
Obowiązki
męża

Szczęśliwy młody człowiek śpiesznie wchodzi do
domu, by podzielić się nowiną, że jego dziewczyna pragnie
wyjść za niego za mąż. Jednak ojciec zamiast zareagować,
tak jak syn tego oczekuje, pyta go: "Synu, czy kochasz tę
dziewczynę, taką jaką jest ułasnie teraz, czy kochasz ją
również, taką jaką może być?"

Niedługo później, gdy młody małżonek uczy się roz-
wiązywania nieporozumień w domu, zaczyna rozumieć,
co ojciec miał na myśli mówiąc te słowa.

Rola męża jest porównywana w Biblii do miłości
i troski Chrystusa o Kościół, który ofiarował za niego
samego siebie i ochrania go. Chrystus wie, jakimi pragnie
nas mieć, jednak kocha nas takimi, jakimi jesteśmy teraz.

Każdy mąż-chrześcijanin ma marzenia i cele, które
pragnie osiągnąć w małżeństwie. W tej lekcji poznasz, jak
mąż, według Bożych kryteriów, powinien troszczyć się
o swój dom.



W tej lekcji będziesz się uczyć:

Jak być głową domu
Jak kochać żonę

Jak troszczyć się o rodżmę

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznać znaczenie słowa mąż.

• Poznać pozycję męża w domu

• Opisać, w jaki sposób mąż może ochraniać swój dom
podejmując obowiązki męża i ojca.
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JAK BYĆ GLOWĄ DOMU

Znaczenie słowa mąż

Słowo mąż w Języku angielskim pochodzi od staro
angielskiego słowa, które dosłownie oznacza osobę .spa-
jającą dom". Mąż jest więc tą osobą, która ma spajać
wszystkie elementy domu.

Dzisiaj mówiąc o mężu, myślimy bardziej jako o part-
nerze w małżeństwie. Jednak, mimo to, w dużej mierze
dom opiera się na mężu. Czasem, gdy mówimy o głowie
domu, odnosimy to do Chrystusa, co oznacza, że Jego
nauczanie jest bardzo ważne dla życia rodziny. Mąz jest
bezposrednto odpowiedzialny za to, by zasady Bożego
Słowa były w domu przestrzegane' " ...głową kazdego męża
jest Chrystus, a głową Ż01~V mąż .. " (l Korynttan 11'3).

ł:-- ZADANIE

1Jakie jest jedno ze znaczeń słowa mąż?

Przekazana przez Boga odpowiedzialność

Bóg stworzył Ewę, by była pomocą dla Adama, a jego
jako głowę rodziny uczynił odpowiedzialnym za swoją
rodzinę bezpośrednio przed NIm. Mąż Jest odpowiedzi al-
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ny przed Bogiem za to, co dzieje się w jego domu i ma
obowiązek troszczyć się o swoją rodzinę, " ...bo mąż jest
głouq żony, jak Chrystus Głową Kościoła" (Efezjan 5:23).

To nie oznacza, że mąż może traktować swoją żonę
jak niewolnicę czy służącą. Powinien zawsze wybierać to,
co prawe przed Bogiem. Ewa zjadła owoc z zakazanego
drzewa i dała go również Adamowi, który także go spożył.
Bóg jednak zwrócił się w tej sprawie do Adama, który
miał najwyższy autorytet w domu. I chociaż Adam pró-
bował całą winą obarczyć Ewę, to jednak zostali ukarani
oboje. Mąż, jako głowa domu, powinien być przykładem
w odpieraniu pokus i powinien tak prowadzić rodzinę,
by jej członkowie umieli także odnosić zwycięstwa nad
pokusami. Obwinianie kogoś innego za nasze upadki
i grzechy nigdy nie przynosi nic dobrego.

~-- ZADANIE

2 Do czego przyrównuje Biblia autorytet męża w domu?
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JAK KOCHAĆ ŻO~

Szczęśliwe wspólne życie

Biblia mówi, że mąż, który znalazł żonę, znalazł coś
dobrego. Powinien o niej myśleć jako o błogosławieństwie
od Boga, dziękować Bogu za nią i być z nią szczęśliwym.
Mąż musi okazywać żonie swoją miłość. Powinien spędzać
z nią czas, zamiast w całości poświęcać go na różnorodną
aktywność poza domem

Przypowieści 5:18 dają mężom dobrą radę: "Niech bę-
dzie błogosławiony tU1Ójzdrój, a raduj się z żony twojej
młodosci!" Jeżeli mąż chce być szczęśliwy ze swoją żoną,
musi pamiętać o jej zaletach i dać jej to odczuć. Jeżeli
żona dobrze gotuje, powmien ją często za to chwalić. jeżeli
pięknie wygląda, dlaczego by Jej o tym nie powiedzieć.
Gdy mąż ciągle wypomina żonie jej błędy, to traktuje ją
tak, jak sam nie chciałby być nigdy traktowany. Elimi-
nowanie wad wymaga miłości i zachęty ze strony obu
partnerów.

ft-- ZADANIE

3 Wymień przynajmniej 3 sposoby, które pomagają
w szczęśliwym pożyciu męża I żony.
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Nieegoistyczna miłość męża

Biblia poświęca wiele miejsca na podkreślenie Bożej
miłości do nas, naszej miłości do Boga i naszej miłości do
innych. Uczy nas, że miłość męża do zony jest wyjątko-
wa. Zona jest jedyną kobietą na świecie, która stała się
jego towarzyszem życia, aż do momentu śmierci które-
goś z nich

Najlepszym przykładem nieegoistycznej miłości jest
miłość Chrystusa do Jego Kościoła. Biblia nakazuje mężom
kochać swoje zony w ten sam sposób. "Mężowie, miłujcie
ŻO/lY swoje, jak i Chrystus umtłotoał Kościół i wydał zati
samego siebie" (Efezjan 5.25)

W niektórych krajach mężowie traktują żony jak
przedmiot, który kupili. Troszczą się o nie, bo wydali dużo
pieniędzy, by nabyć do nich prawo. Jednak Biblia uczy
nas, że mąż powinien z miłości troszczyć się o swoją żonę.

"Tak też mezoune pounmii rntłouiać żony swoje,
jak własne ciała Kto miłuje żonę swoją, samego
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siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie
miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak
i Chrystus Kościół" (Efezjan 5:28-29)

Jeżeli mąż kocha żonę, tak jak samego siebie, to wtedy
cokolwiek ją rani, będzie ranić i jego. Stara się chronić ją
przed bólem, cierpieniem i myśleć o jej pomyślności
bardziej niż o swojej.

Mąż może okazywać ten rodzaj miłości w różnoraki
sposób, np. będąc miłym, uprzejmym, delikatnym. W Ko-
losan 3:19 czytamy: "Mężowie, miłujcie żony swoje i nie
bądźcie dla nich przykrymi". Tak więc mąż zaspokajając
jej potrzeby, myśląc o tym, co lubi a czego nie, mówiąc jej
"kocham cię", czyni ją szczęśliwą. Jeżeli mąż od czasu do
czasu kupuje rzeczy, które mu się podobają, powinien na
to pozwolić również żonie. Ofiarowując jej nawet drobne
prezenty, daje jej poznać swoją miłość do niej.

Mąż, jak i żona, muszą pielęgnować wzajemną miłość
do siebie, by więź między nimi przeszła próbę czasu
i stawała się coraz mocniejsza.

Prawdziwa miłość uchroni ich dom przed wieloma
niebezpieczeństwami. Mąż, który kocha swoją żonę, nie
będzie szukał dwuznacznych kontaktów z innymi ko-
bietami.

Czasem na początku w małżeństwie, które zaaran-
żowali rodzice, może nie być wielkiej miłości. Ale ta miłość
może się rozwinąć. Bóg daje taką miłość.

Jeżeli z powodu problemów i napięć miłość w mał-
żeństwie słabnie, to małżonkowie powinni zwracać się
w tej sprawie w modlitwie do Boga. Gdy życie jest w peł-
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ni oddane Bogu, który jest źródłem prawdziwej miłości,
to On będzie wzmacniał miłość w małżeństwie. Im bardziej
jesteśmy oddani Bogu, tym więcej miłości wlewa Bóg
w naszą rodzinę i tym szczęśliwszy staje się dom. Ktoś
dobrze powiedział: "Rodzina, która modli się wspólnie,
pozostaje razem."

ł:-- ZADANIE

4 Naucz się na pamięć, a następnie wyrecytuj przed kimś
innym następujące wersety: Efezjan 5:25 i Kolosan 3:19.

5 Co może ochronić dom przed wieloma niebezpie-
czeństwami?

6 Co powinni robić mąż i żona, gdy ich miłość jest za-
grożona przez pojawiające się w domu problemy
i napięcia?

Okazuj szacunek idoceniaj ją

Miłość okazuje innym szacunek i uważa ich za wyż-
szych. Mąż nigdy nie powinien swojej żony ośmieszać,
krytykować lub besztać w obecności innych. Powinien
traktować ją tak uprzejmie, jak czynił to przed ślubem.
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" Wv mężowie, dbajcie o swoje Ż01Zv, troskliwie Je
traktując i okazując im szacunek jako płci słabszej.
Każdy z was musi pamiętać, że na równi z żoną
korzysta z Bożego błogosłaunetistu.a, jeżeli nie
będziecie traktować ich nalezvcie, wasze modlitwy
pozostaną bez odpowiedzi" ClPiotra 3:7 NTSŻ)

Jeśli mowimy, ze mąż jest głową domu, to o żonie
można by powiedzieć, ze jest jego sercem. Głowa i serce
nie mogą żyć bez siebie. Gdy mąż i zona wspierają się
wzajemnie i okazują sobie miłość, szacunek, szczerość
i zaufanie, to budują swój dom na mocnym fundamencie.

f:--ZADANIE
7 Co może być przeszkodą w modlitwach męża?

8 Mąż jest głową domu. Co możemy powiedzieć o żonie?
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Chroń ją itroszcz się o nią

1Piotra 3:7 mówi o żorue jako o słabszym stworzeniu.
Bóg oczekuje, że mąż będzie troszczył się o swoją żonę
i chronił ją. Są sytuacje w których, ze względu na jej zdro-
wie i samopoczucie, potrzebuje specjalnego traktowania
ze strony męża. Prace domowe są głównie obowiązkiem
żony, lecz Biblia nie uczy nas, że ona ma wykonywać
całą pracę w domu, podczas gdy mąż marnuje czas. Za-
daniem męża jest pomaganie żonie.

t:-- ZADANIE

9 Czego Bóg oczekuje od męża, gdy mówi, że żona jest
słabszym stworzeniem?

Bądź jej wierny

Biblia uczy, ze mąż ma być wierny swojej zonie.
W Malachiasza 2'15 czytamy' "Pili luje ie się więc w waszym
duchu 1 niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej mło-
dosci!"

A co w sytuacji, gdy żona nie może mieć dzieci?
W Starym Testamencie poznajemy historię Anny i Elkany.
Anna nie mogła mieć dzieci, lecz Elkana - jej mąż, nie
czynił jej wyrzutów, ani jej nie opuścił z tego powodu.
Anna tak bardzo pragnęła mieć syna, że poszła do domu
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Pana i tam wylała całe swoje serce przed Bogiem. On
usłyszał jej modlitwę i odpowiedział na nią. .Po upływie
pewnego czasu Anna poczęła iporodziła syna, i dała mu
na imię Samuel, gdyż - jak mówiła: od Pana go wypro-
siłam" (l Sarnuela 1:20)

~--ZADANlE

10 Co Bóg uczynił dla jednego z małżeństw, opisanego
w Biblii, które było wierne sobie i Bogu?

11 Na czyją modlitwę Bóg odpowiedział?

TROSZCZ SIĘ O SWOJĄ RODZINĘ

Zaspokajanie potrzeb materialnych

Zgodnie z Bożą wolą mąż powinien pracować, by
zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Powinien zabez-
pieczyć rodzinie środki na pożywienie, ubranie, mieszka-
nie i wykształcenie swoich dzieci. Musi postarać się, by
dzieci nauczyły się pracować i zdobyły zawód, pozwalają-
cy im w przyszłości stać się samowystarczalnymi. Przeczy-
taj l Tymoteusza 5:8.
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~--ZADANIE

U Naucz się na pamięć werset z TTymoteusza 5.8.

Zaspokajanie potrzeb duchowych

Mówiliśmy już o tym, ze ojciec jest odpowiedzialny za
nauczanie swoje) rodziny Bożego Słowa Apostoł Paweł
zwraca na to uwagę w lKoryntian 14:35. W Nowym Tes-
tamencie czytamy, że czasem, gdy żony nie rozumiały
kazania zadawały pytania swoim męzom podczas nabo-
żeństwa. Paweł pisze, że żony nie powinny zakłócać
nabożeństwa sworrni pytaniami, a w niezrozumiałych
sprawach pytać mężów w domu
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Mężowie dzielą z żonami odpowiedzialność za wy-
chowanie dzieci. Moralny i duchowy rozwój dzieci zalezy
w bardzo dużym stopniu od nauczania i dobrego przykła-
du ich rodziców. W Przypowieściach ] 7 :25 czytamy: "Głupi
syn jest zmartuneuiem dla ojca i goryczą dla swojej
rodziciellei ", lecz: "Mądry syn sprauna ojcu radość .. "
(Przypowieści Sal. 15:20). Różnica pomiędzy mądrym,
a głupim synem wynika często z różnicy w sposobach ich
wychowywania przez ojców.

ft--ZADANIE
13 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM stwierdzeniem.

a Ojciec jest odpowiedzialny za zaspokajanie du-
chowych potrzeb swoich dzieci, zaś matka powin-
na troszczyć się tylko o swoje duchowe potrzeby.

b Chociaż rodzice są odpowiedzialni za wychowanie
swoich dzieci, to jednak większa odpowiedzial-
ność spoczywa na ojcu, ponieważ jest głową ro-
dziny.
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

7 Jeżeli nie traktuje zony z miłością i szacunkiem.

1 Słowo mąż w języku angielskim pochodzi od staro
angielskiego słowa, które dosłownie oznacza osobę
"spajającą dom"

8 Jest sercem domu.

2 Do autorytetu Chrystusa nad Kościołem

9 By ją chronił i troszczył się o nią.

3 Kochając ją, zachęcając, poświęcając jej czas, doceniając
i nie wypominając jej błędów.

10 On dal im syna.

4 Po nauczemu Się wersetów na pamięć, wyrecytuj je
przed inną osobą.

11 Anny.

5 Miłość między męzem i zoną.

12 Po nauczemu SIę wersetu na pamięć wyrecytuj go przed
mną osobą

6 Przyjść w modlitwie do Boga i prowadzić źycre w pełni
oddane Bogu

13 a Fałsz
b Prawda


