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Małżeństwo jest rozpoczęciem lub początkiem rodziny i stanowi zobowiązanie
na całe życie. Tworzy otoczenie do wzrostu bezinteresowności, gdy witasz inną
osobę w swoim życiu i przestrzeni. TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ
ZWIĄZEK FIZYCZNY; JEST TO TAKŻE ZWIĄZEK DUCHOWY I
EMOCJONALNY. BIBLIJNIE ZWIĄZEK TEN ODZWIERCIEDLA
ZWIĄZEK MIĘDZY CHRYSTUSEM A JEGO KOŚCIOŁEM. Jezus
powiedział, co Bóg złączył (mężczyzna i kobieta przez całe życie) niech nikt
nie rozłącza, a to jest monogamiczne (mężczyzna i jego żona). W Rodzaju
2:24; Również w Ef. 5:25-31 „Mężowie kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus
kochał Kościół i oddał się za niego”, a werset 28 mówi: „Tak więc mąż
powinien kochać swoją żonę jak własne ciało. Kto miłuje swą żonę, miłuje
samego siebie.” Zgodnie z wersetem 33: „Niemniej jednak niech każdy z was,
tak miłuje swoją żonę jak siebie samego; a żona niechaj się ze czcią odnosi do
swojego męża ”.
Studiując Przysłów 18:22 nauczy cię, że „każdy, kto znajdzie żonę, znajdzie
coś dobrego i zyska łaskę Pana”. Bóg ustanowił małżeństwo od samego
początku, z Adamem i Ewą, a nie z dwoma lub trzema Ewami. Również nie był
to Adam i Jakub, ale Adam i Ewa. Małżeństwo jest jak Chrystus i Kościół. Na kościół mówi się oblubienica, a
oblubienica nie jest mężczyzną ani panem młodym. KIEDY MĘŻCZYZNA ZNAJDUJE ŻONĘ, BIBLIA MÓWI,
ŻE JEST TO DOBRĄ RZECZĄ I ZYSKUJE PRZYCHYLNOŚĆ PANA. Przeanalizujmy fakty i zobaczmy:
Aby mężczyzna znalazł żonę, potrzebuje boskiej pomocy, ponieważ wszystko, co się świeci, nie jest złotem; także
małżeństwo jest długim okresem zaangażowania i tylko Bóg zna przyszłość. Aby znaleźć żonę, mężczyzna musi
szukać oblicza Boga w celu uzyskania wskazówek i dobrej rady. Małżeństwo jest jak las i nigdy nie wiesz, co możesz
w nim znaleźć. Czasami myślimy, że tak dobrze się znamy; ale sytuacje małżeńskie mogą wydobyć gorsze i lepsze
części ciebie. Dlatego musicie zaangażować Pana w tę podróż od samego początku, aby w tych gorszych i lepszych
czasach móc również wzywać Pana. Małżeństwo to długa podróż i zawsze jest nowa rzecz do nauczenia się; to jak
kontynuowanie edukacji w otoczeniu pracy. Czego szukasz u małżonka? SĄ PEWNE CECHY, KTÓRE MOŻESZ
MIEĆ NA MYŚLI, ALE POWIEM CI, ŻE NIGDY NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ IDEALNEGO PARTNERA,
PONIEWAŻ SAM JESTEŚ PAKIETEM NIEDOSKONAŁOŚCI. Chrystus w was obojgu jest miejscem, w
którym odnajdujecie doskonałość, która jest łaską, którą Bóg daje w kochającym i bojącym się Boga małżeństwie.
Gdy zaczynasz życie małżeńskie, zmiany zaczynają się pojawiać po pewnym czasie. Zęby mogłyby wypaść, głowa
może łysieć, pomarszczona skóra, choroby mogą zmienić dynamikę małżeństwa, przybieramy na wadze i zmieniają
się kształty, a niektórzy z nas chrapią podczas snu. Może się zdarzyć kilka rzeczy, ponieważ małżeństwo jest zarówno
lasem, jak i długą podróżą. KIEDY MIESIĄC MIODOWY SIĘ SKOŃCZY, STRESY ŻYCIOWE SPRAWDZĄ
NASZE POSTANOWIENIE MAŁŻEŃSTWA. ALE PAN POPROWADZI CIĘ I BĘDZIE Z TOBĄ, JEŚLI
WEZWIESZ GO DO MAŁŻEŃSTWA OD SAMEGO POCZĄTKU Z WIARĄ.
MAŁŻEŃSTWO JEST FANTASTYCZNĄ BRONIĄ W RĘKU PANA, JEŚLI ZOSTANIE MU PODDANE.
Przeanalizujmy to w ten sposób. Jeśli małżeństwo jest powierzone Panu, możemy domagać się Jego słowa w
następujących pismach Mat.18:19 oznajmia: „Jeśli dwoje z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie”. Również Mat. 18:20 czytamy: „Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich”. Te dwa przykłady pokazują moc Boga w małżeństwie. Poza obojgiem w zgodzie, jak
mogą ze sobą współpracować. Bóg szuka miejsca jedności, świętości, czystości pokoju i radości; można je łatwo
znaleźć w zobowiązaniu małżeńskim poddanym Bogu. Łatwo i wiernie jest mieć ołtarz rodzinny w małżeństwie,
oddany Jezusowi Chrystusowi; miej takie.
Kto znajdzie żonę, znajdzie coś dobrego. Dobra rzecz ma tutaj związek z wewnętrznymi cechami, które są w niej
ukryte i przejawiają się w małżeństwie. Ona jest skarbem Boga. Ona jest z tobą współdziedzicem królestwa Bożego.
Według Przysłów 31:10-31: „Kto może znaleźć cnotliwą kobietę? Jej cena jest znacznie wyższa niż rubiny. Serce
małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Otwiera
usta z mądrością, na języku jej prawo dobroci. Powstają jej dzieci i nazywają ją błogosławioną; i mąż, ażeby ją
sławić. Z owocu jej rak jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.”
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Kto znajdzie żonę, zyskuje łaskę Pana. Łaska jest czymś, co pochodzi od Pana; dlatego ważne jest, aby zawrzeć
małżeństwo z Panem. Kiedy myślisz o Abrahamie i Locie w chwili, gdy się rozstają, zaczynasz sobie wyobrażać, jaka
łaska ma z tym związek. Abraham powiedział swemu młodemu siostrzeńcowi Lotowi, aby wybrał (Rdz 13:8-13)
między ziemiami przed nimi. Lot mógł się modlić lub nie, zanim wybierze drogę. Idealna łaska działa lepiej w
pokorze. Lot spojrzał na żyzne i nawodnione równiny Jordanu i wybrał ten kierunek. Mógł z pokorą powiedzieć
Abrahamowi jako swojemu wujowi i starszemu od niego, aby najpierw wybrał. W końcu łatwo jest zobaczyć i
przekonać się, jak wiele łask miał Lot idąc ku Sodomie.
W MAŁŻEŃSTWIE WEDŁUG BRATA WILLIAMA M. BRANHAMA, JEŚLI MĘŻCZYZNA POŚLUBI
ZŁĄ ŻONĘ, OZNACZA TO, ŻE ŁASKA BOGA NIE JEST Z TYM CZŁOWIEKIEM. To stwierdzenie
wymaga poważnego myślenia. Modlitwa i pełne poddanie się Panu jest absolutnie ważne, aby uzyskać łaskę Pana.
Łaska oznacza, że Bóg troszczy się o ciebie poprzez twoje posłuszeństwo i miłość do Niego i Jego słowa.
Chrystus zapłacił wielką cenę jako oblubieniec; nie srebrem ani złotem, ale własną krwią. Wiernie obiecał swojej
oblubienicy, że zamierza przygotować miejsce i wróci, by ją zabrać (Jan 14:1-3). Mężczyzna musi być przygotowany
na swoją oblubienicę i dać jej swoje słowo, tak jak Jezus. Pamiętaj, że mąż musi oddać życie za żonę, jak Chrystus za
kościół. Pamiętaj, przez co Chrystus przeszedł, aby zbawić człowieka. Wszyscy, którzy oddają z powrotem Jego
miłość poprzez zbawienie, przyjmują jego zaproszenie do bycia jego oblubienicą. Według Hebrajczyków 12:2-4,
„Patrzymy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala: On to zamiast RADOŚCI, która była przed
nim, przecierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.” Jezus Chrystus poświęcił wiele,
aby wybrać swoją oblubienicę, ale pytanie brzmi: kto jest szczęśliwy, że może być jego oblubienicą? Czas na jego
ślub szybko się zbliża, a każde ziemskie małżeństwo wierzących przypomina o nadchodzącej wieczerzy małżeńskiej
Baranka. Stanie się to wkrótce i wszyscy, którzy są częścią oblubienicy, muszą być zbawieni, przygotowując się do
ślubu w świętości i czystości, pełni oczekiwań, ponieważ Oblubieniec przyjdzie nagle po swoją oblubienicę (Mt 25:
1-10). Bądźcie trzeźwi i gotowi.
Podróż małżeńska ma oczekiwania; witasz nową osobę w swoim życiu i musisz być ostrożny. BEZ WZGLĘDU NA
RÓŻNE POCHODZENIA, UWAGA POWINNA BYĆ NA ICH RELACJI Z JEZUSEM CHRYSTUSEM. NIE
WPRZĘGAJCIE SIĘ Z NIEWIERZĄCYMI W JEDNO JARZMO (2 LIST DO KORYNTIAN 6:14). MY,
WIERZĄCY, ŻYJEMY ŻYCIEM, ABY ZADOWOLIĆ TEGO, KTÓRY ODDAŁ ZA NAS SWOJE ŻYCIE
NA KRZYŻU KALWARII. Jeśli nie jesteś zbawiony, nadal jest możliwość bycia częścią oblubienicy. Wszystko, co
musisz zrobić, to zaakceptować, że Jezus Chrystus narodził się z dziewicy; Bóg przyszedł w formie człowieka i
umarł za ciebie na Krzyżu Kalwarii. W Ewangelii Marka 16:16 powiedział: „kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie
zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony”. Wszystko, czego potrzebujesz, to uwierzyć, że Jezus Chrystus
przelał swoją krew, aby zapłacić i zmyć twoje grzechy. Po prostu wyznaj, że jesteś grzesznikiem i poproś Jezusa
Chrystusa, aby wybaczył ci grzechy i został twoim Panem i Zbawicielem. Ochrzcij się przez zanurzenie w imię Pana
Jezusa Chrystusa i znajdź na spotkania mały kościół wierzący w biblię. Zacznij czytać Biblię codziennie lub lepiej
dwa razy dziennie, zaczynając od Księgi Jana. Proś Pana Jezusa Chrystusa, aby ochrzcił cię Duchem Świętym i
podziel się zbawieniem z rodziną i przyjaciółmi oraz z każdym, kto będzie cię słuchał; to nazywa się to
ewangelizacją. Następnie kontynuuj i przygotuj się do pobrania i wieczerzy małżeńskiej Baranka. Przeczytaj 1
Koryntian 15:51-58 i 1 Tes. 4:13-18 i Obj. 19:7-9. Pozwól mężowi nauczyć się mniej mówić i ćwiczyć, aby być
dobrym słuchaczem dla dobra was obojga.
Małżeństwo wymaga odwagi i zaangażowania, a najważniejsze jest, Boże prowadzenie i błogosławieństwo.
Mężczyzna opuści ojca i matkę (komfort i ochrona) i pójdzie do swojej żony, a oboje będą jednym ciałem.
MĘŻCZYZNA BIERZE TERAZ SWOJĄ NARZECZONĄ ZA SWOJEGO NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA
I POWIERNIKA. ZACZNIJ OD RAZU BYĆ PASTOREM SWOJEGO DOMU. NIEKTÓRZY Z NAS
MOGLI NIE RADZIĆ SOBIE DOBRZE I NAUCZYLI SIĘ NA WŁASNEJ SKÓRZE. BĄDŹ PASTOREM I
DELEGUJ OBOWIĄZKI, ROZPOZNAWAJ INDYWIDUALNE MOCNE I SŁABE STRONY I
WYKORZYSTUJ JE DLA PRZEWAGI RODZINY. Zacznij wcześnie, aby duchowo obramować swój dom, aby
zapewnić udział rodziny w pobraniu i wieczerzy małżeńskiej Baranka. Zacznij teraz, aby ustanowić wzór jedzenia i
poszczenia w rodzinie. Zacznij teraz, aby omówić swoje finanse i kto jest lepszym zarządcą pieniędzy. Wszystko, co
robisz, powinno być z umiarem, jedzenie, wydatki, seks i relacje z innymi członkami rodziny. Pan zajmuje pierwsze
miejsce w waszych życiach, a twój małżonek jest drugi. ZAWSZE ZABIERAJ SWOJE PROBLEMY DO PANA
W MODLITWIE, DYSKUSJACH I WSPÓLNYM BADANIU PISMA ŚWIĘTEGO, ZANIM PÓJDZIECIE
PO POMOC DO JAKIEJKOLWIEK CZŁOWIEKA. Oboje powinniście unikać stresu i zawsze spędzać czas na
wychwalaniu Boga. Bądź komikiem dla swojego małżonka i naucz się wzajemnie rozśmieszać. Bez względu na
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wszystko, nigdy nie używaj negatywnych słów na małżonka. Pamiętajcie, że Chrystus jest głową mężczyzny, a
mężczyzna jest głową żony. Ćwicz dobrą komunikację.
Zanim zapomnę, nigdy nie odmawiaj żywności swojej żony z gniewu i nigdy nie pozwól, by słońce zaszło nad twoim
gniewem. NIECH NIKT NIE BĘDZIE ZA DUŻY, BY POWIEDZIEĆ DRUGIEMU: PRZEPRASZAM,
PAMIĘTAJ, ŻE ŁAGODNA ODPOWIEDŹ UŚMIERZA ZAPALCZYWOŚĆ (PRZYSŁÓW 15:1). Pamiętajcie
o 1 Piotr 3:7. „Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiety. Darzcie
żony czcią jako te które są razem z wami dziedzicami łaski, życia aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom”.
Obj. 19:7 i 9. „Radujmy się i weselmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się
przystroiła. I dano jej oblec bisior lśniący i biały. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! To są prawdziwe słowa Boga”.We czci niech będzie
małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane (Hebrajczyków 13:4). Czy prawdopodobnie będziesz częścią
oblubienicy? Jeśli tak, przygotuj się, wkrótce nadejdzie Oblubieniec. Niech pokój, miłość, łagodność, radość,
cierpliwość, dobroć, wiara, pokorność, wstrzemięźliwość panują w waszym życiu. NIECH TA ŁAGODNA
UŚMIERZAJĄCA ODPOWIEDŹ BĘDZIE TWOJĄ STRAŻĄ W MAŁŻEŃSTWIE.
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