
 

Zadanie domowe 

Proszę Cię o to, abyś w domu przeczytał(a) kilka fragmentów Pisma Świętego. Poświęć temu 5 minut dziennie, 

rozważając jeden fragment. Nie czytaj wszystkiego od razu, chyba, że masz taką potrzebę. Proszę Cię o to, abyś czytając 
zwrócił(a) uwagę na przemyślenia, które umieściłem przy danym fragmencie. 

 

Rdz 2, 4-7 Bóg stworzył świat z miłości. Wyobraź sobie ten moment, w którym Jego dłonie lepią człowieka z prochu ziemi. 

Pomyśl nad zaangażowaniem Boga w to dzieło. Widzisz Artystę – Stwórcę, który skupia się nad każdym szczegółem swojego 

stworzenia? Bóg odbił na tobie swoje linie papilarne. Jesteś jego arcydziełem, jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo. 

PO PRZECZYTANIU: Czy wierzę w to, że jestem arcydziełem Boga? 

 

Rdz 2, 15-17 Bóg dał człowiekowi wszystko czego potrzebuje. Powierzył mu opiekę nad tym co stworzył. Ostrzegł go również 

przed tym, czego nie powinien robić, aby nic złego się nie wydarzyło.  Bywa, że kiedy mama, albo tata dają nam jakieś zasady,  

aby przestrzec przed czymś złym, my traktujemy je jako przysłowiowy „zakazany owoc” i staramy się ich nie przestrzegać. 

PO PRZECZYTANIU: Czy potrafię być posłuszny(a) rodzicom?  

 

Rdz 3, 1-6 Wąż okłamywał niewiastę, kiedy rozmawiał z nią o Bogu. Pokazywał Go nie takim jakim jest On naprawdę. Mówił o 

Nim kłamstwa, a ona w nie uwierzyła. Ludzie mówili, mówią i mówić będą. Telewizja, internet, koledzy, koleżanki... tak wiele 

głosów. Kto, albo co buduje twój obraz Boga? Skąd wiesz jakim jest On naprawdę? 

PO PRZECZYTANIU: Kto, albo co buduje mój obraz Boga? 

 

Rdz 3, 14-15 Bóg załatwia swoje sprawy. Mógł powiedzieć „dobra, nie ważne” i machnąć ręką, ale mu zależy na człowieku. 

Często wydaje nam się, że o wiele łatwiej jest coś przemilczeć niż powiedzieć prawdę. Lepiej nie reagować, nie wychylać się i 

jakoś to będzie. Bóg jest konkretny, nawet jeżeli nie rozumiemy Jego decyzji, On wie co dla nas najlepsze. 

PO PRZECZYTANIU: Czy potrafię zaufać Bogu, nawet kiedy nie rozumiem Jego decyzji?  

 

Rdz 3, 21-23 Masz urodziny, w domu cała rodzina. Mama dała Ci 200 zł na nowe buty. Idąc do sklepu spotkałeś(aś) kolegę i 

naciągnął Cię, żeby pieniądze wydać na „głupoty”. Wróciłeś(aś) do domu.  Mama widzi, że coś jest z Tobą nie tak, kiedy 

zaczyna pytać, Ty oskarżasz ją, że gdyby, nie dała Ci pieniędzy, wtedy nie wydałbyś(a) ich na „głupoty”... Czy to wina Boga, że 

człowiek podjął takie decyzje? Czy to wina Boga, że człowiek dał się okłamać? Mimo tej trudnej sytuacji mama mówi: „idź do 

pokoju i prześpij się, a potem wrócisz na Twoją imprezę urodzinową”  

PO PRZECZYTANIU: Kogo obwiniam za swoje decyzje? 
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