
Narzeczeństwo
•l

ślub

Zazwyczaj, zanim dwie osoby podejmą się razem
jakiegoś przedsięwzięcia W dziedzinie interesów, poś-
więcają wiele czasu na planowanie i przygotowania.
Wysiłek włożony w przygotowania przed podpisaniem
ostatecznej umowy czy kontraktu ma dać pewność, że
przedsięwzięcie się powiedzie i przyniesie dochód

Małżeństwo jest wspaniałym Bożym darem dla dwojga
niedoskonałych ludzi, którzy wchodzą w bardzo bliską
więź osobową By jednak wspólna więź mogła dać
w małżeństwie wzajemne zadowolenie, w narzeczeńst-
wie musi zostać poświęcony czas na planowanie i przygo-
towania.

Czasem zakochani młodzi ludzie nie mogą pojąć, że
w przyszłości w ich małżeństwie mogą powstać nie-
porozumienia. Najlepszym czasem na rozpoznanie sfer
potencjalnych konfliktów i znalezieniem sposobów za-
radzenia im , jest czas przed ślubem. W tej lekcji będziesz
się uczyć, w jaki sposób przygotować się do małżeństwa,
jak lepiej poznać swojego partnera, jak w okresie narze-
czeństwa podobać się Bogu.



W tej lekcji będziesz się uczyć:

Przygotowanie do małżeństwa

Narzeczeństwo

Ślub

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznac, jak możesz podobać się Bogu w czasie na-
rzeczeństwa.

• Przedstawić problemy, które mogą się pojawić w związ-
ku ze zwyczajami zaręczynowymi.

• Określić znaczenie ślubu cywilnego i ślubu kościelnego.
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PRZYGOTOWANIE DO M.Ał.ZEŃSTW A

Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa
powinno wziąć się pod uwagę kilka czynników. Oboje
narzeczeni powinni być w odpowiednim wieku, aby mogli
wziąć na siebie ciężar odpowiedzialnoścr za swoje mał-
żeństwo i rodzinę. Powinni być na tyle dojrzali, by starać
się o to, co najlepsze dla ich partnera, zamiast myśleć, co
będzie naj korzystniejsze dla nich.

Małżeństwo nie jest dla ludzi niedojrzałych. Młody
mężczyzna powinien mleć pracę, aby mógł utrzymać ro-
dzinę. Młoda kobieta powinna uczyć się gotowania
i prowadzenia domu. Oboje powinni zdawać sobie spra-
wę, jakie będą ich obowiązki w małżeństwie.

Jest rozsądnie, gdy narzeczeni już przed ślubem mogą
zapewnić sobie mieszkanie. Może ono być wynajmowane,
małe i skromne, lecz jest to lepsze niż zanueszkanie po
ślubie z rodzicami.

Czas narzeczeństwa i przygotowań do ślubu może być
wspaniałym okresem, jeżeli narzeczeni przestrzegają Bo-
zych zasad Można w tym okresie lepiej poznać rodzinę
narzeczonego. Lepsze poznanie środowiska, w jakim wy-
rósł twój partner, pomoże wam w przyszłym wspólnym
życiu. Rozpoczęcie wspólnego zycra, według Bożych praw,
jest najlepszą zapowiedzią dobrego małżeństwa i szczęś-
liwego domu.
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~-- ZADANIE

1W swoim notatniku zrób listę zasad, według których
można poznać, czy młoda para, zamierzająca się po-
brać, Jest gotowa do małżeństwa.

ZARĘCZ\'NY

Oceniane według Bożych norm

Ślub Jest zazwyczaj poprzedzany uroczystością zarę-
czyn. W różnych krajach różnie to się odbywa. Często
podczas uroczystej deklaracji młodej pary, że zamierzają
wstąpić w związek małżeński, odbywa się małe przyjęcie.
Również mo ze towarzyszyć temu założenie sobie obrączek
zaręczynowych, które świadczą o tym, że są sobie prze-
znaczeni

Głównym zadaniem chrześcijanina jest czcić Boga
i podobać Mu się we wszystkim co czyni. "Czy jecie, czy
pijecie, czy cokolwiek cZV1I1cie,toszvstleo czy/le/e na chwałę
Boża" ClKoryntian 10:31) Sposób świętowarna zaręczyn
powinien równiez czcić Boga Uroczystość ta nie może
być okazją do nadużywania alkoholu, jak to jest w zwycza-
ju w wielu domach.
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ft-- ZADANIE

2 Jakie zwyczaje mogą być zachowane podczas uro-
czystości zaręczynowej?

3 Jaką główną zasadą powinien kierować się chrześ-
cijanin w każdej dziedzinie życia?

4 Wymień jedną z rzeczy, która podczas uroczystości
zaręczynowej nie może mieć miejsca.

Finanse

W niektórych częściach świata istnieje zwyczaj, ze
narzeczony musi dać wiano lub zapłacić pewną sumę
pieniędzy rodzicom dziewczyny, którą chce poślubić.
Gdzie indziej znowu rodzice dziewczyny dają wiano
młodemu mężczyźnie lub jego rodzicom. Może to być
duża suma pieniędzy lub drogi dar. W krajach o cywiliza-
cji europejskiej zazwyczaj narzeczony ofiarowuje dziew-
czynie obrączkę, która jest symbolem ich zaręczyn.

Czasem te zwyczaje mogą stawiać zbyt wielkie wy-
magania finansowe i być przeszkodą w zawarciu mał-
żeństwa. Młody mężczyzna, chcąc kupić najlepszy pierś-
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cionek dla swej narzeczonej, może popaść w długi. Gdy
na rodzicach narzeczonej lezy obowiązek przygotowania
weselnego przyjęcia, mogą starać się je urządzić ponad
swoje finansowe możliwości i daleko wystawniej niż jest
to konieczne.

Narzeczony, który nie jest w stanie zapłacić wyma-
ganego wiana może zdecydować się na życie ze swoją
narzeczoną bez ślubu. Inni natomiast mogą nie starać się
założyć domu, tylko żyć niemorainie utrzymując poza-
małzeńskie kontakty seksualne, łamiąc w ten sposób Bo-
że przykazania.

Chociaz w niektórych sytuacjach nie ma łatwych od-
powiedzi, to Jednak Bóg nie stawia ządań, które byłyby
niemożliwe do spełnienia. Wierzący rodzice oraz pastor
powinni służyć radą młodym ludziom, którzy zamierzają
się pobrać. Rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że nie
posag jest najważniejszy, lecz charakter osoby, którą ich
córka czy syn ma poślubić. Nie powinni upierać się przy
posagu czy wystawnym weselu.

Jeżeli rodzice są niewierzący, to wtedy narzeczeni nie
mogą liczyć, że otrzymają od nich rady według Bozego
Słowa. Jeżeli jednak będą postępować według Bożych
praw, to mogą być pewni Bożego kierownictwa. Jeżeli
ich przyszłe małżeństwo będzie zgodne z Jego wolą, to
On sprawi, że będą mogli założyć chrześcijański dom.
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~-- ZADANIE

5 Jeżeli narzeczeni nie mogą sprostać zwyczajom regionu
czy środowiska, to jakie negatywne skutki może to
spowodować?

6 Uzupełni) brakującą część zdania.
Wierzący rodzice powinni bardziej brać pod uwagę

niż wielkość posagu, czy możliwość wyprawienia dro-
giego weseła.

Okres narzeczeństwa

Okres narzeczeństwa jest dla młodej pary sposobnoś-
cią do lepszego poznania Się. Narzeczeni zaczynają rozma-
wiać o małźeriskrch obowiązkach, planować wspólne zycie
Uświadamiają sobie, co jest niezbędne, by założyć dom.

Wspólne uczestniczenie w nabożeństwach, spotkania
z rodzinami i przyjaciółmi są kolejnymi możliwościami
do lepszego poznania partnera. Im trudniejsza sytuacja,
w której będziesz mógł go obserwować, tym lepiej bę-
dziesz mógł poznać, jakim jest naprawdę. Co innego jest
obserwować kogoś w kościele na nabożeństwie, a co in-
nego w domu czy w pracy.
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Jezeli mąz I żona powinni cechować się miłością
i szacunkiem do siebie nawzajem, to z pewnością nie mniej
ważne jest, by te cechy posiadali narzeczeni, którzy pragną
wstąpić w związek małzeriskr. Młody mężczyzna i młoda
kobieta, którzy kochają SIę i szanują, będą zamteresowani
wzajemnie swoim szczęściem i powodzeniem. Każde
z nich będzie strzec czystości moralnej w okresie narze-
czeństwa

Para, która intymność seksualną zastrzeżoną dla mał-
żeństwa konsumuje już w okresie narzeczeńskim, a nawet
przed nim, ściąga na siebie poczucie winy i naraża przyszłe
małżeństwo na poważne problemy. Para, która pragnie
podobać się Bogu, będzie dobrym przykładem dla innych
młodych ludzi. Narzeczem, którzy kochają Boga i siebie
wzajemnie, będą zdyscyplinowani i cierpliwi w każdych
okolicznościach, by później zbierać tego dobre owoce.
Przypomni) sobie Jakuba, który musiał odpracować siedem
lat za Rachelę. "Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat,
a wydały mu Się one jak kilka dni; tak bounem bardzo ją
kochał" (lMojżeszowa 29:20).

t:-- ZADANIE

7 W swoim notatniku wymien przynajmniej dwie ko-
rzyści, jakie daje okres narzeczeństwa

8 Co świadczyło o Wielkiej miłości Jakuba do Racheli?
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ŚLUB CYWll.NY

W naszym kraju jest wymagane zawarcie małżeństwa
w Urzędzie Stanu Cywilnego. W ten sposób związek
małżeński staje się legalny wobec prawa państwowego.
Boże Słowo mówi: "Bądźcie poddani wszelkiemu ludz-
kiemu porządkowi ze względu na Pana" (lPiotra 2:13).
W ten sposób mąż daje żonie i dzieciom swoje nazwisko
oraz prawną ochronę małżeństwa.

Boże błogosławieństwo - ślub kościelny

Ślub cywilny musi się odbyć przed udzieleniem Boże-
go błogosławieństwa w zborze. Podczas uroczystości
w zborze młoda para również ślubuje sobie wierność przed
Bogiem i zgromadzonymi świadkami. Pastor oznajmia im
ich obowiązki, przyjmuje ślubowanie, ogłasza małżeńs-
twem i modli się o Boże błogosławieństwo. Tym aktem
młoda para potwierdza, że małżeństwo zostało ustano-
wione przez Boga i daje wyraz, że pragnie Bożego bło-
gosławieństwa i Jego pomocy w swoim małżeństwie.

t:--ZADANIE
9 Ślub cywilny musi się odbyć:

a) przed zaręczynami.

b) w pierwszym roku małżeństwa.

c) jest zawarciem małżeństwa.
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10 W jaki sposób dajemy wyraz temu, ze małżeństwo
zostało ustanowione przez Boga?

11 Wiemy, ze młoda para jest posłuszna Bogu, kiedy
zawiera swoje małżeństwo przed urzędnikiem stanu
cywilnego, porueważ Boże Słowo mówi, byśmy byli
poddani.
a) władzom państwowym.
b) wszelkim zwyczajom.
c) jeden drugiemu.

f~---- ODPOWIEDZI NA ZADANIA

7 Którekolwiek dwa: narzeczeni mogą się lepiej poznać;
mogą być przykładem dla innych młodych łudzi; mogą
razem planować swoje małżeństwo.

1 Sprawdź swoją odpowiedź z rozdziałem .Przygoto-
uiarue do małżenstua. "

8 Pracował siedem lat, by za nią zapłacić.
2 Te, które nie naruszają Bożych zasad.
3 By UWielbić Boga i Jemu się podobać
9 c) jest zawarciem małżeństwa.
4 Nadużywanie alkoholu

10 Błogosławieństwo w zborze.
5 Niektórzy zyją razem bez ślubu, niektórzy popadają

w długi.
11 a) władzom państwowym

6 chrześcijański charakter osoby, którą syn czy córka
mają poślubić.


