Przysięga – Tydzień 4
Przysięga czystości
Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się
jednym ciałem. (25) A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Rodzaju
2:24-25
wstydzić się: buwsh – czuć wstyd; czuć się bezwartościowym.
Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i
zrobili sobie przepaski... Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?
(10) A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem
nagi, dlatego skryłem się. Rodzaju 3:7; 9-10
Tajemnice są wrogiem intymności
Przysięgi
Przysięga 1: Przyrzekam, że Bóg będzie zawsze moim numerem jeden, a mój małżonek
– numerem dwa.
Przysięga 2: Przyrzekam, że zawsze będę zabiegał o mój numer dwa.
Przysięga 3: Przyrzekam, że nasze małżeństwo to zawsze będziemy „my”, a nie „ja”.
Przysięga 4: Przyrzekam, że będę się tobie zwierzać i nie będę się przed tobą chować.

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie
jako dzieci światłości, (9) bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i
prawda. (10) Dochodźcie tego, co jest miłe Panu (11) i nie miejcie nic wspólnego z
bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Efezjan 5:8-11
A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród
was, jak przystoi świętym... Efezjan 5:3
Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. (28) A Ja wam powiadam, że każdy
kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.
Mateusza 5:27:28
Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie
pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało
pójść do piekła. Mateusza 5:29
Daleko od niej chodź swoją drogą i nie zbliżaj się do drzwi jej domu... Przysłów 5:8

W jaki sposób mogę zachować czystość?
Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.
(10) Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich! (11) W sercu
moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Psalm 119:9-11
Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje
miłosierdzia. Przysłów 28:13
Pytania do dyskusji
•

W jaki sposób tajemnice i wstyd działają na związek? Czy doświadczyłeś tego w
swoim życiu?

•

Opowiedz o sytuacji, w której przezwyciężyłeś jakąś tajemnicę. W jaki sposób to na
ciebie wpłynęło?

•

Pastor Craig mówił o trzymaniu się z dala od „linii grzechu”. Gdzie dla ciebie
znajduje się ta linia? Co robisz, aby trzymać się od niej z daleka?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z
przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok

