
Obowiązki
żony

Kobieta, która wie, co to znaczy być żoną i jak wielka
jest to odpowiedzialność, która pragnie być żoną według
Bożego zamiaru, jest mądrą kobietą. Poznała Boże zasa-
dy, według których buduje szczęśliwy dom i trwałe mał-
zeństwo.

Boże Słowo jasno określa rolę męża i żony w domu
i wyjaśnia, jak wielkie ma to znaczenie dla harmonii między
nimi. Autorytet, dany przez Boga mężowi, służy mu do
ochraniania swej żony i powinien być przez nią przyjęty
z radością. Jej troska i dbałość o dom są bardzo ważne dla
jego duchowej atmosfery.

W tej lekcji przypomnimy, w jaki sposób żona może
umożliwić mężowi wypełnienie swojej roli w małżeństwie.
Robiąc to, wpływa na umocnienie swojego domu.



W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, jak:

Kochać męża

Czynić swój dom szczęśliwym

Kochać i wychowywać dzieci

Służyć poza domem

Ta lekcja pomoże ci:

• Omówić podstawowe zagadnienia relacji małżeńskich
i poznać, w jaki sposób mogą one stanowić mocne
spoiwo małżeństwa w różnych trudnościach.

• Opisać rolę żony w budowaniu szczęśliwego domu.

• Poznać, w jaki sposób żona wpływa na swoją rodzinę.
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KOCHĄJ MĘZA

Kochaj iszanuj męża

Niektórzy mówią, że żona powinna przede wszystkim
być poddana SWOjemu męzowi. Apostoł Paweł pisząc do
Tytusa przypomniał mu, żeby pouczał starsze kobiety, aby
postępowały, tak jak powinny postępować pobożne nie-
wiasty, by mogły pouczać "...młodsze leobiety, żeby mi-
łowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe,
czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słouni
Bożemu ujmy nie przY1l0SZ01l0"(Tytus 2 4-5). Widzimy
więc, że także Bóg oczekuje od żony poddania się swoje-
mu mężowi. Kobieta, która pragnie być temu posłuszna,
zobaczy, ze tak naprawdę nie jest to trudne. To czy zona
będzie posłuszna temu przykazaniu, w dużej mierze zale-
ży od tego, jak bardzo kocha męża i na ile mąż jest głową
rodziny.

Ważniejsze niż próba udowodnienia tego, co jest
głównym obowiązkiem zony, jest podkreślenie, jak waż-
na jest miłość i szacunek pomiędzy małżonkami. Brak tych
elementów w małżeństwie sprawia, że znajduje się ono
na niepewnym gruncie. Mąz i żona, którzy wierzą, że mał-
żeństwo zostało ustanowione przez Boga, a wzorem dla
ich relacji jest relacja między Chrystusem J Kościołem, bu-
dują swój dom na trwałym fundamencie (Efezjan 5:21-33).

W lekcji 6 mówiliśmy, ze mąz powinien kochać i sza-
nować swoją żonę. To odnosi się również do żony. W za-
lezności od tego, jakimi są oni dla siebie partnerami, mąż
i zona mogą sobie pomagać lub utrudniać w małzeństwie
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wykonywarne zadań, jakle przed nimi postawił Bóg. Tak
jak mąż powinien kochać i troszczyć się o swoją żonę,
jako o słabsze stworzenie, tak I żona powinna kochać
i troszczyć się o swojego rnęza, jako mocniejszego partnera,
który jest głową domu Bez względu na to, czy jako mąż
popełnia on dużo, czy mało błędów, zasługuje na jej sza-
cunek Biblia uczy· "Azatem niechaj l każdy z was miłu-
je żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa
męża swego" (Efezjan 5·33)

Między mężem i żoną nie ma miejsca na obelżywe
słowa. Nie powinni oni irytować się i dokuczać sobie na-
rzekając i besztając się nawzajem. Oczywiście żona nie
powinna nigdy ośmieszać lub krytykować męża w obec-
ności innych W chwilach trudności i kryzysów miłość
i szacunek pomiędzy mężem i żoną stanowią ochronną
barierę dla ich małżeństwa Ich humory i emocje nie mogą
naruszyć fundamentów małzeństwa

~-- ZADANIE

1 Naucz się na pamięć Efezjan 5:33.

2 Jakie elementy pozwalają w małżeństwie męzowi
i żonie przezwyciężyć chwile kryzysu?

3 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Mąż, który pragnie, by żona była mu poddana, powi-

nien starać się być męzem według biblijnego wzoru.
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b Jeżeli mąż nie jest męzern według zasad Bibhi, to
zona nie musi być mu poddana.

c BIblia mówi, by zona kochała i szanowała swojego
męża, ale nie musi być mu poddana.

Bądi mu wierna

Ceremorua ślubna może być różna w różnych krajach.
Nawet ślubowanie małżeńskie może być różne w zależ-
ności od uwarunkowań kulturowych. Poruewaz Jednak
małżeństwo zostało ustanowione przez Boga, toteż podlega
Bozym prawom.

Zawarte w Biblii prawa różnią się bardzo od tych,
które wyznaje i według których żyje większość ludzr. Jezus,
cytując prawo Mojżesza, powiedział: ". dlatego 0PUŚC1

człowiek ojca swego oraz matkę ipołączy SIę z zonq swoją.
I będą ci duoje jednvm ciałem. A takjuz nie są dU'OJe,lecz
Jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie
rozłącza" (Marek 10:7-9). Wiersze 11 i 12 tego samego
rozdziału potwierdzają fakt, że Bóg zamierzył trwałość
związku małżeńskiego, dopóki oboje małżonkowie żyją.
Każdy z małżonków, który rozwodzi SIę i poślubia kogoś
innego, jest wrnlen cudzołóstwa.

Mężczyzna i kobieta, którzy ślubują sobie wierność
małżeńską, w Bozych oczach stają się jednością. jezeli
zawsze widzą ten święty związek, tak jak widzi go Bóg, to
pozostają jednością, czy to w chorobie, czy w ZdroWIU,
czy w trudnościach finansowych, czy wtedy, gdy dobrze
się im powodzi, a WIęC w dobrym, jak i w złym czasie.
W chwilach kryzysu mężowi może wiele pomóc cierpli-
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wość, zrozumienie i zachęta żony, bez których sam mógłby
nie dać sobie rady w tym trudnym czasie.

Przypowieści 31 mówią dużo na temat dobrej zony,
opisując jej cechy, a wiersz 30 podkreśla jej bogobojność.
Trudno znaleźć taką zonę, a "jejwartośćprzewyższa perły"
(w 10). Jest czysta i sprawredlrwa. uczciwa i godna zaufania.
Jest wierna swemu mężowi w myślach, słowach i czynach,
"gdvz wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni
swojego życia" Cw.12). NIe Jest jak kobieta opisana w Przy-
powieściach 6·24, która uwodzi innych mężczyzn, lecz
'Jej mąż sławi ją mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz
Zv przewyższasz wszystkie!" (w. 28,29).

~-- ZADANIE

4 Gdzie możesz znaleźć prawdziwie Boży wzór mał-
żeństwa?

5 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a Małżeństwo i rozwód zostały ustanowione przez

Boga.
b jeżeli mąz i zona są chrześcijanami, to ich małzeńst-

wo będzie wolne od problemów
c Dobra zona będzie wierna swojemu mężowi, bez

względu na trudności, jakie napotka.

6 W której księdze Starego Testamentu znajdujemy opis
dobrej żony?
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BUDUJ SZCZĘŚUWV DOM

Bądź przykładem w słowie i w czynie

Żona, przez to, co mówi I przez to, co robi, moze
wnosić radość i być przykładem dla męża, dzieci i sąsia-
dów. Moze jednak narzekać, zrzędzić, czynić kąśliwe
uwagi, dlatego wszyscy, którzy muszą jej słuchać, mają jej
dosyć (Przypowieści 21 :9). Dzieci, które wzrastają w takiej
atmosferze, powielają w przyszłości ten sam sposób za-
chowania w swoim malzeństwie.

W 1Tymateusza 5:13 Biblia ostrzega przed plotkowa-
niem i wścibstwem, wtrącaniem się w cudze sprawy. Lecz
podkreśla, że pogodne nastawienie matki i jej uprzejme,
nacechowane miłością słowa, mają wielce pozytywny
wpływ na całą rodzinę, bo "gdy otunera usta, mówi mądrze,
a jej język wypowiada dobre rady. Jej SVIIOl/I/e nazywają.
ją. szczeslitoq, jej maż słaun ją. .. "(Przypowieści 31:26,28).

W dalszej części tej lekcji zrozumiemy, w Jak wielu
dziedzinach życia rodzinnego żona może być przykładem
zarówno w mowie, jak i w czynie.

t:-- ZADANIE

7 Naucz się na pamięć fragmentów z Przypowieści
31:26,28.
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8 W jakich dwóch dziedzmach bogobojna żona powinna
być przykładem?

Bądź dobrą gospodynią

Tytus 2:5 mÓWI, ze zona ma być gospodarna. Żona
powinna przede wszystkim troszczyć się o swoją rodzinę
i dokładać starań, by była ona szczęśliwa. To nie jest jakaś
błaha sprawa, lecz zadanie powierzone przez Boga. Sam
Bóg będzie wzmacniał w tym zadaniu kobietę, która
pragnie być najlepszą żoną i matką.

Dobra żona, wykorzystując dostępne środki finansowe,
gotuje dla swojej rodźmy, to co zdrowe i smaczne
Kobiecie, która kocha sWOJą rodzinę, sprawia radość
utrzymywanie domu w czystości i czynienie go miłym,
bez względu na to, jak bardzo jest skromny. Żona i matka
chętnie wykonuje obowiązki, które do niej należą, by
zaspokajać potrzeby swojej rodziny. Dba o ubrania męża
i dzieci. Wypływa to z miłości do Jej najdroższych. Rodzi-
ny pragną najbardziej takich zon i matek.

tt--ZADANIE
9 WymIeń trzy cechy, które wyróżniają dobrą gospodynię.
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Zarządzaj mądrze pieniędzmi

Pogodny charakter bogobojnej kobiety odbija się we
wszystkim, co robi. Czasem jest jej trudno być pogodną,
gdy uważa, że zarobione przez męża pieniądze nie wys-
tarczają na potrzeby rodziny i prowadzenie domu. Bóg
jednak może jej pomóc, by była zadowolona tym, czym
dysponuje i nie żyła ponad finansowe możliwości. Gdy
będzie ufać Panu, że On nigdy nie opuści jej ani jej rodziny,
jej serce będzie przepełnione radością. "Niechżycie wasze
będzie wolne od cbciuosci, poprzestawajcie na tym, co
posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani
cię nie opuszczę" (Hebrajczyków 13-5). ''.4 Bóg mój zaspo-
koi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego
to chwale, w Chrvstusie fezusic " (Filipian 4:19).

Żona powinna oszczędzać, kupując pożywienie i nie-
zbędne rzeczy do domu. Nie jest konieczne kupowanie
najdroższych rzeczy. Niektóre kobiety oszczędzają szyjąc
ubrania dla siebie i rodziny. Są szczególne potrzeby, które
żona musi przedstawiać w modlitwie Bogu. Bóg oczekuje
tego, ale pragnie też, by przychodziła do Niego z wdzięcz-
nością za to, co już dał. "Nie troszczcie sir o nic, ale we
wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze Bogu" (Filipian 4:6).
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~--ZADANIE

10 Podając te z podręcznika lub swoje własne sugestie,
wymień przynajmniej dwa sposoby oszczędzania pie-
niędzy przez zonę

11 Naucz Się na pamięć Filipian 4:6.

KOCHĄJ I WYCHOWUJ DZIECI

Szczególnym zadaniem matki jest kochanie, wycho-
wywanie i uczerue dzieci. Zazwyczaj ona spędza z nimi
najwięcej czasu.
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Z tego, co napisał apostoł Paweł w 2Tymoteusza 1:15
wiemy, że Tymoteusz uczył się Bożego Słowa od swojej
matki i babci. To miłość Anny do Boga i do jej syna Samuela
prowadziła ją do poświęcenia go służbie Bogu (LSamuela
1:24-25).

Słowa: "..Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż
sławi ją II (Przypowieści 31: 28), mówią o bogobojnej ko-
biecie, która surmennie wykonuje obowiązki żony i matki.

~-- ZADANIE

12 Którzy trzej mężowie mieli bogobojne matki, które
uczyły ich Bożych prawd?
a) Tymoteusz, Mojżesz, Paweł.
b) Mojżesz, Samuel, Tymoteusz.
c) Samuel, Mojżesz. Paweł.

SLUŻBA POZA DOMEM

Chociaż obowiązkiem żony jest troszczyć się przede
wszystkim o swój dom, to z racji jej zainteresowań może
ona pragnąć angażowania się także w innych dziedzinach
Kobieta, o której czytamy w Przypowieściach 31, nie jest
osobą leniwą. Pracuje na gospodarstwie I ma wiele dóbr
do sprzedania. Oczywiście to nie dotyczy dzisiaj większości
kobiet, które nie mieszkają na wsi. Jednak każda żona
może wnieść wielki wkład w powodzenie swojej rodziny.
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[eżeh żona potraf właściwie organizować swoją pra-
cę w domu, to moze także poświęcić swój czas na aktyw-
ność poza domem. Jednak mąż nie może oczekiwać od
żony zbyt wiele. Nie może na niej spoczywać cala odpowie-
dzialność za dom i dzieci oraz dodatkowe zajęcia poza
domem Mąż musi służyć tutaj pomocą.

Taka żona to kobieta mądra, hojna i mila, która pomaga
również innym (Przypowieści 31:20). Ponieważ boi się
Pana, Bóg obdarza ją silą I szacunkiem. "Dziarskość i dos-
tojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy
li'przyszłość" (w.25). Ta piękność charakteru jest daleko
istotniejsza niż uroda. Fizyczne piękno przemija, "lecz
bogobojna żona jest godna chwały" (w. 30).

~--ZADANIE

13 Jakie dwa czynniki są istotne by żona mogla podjąć
pracę poza domem?
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

7 Po nauczeniu się na pamięć Przypowieści 31:26.28,
wyrecytuj je przed inną osobą.

1 Po nauczeniu się wersetu na pamięć, wyrecytuj go
przed mną osobą.

8 W mowie i w czynie.

2 Miłość i szacunek pomiędzy męzem i zoną.

9 Przygotowywarue dla swojej rodziny zdrowych i smacz-
nych posiłków, troszczenie SIę o dzieci, utrzymywa-
nie domu w czystości i porządku.

3 a Prawda
b Fałsz
c Fałsz.

10 Kobieta, która umie szyć, moze oszczędzać szyjąc
ubrania dla swojej rodziny; może kupować do swojego
domu tańsze produkty

4 W Biblii.

11 Po nauczeniu się wersetu na pamięć wyrecytuj go przed
inną osobą.

5 a Fałsz
b Fałsz
c Prawda.
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12 b) Mojżesz, Samuel i Tymoteusz.

6 Przypowieści Salomona.

13 Jej praca w domu musi być właściwie zorganizowana
i jej mąż powinien jej pomagać.


