
1 

Poziom 2 Lekcja 11 

 

MAŁŻEŃSTWO (Część 2) 
Opracował Don Krow 

 
 Dzisiaj ponownie spojrzymy na kwestię małżeństwa i tego, co ono znaczy. Czy w ogóle już nad 

tym myślałeś? Według Biblii, małżeństwo to Boży pomysł. Małżeństwo jest złączeniem, jednością, 

jest jednym. 1 Ks. Mojżeszowa mówi: Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się 

z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Czy wiedziałeś, że małżeństwo to coś więcej niż połączenie, 

jedność? Na przykład, 1 List do Koryntian 6:15-16 stwierdza, że jeśli będąc chrześcijaninem, połączę 

się z prostytutka, stanę się z nią jednym ciałem. Teraz rozważ cytat z 1 Ks. Mojżeszowej 2:24 

na temat małżeństwa. Złączenie się z prostytutką nie anuluje automatycznie małżeństwa, ani go z nią 

nie zawiera. Więc czym jest małżeństwo? Jeśli jest ono jednością, jeśli jest to jedynie bycie ze sobą 

cieleśnie, jeśli staje się z kimś wtedy jednym ciałem, jaka jest różnica między żoną a prostytutką? 

Jasnym jest, że jeśli pójdziesz do prostytutki, staniesz się z nią jednym ciałem. 

 
 Biblia mówi, że małżeństwo jest jednością, złączeniem, ale jest ono czymś więcej niż to. 

Małżeństwo jest jednością poprzez przymierze. Słowo przymierze po hebrajsku berith, oznacza 

związanie razem. Jest to oddanie się drugiej osobie przysięgą, póki śmierć ich nie rozłączy. Gdybym 

udał się do prostytutki, gdybym popełnił tak niegodziwy grzech, żadnego oddania z mojej strony 

by nie było. Istotą małżeństwa jest przede wszystkim wyrzeczenie się wszystkich innych. Biblia 

mówi, że opuścisz swojego ojca i matkę, i połączysz się ze swoją żoną. Księga Ezechiela mówi: 

Ty staniesz się moim. To porzucenie wszystkich, na rzecz tej jedynej osoby. Jeśli w jakiś sposób, 

niemoralny, pójdziesz do innej osoby będąc w związku małżeńskim, naruszysz zasady małżeństwa, 

jego jedność, całość, która powstała w wyniku zawarcia przymierza. Księga Ezechiela 16:8 nazywa 

to przymierzem małżeńskim. W Liście do Efezjan 5, dowiadujemy się, że w małżeństwie mąż 

ma kochać żonę, jak Chrystus umiłował kościół, więc jest ono przymierzem miłości. Jest ono 

przymierzem miłości dlatego, że miłość jest wiodącą zasadą w małżeństwie. Przede wszystkim, 

miłość musi być dominującą zasadą małżeństwa. 

 
 Małżeństwo to przymierze jedności. W 1 Liście Piotra 3:7 jest powiedziane, że jeśli nie szanuję 

i nie doceniam swojej żony, nie zdając sobie sprawy, że złączyła nas łaska Boża, nasze modlitwy 

doznają przeszkody. Pomyśl o tym - nasze duchowe życie może doznać przeszkód, jeśli nie chodzimy 

w jedności i harmonii, które Bóg zaplanował dla małżeńskiej relacji. Księga Przysłów 2:16-17 

nawiązuje do zdrożnej kobiety, która zostawiła małżeńskie przymierze swoje młodości, które jest 

nazwane przymierzem z Bogiem. To jest bardzo poważna sprawa. Tak, jest to przymierze z konkretną 

osobą, ale jest to także przymierze zawierane przed Bogiem. Bardzo lubię usługiwać ludziom, ale Bóg 

dał priorytet, którym jest skupienie się na małżeństwie. Małżeństwo jest skupieniem swojego życia 

na drugiej osobie i tak jak mówiłem wcześniej, jego dominującą zasadą jest miłość. 

 
 Ew. Mateusza 7:12 mówi, że jak chcesz aby tobie czyniono, tak ty czyń innym, bo to jest Prawo 

i prorocy. Taka zasada powinna rządzić w małżeństwie. Nie samolubstwo, nie dla siebie, nie 

to, co można zrobić dla mnie. Biblia mówi w 1 Liście do Koryntian 13:4, że miłość jest dobrotliwa. 

To oznacza szukanie dobra innych, bycie dobrym i szczodrym, i pragnienie tego, co najlepsze dla 

innych. Małżeństwo zostało tak zaprojektowane, ponieważ tak ma wyglądać nasza relacja z Bogiem. 

On chciał nam to pokazać w naturalny sposób. Bóg pokazał nam, w jaki sposób można być dobrym 

małżeństwem, wspaniałym małżeństwem, ponieważ On chciał nam dać przykład wiecznej relacji 

z Nim. Małżeństwo nie jest wieczne, trwa póki śmierć nas nie rozłączy. Biblia stwierdza, 
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że po zmartwychwstaniu nie będą się żenić, ani za mąż wydawać. Bóg chce, abyśmy zrozumieli 

zasady dobrego małżeństwa, czyli zasadę miłości i zasadę oddawania się jeden drugiemu. Bóg chce 

powiedzieć: „Chcę żebyś zrozumiał, że powołałem cię do małżeństwa z Sobą, nie do tymczasowej 

relacji, która potrwa parę lat i już jej nie będzie, ale do wiecznej relacji, gdzie Moja miłość będzie 

ci okazywana na wieki wieków”. 

 
 Podam ci kilka zasad małżeństwa. Małżeństwo jest scaleniem, a nie jedynie partnerstwem. Biblia 

w 1 Ks. Mojżeszowej 4, porównuje je do poznawania, a 1 List Piotra 3:7 mówi o współdziedziczeniu 

łaski życia. Małżeństwo jest przymierzem, co oznacza, że jest ono wiążące; jest zobowiązaniem. 

Grzech nie wszedł w pierwszy kościół, tylko w pierwsze małżeństwo, więc trzeba udać się 

do instrukcji obsługi małżeństwa i zastosować zasadę miłości we wspólnym życiu. Pytamy również 

„Co to jest miłość?”. Definicją miłości w pewnym sensie jest bezinteresowność. Izajasz 53:6 

stwierdził, że wszyscy zbłądziliśmy jak owce, każdy udał się własną drogą, ale w małżeństwie 

skupiamy się na drugiej osobie i szukamy jej dobra, i korzyści. 

 
 W Liście do Efezjan czytamy, że kochać swoją żonę to kochać swoje ciało. My, mężowie mamy 

pocieszać i szanować żony, które podarował nam Bóg, co oznacza docenianie jej. Kochanie swojego 

ciała nie polega na siedzeniu i trzymaniu siebie samego za rękę i głaskaniu siebie mówiąc: „Och! 

Kocham cię”. W ogóle nie na tym to polega. Kochać siebie znaczy chronić siebie, karmić siebie 

i uważać na siebie. Nie powinniśmy nigdy brać swoich żon za pewnik. Nigdy nie ukazuj jej słabych 

stron publicznie, nigdy się z niej nie nabijaj i nie rób tego, co może ją skrzywdzić. Mamy je kochać 

tak, jak kochamy siebie. 

 
 Chciałbym, abyś przyszedł teraz do Boga w modlitwie i żebyś Mu przede wszystkim podziękował 

za miłość do ciebie. Później w drugiej kolejności podziękuj za swoją małżonkę, którą ci podarował. 

To część problemu. Nie doceniałeś swojej współmałżonki: dołowałeś ją, a Biblia mówi, że jest 

to samolubstwo, jest to grzech. W Liście do Efezjan powiedziano, że Jezus oczyścił kościół przez 

kąpiel wodną, przez Słowo. Przez Swoje Słowo; On wypowiadał to nad kościołem. Jeśli coś 

wypowiadasz nad swoją małżonką, ona zrówna się z poziomem słów, które do niej mówisz. Jeśli 

powiesz: „Jesteś do niczego, jesteś brzydka, masz nadwagę” - stłumisz, przygasisz swoje małżeństwo 

i nie wzbudzisz jedności, ale spowodujesz rozdzielenie i wyobcowanie. Ale jeśli będziesz używać 

słów uprzejmych, jak: „Kochanie, doceniam to, co robisz. Doceniam ciebie. Kocham cię” i będziesz 

wspierał współmałżonkę swoimi czynami, twoja małżonka dorówna słowom, które nad nią 

wypowiadasz. 

 
 Czy widzisz, że przyczyną problemów dzisiejszych małżeństw są wypowiadane słowa? Ściągasz 

małżonka w dół, zamiast podciągać w górę. Zachęcam cię, byś wypowiadał dzisiaj dobre słowa nad 

swoim małżonkiem. Miłość to nie uczucie; miłość to szukanie dobra i korzyści drugiego, bez względu 

na uczucia. Zacznij dzisiaj robić uczynki miłości, tak jakbyś kładł kilka warstw lakieru na kawałku 

drewna. Tak jest budowana miłość - małymi uczynkami dobroci. Zacznij doceniać, szanować, cenić 

i wypowiadać słowa miłości nad swoim małżonkiem, a zobaczysz różnicę. Nie cię Bóg błogosławi, gdy 

będziesz wdrażał te zasady. 
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Pytania 

 
1. Przeczytaj Księga Przysłów 18:22. Małżeństwo jest:  

 A. czymś dobrym. 

 B. czymś okropnym. 

 C. upodobaniem u Pana? 

 

2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:4. Seks w małżeństwie (lub łóżko małżeńskie) ma być: 

 A. grzechem. 

 B. brudny i zły. 

 C. nieskalany. 

 
3. Przeczytaj Księga Kaznodziei Salomona 9:9. Małżeństwo jest darem i nagrodą w tym życiu 

od Pana. Prawda czy fałsz? _____________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. „Sędzia Phillip Gilliam stwierdził, że w 28000 przypadkach 

spraw sądowych nieletnich, brak okazywania uczuć między ojcem i matką był największą 

przyczyną przestępczości u nieletnich” (Razem na zawsze, s.152). Jak mamy okazywać 

miłość?_____________________________________________________________________ 

 

5. Przeczytaj List do Efezjan 5:28. Nie będę zaniedbywał swojej żony, tak jak nie zaniedbuję 

swojego ciała. Prawda czy fałsz? ________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 3:16. Słowa kocham cię mogą być piękne, jeśli są wsparte działaniem. 

Jezus potwierdził swoje słowa, kładąc swoje życie. Powinniśmy położyć życie za swojego 

małżonka na wiele różnych sposobów. Prawda czy fałsz? Podziel się jakimiś praktycznymi 

sposobami, którymi chciałbyś być traktowany. 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Przeczytaj List do Efezjan 5:25-26. Moja żona dopasuje się do słów, które nad nią 

wypowiadam. Sprowadzam ją do możliwości, które nad nią wypowiadam. Prawda czy fałsz? 

___________________________________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39 i 1 List Jana 4:19. Jesteśmy kochani przez intymne 

słowa, które są poparte czynami. Bóg nas zachęca, mówiąc do nas intymne słowa ze swoich 

listów miłosnych zapisanych w Słowie Bożym. Prawda czy fałsz? _____________________ 

 

9. Przeczytaj 1 List Jan 5:3 i 2 List Jana 6. Jak kochać jest wyrażone w przykazaniach Jezusa. 

Możemy się nauczyć zasad miłości z Bożego Słowa. Prawda czy fałsz? ________________ 

 
10. Przeczytaj Ew. Jana 14:15. Miłość nie jest kwestią uczuć, ale woli. Każde przykazanie 

w Piśmie Świętym jest skierowane do ludzkiej woli, nie do emocji. Bóg nigdy nie mówi jak 

się masz czuć, ale raczej jak masz działać. Prawda czy fałsz? ________________________ 

 

11. Przeczytaj List do Galacjan 5:22-23. Miłość nie jest naturalna. Musi być uczona 

i zrodzona w człowieku przez Ducha Świętego. Miłość jest owocem: 
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 A. ludzkiego myślenia  

 B. ludzkiej natury  

 C. Bożego Ducha. 

 

12. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Małżeństwo jest modelem czego? 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 

 
Księga Przysłów 18:22 - Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. 

 
List do Hebrajczyków 13:4 - Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. 

 
Księga Kaznodziei Salomona 9:9 - Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni 

marnego twego życia, których ci Bóg użyczył pod słońcem. Bo taki jest udział twój w życiu i w twoim 

trudzie, jaki zadajesz sobie pod słońcem. 

 
1 List Jana 3:18 - Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. 

 
List do Efezjan 5:28 - Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. 

 
1 List Jana 3:16 - Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje;  

i my winniśmy życie oddawać za braci. 

 
List do Efezjan 5:25-26 - Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań 

samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, 

 
List do Rzymian 8:38-39 - Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 

potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani 

żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 

naszym.  

 
1 List Jana 4:19 - Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. 

 

1 List Jana 5:3 - Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, 

a przykazania jego nie są uciążliwe. 

 
2 List Jana 6 - A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, 

które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. 

 
Ew. Jana 14:15 - Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 

 
List do Galacjan 5:22-23 - Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. 

 
List do Efezjan 5:31-32 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych 
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dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. 

 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Księga Przysłów 18:22. Małżeństwo jest: A. czymś dobrym i C. upodobaniem u Pana. 

 

2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:4. Seks w małżeństwie (lub łóżko małżeńskie) ma być: 

C. nieskalane. 
3. Przeczytaj Księga Kaznodziei Salomona 9:9. Małżeństwo jest darem i nagrodą w tym życiu 

od Pana. Prawda. 

 

4. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. „Sędzia Phillip Gilliam stwierdził, że w 28000 przypadkach spraw 

sądowych nieletnich ,brak okazywania uczuć między ojcem i matką był największą przyczyną 

przestępczości u nieletnich”.(Razem na zawsze, s.152). Jak mamy okazywać miłość? Poprzez 

działanie i prawdziwą troskę. 

 

5. Przeczytaj List do Efezjan 5:28. Nie będę zaniedbywał swojej żony, tak jak nie zaniedbuję swojego 

ciała. Prawda. 

 

6. Przeczytaj 1 List Jana 3:16. Słowa kocham cię mogą być piękne, jeśli są wsparte działaniem. Jezus 

potwierdził swoje słowa, kładąc swoje życie. Powinniśmy położyć życie za swojego małżonka 

na wiele różnych sposobów. Prawda czy fałsz? Prawda. Podziel się jakimiś praktycznymi 

sposobami, którymi chciałbyś być traktowany. 

 

7. Przeczytaj List do Efezjan 5:25-26. Moja żona dopasuje się do słów, które nad nią wypowiadam. 

Sprowadzam ją do możliwości, które nad nią wypowiadam. Prawda. Greckim słowem użytym 

w tym fragmencie jest rhema, co znaczy mówione słowa. 

 

8. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39 i 1 List Jana 4:19. Jesteśmy kochani przez intymne słowa, które 

są poparte czynami. Bóg nas zachęca, mówiąc do nas intymne słowa ze swoich listów miłosnych 

zapisanych w Słowie Bożym. Prawda. Boże słowo jest pełne miłosnych słów skierowanych 

do nas. 

 

9. Przeczytaj 1 List Jan 5:3 i 2 List Jana 6. Jak kochać jest wyrażone w przykazaniach Jezusa. 

Możemy się nauczyć zasad miłości z Bożego Słowa. Prawda. 

 

10. Przeczytaj Ew. Jana 14:15. Miłość nie jest kwestią uczuć, ale woli. Każde przykazanie w Piśmie 

Świętym jest skierowane do ludzkiej woli, nie do emocji. Bóg nigdy nie mówi jak się masz czuć, 

ale raczej jak masz działać. Prawda. 

 

11. Przeczytaj List do Galacjan 5:22-23. Miłość nie jest naturalna. Musi być uczona i zrodzona 

w człowieku przez Ducha Świętego. Miłość jest owocem: C. Bożego Ducha. 

 

12. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Małżeństwo jest modelem? Chrystusa i Kościoła. 
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