LEKCJA 6

SOBOTA | 4 MAJA

KRÓLEWSKA PIEŚŃ MIŁOSNA
Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na
swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak
śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia,
to płomień Pana.
P.n.P. 8:6

P.n.P. 8:7

Wstęp

Poruszając się w rytmie miłości

Kiedy słyszymy muzykę, instynktownie
się w jej rytmie poruszamy. Psycholog
Annett Schrimer wyciągnęła ze swoich
badań konkluzję, że rytmiczne dźwięki
„nie tylko potrafią koordynować zachowanie osób w grupie, ale również ich
myślenie – procesy mentalne w ich
mózgach synchronizują się”. (1) Odpowiednia piosenka może wprawić w ruch
ciało praktycznie bez zastanowienia
właściciela.

Harmonia w myślach prowadzi do
harmonii w czynach.
Istnieją różnego rodzaju formy tańca.
Rumba, salsa, fokstrot – to rodzaje tańca
wymyślane przez lata przez różne grupy
etniczne. Każda z nich jest w jakiś
sposób ważna dla danej grupy i składają
się na nią specyficzne dla niej ruchy.
Interesujące jest to, że mimo iż w wielu
tańcach tańczyć można solo, ludzie wydają się czerpać więcej przyjemności z
wykonywania tej czynności z partnerem
lub partnerką. Tak, jak w tym powiedzeniu: Do tanga trzeba dwojga.

Sama idea podobnie przebiegających
ścieżek myślowych miała swój początek,
kiedy Bóg stworzył świat. Perfekcyjna
harmonia między Ojcem, Synem i
Duchem Świętym miała miejsce już
wtedy. Jeżeli harmonia występować ma
również w małżeństwie między kobietą a
mężczyzną, wyobraź sobie, co mogą oni
zrobić razem. Harmonia w myślach
prowadzi do harmonii w czynach. Biblia
zadaje pytanie, nad którym warto się
zastanowić w Am. 3:3 „Czy idzie dwóch
razem, jeżeli się nie umówili?”.
Bóg w małżeństwie ustanowił szczególny
sposób okazywania sobie nawzajem
miłości, specjalnie zaprojektowany dla
mężczyzny i kobiety. Rdz. 2:24 mówi
„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę
swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się
jednym ciałem”. Podczas gdy sam stosunek jest czymś wyjątkowym, to to, co
ostatecznie do niego prowadzi, może być
równie ekscytujące. Wystarczy spojrzeć
do Pieśni nad Pieśniami, by znaleźć tam
całą masę wersów, mówiących o romansie
zapisanym na kartach tej księgi. Każdy
dotyk, każdy pocałunek i słodkie słowa
między dwiema osobami, które najwyraźniej bardzo o siebie zabiegają, jest tam
spisany.

SOBOTA | 4 MAJA
Świat uczynił seks celem samym w sobie,
ale nie możemy pozwolić, aby sztuka
miłości została spłycona do tego
poziomu. Bóg ustanowił wspaniały rytm
miłości, tak piękny, że nic nie może go
zniszczyć. Bóg jest naszą najważniejszą
miłością. A On pokazał nam, jaką moc
potrafią mieć słowa, jeśli wypowiadamy
je używając właściwego tonu. „Miłością
wieczną umiłowałem cię, dlatego tak

długo okazywałem ci łaskę.” (Jer. 31:3) –
żadna pieśń miłosna nie może być
piękniejsza, niż to zdanie. Słowa Boga są
miłością, Jego dotyk leczy, a Jego usta są
źródłem życia człowieka. Jeśli poruszamy
się w harmonii z rytmem miłości, którą
ustanowił między ludźmi Bóg, to nie
potrzeba limitów w małżeńskiej
namiętności.

1. R. Douglas Fields, “The Power of Music: Mind Control by Rhythmic Sound,” Scientific American, Oct. 19, 2012,
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-power-of-music-mind-control-by-rhythmic-sound/.

P.n.P. 4: 1-7; 4:16; 7: 1-9
i Kor. 6: 15-20; 7: 3-5
ii Kor. 10:5
Gal. 5: 24-26
i Jan 1:9

DOWODY
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Królewskie wesele

W Kaplicy św. Jerzego w Zamku Windsor 19 maja
2018 r. zawarty został związek małżeński między
Księciem Harrym i jego obecną żoną, Meghan
Markle. Wiele ludzkich serc zostało głęboko
poruszonych muzyką, która wypełniała pokój,
podniosłą atmosferą ceremonii oraz, oczywiście,
radością młodej pary. Gdy Książę Harry i Meghan
wymówili słowa przysięgi przed milionem widzów,
zobowiązali się przed Bogiem, aby kochać się i
okazywać wzajemny szacunek przez całe życie.

Nieczystość seksualna mocno wykrzywia
obraz idealnej miłości małżeńskiej,
którą Bóg zaplanował dla człowieka.

Małżeństwo to przepiękny prezent, który Stwórca
podarował ludzkości. Wraz z nim na ludzkość
spływają błogosławieństwa oraz wyzwania. Jeśli
do małżeństwa dochodzi tak, jak to obmyślono,
jest to wyrażenie bardzo głębokiej miłości.
Jednakże błędne interpretacje Biblii doprowadziły
do tego, że ludzie myślą, że jest ona przeciwko stosunkom seksualnym. Boże Słowo nie neguje tego
zjawiska, tylko przestrzega przed nadużyciem tego
cennego daru. Pieśń nad Pieśniami opisuje związek
między młodą Sulamitką, oraz jej ukochanym, za

którego uważany jest Król Salomon. Księga ta mówi
o pięknie miłości małżeńskiej. (P.n.P. 4:1-7; 4:16;
7:1-9)
Niestety nadużywanie tego Bożego błogosławieństwa zaprowadziło wielu ludzi prosto w sidła szatana. Nieczystość seksualna jest dzisiaj obecna gdzie
by nie spojrzeć (w telewizji, muzyce, na billboardach). Mocno wykrzywia to obraz idealnej miłości
małżeńskiej, którą Bóg zaplanował dla człowieka.
Przyczynia się do powstawania głębokich ran w
zaufaniu ludzi będących w związkach i powoduje
ogrom emocjonalnego cierpienia, którego wiele
osób doświadcza.
Kiedy pozwalamy naszym pragnieniom i namiętnościom przejąć kontrolę nad tym, co wcześniej było
Bożym planem, możemy znaleźć się w pożałowania
godnej sytuacji. Na szczęście mamy kochającego
Zbawiciela, który może nas wyratować. Możemy
być tego pewni, bo „Jeśli wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam
grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”
(I Jan 1:9).
Nasze ciała nie należą do nas (I Kor. 6:15-20). Kiedy
w pełni poddamy się Bogu, będziemy mogli też w
pełni zrozumieć, jak możemy poddać się małżonkowi i wyrażać pełnię miłości w małżeństwie
(I Kor. 7:3-5). Tak więc w pokorze odłóżmy na bok
namiętności i pożądanie i wybierzmy życie w
Duchu, czystości i prawdzie (Gal. 5:24-26).

Co myślisz?
Jak możemy pozostać czyści w świecie, który skupia się na samolubnym zaspokajaniu
wszelkich fantazji seksualnych?

Ps. 63:1
P.n.P. 1: 2, 13; 2:6; 4:7-5:1; 5:10-16; 8:6-7
Jan 17:3
Rzym. 8:1-14
I Kor. 7:3-5; 8:3; 6:19-20
II Kor. 10:5

SŁOWO
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Potrójna jedność

Wiedza o kochaniu P.n.P. 8:6-7; Jan 17:3;
Rzym. 8:1-14; I Kor. 8:3
Niektóre statystyki podają, że ponad 70 procent
małżeństw kończy się rozwodem. Ciężko nie zadać
sobie pytania, dlaczego? Jest wiele czynników – w
ogóle osobny temat – ale nawet jeśli do samego w
sobie rozwodu nie dojdzie, są siły, które próbują
zerwać tę cenną więź. Życie nauczyło mnie, że
szatan, o ile nie zniszczy czegoś, to przynajmniej to
rozchwieje. Od kiedy tylko zaistniało, małżeństwo
zawsze było fundamentem społeczeństwa. Potrójny
związek – z Bogiem na szczycie i małżonkami po
bokach, okazał się być najtrwalszym. Skoro taka
właśnie jest prawda, a małżeństwo jest aż tak ważne, to dlaczego ten temat jest często niezauważany? Nie rozmawiamy wystarczająco dużo na temat
małżeństwa i seksualności w naszym adwentowym
środowisku. Ponieważ młodzi ludzie są zewsząd
bombardowani zupełnie innym przesłaniem, które
jest też całkiem atrakcyjne, bardzo ważne jest,
abyśmy rozmawiali o tym z biblijnego punktu
widzenia.

Największa możliwa bliskość między
ludźmi to ta między mężem i żoną.
Miłość we właściwym czasie Ps. 63:1;
I Kor. 6:19-20;
II Kor. 10:5
Kwestia seksu jest dziś bardzo problematyczna dla
młodych ludzi. Wielu zastanawia się, czy małżeństwo w ogóle jest potrzebne, bo w popkulturze i
mediach społecznościowych coraz mocniej przekonuje się, że wcale nie potrzebujemy jakichś większych zobowiązań. Uczy się nas także, że możemy

mieć cokolwiek zechcemy i kiedy chcemy, bo powinniśmy robić to, co nas uszczęśliwia. Niestety zbyt
wielu z w kościele kupuje to, co mówią inni, ponieważ nie wiedzą jeszcze kim są w Jezusie. Jeśli nie
wiemy, na czym stoimy i do czego jesteśmy przeznaczeni, to z pewnością powie nam to ktokolwiek
z zewnątrz.
Bardzo ważne jest, by rozwinąć się w relacji z
Bogiem, dojrzeć duchowo, zanim zdecydujemy się
na małżeństwo. Jeśli zejdzie się dwoje ludzi z problemami i oczekują, że jedno zaspokoi potrzeby
drugiego i wypełni pustkę w sercu, to zawsze będą
się rozczarowywać, ponieważ Ten, który naprawdę
może dać nam spełnienie i zaspokoić każdą potrzebę, jest Tym, który nas stworzył i zna nas naprawdę. Tylko jeśli w pełni poddamy Mu swoje serca i
będziemy chcieli wzrastać na Jego podobieństwo,
możemy wziąć pod uwagę połączenie się z drugim
człowiekiem w małżeństwie. Małżeństwo to piękna
rzecz, ustanowiona przez Boga, a więc kiedy
pozwolimy, by On wypełnił w nas wszelkie luki,
możemy naprawdę stać się błogosławieństwem i
światłem dla wszystkich wokół nas.

Wyraz miłości P.n.P. 1:2.13; 2:6; 4:7-5:1; 5:10-16;
I Kor. 7:3-5
W Pieśni nad Pieśniami bardzo dużo uwagi poświęca się intymności, która zaistniała pomiędzy ukochanym i Sulamitką. Ta księga jest w Biblii, aby
pomóc nam zrozumieć, o co chodzi w miłości i
intymności seksualnej w związku małżeńskim –
istnieje wtedy pewnego rodzaju wolność w wyrażaniu miłości do drugiej osoby jak i całkowite oddanie, bez wstydu. Największa możliwa bliskość między ludźmi to ta między mężem i żoną. Przewyższa
ją tylko intymność, której doświadczamy z naszym
Stworzycielem. Czasami czujemy się nieswojo, czytając detale tej księgi, szczególnie, że dziś wyrażamy się o tego typu sprawach inaczej, niemniej
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jednak, pięknie przedstawia ona obraz małżeństwa.
Zamiarem Bożym od zawsze było, aby ludzie wstępowali w związek małżeński i dzielili między sobą
intymność. Zawsze chciał, abyśmy odczuwali
przyjemności płynące z bycia w takim związku:
„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i
złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem”
(Rdz. 2:24). Jeśli dwoje ludzi uprawia seks poza
związkiem małżeńskim, a potem się rozchodzi, to
ponieważ wytworzył się między nimi ten rodzaj
jedności, zabierają ze sobą część drugiej osoby.
Ponieważ żyjemy w świecie pełnym grzechu, wielu
z nas upadło, wpadając w sidła seksualności i być
może postąpiło wbrew temu, co wie, że jest właściwe, lub po czasie dowiedziało się o tym, co jest
Bożym zamiarem wobec człowieka, i zastanawia się
teraz: Czy jest szansa na odwrócenie tego?

Chronić dar Stworzyciela Ps. 103:12;
Izaj. 55:7; Jan 8:11;
I Kor. 6:19-20;
I Tes. 5:23-24;
I Jan 1:9
Jedną rzecz mogę wam powiedzieć – jeśli podjęliśmy decyzję o zmianie, Bóg jest wierny i może nas

odnowić. Jeśli nasze poprzednie małżeństwo okazało się błędem lub dzieliliśmy z kimś intymne
chwile poza związkiem małżeńskim i teraz szukamy
sposobów, aby usunąć to uczucie wstydu wobec
małżeństwa, w które chcielibyśmy wstąpić, Bóg
może nas odnowić, jest nadzieja! Ten piękny dar,
nawet jeśli został splamiony za sprawą wroga, może
być odzyskany. Jeśli przychodzimy do Boga z cząstkami tego, czym moglibyśmy być, On może odnowić
nas i wyleczyć nasze zranione serca. Jeśli zmagamy
się ze wstydem i poczuciem winy, On może te
uczucia oddzielić od nas: „Jak daleko jest wschód
od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze”
(Ps. 103:12). Jeśli ciągle zmagamy się z własnym
grzechem, wiemy, że potrzebujemy zmiany, i czujemy ciężar, to On daje nam siłę i mówi, abyśmy szli i
nie grzeszyli więcej (J. 8:11), ponieważ On nas nie
potępia, ale życzy nam dobrego życia w szczęściu i
świętości. W jakiejkolwiek sytuacji byśmy się nie
znaleźli, jest dla nas nadzieja, ponieważ służymy
Bogu, który zatroszczył się o nas i stworzył wiele
pięknych rzeczy, którymi możemy się cieszyć, jak
choćby intymność małżeńską. Gdy będziemy
studiować tę lekcję, pamiętajmy, że „Wierny jest
ten, który was powołuje; On też tego dokona”
(1 Tes. 5:24).

Co myślisz?
1. W jakim stopniu społeczeństwo wpłynęło na moje poglądy dotyczące seksualności?
2. W jakich sferach mojego życia nie otworzyłem się w pełni na Boga, hamując wzrost
bliskości w tej relacji?

I Mojż. 2:21-25
P.n.P. 8:4
Am. 3:3
Oz. 11:8-9
II Kor. 6:14
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ŚWIADECTWO

Za kulisami

Jednym z najbardziej wyjątkowych błogosławieństw, które Bóg daruje ludziom, jest związek,
relacja. Instytucja małżeństwa jest jedną z najbardziej szczególnych. (Rdz. 2:21-25) Umiejętność stania się jednością przez dwóch różnych ludzi jest
niespotykana. Zagadkowym jest, jak mąż i żona
mogą zachować indywidualność bez naruszania
tej jedności osiąganej przez zawarcie związku
małżeńskiego.

Bóg pragnie duchowej intymności ze
Swoim ludem.
Niestety, Hollywood ukazuje małżeństwo w tak
wyidealizowany sposób, że wielu ludzi nie zastanawia się już zbyt dokładnie nad charakterem osoby,
z którą chcą wejść w związek małżeński. Zamiast
wciąż zadawać to samo irytujące pytanie - „To
kiedy się pobieracie?” - może powinniśmy spędzić
więcej czasu na modlitwie za te młode osoby. „To
właśnie zawarcie związku małżeńskiego jest początkiem pasma sukcesów lub porażek wielu mężczyzn
i kobiet w tym życiu, jak też od tego zależą ich nadzieje na przyszłe życie.” (1) Pomimo wielu wyz-

wań, które stawia przed nami związek małżeński,
nie ma potrzeby obawiać się ich. „[Więzy rodzinne]
błogosławieństwem są wszędzie, gdzie związek
małżeński zawiera się rozumnie, w bojaźni Bożej i z
należytym zastanowieniem się nad jego
znaczeniem” (2)
Szczególna więź pomiędzy mężem, a żoną, może
być jeszcze bardziej zacieśniana poprzez seks
(P.n.P. 8:4). Biblia posługuje się metaforą związaną
z naturą, aby zaprezentować „bezpieczną dla dzieci” wersję intymnych kontaktów między Sulamitką
i jej ukochanym, którym prawdopodobnie był król
Salomon. Czytając Pismo Święte, możemy zauważyć, że Bóg porównuje relację, którą utrzymuje ze
Swoim ludem do relacji między dwojgiem ludzi
wstępujących w związek małżeński. Księga Ozeasza
podaje przykład tego, jak daleko w swej dobrej woli
może zajść Bóg, aby dotrzymać swojego przymierza
z Izraelem (Oz. 11:8-9) To oczywiste, że Bóg chciał,
aby ten związek nie opierał się tylko na słowach.
Bóg pragnął silnej, duchowej więzi ze swoim ludem. Tak samo w związku małżeńskim – niezbędnym jest, aby para pracowała nad silną duchową
więzią między sobą (II Kor. 6:14; Am. 3:3). Ta
duchowa intymność może zacząć się od modlitwy
jedno za drugiego oraz poprzez wspólne nabożeństwa i wspólne czytanie Bożego Słowa.

Co myślisz?
1. Co jest najważniejszą kwestią, którą należy rozważyć przed podjęciem decyzji o
małżeństwie?
2. Czy duchowa intymność między dwojgiem ludzi w małżeństwie ma jakieś korzyści?
Dlaczego, lub dlaczego nie?
1. Ellen White, „Unwise Marriages”, The Advent Review and Sabbath Herald, 2. Lutego 1886.
2. Ellen White, Śladami Wielkiego Lekarza s. 255

Izaj. 54:5
Mat. 9:14-17
Mar. 2:21-22
II Kor. 5:17; 11:2
Efez. 5:27
Obj. 19:7

W praktyce
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Błogosławione małżeństwo

Kiedy wyłoniła się spod wody, krople wciąż błyszczały na jej twarzy i włosach. Biały ręcznik zarzucony został na jej ramiona w czasie wiwatów zborowników. Ta ceremonia jest jedną z najbardziej
niezwykłych i błogosławionych; chrzest nowego
naśladowcy Jezusa Chrystusa.

(Mat. 9:16; zob. również Mar. 2:21-22). Być może
trudno Ci sobie wyobrazić prawdziwą miłość, bo
Twoi rodzice rozwiedli się kiedyś, lub cierpiałeś z
powodu nadużyć w dzieciństwie. Niezależnie od
tego, jak cierpiałeś w przeszłości, Bóg nie umniejsza Ciebie w Swoim planie. Ubierz nowe szaty i noś
je z dumą.

Możemy doświadczać piękna, jakie daje
nam małżeństwo z Chrystusem, każdego
dnia.

Codziennie oddawaj się na nowo. Wszystko, co
przyrzeczone zostało w czasie ślubu nie kończy się
z momentem wypowiedzenia tych słów. Nie mówi
się „Tak” w czasie ceremonii, a potem idzie i żyje
oddzielnie swoim życiem. Twoje przyrzeczenie
dane żonie lub mężowi jest czymś, czym musisz żyć
na nowo każdego dnia; inaczej tak zdeklarowana
miłość jest bezużyteczna. Pokaż światu, że jesteś w
związku małżeńskim z Chrystusem tym, jak żyjesz.
Zapamiętaj, że Bóg Cię kocha. Nikt nie pisze się na
życie, w którym czuje się odrzucony, niekochany i
myśli, że nikt się o niego nie troszczy. Czasami
takie odczucia mogą być efektem bycia zaniedbanym w dzieciństwie, znęcania się w okresie nastoletnim, albo bycia zdradzonym przez przyjaciela,
lub członka własnej rodziny. Jedno jednak jest
pewne – Boża miłość do nas nie zależy od tego, jak
inni Cię traktowali w przeszłości. Ona znacznie to
przewyższa! Nie wypuszczaj z serca Jego miłości,
ponieważ kiedy wisisz na krawędzi, Bóg jest tą
jedyną Osobą, która pozostanie przy Tobie.

Dla biblijnie wierzącego chrześcijanina, chrzest
jest jak ślub; jest decyzją, by poświęcić resztę swojego życia Jezusowi i publicznie wyznać miłość do
Niego. Im głębiej wejdziemy w przymierze z Nim,
tym mocniej, jako Jego oblubienica, będziemy
odczuwać Jego miłość do nas (Izaj. 54:5;, Obj. 19:7).
Możesz doświadczyć piękna małżeństwa z Jezusem
Chrystusem każdego dnia, jeśli zastosujesz się do
poniższych rad:
Zrzuć podarte szaty. Zanim założymy na siebie
nowe ubrania na specjalne okazje, najpierw trzeba
zdjąć te mniej eleganckie. „A nikt nie wstawia w
starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga
cały materiał i rozdarcie staje się gorsze.”

Co myślisz?
1. Na jakie sposoby możesz sprawić, żeby inni widzieli, że jesteś w związku z Chrystusem?
2. W jaki sposób Twoja miłość do Boga pomaga Ci zrozumieć, jak wyglądać powinno dobre
małżeństwo?

I Kor. 12:27

Punkt widzenia
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Wezwanie do głębszej relacji

Niektórzy ludzie (w tym może również i ci, którzy
teraz to czytają) nie posiadają „tradycyjnego” modelu rodziny. Może jesteś teraz sam, jeden; Twoi
rodzice odeszli, albo znalazłeś się pod opieką
rodziny zastępczej w młodym wieku. Znam też
ludzi, którzy, gdy stali się chrześcijanami, zostali
odrzuceni przez rodzinę - może to Twoja historia?
Niektórzy z was mogą utożsamić swoją przeszłość z
którąś z wyżej opisanych, i nie ma w tym nic złego.
Jeśli Twoje życie potoczyło się tak, jak któreś z
tamtych, nie czyni Cię to gorszym członkiem rodziny Bożej. Każdy może odnaleźć w niej miejsce.

Nie tylko płeć mówi o tym, kim jesteśmy.

Historia stworzenia ludzkości w Księdze Rodzaju,
rozdziale 1. i 2., to świetne miejsce by zasięgnąć
nieco wiedzy na temat naszej seksualności. Seksualność nie oznacza tylko fizycznego obcowania. Jest
to ciągłe, również duchowe doświadczenie. Jedną z
pierwszych rzeczy które widzimy to fakt, że jest
tam mężczyzna i kobieta - Adam i Ewa. Tej historii
używamy często, aby oddać cześć zawarciu małżeń-

stwa na ceremonii ślubnej, i oczywiście jest to w
porządku. Niestety jeśli skupimy się tylko na tym,
nie zwrócimy należytej uwagi całej reszcie historii
stworzenia. Adam był sam ponieważ nie było nikogo innego do niego podobnego, więc Bóg stworzył
kobietę, Ewę, aby dopełnić pustkę obok Adama (w
ludzkości). Ewa była kobietą, a Adam mężczyzną,
ale na tym nie kończyły się różnice między nimi.
Adam mógł na przykład uwielbiać ryż, a Ewa- fasolę. Ten przykład jest wymyślony, ale chyba rozumiecie, o co chodzi- każdy człowiek jest inny, a ta
inność nie wynika z samej tylko płci, ani nie jest
przez to ograniczona. Nasza tożsamość to dużo
więcej, niż płeć. „To, że jestem kobietą, nie znaczy,
że będę jak wszystkie inne kobiety” - gdyby tylko
więcej osób tak myślało! Należałoby nawet stwierdzić, że to właśnie różnice między nami czynią nas
wartościowymi członkami ciała Chrystusa.
Jak możemy nawiązać relacje z innymi i tworzyć
społeczność, jeśli nie potrafimy zaakceptować różnic? Myślę, że nie jesteśmy na tyle otwarci, na ile
jako chrześcijanie powinniśmy być. Bóg powołuje
nas do głębszych relacji, nie poprzez jednakowość i
stereotypy, ale przez docenienie różnorodności
ludzi z różnych środowisk.

Co myślisz?
1. Pomyśl o jakiejś osobie, która mogłaby przybliżyć Cię do Boga.
2. W jaki sposób możesz uhonorować Boga w swoich relacjach z ludźmi?

P.n.P. 2
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Odkrywanie

Nie z tego świata

Podsumowując
Małżeństwo jest jak kwiaty, które rozwijają się i
kwitną na wiosnę. To czas śpiewu i radości. Wiadomo też, że zdecydowana większość kwiatów nie wyrasta zimą, czy nawet jesienią. Rośliny rozwijają się
we właściwym czasie i we właściwej glebie. To samo
można powiedzieć o darze małżeństwa i seksualnej
bliskości. Jeśli otrzymamy ten dar we właściwym
czasie i trzymamy się biblijnych wskazówek, taki
związek będzie przedsmakiem nieba na ziemi.

Pomyśl nad tym
Narysuj rzeczy, które według Ciebie składają
się na szczęśliwy dom i podziel się tym z
kolegami
Spytaj starszą parę, co według nich daje
radość w małżeństwie, i jak w ciągu życia o
nie dbali.
Zastanów się, co to znaczy być w
małżeństwie, które jest przedsmakiem nieba?
Spisz swoje przemyślenia w dzienniku.
Przeczytaj wraz z przyjacielem pierwszą
część strony 106 Chrześcijańskiego Domu
(wersja angielska). Porozmawiajcie o tym.
Wejdź na www.egwritings.org i zobacz, co
jeszcze E. White napisała o małżeństwie i
seksie.
Poproś, aby Bóg poprowadził Cię do związku
z właściwą osobą i we właściwym czasie.

studiuj w połączeniu z Efez. 5:22-33; Mat. 19:4-6; Hebr. 13:4-7
Ellen G. White, Chrześcijański Dom; Testimonies on Sexual Behavior,
Adultery, and Divorce; Mind, Character, and Personality, rozdz. 23–25
w angielskiej wersji.
Nancy L. Van Pelt, To Have and to Hold (Southern Publishing Association,
1980).

