
Czym jest
małżeństwo

Małżeństwo ma swój początek w Bożym zamyśle. Nie
wymyślił go człowiek, lecz stworzył je Bóg. Wybrał dla
niego miejsce w ogrodzie Eden i ustanowił je w swoim
Słowie. Swoją obecnością na weselu w Kanie Galilejskiej
Chrystus potwierdził jego ważność.

W tej lekcji będziesz uczyć się o tym, że małżeństwo
zbudowane na Bożych zasadach odzwierciedła relacje
pomiędzy Chrystusem a Kościołem.

Ktoś porównał małzeństwo do zestawu, który po złoże-
niu wszystkich części daje gotowy produkt. Wymaga to
klejenia, kilku uderzeń młotkiem, oszlifowania ostrych kra-
wędzi, odkurzania, pastowania i polerowania Lecz końco-
wy efekt wielokrotnie nagradza poniesiony trud. Tylko
małżeństwo budowane według wzoru l wskazówek poda-
nych w Biblii będzie osiągać cele, które zamierzył dla nie-
go Bóg.



W tej lekcji będziesz się uczyć:

Małżeństwo jako instytucja ustanowiona przez Boga.
Małżeństwo jako szczególna społeczność

Małżeństwo jako uświęcona jedność.

Znaczenie instytucji małżeństwa dla społeczeństwa.

Ta lekcja pomoże ci:

• Wyjaśnić kiedy i dlaczego Bóg ustanowił małżeństwo.

• Poznać Boży plan i wzór dla małżeństwa.

• Wskaże ci efekty małżeństwa.
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MAłŻEŃSTWO JAKO INSmrCJA
USTANOWIONA PRZEZ BOGA

Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga jako bło-
gosławieństwo dla człowieka.

Cel 1. Wyjaśnij, kiedy i dlaczego Bóg ustanowił małżeństwo.

Małżeństwo jest obecnie jedyną instytucją na ziemi,
która powstała, zanim na świecie pojawił się grzech.
Czytamy o tym w Bożym Słowie - Biblii:

.Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi,
gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpounedniq dla
niego. Wtea:v zesłał Pan Bóg głęboki sen na czło-
wieka, tak że zasnqł. Potem urvjqł:jedno z jego żeber
iurvpełrnł ciałem to miejsce "(lMojżeszowa 2:18,21).

W każdej części tego studium zatytułowanej Zadanie,
znajdują się pytania lub ćwiczenia, które pomogą ci pow-
tórzyć lub zastosować to, czego się nauczyłeś. Pamiętaj,
aby odpowiedzieć na pytania, zanim zajrzysz do odpo-
wiedzi.

~-- ZADANIE

1Wymień jedynie istniejącą instytucję, która została
ustanowiona, zanim na świecie pojawił się grzech?
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2 Jak została stworzona pierwsza kobieta?

3 Kto w pierwszej ceremonii ślubnej połączył pierwszego
mężczyznę i pierwszą kobietę?

4 Przeczytaj l Mojżeszową 2:23-24 i zakreśl literę przed
każdym PRAWDZIWYM zdaniem.
a Bóg nazwał towarzyszkę Adama "męzatką".
b Gdy Biblia mówi o mężczyinie i kobiecie, że "staną

się jednym ciałem ", to mówi o małżeństwie.
c Bóg nie stworzył kobiety z prochu ziemi.

Małżeństwo ustanowione jako wzór

Bóg stworzył Ewę, by towarzyszyła Adamowi, zanim
jeszcze na świecie pojawił się grzech. Tak więc sam Bóg,
w swoim doskonałym zamyśle, ustanowił szczególne re-
lacje pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie. Za-
pewnił pierwszej parze doskonałe warunki w ogrodzie
Eden. Możemy więc uwazać, ze to pierwsze małżeństwo
stało się Bozym wzorem dla ludzi.

Bogu podoba się, gdy są zawierane małżeństwa,
określa jednak pewne wymagania w tej dziedzinie. Ocze-
kuje, że Jego dzieci zawierając ZWIązek małżeński i żyjąc
w małżeństwie będą je spełniać.

Niestety, grzech wtargnął do ogrodu Eden i pozbawił
człowieka wielu Bożych błogosławieństw. Od tamtego
czasu zniszczył już bardzo wiele małzeństw. Jeżeli pragniesz
cieszyć się wspaniałą społecznością w swoim małżeństwie,
postępuj według wzoru, jaki Bóg przekazał w swoim Słowie
- Biblii.



14 Małżelistwo i dom

Małżeństwo i dom są dzisiaj atakowane, tak jak nigdy
dotąd. Wielu ludzi próbuje zastąpić małżeństwo tymcza-
sowym wspólnym życiem bez ślubu, aby gdy tylko jedno
z nich tego zapragnie, związek mógł być rozwiązany.
W wielu krajach 60% małżeństw kończy się rozwodem.
Jest to zupełnie przeciwne temu, co mówi Bóg o małżeńs-
twie w swoim Słowie. On pragnie, by małżeństwo było
społecznością, w której będzie mógł wyrażać Swoją miłość
do ciebie. To moze dziać się tylko wtedy, gdy będziesz
Go czcić przez szukanie i wykonywanie Jego woli.

Biblia w swoim nauczaniu poświęca wiele miejsca
małżeństwu i rodzinie. Może nie wstąpiłeś jeszcze w zwią-
zek małżeński, ale myślisz o tym. Niech Bóg będzie twoim
przewodnikiem w tych planach. Jeżeli jesteś JUŻ w związku
małżeńskim, ten kurs pomoże ci uczynić twój dom lepszym
i szczęśliwszym.

t:--ZADANIE
5 Co niszczy miliony małżeństw?

6 Gdzie możesz znaleźć najlepszą receptę na szczęśliwe
małżeństwo?
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Obraz duchowych prawd

Małżeństwo, jakie Bóg dla ciebie zaplanował, jest obra-
zem miłości, szacunku, jedności i społeczności między
Chrystusem i Kościołem W Starym Testamencie Bóg naz-
wał siebie mężem dla Swojego ludu. W Nowym Testa-
mencie Kościół jest nazwany oblubienicą Chrystusa.

"Dlatego o/Juści człowiek ojca i matkę, i połączy
się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym
ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do
Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy
z was miłuje źoue swoją, jak siebie samego, a żona
niechaj poważa męża swego" (Efezjan 5:31-33).

~-- ZADANIE

7 Zakreśl literę przed każdym określeniem, które charak-
teryzuje dom, w którym jest wprowadzane w czyn na-
uczanie z Efezjan 5:31-33.
a) Pokój
b) Niezadowolerue
c) Gniew
d) Kłótnia
e) Zrozumienie
O Radość

8 Czy będziesz się modlić, by Bóg dopomógł ci zbu-
dować małżeństwo, w którym inni będą mogli roz-
poznać Jego miłość?
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MAł.ZEŃSlWO
JAKO SZCZEGÓLNA SPOŁECZNOŚĆ

Przynależność na całe życie

Cel 2 Opisz Boży plan i wzór d/a matzensura.

Małżeństwo jest to związek między mężczyzną i ko-
bietą, który prawnie i moralnie łączy ICh na całe życie.
Nie ma w nim miejsca na jakiekolwiek intymne (seksualne)
relacje z innymi osobami Tylko na takich zasadach może
powstać związek małzeriski I może być budowana rodzina.
Kiedy mężczyzna i kobieta wiążą SIę razem w małżeństwie,
"stają. się jednym ciałem ",

~--ZADANIE

9 Zakreśl literę przed właściwym uzupełnieniem zdania.
Małżeństwo jest-

a) tymczasowym związkiem prawnym, który moze
być w każde] chwili rozwiązany.

b) nierozerwalnym związkiem męzczyzny i kobiety
zawartym przed Bogiem.

10 Mężczyzna i kobieta są w małżeństwie złączeni

.................................i ..
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Miłość ipartnerstwo

Bóg powiedział, że nie jest dobrze, by człowiek był
sam. Dlatego wyjął kość z ciała mężczyzny i uczynił z niej
kobietę, by zaspakajała jego potrzebę społeczności z dru-
gim człowiekiem.

Mateusz Henry napisał, że Bóg nie wyjął kości ze stopy
Adama, aby r.ie mógł deptać po swojej żonie, ani nie wyjął
jej także z jego głowy, by żona nad nim nie panowała.
Bóg wyjął żebro z boku Adama, część ciała znajdującą się
blisko Jego serca, by kochał swoją zonę, troszczył się
o nią i by zawsze była przy jego boku

Szczęście w małżeństwie zależy od miłości I społecz-
ności między mężem i zoną. Ewa była częścią Adama.
Mąż i żona stają się nawzajem częścią siebie. Życie kazdego
z nich łączy SIę w jedno i bez drugiego partnera nie może
być pełne. Efezjan 5·28 mówi: " Tak tez mężowie pounnui
miłować ZOIlY swoje, jak li "asIle ciała".

f:--ZADANIE
11 Szczęście w małżeństwie zależy:

a) od postadama wystarczającej ilości pieniędzy by
cieszyć się życiem

b) od tego, czy mąż jest panem w domu.

c) od miłości i relacji między mężem i zoną.
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Rodzicielstwo

Małżeństwo przynosi zazwyczaj obowiązki rodziciels-
kie. Pozwala stworzyć dom, w którym dzieci są wychowy-
wane w miłości przez ojca i matkę. Słowa skierowane
przez Boga do Adama i Ewy pokazują, że rodzicielstwo
jest częścią Jego planu dla człowieka. .Rozradzajcte SIę

i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czvncie Ją sobie
poddaną" (lMojżeszowa 1:28).

Gdy w małżeństwie przychodzą na ŚWIat dzieci, to ro-
dzice są odpowiedzialni, by o nie się troszczyć i zapewniać
stabilne i harmonijne życie rodzinne. Bóg Jest bardzo zain-
teresowany tym, by dzieci były właściwie wychowywane
i mogły poznać Go osobiście Przeczytaj fragment z Marka
10:13-16, który mówi o trosce Jezusa o dzieci.

t:--ZADANIE
12 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM zdaniem

a Dzieci potrzebują stabilnej rodziny, w której będą
mogły wzrastać.

b Boży plan dla małżeństwa nie dotyczy dzieci.
c Jezus w szczególny sposób zaznaczył swoją miłość

do dzieci

13 Co rodzice powinni zapewnić dzreciorn?
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MAŁŻEŃSTWO JAKO UŚWIĘCONA JEDNOŚĆ

Jeden mężczyzna i jedna kobieta

Na początku na ZIemI, poza Adamem i Ewą, nie było
żadnych innych ludzi. Ktoś może uważać, ze Bóg powi-
nien dać Adamowi więcej zon, by świat był prędzej zalud-
niony. Lecz Bóg dał mu tylko jedną zonę. Taki jest Bazy
wzór małżeństwa.

"Dlatego opuści człounele ojca i matkę ipołqczy się
z żoną. suiojq, I będą. ci dwoje jednym ciałem.
A tah jux nie są. duioje, alejedno ciało. Co tedy Bóg
złqczył, człounek niechaj nie rozłqcza"

(Mateusz 19:5-6).

To Jest bibhjne nauczanie, bez względu na różne zwy-
czaje. W niektórych częściach świata jest przyjęte, że męż-
czyzna poślubia więcej niz jedną kobietę. W pewnym kraju
jest zwyczaj, że to kobieta może poślubić więcej niż jed-
nego mężczyznę. Gdzie indziej synowie z jednej rodziny
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biorą sobie za żonę tę samą kobietę. W niektórych ple-
mionach mężowie handlują żonami. NIektórzy ludzie roz-
wodzą się, by ponownie zawrzeć związek małżeński i cza-
sem to się powtarza w ich życiu kilka razy. Inni żyją razem
bez ślubu. Tak więc widzimy, że różne zwyczaje i sposoby
postępowania nie mogą być uznawane za przewodnik
dla małżeństwa. Tylko Boże Słowo poucza nas właściwie
w tej sprawie.

~-- ZADANIE

14 Zgodnie z biblijnym wzorem małżeństwa .
mężczyzna poślubia kobietę. Tych

....................... Wiążąc się razem tworzy małżeństwo.

Jedność małżeństwa według Bożego Słowa

Jezus nauczał, że nic nie może naruszać jedności męża
i żony. W~ród dziesięciu przykazań danych Mojżeszowi
są takie, które chronią przed grzechami rujnującymi jedność
męża i żony: "Nie cudzołóż. Nie poźqdaj żony bliźniego
swego" (2Mojżeszowa 20'14,17).

Jeden z małżonków, który współżyje seksualnie z inną
osobą, popełnia cudzołóstwo i łamie Boże prawo. To jest
niemoralne i to jest grzechem. Nawet pożądanie w sercu
innej kobiety lub innego mężczyzny jest grzechem. W Sło-
wie Bożym czytamy: "A ja wam powiadam, że każdy kto
patrzy na niewiastę ipożąda jej, już popełnił z nią cudzo-
łóstwo w sercu suotm" (Mateusz 5:28).
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Nowy Testament potwierdza ostrzeżenia przed grze-
chami rujnującymi małżeristwo: "Małżeństwo niech będzie
we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustnik6w
bowiem i cudzołoznileou. sądzić będzie B6g" (Hebrajczy-
ków 13:4).

ł:-- ZADANIE

15 Naucz się na pamięć werset z Hebrajczyków 13:4.
Napisz go z pamięci i sprawdź z cytatem w tej lekcji
lub w Biblii.

ZNACZENIE INSmrC}I MAł.ZEŃSTWA
DlA SPOŁECZEŃSTWA

Cel 4. Opisz upływ rodziny na zb6r, społeczność lokalną,
naród i świat.

Z tej lekcji dowiedziałeś się, ze małżeństwo jest częścią
Bozego planu dla ludzkości. Postępując według Bożego
wzoru odnośnie małżeństwa, tworzymy szczęśliwy dom.
Doświadczenia i przeżycia wyniesione z takiego domu
pomagają nam lepiej zrozumieć duchowe prawdy.

Bożym celem jest, by mąż i żona, rodzice i dzieci mogli
przeżywać w domu miłość, przyjaźń I troskę o swoje wza-
jemne potrzeby

Bóg ustanowił także rodzinę po to, by stanowiła pod-
stawową jednostkę społeczną. Jego prawa wyznaczają mo-
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ralne normy, według których mężczyzna i kobieta mają
żyć razem. Ci, którzy wyrośli w szczęśliwych domach, gdzie
nauczyli się żyć razem w zgodzie, umieją także w dalszym
swoim życiu budować właściwe relacje z innymi ludźrru.
Dobre rodziny tworzą dobre społeczności lokalne, a dobre
społeczności tworzą dobry naród.

Dlatego tak ważne jest by kazda rodzina przestrzegała
Bożych przykazań i nie pozwalała wtargnąć złu, które ruj-
nuje dom. Powinieneś więc poznać to, co mówi Bóg na
temat małżeństwa i rodziny! Niech Bóg cię błogosławi pod-
czas nauki.

~--ZADANIE

16 Zakreśl literę przed właściwym uzupełnieniem poniż-
szego zdania:
Podstawową jednostką społeczną jest.
a) szkoła.
b) kościół
c) rodzina
Opisz w swoim notatniku przynajmniej dwie sfery,
na które pozytywnie wpływa szczęśliwy dom.17

A teraz poświęć czas na modlitwę o twoją rodzinę.
Proś Boga, by dopomógł ci kształtować twój dom jako
przykład dla otoczenia. On pragnie ci pomóc we wprowa-
dzeniu w czyn tego, czego nauczyłeś się w tej lekcji

Pomyśl o studentach na całym świecie, którzy przera-
biają te lekcje w różnych językach. Pomódl się, by Bóg
ich błogosławił i dopomógł im budować rodziny, jakie
dla nich zamierzył.
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

Odpowiedzi do zadań me są podane we właściwej
kolejności, żebyś za wcześnie nie odkrył odpowiedzi na
następne pytanie. Sprawdź odpowiedni numer i staraj się nie
patrzeć na inne odpowiedzi.

9 b) nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety
przed Bogiem.

1 Małżeństwo
10 prawnie, moralnie.

2 Z żebra Adama
11 c) od miłOŚCIi relacji między mężem i zoną.

3 Bóg.
12 a Prawda. c Prawda.

b Fałsz.
4 a Fałsz Adam tak ją nazwał. c Prawda.

b Prawda
13 Miłość, opiekę i wychowanie.

5 Grzech.
14 jeden, jedną, dWOJe.
6 W BIbliI.

15 NapISZz parruęci na kartce werset, którego nauczyłeś się
na pamięć, a następnie sprawdź czy nie zrobiłeś błędu.

7 a) PokÓJ. f) Radość.
e) Zrozumienie.

16 c) rodzina.
8 Twoja odpowiedź

17 Ci, którzy wyrośli w szczęśliwych rodzinach, gdzie na-
uczyli się żyć razem w zgodzie, umieją także budować
w dorosłym życiu właściwe relacje z innymi ludźmi
Dobre rodztny tworzą dobre społeczności lokalne,
a dobre społeczności tworzą dobry naród.


