
Przed
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:
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• 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),
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~-- 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.


