Roz~ój dziecka

~ rodzinie

Pewnego gorącego popołudnia jan reperował samochód. Obok stał jego
syn Manuel, przyglądając się tej pracy Narzędzie, które trzymał jan, wyśliznęło się, raniąc go w rękę. Wyrwał Się z niego okrzyk bólu. Bawiąc się następnego dnia, Manuel udawał, że reperuje rower tym samym narzędziem,
którego używał ojciec. Maria przyglądała mu się, kiedy narzędzie również
wyśliznęło mu się z ręki Usłyszała, jak Manuel wykrzykuje te same słowa,
których jego ojciec użył poprzedniego dnia
Tego wieczoru Maria opowiedziała całą historię janowi, Dyskutowali
o znaczeniu ich osobistego wpływu na życie syna. Ponieważ oboje rodzice
chcieli, aby Manuel wyrósł na dobrego, odpowiedzialnego
człowieka, modlili
się wspólnie, zeby Bóg pomagał Im zawsze w dawaruu właściwego przykładu
ich synowi
Być moze miałeś podobne doświadczenia
we własnym domu. Czy
potrafisz sobie przypomnieć, jak naśladowałeś to, co robili rodzice? Czy tez
może zauważyłeś, jak któreś z twoich dzieci naśladuje twoje zachowanie?
Ta lekcja poświęcona jest wychowaniu w domu. Celem tego wychowania
jest pomaganie w osiągnięciu przez jednostki pełni, dojrzałości i podobreristwa do Chrystusa
Rodzina jest jednym z najważniejszych
miejsc,
w których przebiega proces wychowania. Słowo Boze wiele mówi na ten
ważny temat, może ono nadać kierunek twojemu życiu i działalności. Zrozumiesz jego ważność, kiedy będziesz starał się budować ciało Chrystusowe poprzez różne rodzaje działalności wychowawczej
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poufałość
przymilny

tyran
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Treść lekcji
BmUjNY

POGLĄD NA MAłŻEŃSTWO

Boży plan
Cel 1. Określić Boży plan
ny i ich cel.

li!

związku

ze stuorzeniem

człowieka

oraz rodzi-

Pierwsze dwa rozdziały 1 Mojżeszowej mówią o cudownych aktach
stworzenia
dokonanych
przez Boga. Z relacji tych dowiadujemy
się
o stworzeniu nieba i ziemi, księżyca, gwiazd i o Ich znaczeniu. Dowiadujemy się też, ze Bóg napełnił ziemię wieloma pięknymi gatunkami roślin,
z których każda ma zdolność rozmnażania się. Poza tym Bóg zapełnił lądy,
morza i niebo najrózniejszymi stworzeniami, dopełniając nimi swoje dzieło.
Następnie przyjrzał się wszystkiemu, czego dokonał I stwierdził, że Jest to
bardzo dobre
Ukoronowaniem
Bożego dzieła, Jego ostatnim aktem, było stworzenie
człowieka. Człowiek został stworzony na podobieństwo
Stwórcy Do tej
pory Bóg nie stworzył żadnej istoty ani rośliny takiej jak On. Na końcu
jednak z prochu ukształtował ciało i tchnął w nie zycie. Istotą tą, uformowaną
na obraz Stwórcy, był człowiek. Rózruł Się od wszystkich pozostałych
stworzeń, pomeważ
miał zdolność rozróżniania
i wyboru między dobrem
a złem. Pod tym względem był taki, jak jego Mistrz. Miał również zdolność
porozumiewania
się z Bogiem.
Człowiek różnił Się od innych stworzeń nie tylko dlatego, że miał
sumienie, ale równiez dlatego, że był samotny. Wszystkie inne stworzenia
połączyły się w pary, ale człowiek zył sam w Rajskim Ogrodzie. Bóg
powiedział więc: "Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam Uczynie mu pomoc
odpounedttiq dla l1iego"ClMoj 2,18). Później wyjął jedno z żeber i stworzył
kobietę. Miała ona być pomocą dla mężczyzny i dzielić z nim obowiązek
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rodzime

dbarua o Rajski Ogród.
zaludnić ziemię

Miała być dla męża

towarzyszką

i razem z nim

Bóg stworzył człowieka w bardzo szczególny sposób, dla bardzo ważnego
celu: miał on przynosić Bogu chwałę I wykonywać Jego wolę. Bóg stworzył
dwoje ludzi związanych w szczególny sposób. Związek męża i zony jest
podstawą rodziny. Bóg stworzył kobietę I mężczyznę dla siebie nawzajem,
a więc stworzył rodzinę.
W 1Mojżeszowej zostało podkreślone,
ze związek między mężczyzną
i kobietą to związek mający na celu wzajemne pomaganie sobie. Bóg chciał,
by żona i mąż zyh razem, tak aby potrzeby każdego z nich były zaspokojone.
MIeli dzielić ze sobą emocjonalne, Intelektualne i duchowe doświadczenia.
Małżeństwo
słuzy równiez najbardziej zażyłemu
fizycznemu
związkowi
między dwojgiem ludzi Bóg pobłogosławił ten ZWIązek I dał mu zdolność
rozmnażania się i zaludnianta
ziemi.
Widzimy WIęC, ze w Bozym zamierzeniu Adam i Ewa nie tylko mieli
dbać o stworzenia i o siebie nawzajem, ale również mieć dzieci Zdolność
do rodzenia i wychowywania
dzieci jest naturalną ludzką funkcją. Adam
i Ewa mieli utrzymywać ze sobą najbardziej zażyłe stosunki, a także stworzyć
pełne miłości stosunki ze swymi dziećmi. Jako rodzice mieli stworzyć dom,
w którym mogliby wychowywać swoje dzieci w bojaźni Bozej. Ich życie
i ich nauki miały być wyrazem miłości do Boga i wiary w Niego. W ten
sposób ich dzieci zyskiwały odpowiedni wzorzec postępowania. Dzieci mogły
dziękr temu dorosnąć I w końcu załozyć własne rodziny, kierując się tymi
samymi zasadami, co rodzice.
Biblia jasno pokazuje, ze od samego początku wychowanie jest ważną
częścią relacji między męzem i zoną oraz rodzicami I dziećmi Objawia nam
to równiez, ze wychowanie w rodżmie jest częścią Bozego planu. Z przykładów i nauk zawartych w PIśmie Świętym zostaje ukształtowany wzorzec
dla rodziny Sformułowany jest on dobrze w Prz 22,6: "WychOWUJ chłopca
odpouneduio do drogi, którq ma IŚĆ, a me zejdzie Z niej nawet UJ starości. "
Bóg wyznaczył zatem rodzicom zadanie wychowywarna dzieci, tak aby mogły
rozwinąć się i osiągnąć pełnię.
1-5 Zakreśl literę przed prawidłową
pytań.

odpowiedzią

1Bóg stworzył człowieka w tym celu, aby
a) człowiek był opiekunem dla stworzonego

na każde z poniższych

porządku
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b) powołać do istnienia kogoś, kto będzie realizował Jego plan i przynosił
Mu chwałę.
c) zaludniać Ziemię.
2 W jaki sposób człowiek rózru się od innych stworzeń?
a) Człowiek jako jedyny ze wszystkich stworzeń ma zdolność
b) Człowiek został stworzony na obraz Boga.

myślenia

c) Człowiek różni się tylko tym od innych stworzeń, ze jest bardziej złozony.

3 Bóg stworzył

kobietę z wszystkich podanych ruze] powodów, oprócz
Jednego. Zakreśl literę przed stwierdzeniem, które NIE jest tym powodem.
a) Kobieta miała być pomocą dla mężczyzny
b) Kobieta miała uzupełniać
planu

męzczyznę i pomóc mu w wypełnianiu

Bożego

c) Kobieta została stworzona, aby spełniać podrzędną rolę w porządku
stworzenia.
d) Poprzez pielęgnowanie I przykład kobieta miała pomagać w wychowaniu
bogobojnych dzieci i w zapewnieniu istnienia rasy ludzkiej.

4 Koncepcja rnałzerisrwa jest taka, ze
a) kobieta spełnia Się w związku, gdzie jest podporządkowana

męzczyźnie.

b) kiedy rnąz i żona zaspokajają nawzajem swoje potrzeby, spełnia Się Bozy
cel.
c) Jeden członek moze domagać się pomocy od drugiego członka.
5 Bóg przeznaczył rodzinę do tego, by
a) stwarzała możliwość wychowania rodzących
o Ziemię.
b) zaludniła

ZIemię, cieszyła Się jej owocami

c) tworzyła społeczny

porządek

się dzieci oraz zeby dbała

i dbała o nią

i rządy clla ludzi, których stworzył Bóg.

Charakter małżeństwa
Cel 2. Zdefiniować słowa: urvchouianie, dbanie, miłość, zażyłość ijedność.
Związek małżeński jest czymś bardzo szczególnym, a Jego zawarcie
uznawane jest w różny sposób w poszczególnych społeczeństwach.
Często
małżeństwo zawiera się poprzez świecką lub religijną ceremonię lub też
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zwyczajowy rytuał. Obrządek moze być prosty lub wyszukany, ale zwykle
przestrzega SIę pewnej procedury uznającej formalnie kobietę I mężczyznę
za podstawową komórkę rodzinną: za męza i żonę
Małzeństwo męzczyzny i kobiety opiera się na pewnych oczekiwaniach
i zobowiązaniach. Jeśli przeczytasz uwazrue 1Moj 1,26-28 i 2,20-25, znajdziesz
w niej kilka określeń, które cechują związek małżeński'
1. Małżeństwo zostało ustanowione
kobietą i mężczyzną. Bóg przeznaczył
zamierzony przez Boga.

przez Boga jako związek między
ICh dla siebie Jest to porządek

2 Małżeństwo to zazyły związek, który uważa się za "jedność" między
kobietą i mężczyzną.
Objawia nam to sposób, w jaki Bóg stworzył kobietę
z żebra mężczyzny
Jest to wspaniała ilustracja jedności, która powinna
istnieć w małzeństwie. Adam uważał Ewę za żywotną część swego ciała.
KIedy Bóg ukształtował ciało kobiety, zrobił to w sposób odmienny, niz
ciało Adama Sama róźmea w budowie ich ciał przygotowała ich do fizycznej
zazyłosci. Bóg przygotował
ich do wzajemnej zażyłości
pod każdym
względem.
3. Małżeństwo to związek monogamiczny
Choć wiele kultur
i pozwala na związki polrgarruczne, Bibha, na przykładzie Adama
mówi co innego Główny nacisk kładzie się w Biblii na to, że w
zamierzeniu rnałzeristwo Imało być ZWIązkiem jednego męzczyzny
kobietą.

uznaje
i Ewy,
Bożym
z jedną

4. Małżeństwo ma być związkiem trwałym Mąż i zona mają być ze sobą
złączeni, dopóki jedno z nich Ole umrze W przymierzu przed Bogiem są
oni ze sobą złączeni w jedno CIało i związek ma trwać tak długo, jak długo
oboie żyją.
5. Małzeństwo stanowi odrębną komórkę rodzinną. Kiedy kobieta I męzczyzna łączą się ze sobą jako mąz i zona, powstaje nowa rodzina mająca
tożsamość odrębną od rodzin, w których oboje urodzrli się i wychowali. Co
więcej, społeczeństwo
uznaje tę nową komórkę, do której stosują SIę
odpowiedrue przepisy prawa. W niektórych
kulturach mąż i zona przestają
mieszkać u swoich rodziców Zakładają swój dom I samodzielnie wychowują
dzieci.
6. Małżeństwo
powinni krępować

to związek opierający się na zaufaniu. Mąż i żona nie
się przed sobą. BIblia mówi o tym w 1Moj 2,25. Adam
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iEwa, nawet gdy byli nadzy, nie czuli wstydu. Byli świadomi różnic w swoIm wyglądzie, ale zadowoleni z niewinności I czystości ich wzajemnego
oddania.
Z 1 Księgi Mojżeszowej jasno wynika, ze Bóg zaplanował, iz związek
między rnęzem i żoną oparty będzie na miłości i zazyłości. Związek ten ma
cechować miłość i stwarzać podstawę do wychowania dzieci I wzajemnej
troski o siebie W takim środowisku można wychowywać dzieci, które potrafią
doceniać Boże błogosławieństwa
we wszystkich aspektach życia.
6 Dopasuj słowa (po prawej) do odpowiedmego
.... a

Ich określemu .

Odnosi się do sposobu, w jaki współmałżonek dba o potrzeby drugiego MÓWIo czyimś zainteresowaniu.

.... b Odnosi się do bliskości i zażyłości znajdujących wyraz w związku rnałzeriskrm
.... c

Odnosi się do wzajemnej dbałości o siebie
a także do kształcerua, dyscypliny i pomocy
dla dZIeCI.

.... d

Odnosi się do bliskości, poufałości,
dzo osobisty, prywatny charakter

.... e

Odnosi się do wyrazanta
wzajemnego oddania.

1) Wychowame

2)
3)
4)
5)

Troska
Miłość
Zazyłość
[edność

ma bar-

uczuć, cZUłOŚCI,

Pielęgnowanie małżeństwa
Cel 3. Oleresltćułascnie zacbouiania meża

1

zony

Bóg ustanowił związek małzeriski zanim Adam I Ewa popełnili grzech,
potem potwierdził dalszą jego aktualność. Apostoł Paweł naucza, że mąz
jest głową zony i domu (IKor 11,3). Twierdzi również, że mężowie I ojcowie
są odpowiedzialni
za zaspokojenie potrzeb swoich rodzm. Nie jest dobrze,
gdy mężczyzna nie może utrzymać swojej rodziny CI Trn 5,8) Nie powinniśmy zapominać, że Paweł mówi to do chrześcijańskich mężów i żon.
Historia Adama i Ewy, o której czytamy w Ilvlojźeszowe], rozdział 1 i 2,
toczy się dalej w rozdziale 3 i 4. Kiedy będziesz czytał te rozdziały, zobaczysz,
że Adam I Ewa popełnili powazny błąd, który wpłynął na każdy aspekt ich
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życia NIe mogli potem mieszkać w RaJU, gdzie była obfitość pożywienia
i pięknych kwiatów Porueważ zgrzeszyli, okazując Bogu nieposłuszeństwo,
zostali wypędzeni z Raju I zmuszeni do życia i pracy w miejscu pełnym
cierni Musieli ciężko pracować, aby zdobyć jedzenie i miejsce, gdzie mogliby żyć. Ich pozycja w Istniejącym porządku zrrueruła się. Zarruast być odpowiedzialnyrm
za środowisko, stali się jego niewolnikami.
Z powodu
grzechu, zmienił się ich wzajemny stosunek. Ewa została stworzona, by być
pomocnicą swojego męża, ale teraz Bóg ustanowił Adama głową domu.
Ewa musiała również znosić cierpienia, rodząc dzieci. Z powodu grzechu
Adama, ziemia została przeklęta Musiał od tej pory cięzko pracować, aby
utrzymać SWOją rodzinę Grzech stał SIę rówruez powodem problemów,
które pojawiły się w ICh ZWIązku małżeńskim.

Bóg uważa związek małżeński za uświęcony Jezus mówi o związku
męża i żony Jako o złączeniu przez Boga dwojga ludzi (Mk 10,9). Poniewaz
Bóg stworzył wszystko, aby było dobre, mozerny SądZIĆ, ze małżeństwo
miało być rówruez dobrym związkiem
Bóg nie tylko ustanowił małżeństwo,
ale w swym Slowie dał również mężom i zonom wskazówki, jak powinni
razem żyć i czynić swój dom szczęśliwym
Jest szczególnie ważne, aby ludzie nauczyli się podstawowych
zasad
Słowa Bożego dotyczących małżeństwa, jeśli Ich związki mają być pełne
miłości i troski. Męzowie l zony otrzymali szczegółowe wSkaZÓWkI, mówiące,
jak mają ze sobą zyć jako chrześcijanie. Rozważmy wskazówki, które otrzymali
mężowie.
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Wskazówki dla mężów
Mówiąc o relacjach w rodzinie, apostoł Paweł napominał każdego męża,
aby miłował swoją żonę w taki sposób, jak Chrystus miłuje Swój Kościół.
Kiedy szczerze kogoś miłujesz, szczerze tez dbasz o tę osobę i pragniesz dla
niej tego, co najlepsze. Twoja miłość sprawi, ze zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by się nrą opiekować i myśleć przede wszystkim o tym, co dobre
dla niej, a nie dla ciebie. Chrystus okazał Swoją miłość do Kościoła, umierając,
aby odkupić tych, których kochał. Mężów powinna cechować rówrueż taka
postawa.
Mężczyzna,
który kocha swoją zonę i rodzinę, pracuje, aby ją utrzymać.
Wykorzystuje swoje umiejętności i zdolności, aby dać jej pozywienie, schronienie i ubranie. Kochający mąz nie zapomina o swoich obowiązkach wobec
rodziny ani nie zaniedbuje ich Troszczy się też o uczucia swojej żony. Mąż,
który kocha żonę, nie mówi ani nie myśli o niej źle. Mówi natomiast i robi
wszystko, co wyraża jego miłość dla niej. Nie karci jej za błędy i winy, lecz
cierpliwie i z miłością stara się jej pomóc w rozwiązywaniu problemów.
Jego zrozumienie i cierpliwość stwarzają jej odpowiednie warunki, w których
może nastąpić poprawa.
Mąż, który naprawdę kocha żonę, troszczy się o nią wystarczająco, aby
zrozumieć jej emocjonalne
potrzeby. Poświęca czas, aby porozmawiać
o problemach, które jej dotyczą. Wyraza swoją miłość do niej i robi wszystko,
co w jego mocy, by czuła się bezpiecznie w tym związku Daje jej emocjonalne
wsparcie potrzebne do tego, by mogła być lepszą żoną i matką.
Mężczyzna, który kocha swoją żonę i docenia jej rolę w rodzinie, stara
się pomóc jej w rozwoju duchowym. Żona powinna widzieć w swym mężu
człowieka, który kocha Boga l stanowi dla swoje] rodziny przykład do naśladowania. Prowadzi rodzinne modlitwy, pomaga sąsiadom, służy w kościele,
stosuje w życiu Słowo Boze. Ponadto, dziękuje Bogu za swoją rodzinę i za
przywilej bycia rządcą Bożych spraw Bóg jest zadowolony, kiedy mężczyzna
kieruje w ten sposób swoją rodziną.
Żona czuje się bezpiecznie w związku rnałźeriskim,
kiedy uświadamia
sobie, ze jest ważną częścią zycia mężczyzny i że on ją kocha. Ma jeszcze
większe poczucie bezpieczeństwa,
kiedy rnąz wyraża zaufanie do je) opinii,
jeśli chodzi o decyzje dotyczące jej i jego rodziny. Mąż powinien szanować
swoją zonę, najważniejszą osobę w swoim życiu. Świadomość, że jest chciana
i potrzebna, jest żywotną częścią stosunków małżeńskich i rodzinnych.
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Innym sposobem wspierarna zony, świadczącym o miłości do niej, jest
pomaganie jej w roli rodzrcielskie], Mąz i ojciec powinien uczyć dzieci, ze
mają kochać, szanować swoją matkę i słuchać jej. Kochający mąż nigdy nie
dopuszcza do tego, by jego zona spotkała się z lekceważeniem
lub naganą
ze strony dzieci. Zona musi wiedzieć, że ma w rodzinie poparcie swojego
męża, kiedy ustala w domu pewne zasady i utrzymuje w karności swoje
dzieci.
Paweł kładzie nacisk na obowiązek zaspokajania przez męża seksualnych
potrzeb żony. W 1 Kor 7, 3-5 poucza mężów, zeby nie stronili od swoich
żon, chyba że za wspólną zgodą na pewien czas. Pismo ŚWIęte naucza, że
seksualna zażyłość jest częścią małżeńskiej umowy między męzem a żoną
i nie powinno się Jej wykorzystywać w negatywny sposób przeciwko współmałżonkowi. Stronienie od żony stwarza dla szatana okazję do kuszenia zarówno zony jak l męża, do zgrzeszenia w tej dziedzinie życia.

WskazówkI dla zon
Zona również otrzymała wskazówki dotyczące relacji z męzem. Paweł
naucza, że żona powinna być uległa wobec swego męża CEf 5, 22). Wynika
z tego, ze mąz ma odgrywać w rodzinre kierowniczą rolę. Zona okazuje
uległość, uznając I akceptując kierowniczą rolę rnęza, a tym samym Boży
porządek odnośnie rodziny, władzę Boga nad swoim życiem. Uległość nie
oznacza, że żona jest istotą nizszą ani że mąż ma prawo zachowywać się
wobec niej jak tyran Uległość to akceptacja ról, jakie Bóg wyznaczył w rodzinie. Mąż ma dawać miłość swojej zonie, ale zona musi okazywać gotowość
do przyjęcia jej, Jeśli jego miłość ma odegrać jakąś rolę w jej życiu.
Ważny jest w małzeristwre sposób, w jaki żona odnosi się do swego
męza. Mąz powinien wiedzieć, że zona docenia jego wysiłki i starania dla
rodziny. Powinna wyrażać swoje uznanie dła jego starań w taki sposób, aby
WIedział, ze pamięta o jego przywódczej roli. Może również pomagać mu,
wykorzystując mądrze zasoby rodziny, którymi rozporządza. Co więcej, stojąc wierrue przy swoim mężu, kiedy ten boryka się z problemami i niepowodzeniami,
doda mu otuchy, tak potrzebne) w trudnych chwilach.
Kochająca zona stara się uczynić dom miłym, spokojnym miejscem dla
męża. Czysty dom, posiłki o czasie, miły stosunek do domowych obowiązków
udowadniają mężowi, że żona głęboko troszczy się o niego. Żona, która
w taki sposób podchodzi do swoich obowiązków, stwierdzi bez wątpienia,
że mąż będzie ją również traktował z miłością i troskliwością.
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Oddana chrześcijańska żona będzie wspomagała swego męża, który
kieruje domem, rodziną dla chwały Bożej. Okaże mu swoje wsparcie, uznając
dużą wartość spraw duchowych zarówno w domu, jak I kościele. Taka żona będzie pozostawała w dobrych stosunkach z Bogiem, a przez to jej
stosunki z mężem staną się lepsze. Harmonia w domu jest dla rodziny
najlepszym świadectwem
korzyści prawdziwie chrześcijańskiego
źycia.
Przemówi to również do sąsiadów. Służba dla Boga w miejscowym kościele
stanie się bardziej skuteczna, gdyż ich życie będzie odzwierciedleniem miłości,
spokoju i radości.
Mąż ma emocjonalne I fizyczne potrzeby, o które powinna się troszczyć
chrześcijańska żona. Będzie chciała robić wszystko, co w Jej mocy, aby być
pomocą dla swojego męża, aby mu okazać, że dba o jego potrzeby i że
może on na niej polegać. Będzie oddawała mu siebie, aby w ten sposób
wzbogacić ich wzajemne stosunki. Paweł mówi mężom, aby dbali o seksualne
potrzeby SWOich żon, a jednocześnie daje żonom takie same wskazówki
odnośnie seksualnych potrzeb mężów (l Kor 7, 3-5). Poprzez seksualną
zażyłość żona może wyrazić mężowi swoją akceptację i ofiarować mu swoje
najgłębsze uczucia. I prawdopodobrue
przekona się wtedy, że zaspokajając
potrzeby swego męża, on będzie Się starał zaspokoić jej potrzeby.
Czytając fragment Listli do Efezjan. widzimy, że Bóg chce, aby chrześcijańskie małżeństwo i życie rodzinne było szczęśliwe. Odpowiedzialność
za to
spoczywa na obojgu małżonkach. Każde z nich powinno troskliwie i chętnie
pielęgnować związek, tak aby ICh zycie było szczęśliwe.

7 Zakreśl literę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
a

Mężowie powinni

opiekować się swoimi rodzmarru, w miarę możliwości
utrzymując je i zaspokajając ich życiowe potrzeby.

b

Kiedy mąż zaspokaja fizyczne potrzeby członków swojej rodziny,
wszystko, co potrzebne, aby osiągnęli pełnowartościowość.

robi

c

Opiekowanie się rodziną obejmuje zaspokajanie
chowych, Intelektualnych i socjalnych potrzeb.

du-

d

Mężowie I żony me muszą wyrażać swojego uznania dla współmałżonków,
wystarczy, że wykonują swoje obowiązki bez okazywania uczuć i wyrazarua miłości.

e

Mąż wykazuje
obowiązkach.

troskę o rodzinę,

kiedy pomaga

jej emocjonalnych,

zonie w rodzicielskich
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Związek małżeński
umacnia SIę, kiedy żona akceptuje
męża, wyrażając swoje uznanie dla jego wysiłków.

przywódczą

rolę

g To, czy zona pracuje dobrze, utrzymuje dom w porządku i czystości
i dobrze zarządza sprawami domowymi jest ruewaźne, dopóki akceptuje
przywódczą rolę swego męża.
h Partnerzy pielęgnują związek, kiedy nie stronią od siebie flzyczrue i w
ten sposób wzbogacają małżeńskie stosunki.

Funkcja rodziny
Cel 4 Zdefiniou.ać funkcje rodziny
Kiedy wymienia się słowo "rodzina", ludzie mogą pomyśleć o domu,
w którym się urodzili I wychowali. Jeśli jesteś dorosły i nie mieszkasz ze
swoimi rodzicami, być moze przypominasz sobie pewne szczególne wydarzenia lub zwyczaje przestrzegane przez twoich rodZICÓW, kiedy byłeś
dzieckiem. Jeśli tak, to prawdopodobnie
budzi to w tobie nadal miłe
wspomruenia.
Słowo "rodzina" ma szczególne, przyjemne znaczenie dla
wielu ludzi, nadal wywiera ono na nas ważny wpływ
Z 1 Mojżeszowej 1,28 wynika, że Bóg chciał, aby Adam i Ewa mieli
dzieci. Dzieci uważa SIę w Piśmie ŚWiętym za część Bożego dziedzictwa i za
błogosławieństwo
Są one nagrodą (Ps 127,3). W Przypowieściach
17,6
czytamy, że wnuki są błogosławieństwem,
a chwałą dzieci są ich ojcowie
(lub przodkowie). Oto Bazy plan wobec rodziny: mąż i żona mają stać się
ojcem i matką Tak Pan nakazał i jest to dobre i prawe.
Dzieci mieszkają ze swoimi rodzicami, siostrami i braćmi, dopóki nie
dorosną W twojej kulturze moze jest pewien wiek, w którym dzieci zaczynają
opuszczać dom swoich rodZICÓWI zakładać własne domy Jako od dorosłych,
oczekuje się od nich, że będą zarabiać na życie i zaspokajać swoje potrzeby.
Jest to naturalna kolej rzeczy
]ednakze, zanim dziect osiągną wiek, w którym opuszczą swoich rodZICÓW,zyją w rodzime Orgaruzacja rodziny moze być odmienna w róznych
kulturach. Dzieci mogą być wychowywane
przez inne osoby, niz przez
rodziców. Mogą to być wujkowie I ciotki lub dziadkowre. DZiecko szybko
uczy się, kto jest odpowiedzialny za Jego potrzeby, kto zapewnia mu jedzenie,
schronienie, opiekę i bezpieczeństwo.
Rodzice mają wobec dziecka pewne
obowiązki w latach, kiedy rośnie i rozwija się. Jednakże, kiedy dziecko
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dorasta, bierze te obowiązki na siebie. Rodzice uczą swoje dzieci, jak mają
troszczyć się o siebie, zachowywać się odpowiedzialnie.
Przygotowują je
do dorosłego zycia.
Poniewaz przez większość życia człowiek jest dorosły, musimy zwrócić
szczególną uwagę na lata dzieciństwa I dojrzewania. Podstawowych rzeczy
uczymy się zwykle w domu. Naszymi pierwszymi nauczycielami są zazwyczaj
rodzice. MIędzy rodzicami a dziećmi powinny istnieć głębokie więzy miłości
i zażyłości. Te więzy powinny przetrwać przez całe zycie. Relacje między
rodzicami a dziećmi są czymś szczególnym, zachowują znaczenie przez
wszystkie lata.
Spójrzmy na sytuację rodziny w każdej kulturze. Da się zauważyć pewien
cykl życia. Dzieci się rodzą jako kruche, bezradne istoty. Kiedy zaczynają
rosnąć i dojrzewać, uczą się rzeczy ważnych dla dorosłego człowieka. Istnieje
zwykle pewien WIek, kiedy dojrzewający syn lub córka zostają uznani za
dorosłe. Muszą się nauczyć zachowywać w sposób odpowiedzialny, jak
przystoi dorosłym członkom społeczeństwa
Dorośli zawierają małżeństwa,
w których rodzą się dzieci i cykl zaczyna się od nowa
8 Zakreśl literę przed najbardziej PRAWIDŁOWĄ definicją

rodziny.

a) Słowo rodzina odnosi SIę do grupy osób złączonych
resami, przeszłością, wychowaruern l językiem.

wspólnymi

b) Słowo rodzina odnosi
wspólnego dobra

się do klasy ludzi, którzy działają

c) Słowo rodzina odnosi się do najbardziej podstawowej
nej, w której powstaje nowe życie i która przygotowuje
do uzytecznego i wspólnego życia.

inte-

razem dla

komórki społeczSWOIchczłonków

Wychowanie rodzinne
Cel 5 Zapoznać się ze znaczetnem ułasciuego otoczenia, przykładu, nauki

oraz dvscvplinv
Zapewne przypominasz sobie to, co powiedzieliśmy na temat wpływu
grzechu na małżeństwo Grzech popełniony przez Adama I Ewę przyniósł
poważne kłopoty im pko rodzicom, a także ich dzieciom, Istnieje wiele
poglądów na to, jak rodzice powinni wychowywać swoje dzieci. Jednakże,
dla chrześcijańskich
rodziców najlepsze nauki zawarte są w Biblii Są to
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wskazówki dane przez Tego, który stworzył rodzinę.
w naturalny sposób stanowić najlepsze nauki

Powinny

więc one

W Efezjan 6, 4 mówi się ojcom, aby wychowywali swoje dzieci w karności
wobec Pana, Słowo tovchouiante ma kilka znaczeń. Oznacza ono - uczenie,
a także napominanie i poprawianie.

Rodzice powinni również napominać dzieci. Powinni ostrzegać i karcić,
aby je czegoś nauczyć. Dzieci uczą Się fizycznej dyscypliny, kiedy rozwijają
swoje zdolności motoryczne w zabawie i pracy. Rozwijają również swoje
zdolności intelektualne. Uczą się, jak wyrażać swoje uczucia. I oczywiście
dostają nauki, które pomagają im dojrzewać duchowo.
Rozwój az do osiągnięcia dojrzałości to proces uczenia się. Dzieci zdobywają wiedzę z kilku źródeł. W procesie uczenia ważną częścią jest przykład
rodziców I wyjaśnianie Inne aspekty nauki są także ważne i rodzice mogą
je wykorzystywać, aby właściwre wychować dzieci.
DZieCI uczą Się wielu rzeczy dzięki otoczeniu, w jakim żyją I rozwijają
się. Rodzice mogą zwiększyć skuteczność swojego wychowania, stwarzając
w domu warunki sprzyjające procesowi uczenia się. Chrześcijańscy rodzice
mogą zrobić wiele, aby stworzyć chrześcijańską atmosferę w domu. Muzyka,
książki, zabawki, gry, sztuka, rozrywki to niektóre zaledwie rzeczy mające
wpływ na naukę dzieci Czy zauwazyłeś,
ze dziecko zaczyna naśladować
dźwięki, które słyszy wokół siebie? Słyszy piosenkę w radiu lub telewizji,
a później rodzice słyszą, jak próbuje zaśpiewać tę samą piosenkę. Chrześcijański wpływ moze stać Się częścią źycia dziecka, jeśli rodzice zapełnią
otoczenie rzeczami związanynu
z chrześcijańskim przesłaniem. Rzeczy te
mają zwykle pozytywny wpływ na dziecko.
Rodzice mają dobrą okazję, aby wychować dzieci poprzez swój własny
przykład. Dzieci są bardzo wrazliwe i podatne na wpływy. To, co WIdzą
u rodziców, uważają za właściwe Bardzo szybko zaczynają naśladować
zachowania I działania rodziców Chrześcijańscy rodzice, którzy z miłością
wychowują swoje dzieci, będą starali się nauczyć je biblijnych prawd na
własnym przykładzie Przykład rodziców ma długotrwały wpływ na dzieci.
Często przykład rodziców działa nadal, kiedy dzieci są juz dorosłe.
Chrześcijańscy rodzice mają obowiązek i przywilej wychowywania dzieci poprzez wyjaśnianie im, czego powmny się nauczyć. Dzieci korzystają
wiele, przebywając z rodzicami i słuchając biblijnych historii, które rodzice
im czytają i jednocześnie
wyjaśniają Nauki Pisma Świętego są dla dZIeCI
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naukami zycia Na podstawie biblijnych przykładów szybko uczą się osądzać
własne postępowanie.
Zaczynają rozurrueć prawdy Słowa Bożego. Wiedza
ta staje się podstawą zrozumierua Bożych moralnych prawd. Znajomość
Słowa Bożego, zaczynająca się w dzieciństwie, może mieć i zwykle ma
wpływ, który sięga lat dojrzałych
Dla właściwego wychowania
dzieci rodzice powinni utrzymywać je
w karności, z miłością I troskliwością korygować ich zachowanie. Rodzice
przekonują się, ze dzieci z czasem próbują stawać się coraz bardziej samodzielne. Często postępują w mewłaseiwy sposób. Bóg nakazał, aby dzieci słuchały swoich rodziców i szanowały ich (Ef 6,1) Obowiązkiem rodziców jest nauczyć dzieci, co Jest dobre, a co złe, a następnie wymagać, aby
były posłuszne ICh naukom Nie Jest dobre dla dzieci, jeśh Ole słuchają
rodZICÓW i nie otrzymują za to żadnych napornrueń Rodzice mają przed
Bogiem obowiązek wychowania dzieci w taki sposób, aby je Jednocześnie
uczyć i korygować. Nalezy nauczyć je samodyscypliny potrzebnej w dorosłym życiu.
Celem wychowania w rodzinie Jest rozwinięcie w dzieciach tych cech,
które pomogą im w osiągruęciu dojrzałości. Najwazniejszy jest rozwój
dziecięcej wiedzy i zrozumienie
Boga i Jego Słowa. Stwarza to solidną
podstawę do właściwego rozumowa Ola i osądu. Dzieci muszą SIę również
nauczyć, jak być dobrymi, odpowiedzialnymi
członkami społeczeństwa
i wspólnoty. Powinny być wychowywane
w taki sposób, aby były przygotowane do nauczania i szkolenia w przyszłości własnych dzieci.
Chociaż podstawowe wychowanie powinno odbywać się w domu, ma
ono również mieć miejsce w kościele, gdzie rodzina wspólnie wielbi Boga
z innym: rodzinami. DZIeCI powinny w kościele być uczone, brać udział we
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wspólnych modlitwach. wspólnocie I służbie. Przykład rodziców w kwestii
uczęszczania do kościola i wspierania jego działalności, bez wątplenia wywrze
długotrwały wpływ na dzieci.
9 Wpisz cyfrę 1) przed kazdym stwierdzeruem
dotyczącym właściwego
wychowania
Wf rodzinie
i cyfrę 2) przed stwierdzenie m, które obrazuje
niewłaściwe wychowanie .
.... a

.... b
.... c
.... d
.... e

....f

.... g

....h

W chrześcijańskich domach właściwe wychowarue obejmuje miłość,
przykład, wskazówki I ostrzeżenia, ale dyscyplina nie jest rzeczą
konieczną.
Jeśli ma miejsce odpowredrue nauczanie, regularne uczęszczanie
do kościoła, to środowisko domowe nie Jest tak wazne
Wychowanie to, w ostatecznym rozrachunku,
przygotowanie
do
życia .
Wychow:lnie
w rodzinie dotyczy Intelektualnego.
fizycznego,
emocjomlnego
I duchowego rozwoju .
Chrześcijańscy rodzice uczą poprzez przykład oraz wskazówki. Dlatego też przez cały czas muszą zwracać uwagę na swoje postępowanie .
Nauki I wyjaśnienia, które rodzice dają sWOIm dzieciom odnośnie
Pisma Świętego, pomagają dzieciom w stosowaniu Słowa Bozego
w postępowaniu
i sprawach zyciowych .
Jedną z głównych cech charakterystycznych
miłości chrześcijańskre]
rodziców jest zdolność do ignorowania nieposłuszeństwa
dzieci, do
zachowywania się tak, jakby się nie widziało I nie słyszało tego nieposłuszeństwa .
Jeśli dom rodzinny Jest naprawdę skuteczny w działaniach wychowawczych, uczęszczanie do kościola nie Jest konieczne.

Wniosek
Słowo Boże kładzie duzy nacisk na wychowanie w rodzinie. Bóg zaplanował ZWIązek rnałzeriski oraz ZWIązek rodziców z dziećnu. Jego Słowo
daje nam odpowiednie
i ważne nauki co do sposobu tworzenia szczęśliwego i radosnego domu Mężowie i zony przekonują się, ze ich małzeństwa
stają się lepsze l wartościowsze jeśli najpierw starają się zadowolić Boga,
a potem swojego współmałżonka.
Rodzice, którzy ceruą chrześcijańskie nauki i którzy od początku wpajają prawdy Boze swoim dzieciom przekonują
się, że ich dzieci są bardzie] odpowiedzialne
i lepiej przystosowane
do
życia.
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Pytania kontrolne
PRAWDA - FAŁSZ. Wpisać P przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
i F przed każdym FAŁSZYWYM stwierdzeniem.
· ...

1 Człowiek rózni się od innych stworzeń tym, ze Bóg stworzył go samotnym, bez towarzysza

· ...

2 Adam zaplanował

· ...

3 Celem rodziny jest zapewnienie wychowania
mogła SIę rozwijać i dbać o ziernię.

· ...

4 W Biblii kładzie się duży nacisk na małżeństwo, jako na związek
jednego mężczyzny z jedną kobietą, który ma trwać, dopóki jedno
z nich nie umrze.

· ...

5 Chrześcijański mąż powiruen kochać sWOJążonę taką samą nieegoistyczną miłością, jaką Chrystus okazuje wobec Kościoła.

· ...

6 Żona dba o swojego męża, stojąc przy nim w chwilach zniechęcenia
i niepowodzeń i dodając mu otuchy swoimi przymiotami duchowymi.

· ...

7 Napominać

· ...

8 Rodzice mogą wychowywać lepiej dzieci, stwarzając chrześcijańską
atmosferę przy pomocy muzyki, książek, zabawek, gier, sztuki
i rozrywek.

· ...

9 Chrześcijanie, którzy mają największy wpływ na dzieci, powinni dązyć do tego, by zostać starszymi kościoła

życie rodzinne

po tym, jak Bóg stworzył Ewę
dzieciom, aby ludzkość

oznacza krzyczeć na dziecko, kiedy popełni

· ... 10 Podstawowym
w domu.

celem

utrzymania

dzieci w karności

błąd.

jest spokój
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rodzinie

Odpowiedzi

na pytania nauczające

5 a) stwarzała możliwość wychowania

rodzących

się dzieci ..

1 b) powołać do istnienia kogoś, kto będzie realizował jego plan i przynosił
Mu chwałę
6 a
b
e
d
e

2) Troska.
5) Jedność
1) Wychowanie.
4) Zażyłość.
3) Miłość.

2 b) Człowiek został stworzony
7 a
b
e
d
e
f
g
h

na obraz Boga.

Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz
Prawda.

3 c) Kobieta została stworzona,
stworzenia.

aby spełruać podrzędną

rolę w porządku

8 c) Słowo rodzina odnosi się do najbardziej podstawowej
łecznej
4 b) Kiedy mąż
9 a
b
e
d
e
f

I

żona zaspokajają

2) Nieodpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie
1) Odpowiednie.
1) Odpowiedrue.
1) Odpowiednie

g 2) Nieodpowiednie.

h 2) Nieodpowiedrue.

nawzajem

swoje potrzeby

komórki spo-

