Rodzina – małżeństwo i rodzicielstwo
Kluczowy werset
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie
nadyma się, Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic
złego, Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; Wszystko zakrywa,
wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
1 Kor 13:4-8
Miłość nie jest wyrażona jedynie słowami – idą za nią czyny. Uczucia romantyczne do
naszego małżonka powinny nam zawsze towarzyszyć i należy o to zadbać, lecz podstawą
miłości do naszego partnera jest świadoma decyzja woli. Miłość akceptuje wiele słabości i
nie wymaga doskonałości od drugiej osoby. Prawdy biblijne odnośnie małżeństwa:
1) Pan Bóg komunikował się z człowiekiem w raju, mimo to uznał, że człowiek
nie może być samotny i że da mu stosowną pomoc.
1 Mojż 2:18
2) Bóg jest twórcą małżeństwa – kobiety i mężczyzny.
1 Mojż 2:24
3) Pan Bóg daje łaskę i instrukcje w Swoim Słowie małżonkom, aby trwali ze
sobą w nierozerwalnej więzi.
Hbr 13:4
Efez 5:21-33
4) Więź małżeńska będzie tak silna, jak nasza osobista relacja z Bogiem,
ponieważ On zawsze łączy, doprowadza do jedności, a nie dzieli.
5) Przerzucanie odpowiedzialności niszczy związek.
1 Mojż 3:12
6) Otwarta i szczera oparta na miłości komunikacja jest kluczem do zdrowej
relacji małżeńskiej.
7) Małżonek i małżonka są świadomi, że są w procesie zmiany i powinni
przyznawać się do tego przed sobą nawzajem i oczekiwać pomocy i wsparcia
od partnera.
8) Podejmując ważne, życiowe decyzje, małżonkowie powinni wspólnie zasięgać
mądrości Ducha Świętego, mądrości płynącej ze Słowa Bożego. Dlatego tak
ważna jest obustronna komunikacja.
9) Małżonkowie powinni dbać o to, aby ich uczucia były skierowane do partnera
tak, aby nie było osób trzecich w tej relacji.
10)Małżonkowie powinni bronić jedności między sobą.
Mat 19: 5-6

Prawdy duchowe dotyczące wychowywania dzieci:
1) Pan Bóg stworzył małżeństwo, aby powoływało na świat potomstwo.
1 Mojż 1:26-28
2) Rodzina jest najważniejszą jednostką na tym świecie. Jej jedność stanowi o
powodzeniu społeczeństwa.
1 Mojż 18:19
3) Biblia jest Bożą instrukcją co do wartości, w jakich mają być wychowywane
dzieci oraz do pomyślnego życia w rodzinie.
2 Piotr 1:3
Jan 10:10
4) Pismo Święte naucza, aby rodzice przekazywali czynem i słowem duchowe
prawdy swoim dzieciom.
5 Mojż 6:6-7
5) Dzieci uczą się tego, co doświadczają.
Kol 3:21
Dziecko krytykowane ,uczy się potępiać.
Dziecko otoczone wrogością, uczy się agresji.
Dziecko żyjące w strachu, uczy się lękliwości.
Dziecko doświadczające litości, uczy się rozczulać nad sobą.
Dziecko wyśmiewane, uczy się nieśmiałości.
Dziecko otoczone zazdrością, uczy się zawiści.
Dziecko zawstydzane, uczy się poczucia winy.
Dziecko zachęcane, uczy się wiary w siebie.
Dziecko otoczone wyrozumiałością, uczy się cierpliwości.
Dziecko chwalone, uczy się wdzięczności.
Dziecko akceptowane, uczy się kochać.
Dziecko otoczone aprobatą, uczy się lubić siebie.
Dziecko darzone uznaniem, uczy się, że dobrze mieć cel.
Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić, uczy się hojności.
Dziecko traktowane uczciwie, uczy się prawdy i sprawiedliwości.
Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Dziecko otoczone przyjaźnią, uczy się radości życia.
Jeśli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.
W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko?
– Dorothy Law Nolte

