
 

Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby 

zastosować to w swoim życiu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Małżeństwo i rodzina 

Najgenialniejszy wynalazek Boga 

 

Małżeństwo i rodzina są najgenialniejszym wynalazkiem Boga, który pozwala ludziom doświadczać 

najwyższego szczęścia. W małżeństwie mąż i żona doświadczają największej bliskości, jaka może istnieć 

między dwojgiem ludzi i razem mają przywilej tworzenia nowego życia. 

Księga Rodzaju 1,26-28 

W jaki sposób Bóg stworzył człowieka i w jakim celu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bóg stworzył ludzi na swój obraz, aby mogli Go dobrze rozumieć. Bóg jest miłością i od wieczności 

społecznością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tę miłość i społeczność włożył w małżeństwo. Dlatego 

właśnie poprzez małżeństwo ludzie mogą lepiej rozumieć, jaki jest Bóg. 

Księga Rodzaju 2,18-24 

Dlaczego i w jaki sposób Bóg stworzył kobietę? (wersety 18 i 21-22) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Kroki z Jezusem #37 

 



Jak zareagował Adam, kiedy Bóg przyprowadził do niego kobietę? (w. 23) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Jak Mojżesz opisuje drogę do małżeństwa? (w. 24) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Są tu opisane trzy kroki, które są absolutnie niezbędne do stworzenia szczęśliwego małżeństwa: 

opuszczenie, złączenie się oraz stanie się jednym ciałem. W tamtym czasie było czymś oczywistym, że 

kobieta opuszczała rodzinę, z której pochodziła. Natomiast tutaj zostało podkreślone, że mężczyzna 

powinien (również) opuścić ojca i matkę. Chodzi tu o zdrową autonomię, która jest niezbędna do 

rozwinięcia się nowego małżeństwa. W Biblii opuszczenie domu rodzicielskiego było częścią 

publicznego aktu zawarcia małżeństwa. Złączenie się (dosłownie „sklejenie”) to powiedzenie sobie 

nawzajem bezwarunkowego „tak”, jak to jest wyrażone w przysiędze małżeńskiej. Natomiast stanie się 

jednym ciałem opisuje nie tylko seksualność, lecz także duchową i psychiczną jedność. Te trzy kroki 

następują po sobie w tej kolejności. Stanie się jednym ciałem jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej 

nastąpi opuszczenie i złączenie się. To pokazuje wyraźnie, że seksualność jest Bożym darem dla 

małżeństwa. Seksualność w małżeństwie jest błogosławieństwem, natomiast poza nim staje się 

przekleństwem.  

Ewangelia Mateusza 19,3-8 

Co Jezus mówi tutaj o małżeństwie i rozwodzie? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Jezus opowiada się tu zdecydowanie „za” małżeństwem, tak jak wtedy, kiedy zostało ono przez Niego 

ustanowione na samym początku. Wyjaśnia, że rozwód nie jest wolą Boga (zob. także Księga 

Malachiasza 2,14-16; 1 List do Koryntian 7,10-16). 
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Co poniższe teksty biblijne mówią na temat małżeństwa i rodziny? 

List do Efezjan 5,21-33:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

List do Efezjan 6,1-4:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

List do Kolosan 3,18-21:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

List do Hebrajczyków 13,4:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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