Poziom 2 Lekcja 10
MAŁŻEŃSTWO (część 1)
Opracował Don Krow
Dzisiaj porozmawiamy o małżeństwie. Na początku chciałbym przytoczyć parę statystyk: 75%
wszystkich małżeństw będzie potrzebowało jakiegoś rodzaju poradnictwa. Co drugie małżeństwo
zakończy się rozwodem. W 50% małżeństw, małżonek w przeciągu pięciu lat okaże się niewierny.
Nawet w środowisku chrześcijańskim mówi się, że ponad 30% duchownych zaangażuje się w jakąś
niewłaściwą relację z kimś z kościoła. Wydaje się więc oczywistym, że nie rozumiemy biblijnych
zasad, nawet jeśli te statystyki są tylko w połowie prawdziwe. Przypatrzymy się małżeństwu
i zobaczymy, co Bóg mówi na ten temat tak, abyś wzmocnił swoje małżeństwo.
Po pierwsze, chcę powiedzieć - małżeństwo to Boży pomysł. On je wymyślił.
1 Ks. Mojżeszowa 2:18: Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię
mu pomoc odpowiednią dla niego. A w wersecie 1:31:I Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było
to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty. Pamiętaj, że było to doskonałe
stworzenie. Bóg przyszedł i miał z człowiekiem relacje. Wspaniałą relację. Każdego dnia Bóg
przychodził w powiewie wieczornym i spotykał się z Adamem. Czasami myślimy, że jeśli będziemy
mieli wspaniałą relację z Bogiem, nikogo innego już nie będziemy potrzebowali, ale to nie prawda.
Bóg w 1 Ks. Mojżeszowej 1:31 powiedział : A było to bardzo dobre Pierwszy raz Bóg powiedział,
że coś jest niedobre, w rozdziale 2:18: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Małżeństwo było więc
sposobem zaspokojenia potrzeby, którą miał człowiek, by dać mu pomoc odpowiednią, by poradził
sobie z samotnością, której mógłby kiedyś doświadczać w swoim życiu. Jeśli podążymy zgodnie
z instrukcją, czyli tak, jak Bóg tego chce, małżeństwo powinno wnieść ze sobą szczęście a nie niedolę.
Biblia po raz pierwszy mówi o małżeństwie w1 Ks. Mojżeszowej 2:24: Dlatego opuści mąż ojca
swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Małżeństwo to pozostawienie
wszystkich innych relacji i skupienie się na jednej osobie, i tak je Bóg zaprojektował. Jest to relacja
trójjedności. Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś, ale w małżeńskiej relacji, gdy Bóg złączył Adama
i Ewę, to już nie Adam spotykał się sam z Bogiem, czy sama Ewa. Teraz to Adam i Ewa, jako jedność
mieli relację z Bogiem. W Liście Piotra 3:7 czytamy: Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi
(waszymi żonami) z wyrozumiałością... aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. 1 Ks. Mojżeszowa
5:1-2, to wspaniały fragment: To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na
podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał
ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Zauważ, że Adam nazwał swoją żonę Ewą, ale to Bóg nazwał Adama
i Ewę ludźmi (nazwał ich Adamem w KJV), jako jedność. W małżeństwie nie ma już relacji ja i Bóg,
czy żona i Bóg. W pewnym sensie to ja i moja żona w jedności jesteśmy spadkobiercami łaski i życia
Tego, który nas powołał do służby Bogu, abyśmy chodzili w jedności. W rozdziale 2:24
przeczytaliśmy, że opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem.
Słowo złączyć znaczy „uczynić jednym, by być jednym dla jakiegoś celu, przykleić lub przylgnąć”.
Jeśli przechodzisz jakieś problemy w swoim małżeństwie, pozwól mi zadać ci kilka pytań: Czy twoje
czyny, twoje zachowanie względem małżonka; słowa, które do niego mówisz, czy one powodują,
że przybliżacie się do siebie jako jedno? Czy może powodują pęknięcia i oddzielenie? Biblijnym
przykazaniem dla małżeństwa jest złączenie się, przyklejenie się do siebie. Więc rzeczy, które robisz
budują je, czy też rujnują? Spójrz na niektóre z tych rzeczy.
Ludzie myślą, że miłość to tylko emocje: „Kochałem cię, ale się odkochałem i już więcej cię nie
kocham”. Możliwe, że pochodzisz z dysfunkcyjnej rodziny. Przychodzisz do duchownego lub
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do urzędnika, by się pobrać; ślubujesz dać swoje życie tej drugiej osobie; naprawdę chcesz, żeby
to zadziałało, aż do grobowej deski. Ale z powodu swojej dysfunkcyjnej rodziny nigdy nie widziałeś
miłości, nigdy jej tam nie wyrażano i nigdy twoi rodzice nie okazywali jej sobie nawzajem. Twój
małżonek może pochodzić z rodziny, w której okazywano wiele uczucia, ale ty nie wiesz jak to zrobić.
Pomimo tego, że chcesz kochać osobę, której się oddajesz, z powodu swojej dysfunkcji nie wiedząc jak
wyrazić miłość, prawdopodobnie zawalisz. Istnieją szanse, że w przeciągu kilku lat pójdziesz
do doradcy małżeńskiego mówiąc: „Nie pasujemy do siebie. Nie kocham jej już więcej”. Mam dla
ciebie dobrą wiadomość - Jeśli masz jakieś problemy w małżeństwie, jest coś, co może je naprawić.
Kupując nową lodówkę i mając z nią problemy, na pewno zaglądasz do instrukcji obsługi.
Instrukcja powie ci, co jest nie tak, albo zadzwonisz po serwis. Jest taka instrukcja, która naprawia
małżeństwa. Nazywa się ona Boże Słowo, a Biblia mówi nam w Liście do Tytusa 2:4, że miłość jest
czymś, czego można się nauczyć i można o niej uczyć. Jeśli pochodzisz z dysfunkcyjnej rodziny i nie
wiesz jak kochać swojego współmałżonka, a twoje małżeństwo się wali, jest dobra wiadomość.
1 List Jana 5:3: Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego,
a przykazania jego nie są uciążliwe. Poprzez przykazania Jezusa Chrystusa, który nam pokazał jak
kochać, jak wyrażać uprzejmość i hojność, jak szukać dobra współmałżonka, Bóg może odmienić całą
sytuację.
To tylko wstęp do tematu małżeństwa. Kolejną lekcję także poświęcimy temu zagadnieniu, ale chcę
tylko powiedzieć - Niech cię Bóg błogosławi w badaniu tematu małżeństwa. Wierzę, że Bóg chce dać
jeszcze więcej mądrości i wiedzy w zagadnieniu małżeństwa.

Pytania
1. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Znajduje się tutaj cytat z 1 Ks. Mojżeszowej 2:24 Jak
myślisz, o czym Bóg naprawdę mówi w tym fragmencie?
____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj List Jakuba 4:4-5. O czym mówią te wersety?
____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Dlaczego powinno się chodzić w jedności z mężem lub z żoną?
____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Jana 15:5. Czy twoje małżeństwo może się udać bez Chrystusa, jako Pana
twojego życia?
____________________________________________________________________________
5. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Miłość nie jest jedynie emocją. Według Pisma Świętego, można
się jej…?_____________________________________________________________________
6. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Chodząc w Bożych przykazaniach, chodzimy w...?
____________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Jeśli mamy problemy z naszym małżeństwem, to dlatego,
że ktoś nie chodzi w nim w...?
____________________________________________________________________________
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8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4 Miłość jest:
A. emocjonalna.
B. ciepłym, przyjemnym uczuciem.
C. dobrotliwa.

Wersety użyte w pytaniach
List do Efezjan 5:31-32 Dlatego opuści 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.
List Jakuba 4:4-5 Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli
więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie,
że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas
mieszkanie?
1 List Piotra 3:7 Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym
rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy
wasze nie doznały przeszkody.
Ew. Jana 15:5 - Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim,
ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
List do Tytusa 2:4: Niech uczą młodsze, jak kochać mężów i dzieci (Biblia Poznańska).
1 List Jana 5:3: Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego,
a przykazania jego nie są uciążliwe.
Mateusza 7:12: A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki
bowiem jest zakon i prorocy.
1 List do Koryntian 13:4 Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest
chełpliwa, nie nadyma się,

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Znajduje się tutaj cytat z 1 Ks. Mojżeszowej 2:24 Jak
myślisz, o czym Bóg naprawdę mówi w tym fragmencie? O relacji Chrystusa z Jego
Kościołem (porównanie do małżeństwa)
2. Przeczytaj List Jakuba 4:4-5. O czym mówią te wersety? Bóg jest o nas zazdrosny i chce
byśmy naprawdę byli Jego.
3. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Dlaczego powinno się chodzić w jedności z mężem, lub z żoną?
Aby modlitwy nie doznały przeszkody.
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4. Przeczytaj Ew. Jana 15:5. Czy twoje małżeństwo może się udać bez Chrystusa, jako Pana
twojego życia? Nie.
5. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Miłość nie jest jedynie emocją. Według Pisma Świętego, można
się jej nauczyć.
6. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Chodząc w Bożych przykazaniach, chodzimy w miłości.
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Jeśli mamy problemy z naszym małżeństwem, to dlatego,
że ktoś nie chodzi w nim w miłości.
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4 Miłość jest: C. dobrotliwa.
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