
Wybór
partnera

W jaki sposób młody mężczyzna moze znaleźć naj-
lepszą partnerkę swego życia? Jakiego mężczyznę powinna
wybrać młoda kobieta, by przeżywać z nim szczęśliwe
małżeństwo? Sam Bóg, który rozumie lepiej, niż ktokolwiek
inny znaczenie wyboru właściwego partnera do małżeńs-
twa, obiecał: .,1 Pan będzie ciebie stale prowadził
i nasyci twoją. duszę nawet na.pustkowiach ..."(Izajasz
58: 11).

Dzięki modlitwie i posłuszeństwu Bożemu Słowu WIelU

młodych ludzi uniknęło złych decyzji życiowych. W tej
lekcji będziesz się uczyć, jak ważny jest sposób podej-
mowania istotnych decyzji W życiu, wyciągania wruos-
ków z przykładu małżeństw, które żyją według zasad Bi-
blii i tych, które tego nie robią. Bóg zna najlepszego
partnera dla każdego Swojego dziecka. Z pewnością Ole
zawiedzie tych, którzy chcą poznać Jego wolę w tej ważnej
sprawie.



W tej lekcji będziesz się uczyć:

Ważność wyboru
Boze prowadzenie
Boże zasady
Cechy osobiste
Okoliczności
Wzajemna miłość i akceptacja
Pewność Bożej woli

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznać, dlaczego wybór życiowego partnera jest tak
bardzo ważny.

• Wymienić zasady Bożego Słowa, według których chrześ-
cijanin powinien wybierać partnera.

• Podać cechy, które wybrany partner powinien posiadać.
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WAZNOŚĆ WYBORU

Cel 1. Wyjaśnij, dlaczego wybór partnera do małżelistwa
jest tak bardzo uiażnv.

Wybór osoby, która będzie twoim partnerem na całe
życie, jest bardzo ważny. Dlaczego?

Po pierwsze dlatego, ponieważ twój partner będzie
miał wpływ na twoje życie. Osoba, którą poślubisz, będzie
miała udział w kształtowaniu twojego życia. On czy ona
może kierować cię ku sprawiedliwości i niebu lub grze-
chowi i piekłu. Codzienny wpływ twojego towarzysza ży-
cia będzie pomagał ci w osiągnięciu wiecznego szczęścia
lub odciągał od Boga - jedynego źródła prawdziwej radości.
Partner, którego wybierzesz, będzie sprawiał, że kocha-
nie Boga, służenie Mu i posłuszeństwo wobec Niego bę-
dą dla ciebie łatwiejsze lub trudniejsze w realizacji.

Po drugie, ponieważ jest to wybór na całe zycie.
Chrześcijanie wstępując w związek małżeński nie mogą
mieć przekonania, ze kiedy będzie im razem trudno, to
mogą SIę rozwieść. Jeżeli posiadasz rower lub samochód,
który przestał ci się podobać, to możesz go sprzedać i ku-
pić inny. Lecz nie możesz tego zrobić z mężem czy żoną.
Biblia uczy nas, że małżeństwo zawiera się na całe życie.

"Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest
z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wol-
na jest od związku prawnego z mężem"

(Rzymian 7:2).

"Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie roz-
łącza"

(Marek 10:9)
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W świetle Biblii nie ma czegoś takiego, jak małżeństwo
na próbę, to znaczy życie razem przez jakiś czas, by
sprawdzić czy będzie się do siebie pasować. Według
Bożego Słowa to jest złe - grzeszne.

Jeżeli wybór zyciowego partnera jest tak ważny, to
nie powinien być czyniony w pośpiechu. Biblia podaje
nam zasady, według których mozemy dokonać właściwe-
go wyboru, aby nasze małżeństwo było szczęśliwe.

t:-- ZADANIE

1 Podaj przynajmniej dwa powody dlaczego wybór
przyszłego męża czy żony jest tak bardzo ważny.

2 Gdzie możesz znaleźć podstawowe zasady wyboru
zyciowego partnera?
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BOŻE PROWADZENIE

Bóg pragnie cię prowadzić

Cel 2. Poznaj pięć sposobów Bożego prowadzenia UJ uy-
borze towarzysza życia.

Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to możesz być pewnym,
że twój Ojciec w niebie pragnie, byś miał najlepszego
partnera w małżeństwie.

Bóg tak stworzył Ewę, by była dla Adama towarzyszem,
jakiego potrzebował. Bóg zna także ciebie i twoje potrzeby.
On zna cię lepiej, niż ty znasz sam siebie. On także wie,
która osoba będzie dla ciebie najlepszym partnerem. Bóg
kocha cię i pragnie ci pomóc w wyborze.

Więc zanim sam dokonasz wyboru, poproś Go, by cię
poprowadził do osoby, którą przeznaczył dla ciebie. Módl
się o to i bądź gotowy postępować według Jego wska-
zówek. "A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Bo-
ga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania,
a będzie mu dana" (Jakub 1:5).

~-- ZADANIE

3 Co powinieneś zrobić zanim wybierzesz życiowego
partnera?
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w jaki sposób prowadzi Bóg

W jaki sposób możemy rozpoznać Boże prowadzenie?
Boże prowadzenie w tej dziedzinie jest zazwyczaj po-
łączeniem kilku sposobów. Na wszystkich tych drogach
chrześcijanin powinien wypatrywać Bożego prowadzenia.

Po pierwsze, powinieneś wybierać życiowego partne-
ra według zasad Biblii. Po drugie, musisz zadać sobie py-
tanie, czy wasze cechy czynią was odpowiednimi dla siebie
nawzajem. Po trzecie, okoliczności powinny sprzyjać za-
warciu małżeństwa. Powinna być między wami miłość
i wzajemna akceptacja. I w końcu powinniście żywić
w waszych sercach przekonanie, że dokonaliście wyboru
według woli Bożej.

t:-- ZADANIE

4 Naucz się na pamięć sposobów, którymi posługuje
się Bóg, by cię prowadzić w wyborze partnera. Zapisz
Je w swoim notatniku

BffiLIJNE ZASADY

Cel 3. ~vmie1i zasady zawarte w Biblii, według kt6rych
powinien kierować się chrześcijanin przy wyborze
partnera.

Po pierwsze, daj się poprowadzić przez Boże Słowo.
W Biblii Bóg przekazał nam prawa, według których po-
winniśmy postępować. Możesz być pewnym, że Boże
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prowadzenie zawsze będzie w doskonałej harmonii z lego
Słowem. Pierwsze dwa kryteria, którymi powinieneś się
kierować przy wyborze partnera to:

1) Powinien być chrześcijaninem,
2) Powinien kierować się w życiu tymi samymi zasa-

dami, według których ty postępujesz.

Poślubiaj chrześcijanina

Ci, którzy już wcześniej wstąpili w związek małżeński,
są prawnie i moralnie związani ze swoim partnerem, bez
względu na to, czy jest chrześcijaninem czy nie. Jeżeli
jednak jeszcze nie zawarłeś małżeństwa, to Bóg nie chce,
byś poślubił osobę niewierzącą.

"Nie chodźcie l/I obcym jarzmie z nieunernymi, bo
co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością
albo jakaż społeczność między światłością a ciem-
nością?" C2Koryntian 6: 14).

W Biblii czytamy o dwóch Bozych mężach, którzy
wzięli sobie za żony kobiety nie wierzące w Boga. Sam-
sonowi spodobała się kobieta z innego ludu, która nie
wierzyła w Boga Izraela Jego rodzice radzili mu, by
poślubił dziewczynę z ich narodu, lecz on nie posłuchał.
Pierwsze małżeństwo Sarnsona było wielką pomyłką już
od samego początku. Jednak dalej nie postępował on
według Bożych praw. Związał się z następną niewierzą-
cą kobietą, która doprowadziła go do osobistej tragedii
i śmierci. Także król Salomon został odciągnięty od Boga
przez niewierzącą córkę faraona (lKrólewska 3:1). Ten
wielki błąd sprawił, że następnie wziął sobie wiele po-
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gańskich żon i wspierał bałwochwalstwo. W ten sposób
ściągnął Boży sąd na Królestwo Izraelskie CI Królewska
11:1-11).

Bądź więc ostrożny w zawieraniu przyjaźni. Zawsze
występuje pewne zainteresowanie między mężczyzną
a kobietą. Nie pozwól, by doprowadziło cię ono do bliskiej
przyjaźni z osobą niezbawioną. Wybieraj swoich przyjaciół
spośród chrześcijan. Szatan będzie starał SIę sprowadzić
cię z Bożych dróg i nakłonić do małżeństwa z osobą me-
wierzącą. Nie ulegnij temu.

f:-- ZADANIE

5 Zakreśl litery przed imionami dwóch młodych ludzi,
którzy przez poślubienie kobiet, które nie wierzyły
w Boga, przeżyli tragedię.
a) Abraham

b) Salomon
c) Noe

d) Samsan

6 Naucz się na pamięć 2Koryntian 6:14, a następnie wy-
recytuj go Z pamięci przed inną osobą.

7 Jakie przesianie dla chrześcijan zawiera 2Koryntian
6:14?
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Zgodność poglądów

Nie wystarczy, że ktoś jest chrześcijaninem, aby go
poślubić. Biblia uczy, że nie mozecie stworzyć szczęśliwego
małżeństwa, jeżeli nie jesteście zgodni w podstawowych
sprawach.

Niezgodność w sprawach religijnych może sprawić
wiele problemów. Musicie ustalić, jakie miejsce dacie Bogu
w waszym małżeństwie, jak będziecie Mu służyć, do jakiego
kościoła będziecie chodzić, czego będziecie uczyć wasze
dzieci o Bogu Róznice w poglądach doktrynalnych mogą
przyczynić SIę do podziałów w waszym domu Gdyby juz
na początku małzeństwa każdy ze współrnalzonków miał
uczęszczać do Innego kościoła, ile by to rokowało na
przyszłość.

Dwie osoby nigdy nie będą zgadzać się zupełnie we
wszystkim. Jednak mąż i żona muszą mieć te same poglądy
w podstawowych sprawach.

Czy ty i partner, którego zamierzasz poślubić, kierujecie
się biblijnymi zasadami zycia rodzinnego' Jakie są wasze
poglądy dotyczące wychowania dzieci' Jak widzicie
przyszły podział obowiązków między męża i żonę? Jak
zamierzacie zarządzać swoimi pieniędzmi' Czy w tych
sprawach są poważne różruce między wami' Zastanów
SIę' To mogą być dziedziny potencjalnych problemów
w przyszłym malźeristwre

Iezeli będziecie poznawać i stosować Boze zasady,
znajdujące się w Biblii, to one pomogą wam zbudować
szczęśliwy dom.
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t:-- ZADANIE

8 Wypisz w swoim notatniku przynajmniej cztery dzie-
dziny, w których ty i osoba, którą pragniesz poślubić,
powinniście się zgadzać.

9 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.

a jezeli narzeczeni są chrześcijanami, to mozemy być
pewni, że zbudują szczęśliwe małżeństwo.

b Narzeczeni, pragnący wstąpić w związek mał-
żeński, powinni zgadzać się w podstawowych
sprawach.

c Jest możliwe, by mąż i żona, którzy są chrześ-
cijanami, zgadzali się we wszystkich sprawach.

d Jest bardzo ważne, by mąż i zona kierowali się
zasadami BIblii w budowaniu małzeristwa.

10 Kiedy powinniście poznać, czy macie te same poglądy
w podstawowych sprawach?

a) W pierwszym roku małżeństwa.
b) Po zaręczynach

c) Przed zaręczynami
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CECHY OSOBISTE

Znaczenie cech osobistych

Cel 4. Poznaj, Jakie cechy pou nniet l mieć mqz, a jakie żona.

Jakie cechy powinieneś szukać w osobie, którą chcesz
poślubić? Niektórzy młodzi mężczyźni mówią: "Dziew-
czyna, którą poślubię, musi być piękna, utalentowana
i wykształcona Powinna pochodzić z dobrze sytuowanej
i znaczącej rodziny."

Niektóre z tych cech mogą być pożądane, ale żadna
z nich nie gwarantuje udanego małżeństwa. Młoda kobie-
ta, która jest piękna, może być w związku z tym dumna
i próżna Może nawet, po zawarciu małzeństwa, wy-
korzystywać swą urodę do skupiania uwagi innych męż-
czyzn na sobie.

Dziewczyna z bogatej rodziny może oczekiwać, ze jej
młody mąż, który dopiero niedawno podjął pracę, zapewni
jej poziom żYC1aaktualnie dla niego nieosiągalny.

Uroda, wykształcenie, dobra pozycja społeczna są
czymś korzystnym, jednak takie wartości jak odpowiedni
charakter, zbiezność zainteresowań, dobre przyzwyczajenia
i dobre zdrowie są czymś ważniejszym.

ł:-- ZADANIE

11 Wymień dwie cechy, które nie zapewniają szczęścia
w małżeństwie.
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Charakter

Z jaką osobą pragniesz spędzić zycie? O miłej po-
wierzchowności czy narzekającą? Przyjacielską czy kłótli-
wą? Cierpliwą czy skorą do gniewu? Zgodną czy dorni-
nującą? Szczodrą czy samolubną? Ufną czy podejrzliwą?

Czy szukasz kogoś, kto cieszy się dobrą opinią, ucz-
ciwego, pracowitego, wytrwałego w trudnościach, spo-
legliwego

'
Charakter człowieka jest formowany przez cały okres

dzieciństwa. Więc przez poznanie rodziny osoby, którą
się interesujesz, możesz Wiele się dowiedzieć o niej samej.
Popularne powiedzenie. ,Jaki ojciec taki syn, jaka matka,
taka córka", jest często prawdą. Dzieci idą zazwyczaj za
przykładem swoich rodziców.

Nawet jeżeli wychowanie wyniesione z domu ro-
dzinnego nie było właściwe, to życie takiego człowieka
może być przemienione przez Jezusa Chrystusa. Są rów-
nież ludzie, którzy wyrośli we wspaniałych rodzinach,
a jednak nie poszli za dobrym przykładem swoich ro-
dziców. Tak więc dom rodzinny wybranej przez ciebie
osoby może ci pomóc poznać lepiej jej cechy, lecz nie
możesz opierać wyłącznie na tym swojego sądu.

~-- ZADANIE

12 W swoim notatniku wypisz cechy, jakie chciałbyś
widzieć u swojego przyszłego męża czy żony.
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13 Sprawdź siebie według listy, którą przed chwilą zro-
biłeś. Napisz "dobrze" obok cech, które posiadasz
i "brak" obok cech, które powinieneś w sobie rozwinąć.

Módl się, aby Bóg pomógł ci posiąść cechy, które są
bardzo ważne u rnęza i zony.

Dobre przyzwyczajenia

Przyzwyczajenia jest bardzo trudno zmienić. Jeżeli
osoba, którą chcesz poślubić, posiada przyzwyczajenia,
które już teraz cię niepokoją, to nie myśl, że będzie z tym
lepiej po ślubie. Zapamiętaj powiedzenie: "Nigdy nie
poślubiaj mężczyzny, aby go zmienić." Będzie prawie
niemożliwe ukształtowanie męża czy żony według włas-
nych wzorców zachowania.

Prawdziwa miłość będzie starać się w małżeństwie
dostosować do partnera i nie robić problemów z rzeczy
mało ważnych. W poważnych trudnościach i różnicach
zdań małżonkowie powinni pomagać sobie nawzajem. Nie
wchodź na oślep w małżeństwo, nie poznając wcześniej,
jakie przyzwyczajenia ma twój partner. One powiedzą ci
wiele o jego charakterze.

Czy zachowuje higienę osobistą, czy jest brudasem?
Czy jest uprzejmy, czy czasem ordynarny? Czy jest zadba-
ny, czy niechlujny? Czy cały czas mówi, czy też słucha
z zainteresowaniem? Czy poważnie traktuje osobiste życie
z Bogiem i służbę w kościele? Jak traktuje swoich rodzi-
ców oraz braci i siostry?
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~-- ZADANIE

14
Do ponizszych ćwiczeń uzyj notatnika.

Zrób listę dobrych przyzwyczajeń, które chciałbyś
widzieć u swojego partnera.

Wypisz Jego przyzwyczajerua, które według ciebie
czyniłyby twoje małżeństwo rueszczęśhwyrn.15

Sprawdź siebie według obu list i pomódl się o siebie
oraz o swojego partnera

Podobieństwo zainteresowań i osobowości

Czy chciałbyś spędzić całe zycre z kimś, kto nie jest
zainteresowany problemami, które są dla ciebie najważ-
niejsze? Mężowi I żonie, którzy mają podobne zain-
teresowania, będzie łatwiej budować szczęśliwe mał-
zeństwo.

Przeciwne charaktery, jezeli uzupełniają się nawza-
jem, mogą takze być czymś dobrym. a przykład ktoś,
kto lubi duzo mÓWIĆ, będzie czuł SIę dobrze w towa-
rzystwie osoby, która jest dobrym słuchaczem. Twórczy
Idealista potrzebuje równowagi w kimś praktycznym.

Gdy jednak mąz i żona mają całkowicie odmienne
temperamenty i osobowości, może to stwarzać w ich
małżeństwie poważne problemy Prawdopodobnie mło-
dy, ambitny, aktywny mąz nie będzie miał cierpliwości
dla powolnej i leniwej żony.
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Ewa została stworzona jako odpowiednia pomoc dla
Adama. Bóg pragnie, aby twój partner w małżeństwie był
dla ciebie odpowiedni. Powinniście mieć tyle punktów
wspólnych, by w harmonii iść razem i być na tyle różni,
by osiągać cele w wielu dziedzinach waszego małżeństwa
i życia.

t:-- ZADANIE

16
Do poniższych ćwiczeń użyj notatnika.

Wypisz, czym lubisz się zajmować. Wiele z tych spraw
może nie interesować twojego partnera i stać się
źródłem nieporozumień.

Wypisz dziedziny, o których lubisz rozmawiać. Czy
osoba, którą zamierzasz poślubić, będzie chciała
rozmawiać z tobą na te tematy?

17

Dobre zdrowie

Dobre zdrowie małżonków jest ważne nie tylko dla
dobra małżeństwa, ale takze dla dobra dzieci. Pragniesz,
aby twoje dzieci były zdrowe i mocne, a nie upośledzo-
ne przez fizyczną czy umysłową chorobę, którą mogłyby
odziedziczyć. W wielu krajach wymaga się przed za-
warciem małżeństwa od przyszłych małżonków zaś-
wiadczeń o stanie ich zdrowia.

To nie oznacza, że osoba, która chce wstąpić w związek
małzeński, musi cieszyć się doskonałym zdrowiem. Nie-
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którzy ludzie z fizycznymi upośledzeniami nauczyli się je
przezwyciężać i są dobrymi żonami, mężami i rodzicami.
Dobre zdrowie nie jest najważniejszą rzeczą przy wyborze
partnera, powinno jednak być brane pod uwagę. Zadaj
sobie pytanie: czy ona będzie dobrą matką, czy on będzie
dobrym ojcem dla moich dzieci?

~-- ZADANIE

18 Dlaczego jest wazne psychiczne i fizyczne zdrowie
twojego małżonka?

OKOLICZNOŚCI

Wspomnieliśmy już o tym, że Bóg często prowadzi
nas przez okoliczności. Przykłady tego możemy widzieć
w wielu pięknych historiach opisanych w Biblii.

Rut zostawiła dom rodzinny, by służyć jedynemu,
prawdziwemu Bogu. Gdy podczas zniw poszła zbierać
kłosy na pola betlejemskie "zdarzyło się", ze zaczęła zbie-
rać na polu Boaza. Bóg ją prowadził. Kiedy Boaz ją spotkał,
zobaczył w niej wszystkie cechy, jakie pragnął widzieć
w przyszłej żonie. Na początku były pewne przeszkody
by mogli zawrzeć małżeństwo, jednak Bóg nad wszyst-
kim czuwał.
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Jednym ze sposobów, którego użył Bóg w prowa-
dzeniu Rut, były rady starszej, bardziej doświadczone]
osoby - jej teściowej. Rut doceniła rady Noemi i postąpiła
według nich. Bóg i dzisiaj, prowadząc młodych ludzi, daje
im poznać swoją wolę poprzez rady rodziców, pastorów
oraz starszych chrześcijan,

Historia poznania się Izaaka i Rebeki była zupełnie
inna niż Boaza i Rut. Spotkali się dopiero przed samym
ślubem. Abraham posłał swojego sługę, by poszukał żony
dla jego syna - Izaaka. Sługa modlił się o Boże prowadze-
nie w tej sprawie i na pewno modlili się także o to Abra-
ham i Izaak.

Bóg odpowiedział na te modlitwy i przyprowadził
Rebekę do miejsca, w którym modlił się sługa. Gdy bliżej
poznał ją i jej rodzinę, był przekonany, że będzie wspaniałą
żoną dla Izaaka. Również jej rodzina rozpoznała w tej
sytuacji Boże prowadzenie i zgodziła się, by poślubiła
Izaaka. Również Rebeka była gotowa udać się w drogę,
by stać się żoną Izaaka. Tworzyli szczęśliwe małżeństwo

łt-- ZADANIE

19 Wymień dwa małżeństwa z Biblii, które zostały za-
warte dzięki Bożemu prowadzeniu przez okolicz-
ności.
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WZAJEMNA MIŁOŚĆ I AKCEPTACJA

Bez prawdziwej miłości zadne małzeństwo nie może
być szczęśliwe Wzajemna miłość daje mężowi i żonie
poczucie przynależności do siebie. Ona sprawia, że chcą
się sobie podobać, pomaga im "dopasować" się w różnych
spornych sprawach. Miłość łączy mocniej, niż cokolwiek
innego.

Miłość jest czymś daleko więcej ruz seks czy uroda.
Prawdziwa miłość wykazuje szacunek, uprzejmość, uzna-
nie i troskę do drugiej osoby. Nie pomyl fizycznej atrak-
cyjności z miłością. jeżeli nie Jesteś pewien swoich uczuć,
to módl się w tej sprawie Porozmawiaj na ten temat
z rodzicami lub starszymi Idoświadczonymi chrześcijanami.

~-- ZADANlE

20 Czym charakteryzuje się miłość, która jest funda-
mentem małżeństwa?

Jeżeli zamierzasz wstąpić w związek małżeński, po-
równaj swoje uczucia z określeniami miłości, które wy-
mieniłeś w zadaniu nr 20 Czy one się zgadzają? Czy twój
partner darzy cię takim samym uczuciem?

Módl się, byś mógł odróżnić prawdziwą miłość od za-
uroczenia pewnymi cechami twojego partnera. Proś Boga,
by cię prowadził w tym ważnym okresie twojego życia.
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PRZEKONANIE O BOŻĘ)' WOll

Bóg zazwyczaj nie prowadzi nas przez jakieś specjalne
objawienie, lecz raczej przez połączenie sposobów,
o których mówiliśmy wcześniej - Boże prawa, właściwe
cechy zainteresowanych osób, okoliczności, ich wzajem-
ną miłość i akceptację, przekonanie o Bożej woli.

To przekonanie może wynikać z poczucia pokoju, jaki
mamy w sprawie, o którą się modlimy. Głębokie prze-
konanie, że ta sprawa jest zgodna z Bożą wolą. To jednak
nie może dotyczyć tylko jednego z partnerów. Zarówno
chłopak jak i dziewczyna powinni modlić się w sprawie
ich przyszłego małżeństwa i przeżywać Boże zapewnie-
nie, że postępują według Bożej woli.

Poznanie Bożej woli może wymagać trochę czasu.
Pewność może pojawić się przed czy po tym, jak Bóg
poprowadzi cię również według innych sposobów. Jeden
partner moze być prędzej przekonany o słuszności wyboru
niż drugi. Nie śpiesz się. Sprawdzaj swoje uczucia według
kryteriów, które dał ci Bóg.
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Nie martw się, jezeli zadna osoba nie posiada wszyst-
kich cech, które chciałbyś w niej widzieć. Może, według
oceny innych, tobie również brakuje pewnych przymiotów.
Szukaj w drugiej osobie tych wartości, które są najważ-
niejsze dla szczęśliwego małżeństwa. Równocześnie sta-
raj się, by te cechy były obecne w twoim życiu.

Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi w sposób, który
On uważa za najlepszy, abyś mógł wybrać małżeńskiego
partnera według Jego woli.

~-- ZADANlE

21 W wyborze życiowego partnera Bóg zazwyczaj pro-
wadzi nas przez'
a) połączenie róznych sposobów.
b) specjalne objawienie.
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

11 Dwa z poniższych:
Uroda, wykształcenie, pozycja społeczna.

1 Ze względu na wpływ, jaki będzie miał twój partner
na twoje życie. Jest to wybór na całe życie.

12 Twoja odpowiedź.

2 W Bożym Słowie.

13 Twoja odpowiedź.

3 Módl się i proś Boga, by cię prowadził.

14 Twoja odpowiedź

4 Sprawdź swoją odpowiedź z lekcją.

15 Twoja odpowiedź,

5 b) Salomon.
d) Samson.

16 Twoja odpowiedź.

6 Bez odpowiedzi.

17 Twoja odpowiedź.

7 Chrześcijanin powinien poślubić chrześcijanina.

18 Ze względu na szczęście małzeństwa i dobro dzieci.

8 Sprawdź odpowiedź z lekcją.

19 Boaz i Rut, Izaak i Rebeka.
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9 a Fałsz.
b Prawda.
c Fałsz.
d Prawda.

20 Szacunek, uprzejmość, uznanie, zainteresowanie.

10 Wybrałbym c) przed zaręczynami, by sprawy sporne
mogły by: wyjaśnione lub chodzenie z sobą za-
kończone.

21 a) połączenie róznych sposobów.


