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Wybrałem Ciebie

Jedność w małżeństwie 
wymaga uznania 

współmałżonka jako 
człowieka, poprzez którego 
Bóg zaspokaja doskonale 

moje potrzeby.  

1

Przyjmowanie współmałżonka
jako daru od Boga



Wybrałem Ciebie1

Imię i nazwisko Staż ma³¿eñski Imiona i wiek dzieci Oczekiwania 
co do spotkań

ROZGRZEWKA 15 MINUT



Wybrałem Ciebie

1. Jedną rzeczą, której NIE 
CHCIAŁ(A)BYM zmieniać w 
swoim współmałżonku, jest ... 

2. Jakie są trzy najmocniejsze strony 
twojego współmałżonka i w jaki 
sposób uzupełniają one twoje silne 
i słabe strony?

1

ROZGRZEWKA 15 MINUT



Wybrałem Ciebie

Księga Rodzaju 2,18-23 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



„Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był 
sam; uczynię mu zatem odpowiednia dla niego pomoc”. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki 
podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby 
przekonać się, jak je nazwie. Każde jednak zwierzę, które 
określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak 

mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i 
wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawi, że 
mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął 

jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan 
Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A 

gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta 

będzie się zwała niewiasta, bo ta z mężczyzny została wzięta”. 



Wybrałem Ciebie

A. Potrzeby każdego z nas (Rdz. 2,18)
1. Jaką potrzebę Bóg rozbudził w 

Adamie, której nie była w stanie 
zaspokoić nawet obecność Stwórcy?

2. Jakie potrzeby zaspokaja obecność 
Boga w życiu człowieka?

3. Podajcie kilka prawdopodobnych 
powodów, dla których Bóg uczynił 
Adama „niepełnym”.

4. Podajcie dwa lub trzy powody, dla 
których czujecie się „niepełni” i 
potrzebujecie współmałżonka.

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

B. Świadomość potrzeby (Rdz. 2,19-20)
1. Dlaczego Bóg chciał, by Adam sam 

dostrzegł swoją potrzebę posiadania 
partnera?

2. W czym dzisiaj widzicie swoją 
potrzebę posiadania współmałżonka, 
czego nie dostrzegaliście na 
początku małżeństwa? 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

C. Boże zaspokojenie naszych potrzeb
(Rdz. 2,21-22)

1. Na podstawie Rdz. 2,21-22 wypiszcie 
pięć rzeczy, które Bóg uczynił.
2.Wymieńcie kilka przesłanek, które 
wpłynęły na waszą decyzję poślubienia 
właśnie tej, a nie innej osoby. Jak 
rozpoznawaliście, że „jesteście sobie 
przeznaczeni”? 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie
D. Nasza reakcja na zaspokojenie

potrzeb przez Boga (Rdz.  2,23)
1. Co zrobiła do tego momentu Ewa, 
by zapewnić sobie akceptacje Adama?
Ewa była dla Adama darem od samego 
Boga. Adam wiedział o tym – od razu 
rozpoznał w Ewie tę, która doskonale 
zaspokoi jego potrzeby.
2. Czy przyjmujesz swoją żonę / 
swojego męża jako dar od Boga?
3. Jakie miejsce w życiu każdego z was 
i w waszym małżeństwie zajmuje Bóg? 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
Nikt w małżeństwie nie jest pełny, 
dopóki nie jest naprawdę zjednoczony 
ze swoim, otrzymanym od Boga 
współmałżonkiem. Wiele osób 
przeżywa zmagania w małżeństwie, 
ponieważ nie są świadomi tego, że 
potrzebują swojego współmałżonka.

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie
Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?
Bezwarunkowa akceptacja swojego 
współmałżonka jako Bożego sposobu 
zaspokojenia naszych potrzeb 
uwalnia nasza relacje od presji, która 
powstaje w wyniku akceptacji 
warunkowej – uzależnionej od 
zachowania. Tak jak Ewa nie zrobiła 
nic, by zasłużyć sobie na akceptację 
Adama, tak i my nie musimy starać 
się wypełnić czyjejś listy warunków. I 
podobnie jak Adam potrzebujemy 
przyjmować swojego współmałżonka, 
ufając Temu, który nam ją/jego dał. 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

D. Nasza reakcja na zaspokojenie
potrzeb przez Boga 
U podstaw bezwarunkowego 
przyjęcia przeze mnie mojego 
współmałżonka jako daru od 
Boga jest uczynienie Jezusa 

Chrystusa i Jego Słowa - Pisma 
Świętego - fundamentem życia

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

D. Nasza reakcja na zaspokojenie 
potrzeb przez Boga 
4. Co sprawia, że czasem odrzucamy 
swojego współmałżonka, zamiast go 
przyjmować?
5. Zastanówcie się nad skutkami nie 
przyjmowania swojego współmałżonka.
Opiszcie stan takiego małżeństwa za 
10-20 lat. 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

D. Nasza reakcja na zaspokojenie 
potrzeb przez Boga 
6. Które z poniższych stwierdzeń może-
cie odnieść do swojego małżeństwa?
Słabości w moim współmałżonku ... 
- są dla mnie okazją, by być
potrzebnym (potrzebną).

- są narzędziami, których Bóg używa,
by uczyć mnie, jak mam Mu ufać.

- zmieniają się tylko w klimacie
akceptacji przepełnionej miłością. 

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

Dobre ma³¿eñstwo nie powstaje w 
wyniku znalezienia doskona³ej, 

idealnej osoby, ale dziêki 
pozwalaniu, by Bo¿a doskona³a 
mi³oœæ i akceptacja przep³ywa³a 
przez jedn¹ niedoskona³¹ osobê 
ciebie, do drugiej niedoskona³ej 
osoby twojego wspó³ma³¿onka.

1

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT



Wybrałem Ciebie

Wypisz pięć konkretnych przykładów 
na to, jak, twoim zdaniem, Bóg 
uzupełnił poprzez ciebie twojego 
współmałżonka.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj samodzielnie



Wybrałem Ciebie

Podzielcie się ze sobą tą listą.

1

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj wspólnie



Wybrałem Ciebie

Umów się ze swoim 
współmałżonkiem na spotkanie 

za kilka dni.

Dzień . . . . . . . . . . . . . . . 
Godzina . . . . . . . . . . . . .
Miejsce . . . . . . . . . . . . . .

1

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Idziemy na randkę!



Wybrałem Ciebie

1. Zapisz w formie listu do swego 
współmałżonka odpowiedzi na 
poniższe pytania:
a) Jakie twoje cechy były dla mnie 
najbardziej atrakcyjne, kiedy się 
spotkaliśmy?

1

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie



Wybrałem Ciebie

b) Czy akceptuje ciebie taką/takim, 
jaką/jakim jesteś? Co jest mi trudno 
zaakceptować?
c) Czy ty akceptujesz mnie 
takim/taką, jakim/jaką jestem 
naprawdę? W jakich dziedzinach 
odczuwam, że mnie nie akceptujesz? 
Jakie wywołuje to we mnie uczucia?

1

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie



Wybrałem Ciebie

2. Pomódl się osobiście do Boga:
a) Wyznaj Bogu jako grzech wszelkie 
odrzucenie, wycofanie się czy 
rozgoryczenie w stosunku do 
współmałżonka. Podziękuj Bogu za 
Jego przebaczenie i oczyszczenie 
krwią Chrystusa.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, (Bóg) jako wierny i 
sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z 
wszelkiej nieprawości.  (1 J. 1,9)

1

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie



Wybrałem Ciebie

b) Przez wiarę zobowiąż się przed 
Bogiem, że będziesz przyjmował 
swojego współmałżonka jako dar od 
Stwórcy. Pamiętaj, by napisać o tym 
zobowiązaniu w swoim liście do 
współmałżonka.
c) Zobowiąż się przed Bogiem, że 
zaufasz Jemu co do słabości swojego 
współmałżonka oraz że jesteś gotowy 
uczyć się kochać go bezwarunkową 
miłością (niezależnie od jego 
zachowania). Pamiętaj, by napisać o 
tym zobowiązaniu w swoim liście.

1

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie



Wybrałem Ciebie

1. Podzielcie się swoimi listami i 
porozmawiajcie na ich temat.
2. Powiedzcie swojemu 
współmałżonkowi o zobowiązaniach, 
które podjęliście przed Bogiem 
podczas czasu osobistej modlitwy.
3. Zakończcie rozmowę na ten temat, 
dziękując Bogu we wspólnej 
modlitwie za siebie nawzajem. 

1

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie



Wierni Przymierzu
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Biorę sobie Ciebie

Mężczyźni i kobiety różnią się 
od siebie. Z różnic tych wynikają
szczególne potrzeby kobiety, do 

których zaspokajania został 
powołany wyłącznie mąż. Z tych 

różnic wynikają szczególne 
potrzeby mężczyzny, do których 
zaspokajania została powołana 

wyłącznie żona.

Zaspokajanie szczególnych 
potrzeb żony i męża

2



Biorę sobie Ciebie

Żony, powiedzcie, jakie według was są 
szczególne potrzeby kobiet?
W czasie dyskusji wybierzcie trzy 
najważniejsze z nich.
Mężowie, słuchajcie uważnie!
Wszyscy notujcie!
Trzy najważniejsze potrzeby kobiet to:
1.
2.
3. 

ROZGRZEWKA 15 MINUT

2



Biorę sobie Ciebie

Mężowie – jakie są wasze szczególne 
potrzeby jako mężczyzn?
W czasie dyskusji wybierzcie trzy 
najważniejsze z nich.
Żony, słuchajcie uważnie!
Wszyscy notujcie!
3 najważniejsze potrzeby mężczyzn to:
1.
2.
3. 

ROZGRZEWKA 15 MINUT

2



Biorę sobie Ciebie

A. Czego najbardziej potrzebują kobiety?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

Mężowie, miłujcie żony i nie 
okazujcie im rozjątrzenia!

(List do Kolosan 3,19)



Biorę sobie Ciebie
Jak kochać żonę we właściwy sposób? 

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

Jezus Chrystus Wzorem



„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go 

uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 
towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić 
przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający 

skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz 
aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni 
miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto 

miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież 
nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego 

ciała, lecz (każdy) je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus – Kościół.”

List do Efezjan 5,25-29



Biorę sobie Ciebie
Jak kochać żonę we właściwy sposób? 

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

1. Pierwszy sposób
Co było celem poświecenia 
Chrystusa dla Kościoła? (w.26-27)
Co powinno być celem poświecenia 
męża dla żony?
Jaką Chrystus miał postawę?
(przeczytaj List do Filipian 2,3-7 i 
Ew. Św. Mateusza 20,28)
Jaka powinna więc być postawa 
męża wobec żony?



Biorę sobie Ciebie
Jak kochać żonę we właściwy sposób? 

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

2. Drugi sposób
W wersecie 29 są dwa ważne słowa 
odnoszące się do tego sposobu. Wpisz 
je poniżej.
___________ – oznacza utrzymywać, 
zaspokajać potrzeby bytowe
____________ – oznacza chronić, 
opiekować się, dbać 



Biorę sobie Ciebie

Szczególna potrzeba kobiety, jaką 
jest potrzeba miłości, musi zostać 
zaspokojona poprzez jej męża we 
właściwy sposób, który polega na:
– poświęcaniu się dla niej i przez to 
danie jej szansy rozwoju,
– zapewnieniu jej poczucia bezpie-
czeństwa przez ochronę, opiekę oraz 
zaspokojenie jej potrzeb bytowych.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2



Biorę sobie Ciebie

B. Czego najbardziej potrzebują mężczyźni?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

W końcu więc niechaj również 
każdy z was tak miłuje swą żonę 

jak siebie samego. A żona 
niechaj ze czcią się odnosi do 

swojego męża. 
(List do Efezjan 5,33) 



Biorę sobie Ciebie
Znaczenie szacunku dla mężczyzny

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

Męża poczucie własnej wartości i 
męskości jest często bardzo kruche, 
a szacunek do samego siebie łatwo 
ulega zachwianiu. Ich obraz własnej 
osoby jest związany z pracą i z żoną. 
Okazywanie przez żonę względów 

swojemu mężowi jest dla niego źródłem, 
z którego może czerpać szacunek dla 
samego siebie. 



Biorę sobie Ciebie
Właściwe sposoby okazywania mężowi 

szacunku

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

1. Pierwszy sposób – postawa i słowa
Żona może być koroną dla swojego 
męża lub „próchnicą (jego) kości”.
Księga Przysłów 12,4a; 31,10-12, 23.
Żony, jakie słowa powinni słyszeć od 
was wasi mężowie?
Księga Przysłów 16,24.



Biorę sobie Ciebie
Właściwe sposoby okazywania mężowi 

szacunku

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

2

2. Drugi sposób
Niewiele jest rzeczy tak ważnych dla 

mężczyzny, jak okazywanie mu 
przez żonę zainteresowania w sferze 
seksualnej. Przywracają one męż-
czyźnie wiarę w siebie –
utwierdzają go w jego poczuciu 
męskości.

Pieśń nad Pieśniami 7,11-13.



Biorę sobie Ciebie

1. Żono, napisz dwie rzeczy, które 
twój mąż robi lub zrobił, a co 
sprawiło, że czujesz się kochana.
2. Mężu, wymień jedną dziedzinę, w 
której mógłbyś się poprawić, aby 
twoja żona bardziej odczuła twoją
miłość.
3. Podzielcie się ze sobą wnioskami, 
do jakich doszliście.

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj wspólnie

2



Biorę sobie Ciebie

4. Żono, pamiętaj, że szczególna 
potrzeba mężczyzny, jaką jest 
potrzeba szacunku, powinna zostać 
zaspokojona przez jego żonę. Jej 
szacunek do męża powinien być 
okazywany przez:
– wspieranie, zachęcanie, poważanie
i docenianie,

– okazywanie mu zainteresowania w
sferze fizycznej.

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj wspólnie

2



Biorę sobie Ciebie

Umów się ze swoim 
współmałżonkiem na spotkanie 

za kilka dni.

Dzień . . . . . . . . . . . . . . . 
Godzina . . . . . . . . . . . . .
Miejsce . . . . . . . . . . . . . .

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Idziemy na randkę!

2



Biorę sobie Ciebie

Wypełnij zadania, zaznaczając 
odpowiednie liczby oraz dodając 
swoje wyjaśnienia.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
rzadko      czasem      zawsze

Jeśli w jakiejś dziedzinie widzisz jakiś 
problem, przedstaw proponowane 
przez siebie rozwiązanie. 



Biorę sobie Ciebie

Miłość mojego męża sprawia, że...
a) ...doświadczam poświęcania się 
dla mnie, dbania o moje dobro.
b) ...mogę się rozwijać i staję się tym 
wszystkim, do czego powołał mnie 
Bóg.
c) ...czuję się bezpieczna, otoczona 
opieką, a moje potrzeby są zaspoka-
jane.ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Żono!

2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
rzadko      czasem      zawsze



Biorę sobie Ciebie

Dzięki szacunkowi okazywanemu mi 
przez żonę...
a) ...czuję się poważany i doceniany 
jako mężczyzna.
b) ...czuję się wspierany i zachęcany 

jako mężczyzna.
c) ...czuję się fizycznie utwierdzony w 
swoim poczuciu męskości.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Mężu!

2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
rzadko      czasem      zawsze



Biorę sobie Ciebie

1. Zacznijcie od wspólnego przeczy-
tania Listu do Efezjan 4,29-32.
2. Przedstawcie wykonane przez 
siebie zadania w taki sposób, aby nie 
były to pretensje, ale próba omówie-
nia – przy pozytywnym nastawieniu –
dziedzin związanych ze sposobami 
zaspokajania przez was wzajemnych 
potrzeb.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie

2



Biorę sobie Ciebie

3. Zdecydujcie wspólnie, które z 
dziedzin wymagają najpilniejszej 
uwagi. Potem ustalcie jeden prakty-
czny krok, który każde z was może 
wykonać, aby lepiej zaspokoić tę 
potrzebę.
4. Zwróćcie uwagę na to, abyście byli 
zgodni co do planowanego kroku i 
sposobu jego realizacji.
5. Zakończcie modlitwą, powierzając 
wasze plany Bogu.ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie

2



Wierni Przymierzu

3

3





Miłość i wierność

W małżeństwie często trudno 
jest utrzymać prawdziwą 

miłość. Zrozumienie czym jest 
miłość Boża, może pomóc 

nam w utrzymaniu i 
wyrażaniu prawdziwej miłości 

naszym współmałżonkom.

Utrzymywanie prawdziwej miłości 
w małżeństwie

3



Miłość i wierność

1. Jakie synonimy kojarzą ci się 
ze słowem miłość?

• W jaki konkretny sposób 
ludzie okazują sobie miłość?

ROZGRZEWKA 15 MINUT

3



Miłość i wierność
A. Co dzieje się z miłością?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

Czy jesteście małżeństwem od kilku 
miesięcy, czy też od wielu lat, jedno 
jest pewne: wasze małżeństwo się 
zmienia. Każda relacja małżeńska 
wraz z upływem lat podlega zmianom 
– często w sposób, który trudno nam 
zrozumieć.





Miłość i wierność
A. Co dzieje się z miłością?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

1. Jak myślisz, z jakich powodów 
zadowolenie z małżeństwa jest 
największe na samym jego 
początku?
2. Dlaczego zadowolenie wkrótce 
potem zmniejsza się tak 
gwałtownie?



Miłość i wierność
A. Co dzieje się z miłością?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

3. Małżonkowie zwykle twierdzą, 
że dzieci są „radoscią ich życia”. 
Jednak często zadowolenie z 
małżeństwa jeszcze bardziej 
spada własnie w okresie 
wychowywania dzieci. 
Dlaczego tak się dzieje?



Miłość i wierność
A. Co dzieje się z miłością?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

4. Jak praca i kariera zawodowa 
oddziałują na poziom 
zadowolenia z małżeństwa?

5. Dlaczego zadowolenie z 
małżeństwa wzrasta w 
późniejszych latach?



Miłość i wierność
B. Rozdział o miłości

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

1 List do Koryntian 13,1-7:



„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 
miał,stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie 
tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, 

iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym 
niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic 

mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 

szuka poklasku, nie unosi się pychą;nie jest bezwstydna, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z 
prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 

pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. ”



Miłość i wierność
B. Rozdział o miłości

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

1. Jaką wartość Bóg przypisuje 
miłości?

2. Jak ten fragment może się 
odnosić do małżeństwa?



Miłość i wierność
C. Zagrożenia dla miłości w małżeństwie

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

Zagrożenie 1:
Błędne pojęcie tego, czym jest miłość

Na ile realistyczne są związki między 
kobietą i mężczyzną pokazywane 
zazwyczaj w środkach masowego 
przekazu? Jak wygląda rzeczywistość?



Miłość i wierność
C. Zagrożenia dla miłości w małżeństwie

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

Zagrożenie 2:
Nasze samolubstwo i egoizm

Jak praktycznie egoizm może wpły-
wać na związek małżeński w różnych 
jego sferach (w praktycznym wyraża-
niu miłości, w podziale obowiązków 
domowych, wykorzystaniu wolnego 
czasu itp.)? 



Miłość i wierność
C. Zagrożenia dla miłości w małżeństwie

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

Zagrożenie 3:
Rutyna

W jaki sposób rutyna może niszczyć 
związek? 

Jak można jej przeciwdziałać? 



Miłość i wierność
D. Prawdziwa miłość jest czysta

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

Jakie przesłanie niosą następujące 
fragmenty: Hbr.13:4; 1Ts.4:3-4 ? 
Co może pobudzać w nas 
niemoralne myśli? 
Co konkretnie robisz, by zapobiec 
narażeniu się na te pokusy? 



Miłość i wierność
D. Prawdziwa miłość jest czysta

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

3

Seksualna niemoralność 
jest formą nieprawości i 
nieprawdy, która niszczy 

miłość małżeńską.



Miłość i wierność

1. Przeczytajcie po cichu opis 
miłość Boga do nas 1Kor. 13:4-7   
2. Zaznaczcie w tym 
fragmencie dwie lub trzy cechy 
miłości, których rozwój 
chcielibyście zobaczyć w 
waszym małżeństwie.
3. Podzielcie się tym, co każde 
z was zaznaczy³o.

PODSUMOWANIE 15 MINUT

3



Miłość i wierność

1. Przeczytajcie po cichu opis 
miłość Boga do nas 1Kor. 13:4-7   

2. Zaznaczcie w tym fragmencie 
dwie lub trzy cechy miłości, 
których rozwój chcielibyście 
zobaczyć w waszym małżeństwie.

PODSUMOWANIE 15 MINUT

3

Wykonaj samodzielnie



Miłość i wierność

Podzielcie się tym, co każde z was 
zaznaczyło.

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj wspólnie

3



Miłość i wierność

Umów się ze swoim 
współmałżonkiem na spotkanie 

za kilka dni.

Dzień . . . . . . . . . . . . . . . 
Godzina . . . . . . . . . . . . .
Miejsce . . . . . . . . . . . . . .

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Idziemy na randkę!

3



Miłość i wierność

1. Napisz, w jaki sposób twoi rodzice 
okazywali sobie miłość?
2. Spójrz na wykres poziomu zadowolenia 
z małżeństwa i oceń w skali od 0 do 5 
a) Na jakim etapie znajduje się obecnie 
twoje małżeństwo?
b) Jakie wyzwania i trudności napotykasz 
obecnie w swoim związku?
c) Jak oceniasz poziom swojego 
zadowolenia z małżeństwa i z miłości 
wyrażanej sobie nawzajem?ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

3



Miłość i wierność

3. Które z zagrożeń miłości najbardziej 
wpływają obecnie na twoje małżeństwo?

Oceń je w skali od 0 do 5. 

Błędne pojęcie miłości...........

Samolubstwo...........

Rutyna ...........

4. Jak sądzisz, jeżeli nie zmienisz nic w 
sposobie, w jaki wyrażasz miłość swojemu 
współmałżonkowi, co może stać się z 
waszym związkiem w przeszłości? ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

3



Miłość i wierność

1. Podzielcie się odpowiedziami na 
pytania zadane w części „Wykonaj 
samodzielnie”.
Mówcie po kolei i notujcie, co mówi wasz 
współmałżonek.

2. Pomyślcie o przyszłości. Napiszcie, 
jak chcielibyście, aby wasze 
małżeństwo wyglądało za 15 lat.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie

3



Miłość i wierność

3. Co powinniście jako małżeństwo 
robić inaczej, żeby zacząć zbliżać się 
do obrazu, jaki nakreśliliście. 
Podajcie trzy, cztery propozycje.

4. Zakończcie wspólną modlitwą, 
dziękując Bogu za możliwość 
rozmowy i okazję do doskonalenia 
waszej miłości.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie

3



Wierni Przymierzu

4

3





Uczciwość małżeńska

Porozumiewanie się 
na poziomie 

pełnej otwartości

Uczciwość małżeńska czyli…

4



Uczciwość małżeńska

1. Wybierzcie wspólnie trzy słowa, 
które, waszym zdaniem, najlepiej 
oddają znaczenie słowa „otwartość”.

2. Większość osób zawiera związek 
małżeński, żywiąc nadzieję, że będą 
wobec siebie otwartymi. Jakimi 
sposobami ta nadzieja jest w wielu 
związkach niweczona? Dlaczego tak 
się dzieje?

ROZGRZEWKA 15 MINUT

4



Uczciwość małżeńska

Poziom pierwszy – porozumiewanie 
się jest ograniczone do banałów, 
frazesów, pozdrowień.
Poziom drugi – porozumiewanie się 
na tym poziomie polega na wymianie 
informacji, faktów i ewentualnej 
dyskusji o nich.
Poziom trzeci – porozumiewanie się 
na tym poziomie polega na 
przedstawianiu swoich opinii i myśli.ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

A. Poziomy porozumiewania się



Uczciwość małżeńska

Poziom czwarty – porozumiewanie 
się obejmuje sferę uczuć i emocji.
Poziom piąty – porozumiewanie się 
na tym poziomie zakłada pełną 
otwartość wobec drugiej osoby, 
dzielenie się całą głębią swojej osoby, 
sprawami najtrudniejszymi, 
najbardziej intymnymi, nadziejami, 
obawami, dążeniami, rozczarowaniami, 
marzeniami, udrękami.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

A. Poziomy porozumiewania się



Uczciwość małżeńska

1. Wykorzystując zdobyte 
informacje, oceń i zaznacz w 
tabeli, na jakim poziomie ty i twój 
współmałżonek porozumiewacie 
się ze sobą najczęściej.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

A. Poziomy porozumiewania się
Wykonaj samodzielnie



Poziom
komunikowania się Treść Zakres

dzielenia się
Ocena

ja on/
ona

Poziom pierwszy Banały Brak dzielenia się

Poziom drugi Fakty Dzielenie się tym,
co wiesz

Poziom trzeci Opinie Dzielenie się tym,
co sądzisz

Poziom czwarty Uczucia Dzielenie się tym,
co czujesz

Poziom piąty Pełna otwartość Dzielenie się tym,
kim jesteś

Oceń i zaznacz w tabeli, na jakim poziomie ty i twój 
współmałżonek porozumiewacie się ze sobą najczęściej.

Wykonaj samodzielnie



Uczciwość małżeńska

2. Co mógłbyś zrobić, aby osiągnąć 
większą otwartość w porozumie-
waniu się ze współmałżonkiem?

3. Co mógłby zrobić twój współ-
małżonek, aby osiągnąć większą 
otwartość w porozumiewaniu się 
z tobą?

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

A. Poziomy porozumiewania się
Wykonaj samodzielnie



Uczciwość małżeńska

Poinformujcie się wzajemnie o 
waszych wnioskach

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

A. Poziomy porozumiewania się
Wykonaj wspólnie



Uczciwość małżeńska

KROK PIERWSZY: Zacznij od 
otwartości wobec Boga.

KROK DRUGI: Podejmij wysiłek 
stworzenia w swoim małżeń-
stwie atmosfery miłości, 
oddania i wybaczania.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

B. Cztery kroki w kierunku otwartości



Uczciwość małżeńska

KROK TRZECI: Doceń 
współmałżonka, gdy przyjmuje 
on postawę otwartości wobec 
ciebie.

KROK CZWARTY: Regularnie 
módlcie się razem .

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

B. Cztery kroki w kierunku otwartości



Uczciwość małżeńska

Miłość, oddanie i wybaczanie 
stwarza między małżonkami 

atmosferę do porozumiewania się 
na poziomie pełnej otwartości.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

B. Cztery kroki w kierunku otwartości



Uczciwość małżeńska

Jakie rady daje Księga Przysłów 
osobom, które chcą być otwartymi 
wobec współmałżonka? 
W gadulstwie nie uniknie się grzechu, kto 
powściąga swe wargi – rozsądny. (10:19)
Plotka bywa jak pchnięcie mieczem, a język 
mądrych staje się lekarstwem. (12:18)
Wargi niemądrego prowadzą do kłótni, jego 
usta wołają o razy. (18:6)

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

C. Ograniczanie otwartości



Uczciwość małżeńska

Niech nie wychodzi z waszych ust 
żadna mowa szkodliwa, lecz tylko 
budująca, zależnie od potrzeby, by 
wyswiadczała dobro słuchającym.

(List do Efezjan 4:29)

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

4

C. Ograniczanie otwartości

Aby korzystać z przywileju 
otwartości, musisz kontrolować 

swoje wypowiedzi.



Uczciwość małżeńska

1. Czego nauczyłeś się na tym 

spotkaniu?

2. Co chciałbyś zastosować w swoim 

życiu?

PODSUMOWANIE 15 MINUT

4



Uczciwość małżeńska

Umów się ze swoim 
współmałżonkiem na spotkanie 

za kilka dni.

Dzień . . . . . . . . . . . . . . . 
Godzina . . . . . . . . . . . . .
Miejsce . . . . . . . . . . . . . .

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Idziemy na randkę!

4



Uczciwość małżeńska

1. W jaki sposób twój współmałżonek 
może ci pomóc w byciu bardziej 
otwartym wobec niego? 

2. Opisz ostatnią sytuację, w której 
doświadczyłeś ograniczenia swojej 
otwartości z współmałżonka. Czy 
jesteś gotów zaryzykować i raz 
jeszcze się otworzyć?

3. Jakie praktyczne działania możesz 
podjąć, aby zacząć tworzyć 
atmosferę otwartości w waszym 
małżeństwie („Cztery kroki”). 
Zapisz je!ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

4



Uczciwość małżeńska

1. Podzielcie się swoimi odpowie-
dziami.

2. Jeśli jesteście gotowi, porozma-
wiajcie o sytuacjach, gdzie 
otwartość była ograniczona.

3. Jakie szczególne kroki powinniście 
podjąć, aby inspirować przejrzy-
stość w waszym małżeństwie?

4. Pomódlcie się razem o wrażliwość i 
pełne miłości porozumiewanie się. ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie

4



Wierni Przymierzu

5

3





Nie opuszczę Cię

W oddzieleniu poczucia 
własnej wartości od osiągnięć 
pomaga zgoda współmałżonka 
na ryzyko poniesienia porażki.

Wytrwam mimo ryzyka porażki

5



Nie opuszczę Cię

Podzielcie się z grupą odpowiedzią na 
jedno z wybranych przez siebie pytań:

a) Gdybyś wiedział, że na pewno ci się
powiedzie (a koszt nie miałby zna-

czenia), które ze swoich marzeń
chciałbyś zrealizować?

b) Jakie przedsięwzięcie w twoim 
życiu skończyło się zupełnym 
niepowodzeniem?ROZGRZEWKA 15 MINUT

5



Nie opuszczę Cię

1. W jakich dziedzinach ludzie 
najczęściej doświadczają porażek?
2. Dlaczego boimy się porażek?
3. W jaki sposób obawa przed 
porażką wpływa na poczucie 
własnej wartości danej osoby? 
4. Jaki był w naszych rodzinach 
stosunek do niepowodzeń i porażek 
w okresie, gdy dorastaliśmy? Jaki 
wpływ ma to obecnie na nas?ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

A. Jaki wpływ wywiera niepowodzenie? 



Nie opuszczę Cię

Co jest naprawdę ważne w życiu 
według Pisma Świętego?
Pan jednak rzekł do Samuela: „Nie 
zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki 
wzrost, gdyż nie odsunąłem go, nie tak 
bowiem, jak człowiek widzi (widzi Bóg), 
bo człowiek widzi to, co dostępne dla 
oczu, a Pan widzi serce”. (1Sam.16,7)
Starajcie się naprzód o królestwo (Boga) 
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. (Ew. Mateusza 6,33)

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

B. Spojrzenie na porażkę



Nie opuszczę Cię

Dwie kategorie porażki :
- Porażka, która jest grzechem 
(nieposłuszeństwo, kłamstwo, 
niemoralność, pożądanie, chciwość, 
brak opanowania itp.).
- Porażka, która nie jest grzechem 
(utrata pracy, pomyłka, wypadek 
samochodowy, nieporozumienie, 
zgubienie czegoś itp.)

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

B. Spojrzenie na porażkę



Nie opuszczę Cię

Każdy grzech jest porażką, ale 

nie każda porażka jest grzechem.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

B. Spojrzenie na porażkę



Nie opuszczę Cię

Przypowieść o synu 
marnotrawnym 

Ew. Łuk. 15,11-32 

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która jest grzechem



Nie opuszczę Cię

Niech każde z was poprosi 
współmałżonka (w ramach 
ćwiczenia „teoretycznie”) o 
przebaczenie, używając słów:
Proszę, wybacz mi/przepraszam cię 
i proszę o wybaczenie.
A druga osoba niech odpowie: 
Wybaczam ci.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która jest grzechem
Wykonaj wspólnie



Nie opuszczę Cię

Co jest ważne kiedy staram się o 
przebaczenie:
– przyjmij odpowiedzialność za swoje złe

czyny,

– uznaj swój błąd i pokornie poproś
skrzywdzoną osobę o przebaczenie,

– podejmij działanie prowadzące do
zmiany swojego postępowania i/lub
wynagrodzenia straty.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która jest grzechem



Nie opuszczę Cię

Pozwalając swojemu współmał-
żonkowi na podejmowanie 
przedsięwzięć, które mogą 
zakończyć się porażką, pomożesz 
mu oddzielić poczucie własnej 
wartości od osiągnięć.

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która NIE jest grzechem



Nie opuszczę Cię

Zgoda na ryzyko porażki:
1. Zapewniaj współmałżonka o 

swoim oddaniu, lojalności i miłości 
niezależnie od efektów jego 
działań (1Jn.4:18).

2. Przypominaj swojemu 
współmałżonkowi, że jego wartość 
nie zależy od tego, co robi, ale od 
tego, kim jest (Efezjan 1:13-14).

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która NIE jest grzechem



Nie opuszczę Cię

Zgoda na ryzyko porażki:
3. Przypominaj małżonkowi, że Bóg 

sprawuje nad wszystkim kontrolę i 
współdziała dla naszego dobra 
(Rzym. 8:28).

4. Razem ze współmałżonkiem 
dziękuj Bogu za wszystko, co 
spotyka was w życiu (1Tes. 5:18).

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która NIE jest grzechem



Nie opuszczę Cię

Zgoda na ryzyko porażki:
5. Zachęcaj współmałżonka do tego, 

aby nie upadał na duchu, kiedy 
w czymś mu się nie wiedzie

(Ks. Przysłów 24:16; Gal. 6:9).

ZBADANIE TEMATU 60 MINUT

5

Porażka, która NIE jest grzechem



Nie opuszczę Cię

1. Które z pięciu wymienionych wyżej 
postaw są mocną stroną twojego 
współmałżonka? Podaj konkretne 
przykłady.

2. Które z tych postaw powinieneś 
rozwijać w sobie, aby pomóc 
współmałżonkowi?

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj samodzielnie

5



Nie opuszczę Cię

Podzielcie się ze sobą waszymi 

przemyśleniami. 

PODSUMOWANIE 15 MINUT

Wykonaj wspólnie

5



Nie opuszczę Cię

Umów się ze swoim 
współmałżonkiem na spotkanie 

za kilka dni.

Dzień . . . . . . . . . . . . . . . 
Godzina . . . . . . . . . . . . .
Miejsce . . . . . . . . . . . . . .

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Idziemy na randkę!

5



Nie opuszczę Cię

1. Wymień kilka sytuacji, w których 
nie powiodło ci się lub 
uważałaś/uważałeś się za 
„nieudacznika”.

2. Czy prześladuje cię strach przed 
porażką? Jeśli tak, to w jakich 
dziedzinach najbardziej się jej 
obawiasz?

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

5



Nie opuszczę Cię

3. Po czym twój współmałżonek może 
poznać, że w danej sytuacji kieruje 
tobą strach przed porażką?

4. Jak myślisz, czy twój 
współmałżonek akceptuje cię 
niezależnie od tego, czy odnosisz 
sukcesy, czy też porażki? W jaki 
sposób to wyraża?

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

5



Nie opuszczę Cię

5. Czy z powodu obawy przed 
porażką masz tendencję do 
odkładania na później tego, co 
powinieneś zrobić teraz? Jak twój 
współmałżonek może pomóc ci 
przezwyciężyć tę słabość? 

6. W jaki sposób Pierwszy List św. 
Piotra Apostoła 4,8 odnosi się do 
niepowodzeń twoich i twojego 
współmałżonka?

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie

5



Nie opuszczę Cię

8. Zaznacz dwa lub trzy punkty, które 
opisują to, czego najbardziej potrzebujesz 
od współmałżonka.
a) Zapewniał mnie o swoim oddaniu i 
miłości niezależnie od tego, co robię.
b) Przypominał mi, że moja wartość nie 
zależy od tego, co robię, ale kim jestem.
c) Przypominał mi, że Bóg sprawuje nad 
wszystkim kontrolę.
d) Dziękował ze mną Bogu za wszystko.
e) Zachęcał abym nie upadał na duchu.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj samodzielnie
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Nie opuszczę Cię

1. Przeczytajcie i przedyskutujcie to, 
co każde z was napisało.

2. Módlcie się razem. Podziękujcie 
Bogu za to, że pozwala wam 
doświadczać niepowodzeń. 
Dziękujcie Mu, że za sprawą mocy 
Ducha Świętego możecie wspierać 
się wzajemnie nawet w sytuacjach, 
w których ponosicie porażki.

ZASTOSOWANIE 60 MINUT

Wykonaj wspólnie
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