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Najpierw
porozmawiajmy

Słowo od autora

Czego oczekujesz po tym kursie? W jaki sposób może
on ci pomóc? Wielu młodych ludzi potraktowało go jako
pomoc w przygotowaniu do małżeństwa. Narzeczeni mogą
w nim znaleźć wypróbowane przez czas zasady budowania
szczęśliwego domu. Rodzice i dzieci mogą bardziej cieszyć
się sobą, gdy zrozumieją, jak rozwijać właściwe relacje
w rodzinie. Także duchowi doradcy mogą znaleźć na tych
stronach bogactwo praktycznych rad. Każdy może wziąć
z tej książki coś dla siebie.

Przestudiuj ją więc rzetelnie, abyś mógł w niej znaleźć
odpowiedzi na twoje osobiste potrzeby.

Oczywiście, zdobytą wiedzę powinieneś wprowadzić
w czyn. Te lekcje będą na tyle błogosławieństwem dla
ciebie, na ile zastosujesz je w swoim życiu.

Przewodnik do studiowania

"Małźetistioo i dom" jest książką, którą możesz mieć
stale przy sobie i studiować, gdy tylko znajdziesz wolną
chwilę. Poświęć więc chociaż trochę czasu na studiowanie
każdego dnia. Uważnie przeczytaj pierwsze dwie strony
każdej lekcji. To ułatwi ci zrozumienie dalszej części. Nas-
tępnie zapoznaj się z każdym rozdziałem lekcji oraz wy-
konaj ćwiczenia pr. "Zadanie".
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Ieżeh w książce jest za mało miejsca na twoje od-
powiedzi, zapisz je w notatniku, tak abyś mógł do nich
wracać, gdy będziesz powtarzać lekcję.

Jak odpowiadać na pytania

W tym przewodniku znajdują się różne rodzaje pytań
dotyczące przestudiowanego materiału. Podane są tu przy-
kłady kilku typów l sposoby odpowiadania.

Pytania WIELOKROTNEGO WYBORU wymagają do-
konania wyboru odpowiedzi z kilku podanych

Przykład pytania wielokrotnego wyboru.

1Tydzień ma
a) 10 dni.
b) 7dni.
c) 5 dni.

Prawidłową odpowiedzią jest b) 7 dm. W swojej książce
zakreśl kółkiem b), tak jak pokazano poniżej:

1Tydzień ma
a) 10 dni

@7dni
c) 5 dni.

(Dla niektórych pozycji wielokrotnego wyboru pra-
widłowa może być więcej niż jedna odpowiedź. W tym
wypadku zakreśl literę przed każdą prawidłową odpo-
wiedzią.)
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Pytania PRA WDA - FAESZ wymagają wyboru prawidło-
wego twierdzenia z kilku podanych.

Przykład pytania Prawda-Fałsz

2 Które poniższe twierdzenia są PRAWDZIWE?

a) Biblia liczy 120 ksiąg

@Biblia jest przesłaniem dla współczesnych wyz-
nawców

c) Wszyscy autorzy Biblii pisali w języku hebrajskim.

@Duch Święty inspirował autorów Biblii.

Prawdziwe są twierdzenia b i d. Zakreśl kółko wokół
tych dwóch liter, aby pokazać swój wybór, tak jak widzisz
powyżej.

Pytanie KOJARZĄCE wymaga skojarzerua rzeczy pasu-
jących do siebie, takich jak imię z opisem zawartym
w ksiągach biblijnych.

Przykład Pytania Kojarzqcego.

Napisz numer imienia przywódcy przed każdym zwro-
3 tern opisującym coś, co zrobił .

.f a Przyjął Prawo na Górze Synaj

.2. b Przeprowadzi! Izraelitów przez Jordan

:z. C Maszerował wokół Jerycha

/.. d Żył na dworze Faraona.

1) Mojżesz

2) Jozue

Zwroty a i d odnoszą SIę do MOjżesza a zwroty b i c
do [ozuego. Napisz 1 obok a i d, i 2 obok b i c, tak jak
powyżej.
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Sprawozdanie studenta

Jeżeli pragniesz uzyskać świadectwo, przeczytaj Spra-
wozdanie studenta zamieszczone na końcu książki.
W Sprauozdaniu studenta znajdują się dwie części. We
wskazówkach dowiesz się, kiedy wypełnić każdą część.

Zgodnie z instrukcjami podanymi w sprawozdaniu stu-
denta prześlij go do biura rcI. Adres powinien być wstę-
plowany na drugiej stronie tego podręcznika lub na od-
wrocie sprawozdania studenta. Jeżeli go tam nie ma, prześlij
pracę na adres rcr podany w podręczniku. Po wypełnieniu
arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo lub potwier-
dzenie ukończenia tej części kursu.

o autorze

Rex Jackson ukończył studia w Bibie College,
Springfield. Missouri oraz w Kansas City University,
Manhattan, gdzie otrzymał tytuł magistra. Obecnie dok-
toryzuje się na kierunku dziennikarskim. Przez 25 lat służył
jako misjonarz w Nigerii. Napisał wiele publikacji o róż-
norodnej tematyce chrześcijańskiej oraz przewodnik do
studiowania ,Jan", który został włączony do programu rCI.

Rozpocznij studiowanie i ufaj, że Bóg cię pobłogosławi
podczas nauki.





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.
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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.
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małżeństwem

Bóg ustanowił prawa dla Swoich dzieci, by postępując
według nich, mogły mieć obfite zycie. Fragment z l Ko-
ryntian 9:24-27 przypomina nam, ze biegacz poddaje się
surowej dyscyplinie, by być dobrze przygotowanym do
zawodów. Odmawia sobie łatwych przyjemności by zdo-
być coś daleko bardziej wartościowego - cenną nagrodę.

Bóg nie ustanowił pewnych norm w relacjach między
mężczyzną l kobietą po to, by pozbawić ich przyjemności,
lecz po to, by mogli przeżywać wspólnie jeszcze większą
przyjemność. Bóg stworzył człowieka z jego naturalnymi
pragnieniami i niektóre z nich mogą być zaspokojone
w relacjach seksualnych. Lecz Słowo Boże podkreśla, ze
te intymne przeżycia mogą mieć miejsce tylko w mał-
żeństwie.

Mąż i żona uczą się zdyscyplinowanego i pozbawio-
nego samolubstwa życia w dużej mierze przed małżeńs-
twem. Ci, którzy przed ślubem ulegają łatwym przyjem-
nościom, łamiąc w ten sposób moralne prawa, doznają
zranień, które mogą nie zostać nigdy uleczone. Pozbawia-
ją się większej przyjemności - większej nagrody, którą Bóg
ma dla nich w swoim skarbcu.
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W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, jak:

Bóg przygotowuje cię do małżeństwa
Bóg oczekuje, że zachowasz siebie czystym

Możesz przestrzegać Boże przykazania

Ta lekcja pomoże ci:

• Wyjaśnić, jakie są Boże moralne prawa dla kobiety
i mężczyzny przed małżeństwem.

• Wskazać niektóre złe skutki w życiu tych, którzy te
prawa naruszają.

• Podać biblijny sposób zachowania siebie czystym.
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BÓG PRZYGOTOWUJE CIĘ DO MAlŻEŃSlWA

Cel 1. Wyjaśnij,jakie są Bożeprawa dla mężczyzny i kobie-
~vprzed małźenstuem.

Kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, zrobił to
według swojego doskonałego planu. Stworzył ich do życia
w rodzinie. Uformował ich ciała w ten sposób, by przez
kontakt seksualny mogli począć dzieci.

Bóg zaplanował w życiu dziecka właściwy proces
rozwoju, przez który może ono wzrastać do dojrzałości
i już jako dorosły wziąć na siebie obowiązki odpowiednie
temu okresowi zycia.

Gdy chłopcy i dziewczyny przechodzą z okresu dzie-
ciństwa w okres młodzieńczy w ich ciele zachodzi wiele
zmian. Wraz ze zmianami fizycznymi pojawiają się nowe
zainteresowania, uczucia i pragnienia. Chłopcy zaczynają
interesować się dziewczynami i równocześnie stają się
atrakcyjni dla nich. Nie ma w tym nic złego. Tak Bóg to
zaplanował, by ten okres był częścią przygotowania do
małżeństwa, bo "jako meżczvzne t niewiastę stworzył ich"
(lMojżeszowa 1:27).

Jest jednak bardzo ważne, by mlodzi ludzie przes-
trzegali Boże prawa przed małzeństwem, bo tylko wtedy
mogą zbudować w przyszłości szczęśliwe małzeństwo.
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~-- ZADANIE

Odpowiedz na pytania:

1 Czy jest czymś złym, że młoda kobieta jest atrakcyjna
dla młodego męzczyzny? Uzasadnij swoją odpowiedź.

2 Kto dał nam seksualne pragnienia?

3 Kto ma prawo ustanawiać granice tych pragnień?

BÓG OCZEKUJE,
ŻE ZACHOWASZ SIEBIE CZYS1YM

Bóg chce mieszkać w tobie

Cel 2 Podaj trzy powody, dlaczego Bóg chce, byśzachowy-
wał swoje ciało czystym fizycznie i moralnie.

Bóg pragnie byś swoim ciałem zarządzał w taki sposób,
przez który On będzie uwielbiony. Powinieneś więc za-
chować je czystym fizycznie i moralnie z trzech powodów:



28 Małżeństwo dom

• Bóg chce mieszkać w tobie.
• Chce tego dla dobra twojej rodziny.
• Chce tego dla twojego zdrowia.

Od kiedy należysz do Boga, jesteś Bożą świątynią. To
znaczy, że powinieneś zachowywać swoje ciało w stanie
uświęconym, ponieważ zamieszkuje w nim Duch Święty
(IKoryntian 3: 16-17). I chociaż, jako chrześcijanin, masz
również inne obowiązki, to najważniejszym jest, byś zacho-
wywał siebie świętym i czystym naczyniem, w którym może
przebywać Bóg.

lTymoteusz 5:22. Zachowaj siebie czystym

Biblia jasno ostrzega młodych mężczyzn przed udawa-
niem się do prostytutek czy innych kobiet, pełnych pożądli-
wości. Całkowicie zakazuje współżycia seksualnego poza
małżeństwem, jak również homoseksualizmu i innych grze-
sznych kontaktów seksualnych. Przeczytaj uważnie 1Koryn-
tian 6:15-17,19.

Zwróć uwagę na konsekwencje naruszania zasad mo-
ralnej czystości w sfer>- seksu. Osoby dopuszczające się
czynów niemoralnych. często zarażają się chorobami we-
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nerycznymi. Przez to nie tylko tracą zdrowie i narażają się
na wstyd, ale skutki tych chorób mogą być przeniesione
na ich dzieci w postaci ślepoty, choroby umysłowej czy
innych poważnych defektów fizycznych.

Gdy współżycie przedmałżeńskie kończy się ciążą,
kobieta może być zmuszona do wychowywania swojego
dziecka w trudnych warunkach, poza normalną rodziną,
bez poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia prawnie
zawarte małżeństwo. Jej dziecko będzie wtedy pozbawione
troski i miłości jednego z rodziców.

tt---- ZADANIE

4 Podaj trzy powody, dlaczego Bóg chce, byś zachowy-
wał siebie czystym.

5 Wiersz z Biblii, który mówi o tym, byś zachowywał
siebie czystym, jest zapisany w:
a) 1 Koryntian 6:16.
b) 1 Tymoteusz 5:22.
c) 1 Mojżeszowa 3:15.

6 Czym jest ciało chrześcijanina, według 1Koryntian 6:15?
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7 Czego mogą zostać pozbawione dzieci urodzone poza
związkiem małżeńskim?

8 Poda] przynajmniej dwie choroby, z jakimi mogą uro-
dzić się dzieci poczęte w niemoralnym związku ich
rodziców.

Dla twojego zdrowia

Nie myśl, że brak kontaktów seksualnych przed mał-
żeństwem może mieć negatywny wpływ na twój organizm.
Przestrzeganie Bożych praw jest daleko ważniejsze niz
zaspokajanie własnych pożądliwości. Księga Przypowieści
7:1-27 daje nam wspaniałe rady.

Nawet jeżeli w kontaktach seksualnych przed małżeńs-
twem nie nastąpi zarażenie chorobą weneryczną, to mogą
zaistnieć inne poważne problemy. Dla kobiety może to
być niechciana ciąża. Dla obojga partnerów będą to szkody
w sferze emocjonalnej wynikające ze strachu i poczucia
winy, strachu przed ciążą lub po zajściu w nią, strachu
przed odkryciem tego faktu przez innych, strachu przed
potępieniem za naruszenie Bożego prawa.

Nieposłuszeństwo Bogu, brak upamiętania i duchowej
odnowy, przynosi człowiekowi śmierć. WIęC dla twojego
fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia zachowaj
siebie czystym. "Uciekajcie przed wszeteczeństwem ...
kto się uezeteczenstua dopuszcza, ten grzeszy przeciwko
własnemu ciału" ClKoryntian 6:18).
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~--ZADANIE

9 Jaki grzech, wymieniony w tej lekcji, jest grzechem
przeciwko własnemu ciału?

10 Do jakich trzech rzeczy, w Księdze Przypowieści 7,
jest przyrównany męzczyzna, który został uwiedziony
przez niemoralną kobietę?

11 Jakie niebezpieczeństwa niesie seks przedmałżeński
dla zdrowia człowieka?

MOZESZ ZACHOWAĆ BOŻE PRAWA

Kontrolowanie swoich uczuć

Cel 3. Opisz, co pomaga l/! zachowaniu siebie czystym.

Samokontrola Jest bardzo Istotna w okresie dorastania.
Małe dziecko, gdy rue zostanie zaspokojona jakaś jego za-
chcianka, moze krzyczeć i kopać. Lecz ty juz nauczyłeś
się nie postępować w ten sposób. Samokontrola ma wielkie
znaczenie w budowaniu szczęśliwego małzeństwa. Dlatego
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Bóg dał każdemu z nas możliwość rozwijania jej w doros-
łym życiu. Jego Słowo w 1 Tymoteusza 3:2 nakazuje nam,
byśmy byli trzeźwi, umiarkowani i postępowali przyz-
woicie.

ZACHOWAJ BOŻE NORMY

Szatan kusi w sferze seksualnej szczególnie młodych
ludzi. W tym okresie charakteryzuje ich przeżywanie bar-
dzo dużej pobudliwości seksualnej i seksualnych pragnień.
Są to normalne stany u rozwijających się młodych ludzi,
muszą jednak pozostawać pod ich kontrolą.

Nie mów, ze nie możesz kontrolować swoich pragnień.
Bóg dał ci ducha, który czyni cię zupełnie innym od zwie-
rząt. Nie musisz być niewolnikiem swoich pożądliwości.

Bóg dał ci następujące mozliwości panowania nad swoimi
pragnieniami :

• Intelekt ułatwiający rozumienie tego, co masz czynić .
• Swoje Słowo, by cię prowadzić.
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• Sumienie, by przez nie mówić do ciebie .
• Wolną wolę, byś mógł decydować o swoim postę-

powaniu.

I co najważniejsze, jeżeli Go poprosisz, to On pomoże ci
kontrolować twoje postępowanie.

"Młodzie11czych zaś pożqdliuiosci się wystrzegaj,
a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju
z tymi, którzy u.zvuajq Pana z czystego serca"

(Zf'ymoteusza 2:22).

łt--ZADANIE
12 Największą pomocą w kontrolowaniu twoich prag-

nień Jest:
a) twoje sumienie.
b) twój rozum.
c) Boże Słowo i Boza pomoc.

Kontrolowanie myśli

Pokusa przychodzi do nas przez myśli. Im więcej myś-
lisz o pokusie, tym większe staje się pragnienie by jej
ulec. Dlatego musisz kontrolować swoje myśli.

"Lecz każdy bvuia kUSZ01~Vprzez własne pożqd-
ItWOŚCl, które go poetagaja i nęcą; Potem gdy po-
żądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech doj-
rzeje, rodzi śmierć" (Iakub 1'14,15)'

Wiele naszych myśli jest kreowanych przez to, co sły-
szymy. Więc nie słuchaj brudnych rozmów, które by mogły
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prowadzić do niemoralnego postępowania. "A rozpusta
i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą
wymieniane wśród was,jak przystoi sunetym" (Efezjan 5:3).

Pokuszenie przychodzi także przez to, na co patrzymy.
Szatan kusił Adama i Ewę, by zjedli zakazany owoc.
Sprawił, że Ewa przyglądała mu się i pomyślała, jak bardzo
może smakować, aż w końcu spróbowała go i dała także
do zjedzenia Adamowi. Oboje ponieśli karę za niepos-
łuszeństwo Bogu.

Szatan ciągle kusi ludzi, skłaniając ich do oglądania
rzeczy, które powodują pożądliwość On posługuje się
nieprzyzwoitymi zdjęciami, filmami, książkami, tańcem,
ubiorem, by kusić ludzi. Uważaj, by te rzeczy nie miały na
ciebie wpływu.

Strzeż swoich myśli. Nie pozwól im błądzić. Gdy za-
uważysz, że zaczynasz myśleć o brudnych rzeczach, wyrzuć
te myśli ze swojego umysłu. Zajmij się czymś pożytecz-
nym i myśl" ... tylleo o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, cojest cnotą
i godne pochwały" (Filipian 4:8).

t:-- ZADANIE

13 Dlaczego kontrolowanie swoich myśli jest tak ważne?
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14 Wymień kilka sposobów, którymi posługuje się sza-
tan, by kusić ludzi do grzechu.

Przezwyciężanie pokus

Unikaj pokus, na ile to tylko mozliwe, a gdy się pojawią
dawaj im odpór. Nie chodź w miejsca i nie uczestnicz
w sytuacjach, w których możesz być kuszony do grzechu.

Zbytnia poufałość między mężczyzną i kobietą pro-
wadzi do pokuszenia. Bądi przyjacielski, lecz traktuj innych
z szacunkiem i oczekuj od nich tego samego.

W narzeczeństwie postępuj według Bożych norm.
Wystrzegaj się tego, co oglądasz w filmach w telewizji lub
w kinie. Ucz się okazywać szacunek partnerowi, którego
wybrałeś Rozwijaj wzajemne relacje tak, by wasz szacunek
do siebie nawzajem mógł wzrastać, a twoje postępowanie
mogło podobać się Bogu. Unikaj poufałości,1 która by pro-
wadziła do utraty tego szacunku i rozbudzania pożąd-
liwości. Petting* to jak igranie z ogniem. Unikaj więc po-
kus i me dawaj szatanowi przystępu przez korzystanie
z "wolności", która prowadzi do wstydu i duchowego
upadku.

Biblia opisuje historię młodego człowieka - Józefa,
który kochał Boga. Uciekając od cudzołóstwa stał się
wspaniałym przykładem dla młodego pokolenia. Był sługą

* dotykanie, pieszczenie drugiej osoby (szczególnie jej narządów
płciowych), w celu doznań seksualnych.
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w domu Potyfara, którego żona namawiała, by został jej
kochankiem, lecz on zawsze odmawiał Gdy pewnego
dnia józef był sam w domu, jeszcze raz próbowała go
zwieść. Lecz on odpowiedział: ,Jakże miałbym więc
popełnić tak wielką niegodziwość l zgrzeszyć przeciwko
Bogu?" Gdy ona nalegała, józef uciekł z domu i odniósł
zwycięstwo nad pokuszeniem.

To tak bardzo rozgniewało żonę Potyfara, ze fałszywie
oskarżyła józefa, za co został wtrącony do więzienia. Bóg
troszczył się jednak o józefa, uwolnił go i uczynił rządcą
Egiptu. Przestrzeganie Bożych praw przyniosło józefowi
wspaniałe błogosławieństwo. Ten przykład jest dla nas
wielką zachętą do przestrzegania Bożego Słowa.

"Przy tym dziwią się temu, że uy nie schodzicie się
razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty
i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który
gotów jest sądzić żyurvcb i umarłych"

(lPiotra 4:4-5).

f:-- ZADANIE

15 Podaj imię młodego człowieka opisanego w Biblii,
który odmawiając grzesznym namowom pewnej ko-
biety stał się dla nas wspaniałym przykładem.
a) Potyfar.
b)]ózef.
c) Piotr.
Co możesz zrobić, gdy twoi nie zbawieni przyjaciele
i krewni śmieją sir 7 ciebie, że nie chcesz brać udziału
w ich rozpustnym postępowaniu? CUzyj swojego notatnika.)

16
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17 Jak męzczyzna I kobieta powinni postępować wzglę-
dem siebie, by unikać pokus?

Prawdziwa miłość

Prawdziwa miłość wyraża Się w okazywaniu drugiej
osobie szacunku. Mężczyzna, który naprawdę kocha
wybraną kobietę, będzie stawiał Jej szczęście i reputację
przed swoimi pragnieniami. Prawdziwa miłość nie dopuści
do sytuacji, w której dziewczyna mogłaby zajść w ciążę
przed małżeństwem. Więc zaczekaj do ślubu, bo intymne
pieszczoty i współżycie seksualne mogą mieć miejsce tylko
między mężem i żoną.

Niektórzy chłopcy oczekują, że dziewczyna "udo-
wodni" im swoją miłość, pozwalając na wszystko, co on
chce Parnięraj. chłopak, który cię prosi o takie rzeczy, nie
robi tego z prawdziwej miłości, lecz z egoistycznych
pragrueri.

Miłość do partnera, którego zamierzasz poślubić, po-
moze ci także unikać pokus. Wiedz, ze szczęśliwe mał-
żeństwo mo ze być waszym udziałem, jeżeli zachowasz
siebie czystym. Pragnienie zbudowania szczęśliwego
małżeństwa będzie cię także motywować do unikania
czynów niemoralnych.

"Taka jest bowiem wola Boża' usunecenie wasze,
żebyście się powstrzymywali od ioszeteczenstuia,
aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czys-
tości i poszanowaniu, nie z namiętności żądzy,
jak poganie, którzy nie znają Boga"

CI Tesaloniczan 4:3-5),



38 Małżeństwo dom

~-- ZADANIE

18 Czym charakteryzuje się prawdziwa miłość?

19 Przeczytaj kilka razy fragment z lTesaloniczan 4:3-5.
O jakim grzechu jest w nim mowa?

Boża pomoc

W różnych okolicznościach potrzebujesz Bozej pomocy
do zwycięstwa nad pokusami. Potrzebujesz tej pomocy,
by kontrolować swoje myśli i czyny. Dopóki nie korzystasz
z Jego pomocy, prędzej czy później, grzech ukryty w twoim
sercu da o sobie znać w postaci złych myśli i niewłaściwego
zachowania. ,,2 serca bowiem pochodzą. złe myśli, zabójs-
twa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świa-
dectwa, bluźl1ierstwa"(Mateusz 15:19). Powierz swoje życie
Bogu. Poproś Go, by przebaczył ci wszystkie grzechy
i pomógł prowadzić Życie, które Jemu będzie się podobać.

Jezus przyszedł na świat, by wybawić człowieka z mocy
grzechu. Wielu młodych ludzi, którzy nie potrafili pro-
wadzić czystego życia o własnych siłach, zostało całkowicie
zmienionych przez Bożą moc. Teraz żyją czystym i szczęś-
liwym życiem.

Po nawróceniu szatan również będzie cię kusił do
złego, ale mając Boże Słowo, które cię prowadzi i Bożą
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moc, która ci pomaga, możesz odnieść zwycięstwo nad
pokusami. "Aby pozostały czas doczesnego życia poświę-
cić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej"
ClPiotra 4:2).

~-- ZADANIE

20 Czy jest możliwe przestrzeganie Bożych praw w na-
szym życiu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

21 Jaki pierwszy krok musisz zrobić, by Bóg mógł ci
pomagać w prowadzeniu właściwego życia?

22 Przeczytaj kilka razy lKoryntian 6:9-11 i lPiotra 4:2.
Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwier-
dzeniem.

a Gdy jesteś zbawiony, szatan nie będzie cię już
więcej kusił.

b Gdy polegasz na Bozej pomocy, możesz dać odpór
pokuszeniu.

c Ponieważ Bóg jest pełen miłości, każdy będzie
mógł wejść do Jego królestwa.
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

12 c) Boże Słowo i Boża pomoc.

1 Nie, to jest część Bożego planu dla małżeństwa.

13 Pokuszenie przychodzi przez myśli. Czym więcej
o nim myślisz, tym mocniejsze SIę ono staje.

2 Bóg.

14 Nieprzyzwoite (pornograficzne) zdjęcia, filmy, książki,
taniec, narkotyki, nieprzyzwoity strój.

3 Bóg.

15 b) Józef.

4 By Bóg mógł przebywać w tobie, w twoje] rodzinie,
dla twojego zdrowia.

16 Twoja odpowiedź. Będę modlić się o nich oraz prosić
Boga, by pomógł mi żyć według zasad Biblii, bym był
dobrym przykładem

5 b) lTymoteusz 5,22.

17 Z szacunkiem.

6 Częścią Ciała Chrystusa.

18 Szacunkiem i czcią.

7 Miłości i troski obu partnerów.

19 Niemoralność w sferze seksu.
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8 Ślepota lub choroby umysłowe.

20 O własnych siłach to jest niemożliwe ale jest to możliwe
z Bożą pomocą.

9 Niemoralność w sferze seksu - cudzołóstwo.

21 Oddać Mu swoje życie.

10 Wół idący na rzeź, jeleń spętany powrozem, ptak lecący
w sidła.

22 a Fałsz.
b Prawda
c Fałsz.

11 Można się zarazić chorobą weneryczną lub AIDS; strach
i poczucie winy oddziaływuja negatywnie na uczucia
i zdrowie.



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.



~vbór partnera 53

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-



~vb6r partnera 57

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.



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.



Dom

Jedno z wyjaśnień słowa dom, w Słowniku Języka
Polskiego PWN wyd. 1978r., jest następujące. "rodzina,
mieszkanie wraz z jego mieszleaticamt, czvjes gniazdo
rodzin Ile. " Dom, według Bożych kryteriów, to rodzina,
w której wszyscy starają się żyć w społeczności z Bogiem,
każdy troszczy się o drugiego domownika, modli się i do-
kłada starań, by ten dom był coraz bardziej podobny do
Bozego wzoru.

Gdy dwoje ludzi, jako mąż i żona, rozpoczyna wspól-
ne życie, to szybko dochodzą do wniosku, że w wielu
sprawach muszą uzgodnić wspólne stanowisko. Każdy po-
siada niepowtarzalną osobowość ze swoimi marzeniami,
ambicjami, potrzebami i obawami. Ceremonia ślubna nie
odsuwa na bok indywidualnych cech.

W tej lekcji będziesz się uczyć o tym, jaki ma być
dom, który spełni cele swojego istnierua. Będziemy zas-
tanawiać się nad wspólnym dopasowywaniem się mał-
żonków i rozwiązywaniem problemów, które przynosi zy-
cie. Para małżeńska, która zrozumie, co oznaczają słowa



z Psalmu 127: 1, 'Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno tru-
dzą się ci, którzy go budują", otrzyma wielką nagrodę.

W tej lekcji będziesz się uczyć:

Znaczenie domu

Konieczne przystosowanie się
Chrześcijański i niechrześcijański dom

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznać problemy związane z przystosowaniem się mło-
dych małzonków i podać sposoby pomocy w tych sy-
tuacjach.

• Wyjaśnić, dlaczego dzieci potrzebują stabilnej rodziny,
która jest budowana według Bożych zasad.

• Opisać różnice między domem chrześcijańskim i nie-
chrześcijańskim.
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DOM
Znaczenie domu

Cel l. Opisz, czym jest dom i wyjaśnij, jakie jest jego zna-
czenie dla męża i ŻOIlY, dla dzieci, dla zboru i dla
społeczenstua.

Dom, o którym mówimy, to rodzina mieszkająca
w określonym miejscu. Gdy Bóg ustanowił pierwsze mał-
żeństwo, dał Adamowi i Ewie miejsce do mieszkania -
wspaniały ogród Zadaniem Adama było troszczyć się
o niego. I dzisiaj Bóg pragnie, by rodzice troszczyli się
o dom w taki sposób, żeby wraz z dziećnu mogli mieszkać
w nim w jedności.

Pewien pisarz napisał: "Dom może być przyrównany
do rządu, w którym ojciec jest premierem, a matka jego
zastępcą." Małżonkowie pomagają sobie nawzajem w pro-
wadzeniu domu. Ustanawiają właściwe zasady by dzieci
miały bezpieczne i spokojne miejsce do zycia. W oparciu
o te zasady dzieci uczą się porządku i posłuszeństwa. Jeże-
li dzieci nauczą się posłuszeństwa swoim rodzicom, to
łatwiej będzie im być posłusznym nauczycielom w szkole,
a w przyszłości będą szanować swojego pastora i władze
państwowe.

By rodzina była szczęśliwa, mieszkanie nie musi być
wytworne i drogo urządzone. Najważniejsze są relacje
między członkami rodziny. Żeby były one właściwe, do-
mownicy muszą spędzać ze sobą czas.
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łt-- ZADANIE

1 Zakreśl literę przed słowem lub słowami, które najlepiej
opisują szczęśliwy dom
a) Dobre relacje między członkami rodziny
b) Pokój,
c) Drogie meble.
d) Miłość do Boga
e) Miejsce do jedzenia i spania
O Wspólne wykonywanie zadań.

2 Jaki wpływ ma posłuszeństwo dzieci rodzicom na ich
przyszłe życie?

Znaczenie domu dla męża iżony

Bóg zaplanował dom jako błogosławieństwo dla
rodzaju ludzkiego. W nim mąż i żona mogą dzielić swoje
radości i smutki, sukcesy i porazki. Dom jest zarówno dla
rodziców jak i dla dzieci szkołą, gdzie mogą się uczyć
cierpliwości, zrozumienia i troski o innych. Dom jest azy-
lem przed stresami dnia codziennego i problemami w pra-
cy. Miłość, pokój i Boża obecność w chrześcijańskim do-
mu uzdalniają małżonków do podejmowania obowiąz-
ków poza domem.

Dom jest miejscem, gdzie dzieci przychodzą na świat
i wzrastają. Dzielenie obowiązków rodzicielskich przez
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męża i żonę przybliża ich do siebie. Dzieci mogą przynieść
wiele radości i spełnienia w życiu. "Dzieci są darem Pana,
podarunkiem jest owoc łona n (Psalm 127:3)

Te słowa nie oznaczają, że Bóg nie błogosławi bez-
dzietnym małżeństwom. Biblia nie daje mężowi prawa do
opuszczenia żony lub poślubienia innej kobiety, gdy ta
nie może mieć dzieci. Również żona nie ma prawa opuścić
męża, gdy uważa, że to z jego powodu nie mogą mieć
dzieci. Bez względu na to, czy przyczyna bezpłodności
leży po stronie męża czy żony, nie daje ona podstaw do
zerwania małżeńskiego ślubowania.

Biblia podaje przykłady, jak Bóg odpowiedział na
modlitwy bezdzietnych małżeństw. Do kapłana Zacharia-
sza przemówił w świątyni anioł Pana oznajmiając mu, że
jego modlitwa została wysłuchana i jego żona - Elżbieta
urodzi syna (Łukasz 1:13). Anna modliła się o syna i Bóg
dał jej chłopca - Samuela, który stał się wielkim przywód-
cą Izraela ClSamuela 1:11-13). Wiele bezdzietnych mał-
żeństw adoptowało dzieci i Bóg Je w tym błogosławił.
Pomiędzy rodzicami i adoptowanymi dziećmi może się
rozwinąć głęboka miłość przynosząc radość jednym i dru-
gim. "Któż jest jak Pan, Bóg nasz ... Sprawia, że niepłodna
ma dom, jest matką cieszącą się dztećmi" (Psalm 113:5,9)

ft--ZADANIE
3 Czy twój dom jest bezpiecznym schronieniem przed

problemami tego świata? Jeżeli nie, to co możesz zrobić,
by takim się stał? Zapisz swoją odpowiedź w notatniku.
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4 Co jest jednym z głównych zadań domu?

5 Wymień dwie postaci z Bibln, którym Bóg dał dzieci
w odpowiedzi na ich modlitwy.

Znaczenie domu dla dzieci

Dom ma bardzo wielkie znaczenie dla dzieci. One
potrzebują miłości, opieki i ochrony w atmosferze chrześ-
cijańskiego domu. Wychowanie, które otrzymują w domu,
kształtuje ich charakter i spojrzenie na zycie. Bez względu
na niebezpieczeństwa, problemy i zniechęcenia, jakie mogą
napotkać w życiu muszą wredzieć, ze w domu mogą czuć
się pewnie i bezpiecznie. Tam są rodzice, którzy je kochają,
rozumieją i chronią. Wtedy dzieci mają poczucie przy-
nalezności. Poczucie bezpieczeństwa sprawia zaś, że ich
osobowość rozwija się właściwie. Tak jak dla zdrowia
fizycznego dziecka jest ważne, co ono je, tak dla jego
zdrowia psychicznego jest bardzo ważna miłość rodziców.

W pewnej mierze mozemy porównać dom do szkoły.
Rodzice są nauczycielami, a dzieci uczniami. Rodzice uczą
słowem 1 osobistym przykładem. Jakże szybko dzieci za-
czynają naśladować ich wypowiedzi i postępowanie. Ro-
dZICe, którzy prowadzą bogobojne życie, nie muszą się
obawiać, że dzieci nie pójdą w ich ślady. Niestety jest
wielu niepoboznych rodziców, których dzieci naśladują.
Biblia daje nam przykłady obu przypadków: "Czynił on
(Amon) to, co złe UJ oczach Pana, podobnie jak Manasses,
jego ojciec. Kroczył całkowicie drogą. swojego ojca, oddawał
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cześć bałuiauom, które czcił jego ojciec i kłaniał się im"
(2Królewska 21:20-21). Król lehoszafat był dobrym królem.
Już od wczesnej młodości jego pobozni rodzice mieli na
niego dobry wpływ

"I był Pan z [ehoszafatem, gdyż chodził on dro-
gami, jakimi chodził niegdyś Dau nd, jegopraojciec,
i nie szukał Baaloui, ale szukał Boga swoich ojców
ipostępował według jego przyleazati, a nie tak, jak
czy 11 ił Izrael" (2Kronik 17·3-4)

Gdy zakładasz rodzinę pamiętaj, że największy wpływ
na dzieci mają rodzice.

W pierwszym okresie zycia dzieci jest formowany ich
charakter i życiowe przyzwyczajenia. Bezbożni rodzice
zmniejszają możliwość poznania Boga przez ich dzieci,
a nawet mogą je daleko od Niego odwieść. Lecz w rodzinie,
która boi się Boga, w której jest miłość i porządek, dzieci
uczą się duchowych prawd, których nigdy nie zapomną
"Wychowuj chłopca odpouneduio do drogi, którq ma iść,
a nie zejdzie z niej naue: li! starości" (Przypowieści 22.6).
Dzieci uczą się Bożej bojaźni, prawości i uczciwości, by
być błogosławieństwem dla innych.

~--ZADANIE

6 Opisz dom, który pomaga dziecku rozwinąć WłaŚCIWą
osobowość.
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7 Rodzice uczą dzieci przez .
jak i przez .

8 Jaki wpływ ma na dziecko dom, w którym ono wzrasta?

Znaczenie rodziny dla społeczeństwa

Poszczególne rodziny tworzą społeczeństwo. Dobre
rodziny wychowują dzieci, które stają się dobrymi człon-
kami społeczeństwa. Jakie są rodziny, takie jest społe-
czeństwo. Członkowie rodziny są pierwszymi osobami,
z którymi nawiązuje kontakt nowo narodzone dziecko.

W domu rodzinnym jest kształtowany charakter dziecka
i są formowane jego przyzwyczajenia. Tam wyrabia ono
swój stosunek do innych ludzi Gdy jest właściwie wy-
chowywane i traktowane, rozwija dobre przyzwyczajenia,
staje się obowiązkowe, kochające, lojalne i ma posza-
nowanie praw mnych ludzi WIększość z tego, czego się
nauczy w małej społeczności, jaką jest rodzina, przenosi
w swoje dorosłe życie w społeczeństwie

ł:-- ZADANIE

9 Co najbardziej decyduje o tym, jakimi będziemy
obywatelami?
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KONIECZNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ

Relacje między mężem iżoną

Być moze, człowiek nie doświadcza w swoim życiu
większej konieczności przystosowania się, niz jak ma to
miejsce w małżeństwie. Tworzenie niepowtarzalnej spo-
łeczności między mężem I żoną wymaga ich przystoso-
wania się do zupełnie nowego sposobu życia.

Bóg widział w człowieku potrzebę społeczności. Prze-
bywanie w społeczności z innymi to jeden z głównych
celów istnierua rodziny "Potem rzekł Bóg: Niedobrze jest
człouneleoioi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpouneduiq
dla niego" (lMojzeszowa 2:18).

W Przypowieściach 18:22 czytamy' "Ktoznalazł zone,
znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Paua ",jednak
wiele osób, po złozeniu małżeńskiego ślubowania, nie
biorąc wcześniej pod uwagę poważnej odpowiedzialności,
jaką niesie ten krok, ma wątpliwości, czy rzeczywiście jest
tak, jak mówi zacytowany wyżej wiersz

Dwie dorosłe osoby, po zawarciu małżeństwa, mogą
stwierdzić, ze w wielu sprawach muszą zmienić swoje
nastawienie. Wady, których przedtem u siebie me widziały,
teraz stają się zauwazalne. Osoba, która przed małżeństwem
myślała tylko o tym, co dla niej jest najlepsze, teraz musi
się uczyć myśleć według zasady' "Co dla nas obojga jest
najlepsze?" .

Budowanie szczęśliwego małżeństwa to praca na całe
zycie To się nie dzieje podczas kilkudzresięciu minut ce-
remonii ślubnej. Im bardziej narzeczem są świadomi obo-
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wiązków w małżeństwie, tym lepiej są przygotowani do
wzajemnego przystosowania się po jego zawarciu.

Wiadomo, że przyjdą chwile zniechęcenia. Wtedy
w szczerej rozmowie należy szukać rozwiązania zaist-
niałych problemów. Wzajemne przystosowanie się w mał-
żeństwie wymaga szczerości, cierpliwości, mądrości i nie-
egoistyczne] postawy z obu stron. Czasem jest bardzo
trudno poświęcić swoje plany i pragnienia dla dobra mał-
żeństwa, lecz miłość czyni to możliwym. To Jest istotny
aspekt życia małżeńskiego, który nie może być zlek-
ceważony, jeżeli pragniemy mieć szczęśliwy dom.

~-- ZADANIE

10 Jaki jest jeden z głównych celów małżeństwa?

11 Co musi zmienić w swoim nastawieniu osoba, która
przed wstąpieniem w związek małżeński myślała
tylko o sobie?

12 Dojrzała osoba, która pragnie wstąpić w związek mał-
żeński, mając świadomość obowiązków, jakie ją cze-
kają, będzie:
a) mogła łatwo przystosować się w małżeństwie.
b) lepiej przygotowana do przystosowania się w mał-

żeństwie.
c) miała duże trudności w przystosowaniu się w mał-

żeństwie.
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Stosunek do rodziców

Problemem, który często pojawia się w małzeństwie,
jest stosunek małżonków do swoich rodziców. Małżeństwo
nie powinno powodować osłabienia szacunku i miłości
do rodziców, chociaż małzonkowie nie będą już mieli tak
częstych z nimi kontaktów, jak to miało miejsce, gdy do-
rastali w swoich domach. Teraz budują swój własny dom
oraz nowe i ważne relacje między sobą. "Dlatego opuści
człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swo-
ją" (Marek 7:10)

Rodzice czasem zapominają, że ich dzieci, które za-
łożyły swoje rodziny, mają prawo same decydować o swo-
im życiu. Rodzice, poproszeni przez dorosłe dzieci o radę,
mogą im dać cenne wskazówki, jednak nie mogą im
dyktować, w jaki sposób mają prowadzić dom. Również
w przyjmowaniu rad młodzi małzonkowie muszą być świa-
domi, że ich wzajemny związek jest ważniejszy, niż ich
odpowiedzialność przed rodzicami.

Młoda żona, gdy pojawi się problem między nią
a mężem, nie powinna za każdym razem biec do swoich
rodziców. Jest dobrze, gdy ich odwiedza od czasu do czasu,
musi jednak pamiętać, że jej dom tworzy teraz ona z mę-
żem, a nie z jej rodzicami. Nie powinna też pozostawiać
męża samego na dłuższy okres czasu. Małżonkowie po-
trzebują siebie nawzajem. Dłuzsza nieobecność jednego
z nich może osłabić małżeństwo i narazić męża lub żonę
na pokusy.
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~-- ZADANIE

13 Zakreśl literę przed właściwym uzupełnieniem zdania.
Gdy dwoje ludzi wstępuje w związek małżeński to:

a) nie potrzebują oni żadnej rady swoich rodziców.

b) pamiętając, że relacje między nimi są najważ-
niejsze, mają kochać i szanować swoich rodziców.

c) mają wziąć na siebie odpowiedzialność za prowa-
dzenie swojego domu.

d) mają zachowywać się w sposób dojrzały i nie bie-
gać w każdej trudnej sytuacji do swoich rodziców.

Pieniądze

Finanse są często powodem kłótni. Mąż i żona powinni
rozmawiać ze sobą o wszystkich finansowych problemach.
Młody mąż może mieć niewielkie zarobki i żona musi mu
pomóc przez oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. To,
że wyszła za mąż nie oznacza, że może stawiać mężowi
nierealne wymagania. Żona nie może narzekać, gdy mąż
nie jest w stanie zapewnić jej środków na modne ubra-
nia, które chciałaby mieć jezeli małżonkowie muszą zyć
skromniej, niż niektórzy ich przyjaciele czy sąsiedzi, to
nie może to być powodem do niezadowolenia jednego
z nich. Jest to raczej wyzwanie dla zony, by przy środkach,
jakie ma do dyspozycji, uczynić dom atrakcyjny i szczęś-
liwy.
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Oczywiście mąz nie moze wymagać, by żona pro-
wadzi/a dom bez pieniędzy. Zona może pomóc w tej
dziedzinie, jednak główna odpowiedzialność za finanso-
we zaopatrzenie domu spoczywa na mężu, jako głowie
rodziny.

''Ajeś/i kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie
ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od
nieunerzqcego" CITymoteusz 5:8)

t:-- ZADANIE

14 Wypisz w swoim notatniku przynajmniej cztery rze-
czy, które mogą być powodem kłótni w małżeństwie
w sprawach finansowych.

15 Co Biblia mówi o mężu, który nie troszczy się o swoją
rodzinę?

CHRZEśCUAŃSKI
I NIECHRZEŚCUAŃSKI DOM

Niechrześcijański dom

Wiele rodzin jest daleko od tego, co Bóg dla nich
zamierzył. Grzech zniszczył pierwszą rodzinę. Adam i Ewa
byli nieposłuszni Bogu, co spowodowało, że zamiast



radości i miłości pojawiły się zazdrość, kłótnie mor-
derstwo.

Jest wiele rodzin, które przypominają chrześcijańskie
domy. Przestrzegają one prawo, troszczą się, są dobrymi
sąsiadami, pomagają potrzebującym. Często są członka-
mi jakiegoś kościoła. Zdarza się jednak, że brakuje im
czegoś najważniejszego. Nigdy nie wyznali przed Bogiem,
ze są grzesznikami i nie zaprosili Jezusa do swojego serca
i do swoich domów.

Są oni jak kościół, do którego Pan powiedział: "Po-
nieważ mówisz: BogatyJestem i wzbogaciłem się, i niczego
nie potrzebuje, a nie WIesz, żeś pozałotoauia godzien
nędzarz Ibiedak, ślepy igoły" (Objawienie 3·17). Ten opis
dotyczy kazdego, kto me widz: potrzeby obecności Jezu-
sa Chrystusa w swoim życiu. Gdy jednak taką rodzinę
zaczną przygruatac poważne problemy, brakuje jej obec-
ności Chrystusa, Jego pokoju I pomocy, by je przezwy-
ciężyć.

w innych niechrześcrjańskich domach mąż i żona tracą
czas na plotkowanie, zażywają narkotyki, trwonią pienią-
dze na papierosy, upijają SIę alkoholem. Niektórzy stają
SIę takimi niewolnikarui SWOIch złych przyzwyczajeń, ze
w ciągu jednego wieczora przepijają całą swoją pensję,
tak że nic rue zostaje na potrzeby rodziny. Nienawiść
I zazdrość są powodem klótni Brudna literatura i niemo-
ralne rozmowy w takich rodzinach deprawują życie dzieci.
Już w młodym wieku poznają one czym jest przemoc,
przestępstwo i niemoralność Czary oraz inne formy okul-
tyzmu, praktykowane w niektórych domach, pogłębiają
istruejące już tam problemy, powodują smutek i strach.
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t:-- ZADANIE

16 Zakreśl literę przed najlepszym uzupełnieniem zdania.
Księga Objawienia mówi o ludziach, którzy są nę-
dzarzami, ślepymi, biednymi i gołymi, określając
w ten sposób:

a) wszystkich, którzy nie widzą w swoim życiu po-
trzeby obecności Jezusa Chrystusa.

b) rodziny, którym brak podstawowych rzeczy po-
trzebnych do życia, ponieważ ich pieniądze są
przeznaczane na alkohol i narkotyki.

c) tych, którzy mają wygodne domy, lecz nie są
członkami kościoła.

Chrześcijański dom

Chrześcijański dom uznaje Chrystusa za najwyższy
autorytet i jest przepełniony Jego miłością. Członkowie
takiego domu nie przypominają sobie o Bogu tylko
w niedziele i święta, lecz starają się żyć kazdego dnia
w posłuszeństwie i czci dla NIego. Bogu podoba się, gdy
Chrystus Jest zapraszany do serca poszczególnych do-
mowników, gdy modlą się do Niego i proszą o Jego
prowadzenie. Prawdziwie chrześcijański dom nie powsta-
je automatycznie. Wymaga pewnego wysiłku ze strony
jego członków.

Ważną rolę spełniają tu modlitwy rodzinne. Zanim
powstał jakikolwiek kościół, Bóg JUŻ wskazywał, że ojciec
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powinien prowadzić sWOJą rodzinę w oddawaniu Bogu
chwały. Powinien być kapłanem swojej rodziny. Na nim
spoczywa obowiązek orgaruzowania i prowadzenia życia
modlitewnego w rodzinie

Gdy rodzice i dzieci wspólnie czytają Biblię i modlą
się, to wzrastają w Panu i w miłości do siebie nawzajem.
Ten czas modlitwy, który jest czasem nazywany ołtarzem
domowym, ma istotne znaczenie dla życia dzieci. Mał-
żonkowie, którzy pielęgnują wspólne czytanie Bożego
Słowa i modlitwę, będą wzmacniani i błogosławieni
w swoim życiu. Z Bożą pomocą będzie im łatwiej roz-
wiązywać pojawiające Się problemy Na wspólną modlit-
wę powinien być wybrany odpowiedni czas, np. przed
pójściem męza i żony do pracy lub pod koniec dnia.
Dziękowanie Bogu w modlttwie za pokarm przed każdym
posiłkiem jest następną częścią oddawania Mu chwały:
". pokarmów, które stworzył Bóg, aby unerzqcy oraz ci,
letćrzv poznali prawdę, pożvtoali Je z dziękczynieniem"
ClTymoteusza 4:3)

Rodziny, które starają się CZCIĆ Boga w swoich domach
(Jozue 24:15), będą przez Niego błogosławione oraz będą
wzrastać w miłości i zrozumieniu do siebie nawzajem.

Spójrzmy na fragment Słowa ze sparafrazowanej wersji
Biblii, który mówi o miłości charakteryzującej idealny
chrześcijański dom:
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''Miłość odznacza się cierpliwością i dobrocią,
nigdy nie jest zazdrosna, chełpliwa ani zarozu-
miała, nieJestdumna, arogancka ani samolubna.
Miłość nie obstaje samolubnie przy swoim. Nie jest
draźliuia ani skłonna do grzechu. NIe zachowuje
uraz i nie pamięta cudzych błędów. NIe sprawia
jej radości niesprawiedliwość, lecz postepotranie
pełne prauosa. Jeżeli kogoś kochamy, zostajemy
mu oddani bez względu na ofiary. Wierzymy mu,
spodziewamy się po nim lego co najlepsze i zaw-
sze stajemv wjego obronie" CIKorynttan 13:4-7)

łt-- ZADANIE

17 Tym, który powiruen być uznawany za najwyższy
autorytet w chrześcijańskim domu jest

18 Jaką odpowiedzialność złozył Bóg na ojcu, zanim
powstały [akiekolwiek kościoły?

19 Słowa ołtarz rodzinny odnoszą się do'
a) czasu, w którym rodzina razem czyta Boże Słowo

i modli się.
b) specjalnego miejsca w kościele. gdzie rodzina mo-

ze wspólnie się modlić.

20 Członków chrześcijańskiej rodziny mozna rozpoznać po:
a) regularnym chodzeniu do kościoła.
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b) wykonywaniu tego, co jest dobre dla ich życia.
c) czczeniu Boga i posłuszeństwie Jemu w codzien-

nym zyciu.

21 W swoim notatniku wypisz dziedziny życia, w których
nie osiągasz Bożego wzoru miłości. Następnie poproś
Boga w modlitwie, by pomógł ci uczynić konieczne
zmiany w twoim zyciu.

Teraz, gdy przerobiłeś pierwszych pięć lekcji, możesz
odpowiedzieć na pytania z pierwszej części "Sprawozda-
rua studenta". Powtórz lekcje 1-5, a następnie zgodnie
z instrukcją wypełnij "Arkusz odpowiedzi nr 1". Prześlij
go na adres podany na pierwszej stronie "Sprawozdania
studenta" lub na adres biura rcr podany w podręczniku
na stronie 2.
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~

(~~-----, ODPOWIEDZI NA ZADANIA

11 Musisz uczyć się myśleć "Co jest najlepsze dla nas".

1 a) Dobre relacje między członkami rodziny.
b) Pokó].

d) Miłość do Boga.

f) Wspólne wykonywanie zadań.

12 b) lepiej przygotowana do ...

2 Pomaga im to być posłusznym swoim nauczycielom,
pastorom, przepisom prawa.

13 b) pamiętając, że relacje między nimi są ...
c) mają wziąć na siebie odpowiedzialność .

d) mają zachowywać się w sposób dojrzały .

3 Twoja odpowiedź. Musimy modlić się i prosić Boga
o pomoc; mamy być wierni w obowiązkach domowych
by innym nie dokładać ciężarów; musimy być chętni,
by pomagać, gdzie to tylko jest mozliwe.

14 Każdy z czterech: kłótnie mogą Się pojawić, gdy
problemy nie są wyjaśniane w spokojnej rozmowie;
żona narzeka, że musi żyć na niższym poziomie niż
inni; mąż nie troszczy się o utrzymanie swojej rodziny;
mąż oczekuje, że to głównie żona będzie troszczyć
się o utrzymanie rodziny.
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4 Zapewnić warunki do narodzenia Się dzieci i ich roz-
woju.

15 Jest gorszy niż niewierzący.

5 Zachariasz i Anna.

16 a) wszystkich, którzy nie widzą w swoim życiu ...

6 Jego rodzice rozumieją je, kochają i troszczą się o nie
by czuło się bezpiecznie.

17 Chrystus.

7 Słowa, osobisty przykład.

18 Każdy ojciec ma prowadzić swoją rodzinę do uwiel-
biania Boga.

8 W domu jest formowany jego charakter i przyzwy-
czajenia. Tam otrzymuje życiowe lekcje (dobre lub
złe), których nigdy nie zapomni.

19 a) czasu, w którym rodzina razem czyta ...

9 Wychowanie w domu.

20 c) czczeniu Boga i posłuszeństwie Jemu ...

10 Społeczność.

21 Twoja odpowiedź.



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?



98 Małżelistwo dom

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-



Obowiązki męża 101

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



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.



Obowiązki
dzieci

Ponieważ Boze Słowo kładzie wielki nacisk na zna-
czenie posłuszeństwa, dlatego też jedyne przykazanie
skierowane bezpośrednio do dzieci brzmi: "Dzieci bądź-
cie posłuszne rodzicom". Jedną z najważniejszych rzeczy
jakiej dziecko mo ze nauczyć się w domu, jest posłuszeń-
stwo zwierzchności.

Jezus, nasz wzór, będąc posłusznym Ojcu, dokonał
zbawienia dla wszystkich ludzi. Boży Syn zawsze czynił
to, co podobało się Ojcu (lan 8'29), jednak posłuszeństwa
uczył się najpierw od swoich ziemskich rodziców (Łukasz
2:51).

Młoda dziewczyna izraelska, która została uprowa-
dzona do syryjskiej niewolt, złożyła świadectwo o Bożej
mocy, dzięki czemu syryjski dowódca został uzdrowiony
z trądu. Niewątpliwie ta młoda dziewczyna nauczyła się
posłuszeństwa rodzicom I Bogu w swoim rodzinnym domu
w Izraelu.

W tej lekcji dowiesz się, dlaczego dzieci muszą nauczyć
się posłuszeństwa. Zastanowimy się, jakie to ma znaczenie
dla ich dalszego życia.



W tej lekcji będziesz się uczyć o:

Okazywaniu rodzicom szacunku i posłuszeństwa
wobec nich.
Pomaganiu rodzicom
Kochaniu i czci należne] Bogu oraz
konieczności posłuszeństwa wobec Niego.

Ta lekcja pomoże ci:

• Opisać, na podstawie Biblii, powinności dzieci w sto-
sunku do rodziców.

• Pokazać, kto według Bibhi jest odpowiedzialny za nie-
posłuszeństwo dzieci.

• Wyjaśnić, jakie znaczenie ma stosunek dzieci do rodzi-
ców w ich dalszym życiu.
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OKAZUJ RODZICOM SZACUNEK
I BĄDŹ IM POSŁUSZNY

Boże przykazanie

Piąte przykazanie zapisane w 2Mojżeszowej jest skie-
rowane do dzieci I zawiera obietnicę. Jezus powtórzył je
w swoim nauczaniu (Mateusz 15:4), a apostoł Paweł zawarł
je także w swoich listach i brzmi ono następująco

"Dzieci, bqdźcie posłuszne rodzicom swoim
w Panu, bo to rzecz słuszna Czcij ojca swego
i matkę, to jest pieruisze przykazanie z obietnica:
aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi"

(Efezjan 6.1-3).

Przez posłuszeństwo dzieci okazują rodzicom szacu-
nek. Za każdym razem, gdy dziecko odnosi się lekce-
ważąco do swoich rodziców, nie chce wykonać ich po-
lecenia, ignoruje to, co oni mówią do niego, a gdy jest
karane, zachowuje się złośliwie, to łamie jedno z dziesięciu
przykazań.

W czasach starotestamentowych nieposłuszeństwo
rodzicom było tak poważnym wykroczeniem, że w nie-
których wypadkach było karane śmiercią W ten sposób
nie dopuszczano do lekceważenia prawa, a postawa nie-
posłuszeństwa nie rozprzestrzeniała się w społeczeństwie.

Jeżeli dzieci są posłuszne swoim rodzicom i okazują
im szacunek, to bardzo rzadko się zdarza by w przyszłoś-
ci łamały prawo lub stawały się przestępcami. Mądrzy
synowie i córki będą zawsze wybierać posłuszeństwo
swoim rodzicom, a rodzice będą wtedy mogli być z nich
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dumni. "Mqdrv syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest
zmartwieniem dla matki" (Przypowieści 1O:1).

Ci, którzy nie uznają autorytetu rodziców, zazwyczaj
nie chcą się poddać żadnym autorytetom. Dopóki dzieci
nie staną się dorosłe. Boże prawo i prawo cywilne daje
rodzicom władzę nad nimi Jednak nawet wtedy, gdy
dziecko staje się dorosłe, samo podejmuje decyzje i jest
odpowiedzialne za swoje życie przed Bogiem, powinno
zawsze okazywać szacunek swoim rodzicom.

~--ZADANIE

1 Naucz się na pamięć fragmentu z Efezjan 6:1-3.

2 Skąd wiemy, że przykazanie dotyczące dzieci jest bar-
dzo ważne? Zapisz swoją odpowiedź w notatniku.

3 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM srwier-
dzeniem:

a Ludzie, którzy stają się przestępcami, zazwyczaj
w swoim dzieciństwie nie byli posłuszni swoim ro-
dzicom.

b Gdy dziecko staje SIę dorosłym, jest ruernozlrwe,
by mogło przekroczyć piąte przykazanie.

c Bogu bardzo się nie podoba, gdy dzieci są nie-
posłuszne swoim rodzicom i nie okazują im sza-
cunku.
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Rodzice kochają cię i troszczą się o ciebie

Bóg obdarzając dziećmi oczekuje, że rodzice będą
okazywać im miłość i troszczyć się o nie. Gdy w rodzinie
pojawia się dziecko, wiele rzeczy musi być dostosowa-
nych do nowej sytuacji. Wiele rodzin nie jest na to przy-
gotowanych.

Bóg pragnie, by rodzice wychowywali i uczyli swoje
dzieci według swoich najlepszych możliwości Gdy dzieci
są w tym poddane rodzicom, są równocześnie poddane
Bogu Bóg powiedział o Abraharrue:

" Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim
i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby
zacbourvuiali sprawiedliwość iprauo, tak Iżby Pan
mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim
powiedział" ClMojżeszowa 18: 19).

Co dzieci zawdzięczają swoim rodzicom? W jaki sposób
mogą im się odwdzięczyć za dar życia, ich pracę, po-
zywienie, ubranie, schronienie i naukę? Miłość, szacunek
i posłuszeństwo to najlepszy sposób, by powiedzieć ro-
dzicom dziękuję za ich miłość i troskę.

Rodzice przeszli juz przez wiele doświadczeń, przez
które dziecko dopiero przejdzie. Rozumieją problemy
dziecka lepiej, niż ono zdaje sobie z tego sprawę. Często
mogą mu pomóc i doradzić. Dobrze, gdy dzieci uznają, ze
rodzice są bardziej doświadczeni i roztropni

Czasem młodzi ludzie nie szanują swoich rodziców,
ponieważ są oni biedni i niewykształceni. Może nie ubierają
się modnie i nie potrafią dyskutować o światowych pro-
blemach. Może Jest tak właśnie dlatego że, zostawiając
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dla siebie niewiele, pragnęli wszystko ofiarować swoim
dzieciom. Poświęcając swój czas, siły i pieniądze zasłużyli
na miłość i szacunek swoich dzieci. Dzieci, które z jakie-
gokolwiek powodu traktują swoich rodziców nieuprzejmie,
ranią nie tylko ich ale I siebie. "Maż dobry samemu sobie
czyn i dobrze, lecz maż okrutny kaleczy własne ciało"
(Przypowieści 11:17).

Miłość pomaga nam wypełnić wszystkie powinności
wobec rodziców. Nie możemy szanować rodziców, jeżeli
ich nie kochamy i tak naprawdę nie kochamy ich, jeżeli
ich nie szanujemy.

łt-- ZADANIE

4 Przeczytaj lTymoteusza 3:4. O jakim obowiązku ojca
jest tam mowa?

5 Kto ponosi szkodę, gdy dzieci nie są posłuszne ro-
dzicom?

Kochaj rodziców

Dzieci, które kochają swoich rodziców, pragną by oni
okazywali im swoje uznanie. Czasem posłuszeństwo Bogu
w pewnych sprawach jest dla nas trudne, jednak uczymy
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się Mu ufać, ponieważ On pragnie dla nas tego, co naj-
lepsze. Dzieci także muszą się uczyć ufać swoim rodzi-
com, ponieważ oni także chcą dla nich tego, co najlepsze.
Jezus jest tego doskonałym przykładem. Chociaż był Bo-
żym Synem, to jednak był posłuszny swoim ziemskim ro-
dzicom. "lposzedł z nimi (Jezus), iprzyszedł do Nazaretu
i był im uległy" (Łukasz 2:51).

ft---- ZADANIE

6 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM zdaniem:

a Posłuszeństwo Bogu nie zawsze jest łatwe. Jednak
jeżeli Go kochamy, pragniemy być Mu posłuszni.

b Jezus nie był posłuszny swoim ziemskim rodzicom,
bo był Synem Bożym.

c Dzieci, nie kochając swoich rodziców, mogą im oka-
zywać cześć i szacunek.

POMAGAJ RODZICOM

Pomagaj w domu

Rodzice troszczą się o swoje dzieci. DZIeci powinny
mieć także w tym udział przez pomoc w wykonywaniu
prac domowych. Powierzanie dzieciom zadań, stosow-
nie do ich wieku i możliwości, jest jednym z najważniej-
szych elementów wychowawczych. Często rodzice wolą
wykonać jakąś pracę sanu, niż poświęcić się cierpliwemu
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i żmudnemu uczeniu dziecka. Nierzadko zdarza się rów-
nież tak, że dzieci, które mają w domu za dużo wolnego
czasu i nie są uczone odpowiedzialności, buntują się prze-
ciwko autorytetowi rodziców. Małe dziecko większość
czasu poświęca na zabawę. Jednak wraz z upływem lat
powinno proporcjonalnie coraz więcej czasu poświęcać
na pracę.

Dziecko, starając się wykonywać obowiązki w domu,
gdy dorośnie, będzie mogło łatwiej podołać poważnym
życiowym obowiązkom. Młodzi ludzie, którzy się uczą,
mogą wspomóc budżet rodziców, podejmując dorywcze
prace. Wtedy sami mogą sobie kupić ubranie czy wy-
posazenie do szkoły, zmniejszając finansowe obciązerue
rodziców.

~-------ZADANIE

7 Zakreśl literę przed jednym, najlepszym określeniem
obowiązków dzieci w domu

a) Jeżeli rodzice nie uczą dzieci, by pomagały im
w domu, to wtedy sami muszą wykonywać wszyst-
kie prace.
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b) Dzieci, które wzrastając uczą się, jak dobrze wy-
korzystać wolny czas, będą sobie lepiej radzić
z obowiązkami w dorosłym zyciu.

c) By Ole okazywać jednemu dziecku więcej miłości
niż drugiemu, rodzice muszą wyznaczać wszystkim
dzieciom tyle samo czasu na zabawę i na pracę.

Troszcz się o rodziców w podeszłym wieku

Gdy, ze względu na swój wiek czy chorobę, rodzice
nie mogą się sami o siebie zatroszczyć, to dorosłe dzieci
powinny zapewnić im odpowiednią opiekę. Biorąc ro-
dziców do swojego domu lub zabezpieczając im opiekę
w inny sposób, okazują im swoją miłość.

Jezus, nawet wtedy, kiedy cierpiał na krzyżu, parruę-
tał o swojej matce. Powierzył ją opiece Jana - jednego
z uczniów.

"A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego mi-
łował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewias-
to, oto syn twój.' Potem rzekł do ucznia. Oto mat-
ka twoja.' I od owej godziny wziął ją ów uczert do
siebie" (Jan 19:26-27).
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ł:-_ZADANIE
8 Czego mozesz nauczyć się z przykładu Jezusa w trak-

towaruu Jego matki? Zapisz odpowiedź w swoim no-
tatniku.

KOCHA] BOGA, CZCI] GO
I BĄDZ MU POSŁUSZNY

Przyjmij Jezusa jako Zbawiciela

DZIeci powinny uczyć się kochać i czcić Boga oraz
być Mu posłuszne od najwcześniejszych lat. Nie muszą
czekać, aż dorosną, by pokutować za swoje grzechy
I przyjąć Jezusa jako Zbawterela. KSIęga Kaznodziei 12:1
mówi: "Pamtetaj o suioim Stwórcy LU kwiecie swojego une-
ku ... " Jezus powiedział: "Pozuolcie dziatkom przvchodztć
do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Kró-
lestwo Boże" (Marek la:14)

Iezeh dziecko Jest wystarczająco duże, by zrozumieć,
ze Jest grzesznikrem to znaczy, że jest wystarczająco du-
ze, by świadomie przyjąć Jezusa w swoje życie. Gdy star-
sze dzieci złożą świadectwo swojego zbawienia, to mogą
być ochrzczone W im młodszym wieku zostanie podjęta
decyzja pójścia za Chrystusem, tym lepiej, ponieważ Im
ktoś jest starszy, tym trudniej jest mu odwrócić się od swo-
jego starego życia do Chrystusa.
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f:-- ZADANIE

9 W jakim wieku jest najłatwiej przyjąć Jezusa jako swo-
jego Zbawiciela?

Oddawanie chwały Bogu

Oddawanie Bogu chwały polega na wyrażaniu naszej
miłości do Niego. Ludzie wyrazają Bogu miłość mówiąc
Mu, że Go kochają, oddając Mu chwałę w pieśniach,
dziękując za błogosławieństwa i rozmawiając z Nim
w modlitwach. Gromadząc się w domu Bożym i będąc
czułym na głos Ducha Świętego, uczą się z Bożego Słowa.
Wszystko to są akty chwały dla Boga. W oddawaniu chwa-
ły Bogu zawiera się również ofiarowywanie pieniędzy,
czasu i wysiłek, by pozyskać innych dla Chrystusa.
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Bóg pragnie, by również dzieci miały udział w Jego
uwielbianiu zarówno w domu jak i w zborze, z rodzicami
oraz z braćmi I siostrami Wielu Bożych mężów opisanych
w Biblii uczyło się wielbić Boga, kiedy jeszcze byli dzieć-
mi. Wśród nich są Mojżesz, Daniel, Samuel i Tymoteusz.
Dzieci chodziły z rodzicami do domu Bożego, o czym
czytamy w Biblii: "Podczas tego stali przed Panem wszys-
9 judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i .syno-
wie" (2Kronik 20:13).

Religijni przywódcy rozgniewa h się, gdy słyszeli, jak
dzieci wolały w świątyni. "Hosanna Svnoun Daundoue-
mu. Wte~y zapytali fezusa. Czy słyszysz, co one mounqr,
a jezus odpowiedział: Tak Jest; czy nigdy nie czytaliście:
Z ust ntemou.lqt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?"
(Mateusz 21:15-16)

~-- ZADANIE

10 Zakreśl literę przed PRAWDZIWYM stwierdzeniem:
a Wyrażanie Bogu miłości przez oddawanie Mu

chwały moze mieć miejsce tylko w domu Bożym.

b WielbImy Boga w różny sposób' oddając Mu
chwałę pieśniami, ofiarowując dziesięcinę, studiu-
jąc Boze Słowo.

c Uwielbianie Boga to tylko oddawanie Mu chwa-
ły i dziękowanie za to, co dla nas uczynił.
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Bóg na pierwszym miejscu

Bóg pragnie zajmować pierwsze miejsce w życiu swo-
ich dzieci. On darował im wszystko. Biblia wzywa' "Ale
szukajcie najpierw Krćlestuia Bożego i sprawiedliwości
jego... "(Mateusz 6:33).

Postawienie Boga na pierwszym miejscu przynosi
w życiu każdego chrześcijanina sprzeciwy z różnych stron
Dziecko będące chrześcijaninem będzie spotykać się ze
sprzeciwami niewierzących rodziców. Jednak dzieci mają
być posłuszne swoim rodzicom Bóg dał rodzicom autorytet
nad dziećmi i uczynił odpowiedzialnymi za nie Rodzice
mają je kochać, wychowywać i uczyć.

Bez względu na to, jak wielka mo ze być opozycja ze
strony niewierzących rodziców, wierzące dziecko powinno
ich czcić i szanować, manifestując w ten sposób prawdzi-
wie chrześcijańskiego ducha. Chrześcijamn mający Inne
zdanie, niż ziemskie autorytety, którym ma być podległy,
powinien szukać rozwiązania trudnego problemu w żar-
liwej modlitwie. Tam, gdzie po ludzku nie widać żadnej
odpowiedzi, Bóg może dać rozwiązanie problemu.

W dwóch wspaniałych obietnicach, przytoczanych po-
niżej, Bóg zapewnia, że we wszystkich okolicznościach
życia będzie prowadził tego, kto Mu ufa i jest posłuszny.

"Dotqd nie przyszło na was pokuszenie, kt6re bv
przekraczało siły ludzkie, lecz B6gjest wierny i nie
dopuści, abyście bvli kuszeni pallad siły wasze, ale
z poeuszeniem da i urvjscie, abYŚCIeJe mogli znieść"

(lKoryntian 10:13).
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"Zaufaj Panu Z całego swojego serca i nie polegaj
na własnym rozumie! Parnietaj o nim na wszystk-
ich swoich drogach, a On prostoirac będzie twoje
scieżlei!"

(Przypowieści 3:5-6).

łt-- ZADANIE

11 Z jakim problemem spotyka się w swoim życiu każdy
chrześcijanin?

12 Jak może rozwiązać ten problem?

13 Naucz SIę na pamięć wersetu z 1Koryntian 10:13.
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,-4
~---- ODPOWIEDZI NA ZADANIA

7 b) Dzieci, które wzrastając uczą się ...

1 Po nauczeniu się na pamięć fragmentu z Efezjan 6:1-3,
wyrecytuj go przed inną osobą.

8 Twoja odpowiedź. Mogłeś odpowiedzieć: "Jeżeli Jezus,
umierając na krzyżu, tak kochał i troszczył się o swoją
matkę, by zapewnić jej właściwą opiekę, to my również
nigdy nie zostajemy zwolnieni z tej odpowiedzialności
wobec swoich rodziców."

2 Twoja odpowiedź moze być podobna do mojej: "To
jest Boże przykazanie; Biblia nawiązuje do niego przy-
najmniej trzy razy; jest to jedyne przykazanie z obiet-
nicą; w czasach Starego Testamentu nieposłuszeństwo
rodzicom było karane nawet śmiercią."

9 W młodym wieku.

3 a Prawda.
b Fałsz.
e Prawda.

10 a Fałsz

b Prawda.

e Fałsz.

4 Musi kierować swoją rodziną i wychowywać dzieci
w posłuszeństwie i szacunku do siebie.
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11 Jako chrześcijarun spotyka się z poglądami swoich
przełożonych, które me zawsze zgadzają się z jego
poglądami.

5 Twoja odpowiedź. Mogłeś odpowiedzieć: "To zasmuca
Boga, który je kocha; to zasmuca rodziców, którzy
je kochają, dzieci szkodzą samym sobie."

12 Szukając gorliwie w modlitwie Bożego prowadzenia.

6 a Prawda.
b Fałsz

c Fałsz.

13 Wyrecytuj przed inną osobą wiersz, którego nauczyłeś
się na pamięć.



Obowiązki
rodziców

Tak jak piękny doniczkowy kwiat w naszym pokoju
nie "zdarza" się sam z siebie, tak samo nie "zdarzają" się
grzeczne i posłuszne dzieci. W obu przypadkach jest
konieczny pewien wysiłek. Rodzice muszą podejmować
trud uczenia swoich dzieci i utrzymywania ich w dys-
cyplinie. W tym wszystkim powinni okazywać im miłość.

Jeżeli rodzice mają właściwe relacje z Bogiem i są dla
dzieci dobrym przykładem, to będzie im dużo łatwiej
stanowić dla nich autorytet. Sześciolatek, który złości się
na karcenie swoich rodziców wie, że posłuszeństwo nie
jest czymś dobrowolnym, ale wymaganym. Kiedy prze-
słanką karania jest miłość, to nawet w takiej sytuacji dziecko
może mieć poczucie bezpieczeństwa.

W tej lekcji będziesz się uczyć o kolejnych obowiąz-
kach wychowawczych rodZICÓWwzględem swoich dzieci.
Zastanowimy się nad przykładami rodzin, w których ro-
dzice nie wywiązywali się ze swoich obowiązków, co
doprowadziło do rodzinnych tragedii.



W tej lekcji będziesz się uczyć o tym:

Jak kochać swoje dzieci

Jak troszczyć się o Ich życiowe potrzeby

Jak je kształcić

Jak zaspakajać ich duchowe potrzeby

Ta lekcja pomoże ci:

• Poznać na podstawie Biblu, w jaki sposób rodzina może
być ochraniana przed szatańskimi atakami.

• Wyjaśnić, dlaczego rodzice powinni troszczyć się o po-
trzeby swoich dzieci.

• Opisać, jaki wpływ na dzieci ma miłość rodziców.
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JAK KOCHAĆ SWOJE DZIECI

Cel 1. Poznaj, jaki upływ na dzieci wywiera miłość ro-
dziców.

Gdy Bóg daje rodzicom dzieci, to nie mogą oni pod-
chodzić do tego faktu lekkomyślnie Bóg kochając swoje
dzieci i troszcząc się o nie, oczekuje, ze rodzice będą
czynić podobnie w stosunku do swoich dzieci

Miłość rodziców do dziecka powinna być już widoczna
przed jego urodzeniem. Powinni oni z radością oczekrwać
jego przyjścia na świat, bez względu na to, czy to będzie
dziewczynka, czy chłopczyk i przyjąć je jako blogosła-
wieristwo od Pana, bo Słowo Boże mówi' "Oto dzieci sq
darem Pana, podarunkiem jest owoc łona" (Psalm 127'3).

Jeżeli dzieci mają prawidłowo wzrastać i rozwijać się,
potrzebują miłości. Rodzice, którzy okazują im miłość
troszcząc się o nie, bawiąc się z nimi i przytulając je, kładą
mocne fundamenty pod ich przyszłe życie. Tacy rodzice
będą właściwie wywiązywać się z obowiązków w stosun-
ku do swoich dzieci. Zapewnią im wyżywienie, odzież,
wychowanie, wykształcenie i przewodnictwo duchowe.
Nie wszyscy rodzice są gotowi dla dobra dzieci poświę-
cić swoje wygody i pragnienia Miłość pomaga rodzicom
rozwijać CIerpliwość i wyrozumiałość dla swoich dzieci,
a przez to również lepiej rozumieć i doceniać miłość Ojca
Niebieskiego do nas. "Bqdzcie więc naśladowcami Boga
jako dzieci umiłowane, i chodźcie w miłości, jak iChrystus
umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar iofia-
rę Bogu ku miłej wonności" (Efezjan 5:1-2).
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Nierozwazni rodzice okazują jednemu dziecku więcej
miłości, niż pozostałym, co może prowadzić między
dziećmi do zazdrości i stać się źródłem problemów.
W 1Mojżeszowej czytamy historię Józefa, którego bracia
chcieli zgładzić, porueważ ojciec traktował go lepiej niż
pozostałych synów. Nowo narodzone dziecko powinno
być radością dla każdego członka rodziny. Mądrzy rodzice
powinni dołożyć wszelkich starań, by wraz z pojawieniem
się nowego brata, czy nowej siostry w rodzinie, pozostałe
dzieci nie odczuły, ze są mrue] kochane.

~-- ZADANIE

1 Naucz się na pamięć fragmenty z Psalmu 127:3 i Efezjan
5:1-2.

2 Wymień kilka sposobów okazywania dzieciom miłości
przez rodziców

3 Jakiej lekcji mogą nauczyć się rodzice z 1Mojżeszowej
37:3-4?
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ZASPOKĄJANIE ŻYCIOWYCH POTRZEB

Dom

Cel 2. Podaj, dlaczego rodzice muszą zaspokajać życiowe
potrzeby swoich dzieci dopóki są onepod ich opieką.

Niektórzy rodzice wysyłają swoje dzieci na dłuższy
okres pod opiekę dziadków lub innych krewnych. Jednak
to na rodzicach spoczywa obowiązek, by w domu za-
pewnić odpowiednie warunki i opiekę swoim dzieciom.
Dom może być skromny, lecz czysty i przytulny, przepeł-
niony miłością. Chociaż niekiedy krewni mogą mieć wię-
ksze możliwości zaspokojenia materialnych potrzeb dzie-
ci, to jednak nigdy nie zastąpią miłości rodziców.

Czasem dzieci muszą opuścić dom rodzinny na dłuższy
czas udając się do szkoły. Nie powinny to jednak być zbyt
długie okresy rozłąki, tak aby dzieci mogły wzrastać
w domu, pod opieką rodziców, w atmosferze miłości.

f:-- ZADANIE

4 Dlaczego dzieci nie powinny zbyt długo pozostawać
z dala od swoich rodziców?
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Odzież i wyżywienie

Dobrzy rodzice starają się odpowiednio ubrać swoje
dzieci, tak by wyglądały gustownie, schludnie i czuły się
wygodnie. Przygotowywanie posiłków jest ważną częścią
domowych obowiązków matki..

Dzieci potrzebują mleka, świeżych owoców, jarzyn
oraz wysokokalorycznych produktów, takich jak fasola,
mięso, ryby i jaja. Sztywna dieta bez świeżych owoców
i jarzyn nie jest korzystna dla ich zdrowia.

~-- ZADANIE

5 [akiego rodzaju pożywienia potrzebują dzieci?

WYKSZTAŁCENIE

Naukaw szkole

Cel 3. Wymiell trzy dziedziny, ui których rodzice powinni
Się zatroszczvć o wykształcenie swoich dzieci.

Rodzice są odpowredzra lni za wychowanie i wy-
kształcenie swoich dzieci, aby gdy dorosną, mogły roz-
począć samodzielne źycre Tym, którzy mają braki w wy-
chowaniu I niskie wykształcenie, jest bardzo trudno zna-
leźć dobrą pracę.
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.....--- _ ......

ZADANIE

6 Dlaczego dobre wykształcenie dzieci jest tak ważne?

Wychowanie

Chociaż szkoła i kościół w duzej mierze uczestniczą
w wychowywaniu dzieci, to Jednak nie mogą zastąpić
wychowania rodziców. Wychowywanie i nauczanie dziec-
ka rozpoczyna SIę bowiem od momentu Jego urodzenia.
U dziecka w wieku sześciu lat większość życiowych
zachowań jest już ukształtowana. "WychoulUjchłopca od-
powiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej na-
wet w starości" (Przypowieści 22.6).

Rodzice powinni uczyć dzieci już od najmłodszych lat
dobrych przyzwyczajeń, takich jak dbanie o higienę swe-
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go ciała, mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów, utrzy-
mywanie porządku i czystości. Mają być w tym dla dzieci
przykładem.

~-- ZADANIE

7 Kiedy powinno się rozpocząć wychowywarne dziecka?

8 Do jakiego wieku dzieci nabywają większość swoich
przyzwyczajeń?

9 Naucz się na pamięć werset 6 z Przypowieści 22.

Koryg0'Yanie ikaranie

Istotną częścią nauczania jest korygowanie i karanie,
dlatego też w procesie wychowania nie może zabraknąć
tych elementów. Wszystkie dzieci bywają nieposłuszne
i muszą być korygowane, a czasem i karane, by im uświa-
donuć, jak poważną rzeczą było ich złe postępowanie.
Dzieci, które uczą Się szacunku i posłuszeństwa swoim
rodzicom, są bardziej przygotowane do przestrzegania
prawa i posłuszeństwa Bogu. "Rózga i karcenie dają
mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi ustvd swojej
matce" (Przypowieści 29·15).

Dziecko nie powinno być karane w gniewie, lecz
w miłości Musi wiedzieć, dlaczego zostało ukarane. Rodzi-
ce powinm uważać, by karząc dziecko nie zaszkodzić mu.
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Dobrze będzie, gdy rodzice po ukaraniu dziecka po-
modlą się z nim, zapewnią go o przebaczeniu i ich miłości.
Jeżeli dziecko odczuje, że przez swoje nieposłuszeństwo
jest odrzucone, to będzie cierpieć emocjonalnie. Lecz jeżeli
zrozumie, że rodzice Je karzą, ponieważ je kochają, to
przyczyni się to do jego właściwego rozwoju. "Ktożałuje
swojej rózgi, uienaundzi swojego syna, lecz kto go kocha
karci go zawczasu" (Przypowieści 13:24). Dla dziecka
będzie również pomocnym, gdy się dowie, że sam Bóg
karci swoje dzieci, o czym czytamy w Biblii' "Kogobowiem
Part miłuje, tegosmaga, jak ojciec swego ulecchanego ::':VJ la"

(Przypowieści 3.12).

Rodzice, którzy wychowują dziecko bez uczenia go
posłuszeństwa i szacunku dla siebie, przyzwalają na bunt
w jego SerClI. Takie dzieci buntują się przeciw wszelkiej
władzy, również Boga, a to często prowadzi do popełruarna
przez nie przestępstw, kary więzienia, a nawet śmierci

W Starym Testamencie czytamy o Helim i o Dawidzie,
którzy cierpieli wstyd i przeżywali tragedie w swoich ro-
dżinach, ponieważ rue wychowali odpowiednio swoich
synów. Nie wystarcza, że sanu rodzice zyją bogobojnym
zyciem, lecz muszą uczyć także swoje dzieci posłuszeń-
stwa Bogu.

Heli kochał Boga, lecz jego synowie byli źli i bezcześcili
Dom Boży W lSamuela 3:13 czytamy o tym, co powiedział
Bóg do Heliego o niewbściwym wychowaruu Jego synów:

"Donies mu, ze Ja osądzę jego dom na wieki za
grzech, o którym wiedział, ze jego svuounc zuie-
usażali Boga, a O/I ich nie strofotoał."
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Acloniasz próbował przejąć królestwo po swoim ojcu
Dawidzie. Postępował tak, jak sam uważał za stosowne
i to doprowadziło go clo tragicznej śmierci 'Jego ojciec
nigdy go nie karcił mówiąc: Dlaczego tak postępujesz?"
(lKrólewska 1:6).

t:-- ZADANIE

10 Zakreśl literę przed stwierdzemern rodziców, którzy
mają właściwe podejście do korygowania dzieci.

a) "Wymagam od dziecka podporządkowania się
mojemu autorytetowi i daję mu poznać, że nie
kocham go, gdy jest nieposłuszne"

b) "Nie karzę mojego dziecka z obawy, że będzie
czuło się odrzucone i niekochane."

c) "Jeżeli jestem rozgniewany na swoje dziecko
z powodu jego nieposłuszeństwa i powinno zostać
za to ukarane, to nie karzę go, dopóki nie mogę
tego uczynić w duchu miłości."

d) "Mogę uczynić dziecku wielką krzywdę, jeżeli jako
rodzic nie podejmę obowiązku odpowiedniego
korygowania i karania go za jego przewinienia."

Opisz w swoim notatniku, dlaczego według ciebie
jedne wypowiedzi z zadania 10 są właściwe, a inne
nie

11

12 Dlaczego kapłan Heli i król Dawid nie wywiązywali
się właściwie z rodzicielskich obowiązków?
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ZASPOKAJANIE DUCHOWYCH POTRZEB

Modlitwa o błogosławieństwo

Cel 4 Poznaj, jak rodzicepowinni kształtować iprowadzić
dzieci według zasad biblijnych.

Na rodzicach spoczywa wielka odpowiedzialność
kształtowania i wychowywania dzieci, które powierzył im
Bóg. Gdy rodzice przynoszą dziecko do zboru, by z brać-
mi i siostrami modlić się o błogosławieństwo dla niego,
dają tym wyraz, że przed Bogiem są świadomi odpowie-
dzialności, jaka na nich spoczywa. Pastor wraz z całym
zborem modli się o dziecko poruczając je Bozej opiece
i ochronie. Rodzice potwierdzają, że będą je wychowywać
według zasad Bożego Słowa, tak by w odpowiednim
czasie, niemal w naturalny sposób, mogło odwrócić się
od grzechu i przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela.

Bóg odpowiedział na modlitwę Anny i dał jej syna.
Samuel był jeszcze dzieckiem, gdy rodzice przyprowadzili
go przed kapłana do świątyni. Anna powiedziała do
Helego: "Więc iJa odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia
będzie oddany Panu" OSamuela 1:28). Rodzice Jezusa
przynieśli Go także do świątyni. '~gdy minęły dni oczysz-
czenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je
(dziecko) do [erozolirny, aby je stawić przed Panem"
(Łukasz 2:22).
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~---- ZADANIE

13 Przeczytaj 1Samuela 2 26 i Łukasza 2:52. O jakich
korzyściach, płynących z faktu przynoszenia dziecka
do świątyni, by modlić się o błogosławieństwo dla
niego, mówią te wiersze?

Uczenie Bożego Słowa

Gdy rodzice uczą dzieci, w jaki sposób mogą osiągnąć
Niebo, to przygotowują je do wspaniałego zycia, które
nigdy się nie skończy. Tak jak dzieci uczą się już od naj-
młodszych lat tego, co podoba się ich rodzicom, a co nie,

tak również powinny się uczyć tego, co podoba się Bogu,
a co nie jest Mu miłe. Ze słów Jezusa w Ewangelii Mateusza
przekonujemy się, że już dziecko może w Niego uwierzyć:

"Kto zaś zgorszy jednego z Zych małych, którzy
wierzą we mnie, lepiej bedzie dla niego, aby mu
zawieszono u szyi kamten młyttslei i utopiono go
Ul głebi morza" (Mateusz 18:6).

(Przeczytaj także 5Mojżeszowa 4:9-10;31:12.)
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Udział w nabożeństwach

w nabożeństwach powinna uczestniczyć cała rodzina.
Jeżeli życie rodziców stoi w sprzeczności z tym, czego
nauczają swoje dzieci, to efekt tego nauczania będzie nie-
wielki. Rodzice, którzy wysyłają dzieci do zboru, a sami
zostają w domu, lub nie wymagają, by dzieci uczęszczały
na nabożeństwa razem z nimi, komunikują im w ten sposób,
że regularny udział w nabożeństwach nie jest zbyt ważny.

Rodzice Jezusa przyrueśli Go do świątyni, gdy był
jeszcze bardzo mały i kontynuowali ten zwyczaj, gdy
wzrastał. Rodzice Samuela regularnie uczęszczali do
świątyni. jozue powiedział: "Lecz ja i dom mój służyć
będziemy Panu" (Iozue 24:15). Czyż może Bogu podobać
się coś więcej, niż to, gdy służy Mu cała rodzina?

~-- ZADANIE

14 Zakreśl literę przed najlepszą odpowiedzią.
Dzieci mogą się najlepiej przekonać o ważności regu-
larnego udziału w nabożeństwach przez:
a) przykład swoich rodziców.
b) nauczanie swoich rodziców.
c) przez jedno i drugie zawarte w punktach a) i b).
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Ochrona rodziny

151

. Chociaż szatan chce zniszczyć każdą chrześcijańską
rodzinę, to nie może nic uczynić, jeżeli korzystamy z Bożej
ochrony. Niestety, najlepszy sposób tej ochrony - rodzinna
modlitwa, jest najczęściej zaniedbywany.

Nierzadko rodziny, w których rodzice troszczyli się
o wiele potrzebnych rzeczy, legły w gruzach. Troszczyli
się bowiem o potrzeby materialne, dali dzieciom wy-
kształcenie, prowadzili je takze do zboru. Zaniedbywali
jednak rodzinną społeczność z Bogiem w swoich domach.

Oprócz mieszkania, które chroni przed gorącem, zi-
mnem l niebezpieczeństwami, rodzina potrzebuje miłoś-
ci, wierności, przebaczenia i wspólnej rodzinnej modlitwy,
by mogła zwycięsko przejść przez trudne chwile życia.
Mąz i żona nabierają wtedy sił, by przeciwstawić się po-
kusom i mogą się modlić o ochronę swoich dzieci. Już
w poprzednich lekcjach rozważaliśmy te zagadnienia,
szczególnie w trzech z nich zatytułowanych: Obowiązki
męża, Obowiązki żony, Obowiązki dzieci. Przejrzyj te lekcje
jeszcze raz.
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By nie zaniedbywać rodzinnych społeczności modli-
tewnych, należy je zaplanować, poświęcić na nie czas
i włożyć w ich prowadzenie pewien wysiłek. Rodzice,
którzy wiedzą, jak istotne jest to dla ich rodziny, usuną
inne sprawy na drugi plan. Rodziny, które znalazły się
w poważnych problemach, znalazły ich rozwiązanie
w rodzinnych modlitwach i wspólnym szukaniu Boga. Jest
wiele świadectw młodych ludzi, którzy zbuntowali się,
a potem jednak przyszli do Boga, ponieważ pozytywny
wpływ wierzących rodziców i ich modlitwy "szły" za nimi.

f:-- ZADANIE

15 Wymień cztery "filary", które chronią rodzinę przed
duchową katastrofą.

Skończyłeś przerabianie podręcznika pt. Małźensttoo
i dom. Mam nadzieję, że te lekcje pomogły ci zrozumieć,
w jaki sposób możesz rozwijać dobre więzi rodzinne i jak
budować szczęśliwy dom.

Jesteś teraz gotowy aby wypełnić drugą część "Spra-
wozdania studenta", dotyczącą lekcji 6-9. Powtórz sobie
te lekcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
zawartymi w "Sprawozdaniu". Wysyłając arkusz odpowie-
dzi poproś o przysłanie następnej książki.
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NOTATKI
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ODPOWIEDZI NA ZADANIA

8 Do 6 lat.

1 Po nauczeniu się wersetów na pamięć, wyrecytuj je
przed inną osobą.

9 Po nauczeniu się na pamięć wersetu z Przypowieści
22:6, wyrecytuj go przed inną osobą.

2 Wychowuj je przez cierpliwość, zrozumienie, troskę
o nie, poświęcając równiez czas na zabawę z rumi.

10 c) "Jeżeli jestem rozgniewany na swoje dziecko .. "
d) "Mogę uczynić dziecku wielką krzywdę ..."

3 W domu, w którym rodzice okazują jednemu dziecku
więcej miłości, niż pozostałym, mogą powstać poważne
problemy.

11 Twoje odpowiedzi mogą być podobne do moich:

a) Dla dobra dziecka powinno ono zawsze wiedzieć,
że rodzice kochają je, nawet gdy jest nieposłuszne.

b) Dziecko, gdy jest karane przez rodziców, nie będzie
czuło się przez nich odrzucone, jeżelt pozna, że
oni czynią to w miłości i przebaczają mu, tak jak
Bóg przebacza nam.

c) Rodzic moze skrzywdzić dziecko fizycznie i emocjo-
nalnie, jeżeli karze je w gniewie.

d) Dziecko wychowywane bez żadnej dyscypliny mo-
że w przyszłości buntować się przeciw wszelkim
autorytetom, a nawet Bogu.



Słowo końcowe

Jest to szczególna książka napisana przez ludzi, którzy
znaleźli odpowiedzi na pytania i problemy nurtujące prawie
każdego. Autorzy wierzą, że Bóg chce, aby dzielili się oni
z innymi wiedzą i odpowiedziami, które znaleźli. Wierzą
tez, że potrzebujesz pewnych waznych informacji, abyś
mógł znaleźć odpowiedzi na własne pytania i problemy
oraz mógł poznać najlepszą drogę życia.

Przygotowali oni tę książkę w celu dostarczenia infor-
macji. Zawiera ona następujące fundamentalne prawdy:

1. Potrzebujesz Zbawiciela. (Przeczytaj Rzymian 3:23,
Ezechiel 18:20).

2. Nie mozesz sam się zbawić. (Przeczytaj 1 Tymote-
usz 2:5, Jan 14:6).

3. Bóg pragnie, aby świat był zbawiony. (Przeczytaj
Jan 3:16 - 17).

4. Bóg zesłał Jezusa, który oddał Swe zycie, aby zba-
wić tych, którzy uwierzyli w Niego. (Przeczytaj
Galacjan 4:4 - 5, 1 Piotra 3:18)

5. Biblia wskazuje nam drogę zbawienia i uczy jak
wzrastać w życiu chrześcijańskim. (Przeczytaj Jana
15·5, Jan 10: 10, 2 Piotr 3: 18).

6. Ty decydujesz o swoim wiecznym przeznaczeniu.
(Przeczytaj Łukasza 13:1 - 5, Mateusza 10:32 - 33,
Jana 3:35 - 36).



Ta książka wskazuje ci, jak decydować o swoim przez-
naczeniu i daje ci okazję do wyrażenia swoich decyzji.
Różni się ona od innych, ponieważ daje ci szansę skon-
taktowania się z ludźmi, którzy FI przygotowali. Jeżeli
chcesz zadać jakieś pytania lub wyjaśnić swoje potrzeby
i uczucia, możesz do nich napisać.

Na końcu książki znajdziesz stronę zatytułowaną "Kar-
ta decyzji". Gdy podejmiesz decyzję, wypełnij kartkę
i prześlij jak wskazano. Wtedy otrzymasz dalszą pomoc.
Możesz wykorzystać tę kartę do zadawania pytań lub
poproszenia o modlitwę lub informację.
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Wskazówki

Po zapoznaniu się z lekcjami 1 - 5, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej części tej wkładki
.Pytania do lekcji1 -5". Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu
odpowiedzi nr 1.

Po zapoznaniu się z lekcjami 6 - 9, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej części tej wkład-
ki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi
nr2.

Po wypełnieniu arkusza odpowiedzi prześlij go do
instruktora JeI. Nie przesyła; tego sprawozdania.

Następujące przykłady wyjaśniają, w jaki sposób należy
wypełniać arkusz.

PRZYKŁAD:

Znajdź właściwą odpowiedź na pytanie. Zamaluj od-
powiednią kratkę.

1 Narodzić się na nowo oznacza
a) być młodym.
b) przyjąć]ezusa jako Zbawiciela.
c) założyć nowy zbór.
d) znaleźć inny zbór.

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie b) przyjąć
Jezusa jako Zbawiciela, dlatego zamaluj kratkę B w nas-
tępujący sposób.

1 [AJ _ UJ
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CZĘŚĆ PIERWSZA

Pytania do lekcji 1 - 5
Przy każdym pyta II iu upewnij SI?, czv numer znajdujący
SI? w polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi
pytania UJ tejwkładce.

1 Jedyną istniejącą instytucją na ziemi, która powstała, zanim
grzech przyszedł na świat, jest:
a) rząd.
b) małżeństwo.
c) szkoła.

2 Małżeństwo Jest szczególną społecznością ze względu na.
a) jedność między mężczyzną i kobietą.
b) przyjaźń.
c) podział obowiązków.

3 Boże Słowo pokazuje świętość małżeństwa przez pod-
kreślenie że:
a) żonaty mężczyzna pożądający inną kobietę nie popeł-

nia cudzołóstwa.
b) lokalne zwyczaje dotyczące małżeństwa powinny być

przestrzegane.
c) osoba będąca w małżeństwie nie może poządać innego

partnera, ani popełniać z nim cudzołóstwa.

4 Seksualne pragruenla, które kobietę i mężczyznę pociąga-
ją do siebie zostały stworzone przez'
a) Boga.
b) świat.
c) szatana.
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5 Bóg nakazuje, byśmy powstrzymywali się od niemoral-
nych czynów seksualnych zarówno przed małżeństwem,
jak i w małżeństwie i w ten sposób mieli w poszanowaniu:
a) rodziców.
b) przyjaciół.
c) nasze ciała.

6 Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a) Chrześcijanie są wolni od pokus.
b) Bóg daje swoim dzieciom moc do przezwyciężania pokus.
c) Chrześcijanie przezwyciężają pokusy silą woli.

7 Józef jest przykładem człowieka, który:
a) nie był kuszony.
b) uciekł przed pokusą.
c) uległ pokusie.

8 Jest bardzo ważne, kogo wybierzemy na małżeńskiego
partnera, ponieważ będzie:
a) naszym towarzyszem na całe życie.
b) podkreślał nasz status społeczny.
c) uzupełniał nasze braki.

9 Według biblijnych krytenów chrześcijanin powinien:
a) poślubić chrześcijanina.
b) poślubić chrześcijanina, który wywodzi się z podobne-

go środowiska.
c) poślubić chrześcijanina, z którym jest zgodny w pod-

stawowych sprawach.

10 Najważniejsze cechy, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę
szukając odpowiedniego partnera w małżeństwie, to:
a) Wiek, wykształcenie, talenty.
b) Dojrzałość, wygląd, status społeczny.
c) Charakter, zwyczaje, zainteresowania.
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11 Co uwazasz za najważniejsze w życiu twojego partnera?
a) wierność i zdolność do przebaczania.
b) wykształcenie i pozycję społeczną.
c) urodę i bogactwo.

12 Boze prowadzenie w wyborze życiowego partnera może
wyglądać podobnie, jak w sytuacji Rut, jako:
a) rada rodziców lub innych starszych, doświadczonych ludzi.
b) osobiste objawienie we śnie.
c) wielka fizyczna atrakcyjność partnera.

13 Rodzaj miłości, jakiej powinniśmy szukać w przyszłym
współmałzonku, to:
a) ekscytacja swoim towarzystwem
b) poczucie wzajemnej przynależności.
c) wzajemne zaspokajanie swoich potrzeb.

14 Ktoś moze mieć pOCZUCie, że wybór tej osoby na
małżonka jest według woli Bożej jeżeli:
a) ma pokój w sercu.
b) znalazł osobę o dobrych cechach charakteru.
c) ma zamiar poślubić chrześcijanina.

15 Okres narzeczeństwa jest po to by przekonać się, czy:
a) wybrany partner Jest rzeczywiście chrześcijaninem.
b) pasujecie do Siebie pod względem seksualnym
c) czy zgadzacie Się i jesteście w stanie przystosować się

do Siebie w naj istotniejszych sprawach.

16 Uroczystość zaręczynowa moze powodować poważne
problemy, jeżeli zwyczaje z tym związane:
a) są frywolne.
b) nie przynoszą chwały Bogu.
c) wymagają urządzenia przyjęcia.
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17 Ślub powinien:
a) spełniać wymagania prawa cywilnego i odbyć się także

w zborze, gdzie zostanie wzniesiona modlitwa o błogosła-
wieństwo dla zawartego małzeństwa.

b) mieć miejsce tylko w zborze, z modlitwą o Boże błogo-
sławieństwo.

c) spełniać tylko wymagania prawa cywilnego.

18 Dom jest bardzo ważny, ponieważ:
a) zapewnia warunki do narodzenia i właściwego rozwoju

dzieci.
b) ma wpływ na rozwój charakteru rodziców.
c) są w nim kultywowane zwyczaje lokalnej społeczności.

19 Konieczne dostosowanie się małzonków do siebie
obejmuje:
a) nie przyjmowanie żadnych rad od rodziców obu partnerów.
b) złożenie na męża całej odpowiedzialności za dyspono-

wanie pieniędzmi.
c) myślenie o tym co jest najlepsze dla obu małżonków,

a nie tylko dla jednego z nich.

20 Domowe społeczności modlitewne powinny się rozpocząć:
a) zaraz na początku małżeństwa.
b) od momentu, gdy dzieci mogą w nich świadomie uczest-

niczyć.
c) gdy narodzi się pierwsze dziecko.

Koniec pytań do lekcji 1-5. Prześlij arkusz odpowiedzi nr
1 do instruktora fel. Kontynuuj naukę przerabiając lekcję
6 z podręcznika kursu.
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CZĘŚĆ DRUGA
Pytania do lekcji 6 - 9

Przy każdym pytaniu upewnij się, czy numer znajdujący
się UJ polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi
pytania UJ tej wkładce.

1 Odpowiedzialność męża obejmuje:
a) odpowiedzialność za rodzinę przed Bogiem.
b) apodyktyczne wykorzystywanie swojego autorytetu

w rodzinie.
c) ukrywanie wszelkich niedociągnięć.

2 Mąż może okazywać swojej żonie miłość przez:
a) chwalenie jej kuchni.
b) współczucie jej w trudnych sytuacjach.
c) okazywanie jej zainteresowania.

3 Relacja między Chrystusem a Kościołem jest wzorem re-
lacji między:

a) mężem i żoną.
b) matką a dzieckiem.
c) pracodawcą a pracownikiem.

4 Gdy małżonkowie mają problem, powinni:
a) razem się modlić i szukać jego rozwiązania.
b) zignorować problem a on zniknie.
c) udać się najpierw po radę do swoich rodziców.

5 Biblia uczy nas, że mąż właściwie troszczy się o potrzeby
swojej rodziny gdy stara się zaspokajać jej:
a) fizyczne potrzeby.
b) duchowe potrzeby.
c) fizyczne i duchowe potrzeby.
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6 Jeżeli żona kocha i szanuje męża to będzie:
a) często wskazywać na jego błędy.
b) dobrowolnie mu poddana.
c) mówić mu w każdej sytuacji co ma robić.

7 Żona sprawia, że mąż będzie czuł się w domu dobrze gdy:
a) będzie się starać jak najlepiej wywiązywać ze swoich

obowiązków.
b) będzie porównywać swój dom z domem tych rodzin,

które mają większe możliwości finansowe.
c) będzie kupować drogie wyposażenie mieszkania, nawet

jeżeli doprowadzi to do popadnięcia w długi.

8 Najważniejszym zadaniem zony jest:
a) czynienie domu miejscem szczęśliwym.
b) dbanie o swój wygląd.
c) pomaganie w zabezpieczaniu środków finansowych

9 Co było wspólne dla Mojżesza, Samuela i Tymoteusza
w ich okresie dorastania?
a) bardzo dobre nauczanie.
b) uzdolnienia w przewodzeniu innymi.
c) wpływ bogobojnej matki.

10 Żona, która jest zaangażowana poza domem, powinna:
a) być kobietą bardzo silną i mądrą.
b) być zdyscyplinowana i mieć pomoc ze strony męża.
c) wykonywać wszystkie prace w domu.

11 Jaką obietnicę daje Bóg dzieciom, które są posłuszne
swoim rodzicom?
a) szczęście.
b) Niebo.
c) długie życie.
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12 Angażowanie dzieci do pomocy w pracach domowych
jest dobrym sposobem na:
a) karanie je w ten sposób za nieposłuszeństwo.
b) ulżenie rodzicom w pracach domowych.
c) uczenie je podejmowania obowiązków.

13 Dzieci powinny być zachęcane do przyjęcia Jezusa jako
swojego Zbawiciela, gdy:
a) potrafią zrozumieć, czym jest grzech.
b) otrzymają odpowiednie nauczanie biblijne.
c) nauczą się mówić l mogą powtórzyć modlitwę grzesznika.

14 Ludzie powinni uczyć SIę oddawać chwałę Bogu:
a) w wieku nastoletnim.
b) od wczesnego dzieciństwa.
c) gdy dorosną.

15 Jeżeli twoi rodzice nie są chrześcijanami to powinieneś:
a) uważać, że nie podlegasz ich autorytetowi.
b) bezwarunkowo być im posłusznym we wszystkim.
c) być im posłusznym z wyjątkiem sytuacji, w których by

to oznaczało nieposłuszeństwo Bogu.

16 By właściwie kochać swoje dzieci, rodzice powinni być
świadomi, że:
a) Bóg wie, co czyni
b) dzieci są darem Pana.
c) lepiej jest dawać, niż brać.

17 RodZICe powinni wychowywać swoje dzieci:
a) od momentu narodzenia.
b) gdy skończą sześć lat.
c) gdy wejdą w wiek nastoletni.
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18 Utrzymywanie dzieci w karności jest tak ważne, że
rodzice powinni:
a) karać je za każde, nawet najmniejsze przewinienie.
b) korygować je w duchu miłości.
c) wychowywać je w surowej dyscyplinie.

19 Członkowie rodziny mogą razem modlić się i okazywać
sobie miłość, wierność i przebaczenie, gdy:
a) często rozmawiają ze sobą.
b) biorą udział we wspólnych, rodzinnych społecznościach

modlitewnych.
c) mają osobisty cichy czas.

20 Najlepszą ochroną dzieci przed duchowymi niebez-
pieczeństwami jest.

a) karanie ich przez rodziców.
b) utrzymywanie ich w posłuszeństwie.
c) pielęgnowanie rodzinnych społeczności modlitewnych.

Koniec pytań do lekcji 6 - 9.
Prześlij arkusz odpowiedzi nr 2 do instruktora JeI. Popros
go o informacje na temat innych kursów biblijnych.



MAŁŻEŃSTWO I DOM
Arkusz odpowiedzi nr 1

Proszę wypełnić

Imię i nazwi-kc ..

Twój numer wiCi .
(zostaw puste miejsce. jeś" nie znasz SWOjegonumeru)

Adres
ulica (miejscowość) nr domu i lokelu

kod poczta wotewćdztwo

Wiek Zawód ..

.g Stan cywilny....................................... Dzieci ..

Ilość lat nauki .

c

f
Przynalezność do kościoła .

Funkcja w kościele .
l
l
l
l
l
l
l
l
l
I
I
l
I
l
Ix
l
l
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
l

Czy uczysz się sam? w grupie? ..

Jakie inne kursy ICI ukończyłeś/aś? .

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 1

Zaczerni) właścIwe pole przy każde) z ponumerowanych pozyc]:

1 [K] rn m [Q] 8 [K]m m [Q] 15 [K] [[] m [Q]
2 [ó]mm[Q] 9 [ó]mm [Q] 16 [ó][]]m[Q]
3 [ó]mm[Q] 10 [ó]mm [Q] 17 [ó][[]m[Q]
4 [ó]mm [Q] 11 [ó]mm [Q] 18 [ó][[]m [Q]
5 [ó]mm [Q] 12 [ó]mm [Q] 19 [ó][[]m [Q]
6 [ó]mm [Q] 13 [ó]mm [Q] 20 [ó][[]m [Q]
7 [ó]mm [Q] 14 [ó]mm [Q]

Pytarua do instruktora ICI dotyczące lekcji: 1::o
..\2
::l
t:
V)s
o

-o

Sprawdź jeszcze raz arkusz odpowiedzi i upewnij SIę, czyodpo-
wiedziałeś na wszystkie pytania. Następnie prześlij go do
instruktora ICI. Adres znajdziesz na ostatniej stronie zeszytu.

Nie wypełniać - tylko dla ICI

Data................................. Wynik .

I
I
l
l
l
l
l
l
l
l
I
I
I

X
I
I
l
I
l
I
l
l
l
l
l
l
l:

Cykl "Życie chrześcijanina"
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Arkusz odpowiedzi nr 2

Proszę wypełnić
Imię i nazwisko .

Twój numerw lei .
(zostaw puste mieJsce, Jeś" Ole znasz SWOjego numeru)

Adres
nr domu I lokalu

kod poczta wojewćdziwo

PROŚBA O INFORMACJE

Biuro ICI z radością wyśle Ci informacje dotyczące innych dos-
tępnych kursów ICI i ich cen. Jeśli potrzebujesz takich
informacji, napisz prośbę poniżej.I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ix

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 2

Zaczernij właściwe pole przy kazdej z ponumerowanych pozycji

10rn[I][Q] 80rn[I][Q] 150[[][I][Q]
2 m m [I][Q] 9m m [I][Q] 16ml!J[I][Q]
3mmwIJTI 10mmwlJTI 17ml!JwlJTI
4 m []Jw IJTI11m []Jw IJTI18m I!Jw IJTI
50 []Jw IJTI12m []Jw IJTI19m I!Jw IJTI
6 m mw IJTI13m []Jw IJTI20m I!Jw IJTI
7 m []Jw IJTI14m []Jw IJTI

Pytania do instruktora lei dotyczące lekcji:

GRATULACIE!

Skończyłeś cykl "Życie chrześcijanina". Cieszymy się, że byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, że nadal będziesz się uczył z ICI. Wyślij
arkusz odpowiedzi do swojego instruktora ICI. Wynik otrzymasz na
karcie ocen razem ze świadectwem ukończenia kursu.
Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska.

Nie wypełniać - tylko dla ICl

Data Wynik .

I
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I
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