych do-
mowników, gdy modlą się do Niego i proszą o Jego
prowadzenie. Prawdziwie chrześcijański dom nie powsta-
je automatycznie. Wymaga pewnego wysiłku ze strony
jego członków.

Ważną rolę spełniają tu modlitwy rodzinne. Zanim
powstał jakikolwiek kościół, Bóg JUŻ wskazywał, że ojciec
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powinien prowadzić sWOJą rodzinę w oddawaniu Bogu
chwały. Powinien być kapłanem swojej rodziny. Na nim
spoczywa obowiązek orgaruzowania i prowadzenia życia
modlitewnego w rodzinie

Gdy rodzice i dzieci wspólnie czytają Biblię i modlą
się, to wzrastają w Panu i w miłości do siebie nawzajem.
Ten czas modlitwy, który jest czasem nazywany ołtarzem
domowym, ma istotne znaczenie dla życia dzieci. Mał-
żonkowie, którzy pielęgnują wspólne czytanie Bożego
Słowa i modlitwę, będą wzmacniani i błogosławieni
w swoim życiu. Z Bożą pomocą będzie im łatwiej roz-
wiązywać pojawiające Się problemy Na wspólną modlit-
wę powinien być wybrany odpowiedni czas, np. przed
pójściem męza i żony do pracy lub pod koniec dnia.
Dziękowanie Bogu w modlttwie za pokarm przed każdym
posiłkiem jest następną częścią oddawania Mu chwały:
". pokarmów, które stworzył Bóg, aby unerzqcy oraz ci,
letćrzv poznali prawdę, pożvtoali Je z dziękczynieniem"
ClTymoteusza 4:3)

Rodziny, które starają się CZCIĆ Boga w swoich domach
(Jozue 24:15), będą przez Niego błogosławione oraz będą
wzrastać w miłości i zrozumieniu do siebie nawzajem.

Spójrzmy na fragment Słowa ze sparafrazowanej wersji
Biblii, który mówi o miłości charakteryzującej idealny
chrześcijański dom:
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''Miłość odznacza się cierpliwością i dobrocią,
nigdy nie jest zazdrosna, chełpliwa ani zarozu-
miała, nieJestdumna, arogancka ani samolubna.
Miłość nie obstaje samolubnie przy swoim. Nie jest
draźliuia ani skłonna do grzechu. NIe zachowuje
uraz i nie pamięta cudzych błędów. NIe sprawia
jej radości niesprawiedliwość, lecz postepotranie
pełne prauosa. Jeżeli kogoś kochamy, zostajemy
mu oddani bez względu na ofiary. Wierzymy mu,
spodziewamy się po nim lego co najlepsze i zaw-
sze stajemv wjego obronie" CIKorynttan 13:4-7)

łt-- ZADANIE

17 Tym, który powiruen być uznawany za najwyższy
autorytet w chrześcijańskim domu jest

18 Jaką odpowiedzialność złozył Bóg na ojcu, zanim
powstały [akiekolwiek kościoły?

19 Słowa ołtarz rodzinny odnoszą się do'
a) czasu, w którym rodzina razem czyta Boże Słowo

i modli się.
b) specjalnego miejsca w kościele. gdzie rodzina mo-

ze wspólnie się modlić.

20 Członków chrześcijańskiej rodziny mozna rozpoznać po:
a) regularnym chodzeniu do kościoła.
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b) wykonywaniu tego, co jest dobre dla ich życia.
c) czczeniu Boga i posłuszeństwie Jemu w codzien-

nym zyciu.

21 W swoim notatniku wypisz dziedziny życia, w których
nie osiągasz Bożego wzoru miłości. Następnie poproś
Boga w modlitwie, by pomógł ci uczynić konieczne
zmiany w twoim zyciu.

Teraz, gdy przerobiłeś pierwszych pięć lekcji, możesz
odpowiedzieć na pytania z pierwszej części "Sprawozda-
rua studenta". Powtórz lekcje 1-5, a następnie zgodnie
z instrukcją wypełnij "Arkusz odpowiedzi nr 1". Prześlij
go na adres podany na pierwszej stronie "Sprawozdania
studenta" lub na adres biura rcr podany w podręczniku
na stronie 2.
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(~~-----, ODPOWIEDZI NA ZADANIA

11 Musisz uczyć się myśleć "Co jest najlepsze dla nas".

1 a) Dobre relacje między członkami rodziny.
b) Pokó].

d) Miłość do Boga.

f) Wspólne wykonywanie zadań.

12 b) lepiej przygotowana do ...

2 Pomaga im to być posłusznym swoim nauczycielom,
pastorom, przepisom prawa.

13 b) pamiętając, że relacje między nimi są ...
c) mają wziąć na siebie odpowiedzialność .

d) mają zachowywać się w sposób dojrzały .

3 Twoja odpowiedź. Musimy modlić się i prosić Boga
o pomoc; mamy być wierni w obowiązkach domowych
by innym nie dokładać ciężarów; musimy być chętni,
by pomagać, gdzie to tylko jest mozliwe.

14 Każdy z czterech: kłótnie mogą Się pojawić, gdy
problemy nie są wyjaśniane w spokojnej rozmowie;
żona narzeka, że musi żyć na niższym poziomie niż
inni; mąż nie troszczy się o utrzymanie swojej rodziny;
mąż oczekuje, że to głównie żona będzie troszczyć
się o utrzymanie rodziny.
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4 Zapewnić warunki do narodzenia Się dzieci i ich roz-
woju.

15 Jest gorszy niż niewierzący.

5 Zachariasz i Anna.

16 a) wszystkich, którzy nie widzą w swoim życiu ...

6 Jego rodzice rozumieją je, kochają i troszczą się o nie
by czuło się bezpiecznie.

17 Chrystus.

7 Słowa, osobisty przykład.

18 Każdy ojciec ma prowadzić swoją rodzinę do uwiel-
biania Boga.

8 W domu jest formowany jego charakter i przyzwy-
czajenia. Tam otrzymuje życiowe lekcje (dobre lub
złe), których nigdy nie zapomni.

19 a) czasu, w którym rodzina razem czyta ...

9 Wychowanie w domu.

20 c) czczeniu Boga i posłuszeństwie Jemu ...

10 Społeczność.

21 Twoja odpowiedź.


