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Zanim rozpoczniecie
Gratulujemy wam, ¿e zdecydowaliœcie siê zainwestowaæ czas i energiê w swoje
ma³¿eñstwo! Ufamy, ¿e biblijne prawdy zawarte w spotkaniach z zeszytu Wierni
przyrzeczeniu, wp³yn¹ pozytywnie na wasze ¿ycie. Dziêki spotkaniom odkryjecie te¿
pewnie na nowo starych znajomych, pog³êbicie przyjaŸñ z innymi ma³¿eñstwami.
¯yczymy wam, aby udzia³ w tych spotkaniach by³ dla was wspania³¹ przygod¹!

Uwagi dla prowadz¹cych grupê
1. Dodatkowe kopie zeszytu Wierni przyrzeczeniu mo¿na zamówiæ, dzwoni¹c pod numer:
(22) 648 98 18, poprzez pocztê elektroniczn¹: rnz@rnz.org.pl lub na stronie:
www.sluzbarodzinie.pl.
Mo¿na równie¿ kserowaæ lub wydrukowaæ z Internetu, jednak prosimy, aby czyniæ to tylko
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
– kopie s¹ u¿ywane w celach niekomercyjnych,
– materia³ów tych nie umieszcza siê w produktach na sprzeda¿,
– kopie nie bêd¹ sprzedawane.
2. Wierni przyrzeczeniu zredagowano na podstawie piêciu istniej¹cych ju¿ serii spotkañ
w celu pokazania ró¿nych tematów do dyskusji dla ma³¿eñstw.
3. Bêdziecie „poœrednikami”, którzy zachêcaj¹ ludzi, aby zastanawiali siê i odkrywali, co
mówi Pismo Œwiête, a tak¿e pomagaj¹ cz³onkom grupy, aby dobrze siê czuli i czuwaj¹ nad
przebiegiem spotkania. Waszym zadaniem jest stworzenie otwartego, przyjaznego
œrodowiska, w którym ma³¿eñstwa akceptuj¹ siê nawzajem. Przed ka¿dym spotkaniem
zachêcamy do przejrzenia notatek (s. 60-71), aby byæ dobrze przygotowanym do jego prowadzenia.
4. Cz³onkowie grupy musz¹ siê podporz¹dkowaæ trzem zasadom:
– nie mów niczego, co wprawi twojego ma³¿onka w zak³opotanie,
– mo¿esz nie odpowiadaæ na jakieœ pytania, jeœli nie chcesz,
– wype³nij ze swoim wspó³ma³¿onkiem „Zadanie na randkê” przed ka¿dym kolejnym spotkaniem.
5. Ka¿de spotkanie nale¿y rozpoczynaæ i koñczyæ punktualnie. Równie wa¿ne jest, aby
ma³¿eñstwa zobowi¹za³y siê wzi¹æ udzia³ we wszystkich piêciu spotkaniach i wype³nia³y
„Zadania na randkê”.
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6. Przeczytajcie dodatkowe wskazówki dla prowadz¹cych (s. 54-59):
– Jak prowadziæ spotkania?
– Jak zapraszaæ innych do uczestnictwa w spotkaniach?
– Jak zorganizowaæ opiekê dla dzieci?
– Jak zainicjowaæ spotkania w waszym koœciele?
– Jak odpowiadaæ na najczêœciej zadawane pytania?

ZANIM ROZPOCZNIECIE
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Spotkanie pierwsze

Wybra³em Ciebie! Wybra³am Ciebie!
Przyjmowanie wspó³ma³¿onka
jako daru od Boga
Jednoœæ w ma³¿eñstwie wymaga
uznania wspó³ma³¿onka jako cz³owieka,
poprzez którego Bóg zaspokaja
doskonale moje potrzeby.

15 MINUT

ROZGRZEWKA

Imiê i nazwisko

Sta¿ ma³¿eñski Imiona i wiek dzieci

Oczekiwania
co do spotkañ

1. Jedn¹ rzecz¹, której NIE CHCIA£BYM/NIE CHCIA£ABYM zmieniaæ
w swoim wspó³ma³¿onku, jest ...
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2. Jakie s¹ trzy najmocniejsze strony twojego wspó³ma³¿onka i w jaki sposób uzupe³niaj¹ one twoje silne i s³abe strony?

ZBADANIE TEMATU

60 MINUT

W Ksiêdze Rodzaju 2,18-23 znajduje siê znana opowieœæ o Adamie i Ewie.
Fakt, ¿e znamy tê historiê, mo¿e przeszkadzaæ nam dostrzec pewne
g³êbokie prawdy, które pozwol¹ wzmocniæ ka¿de ma³¿eñstwo. Zobaczmy,
czego mo¿emy siê nauczyæ z tego fragmentu.
18

Potem Pan Bóg rzek³: „Nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³ sam; uczyniê
mu zatem odpowiedni¹ dla niego pomoc”.19Ulepiwszy z gleby wszelkie
zwierzêta l¹dowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadzi³ je do
mê¿czyzny, aby przekonaæ siê, jak je nazwie. Ka¿de jednak zwierzê, które
okreœli³ mê¿czyzna, otrzyma³o nazwê „istota ¿ywa”. 20I tak mê¿czyzna da³
nazwy wszelkiemu byd³u, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzêciu
dzikiemu, ale nie znalaz³a siê pomoc odpowiednia dla mê¿czyzny. 21Wtedy to
Pan sprawi³, ¿e mê¿czyzna pogr¹¿y³ siê w g³êbokim œnie, i gdy spa³, wyj¹³
jedno z jego ¿eber, a miejsce to zape³ni³ cia³em. 22Po czym Pan Bóg z ¿ebra,
które wyj¹³ z mê¿czyzny, zbudowa³ niewiastê. A gdy j¹ przyprowadzi³ do
mê¿czyzny, 23mê¿czyzna powiedzia³: „Ta dopiero jest koœci¹ z moich koœci i
cia³em z mego cia³a! Ta bêdzie siê zwa³a niewiast¹, bo ta z mê¿czyzny
zosta³a wziêta”.

SPOTKANIE PIERWSZE WYBRA£EM CIEBIE! WYBRA£AM CIEBIE!
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A. Potrzeby ka¿dego z nas (Ksiêga Rodzaju 2,18)
1. Jak¹ potrzebê Bóg rozbudzi³ w Adamie, której nie by³a w stanie zaspokoiæ nawet obecnoœæ Stwórcy?
2. Jakie potrzeby zaspokaja obecnoœæ Boga w ¿yciu cz³owieka?
3. Podajcie kilka prawdopodobnych powodów, dla których Bóg uczyni³
Adama „niepe³nym”.
4. Podajcie dwa lub trzy powody, dla których czujecie siê „niepe³ni” i potrzebujecie wspó³ma³¿onka.
B. Œwiadomoœæ potrzeby (Ksiêga Rodzaju 2,19-20)
1. Dlaczego Bóg chcia³, by Adam sam dostrzeg³ swoj¹ potrzebê posiadania
partnera?
2. W czym dzisiaj widzicie swoj¹ potrzebê posiadania wspó³ma³¿onka, czego nie dostrzegaliœcie na pocz¹tku ma³¿eñstwa?
C. Bo¿e zaspokojenie naszych potrzeb (Ksiêga Rodzaju 2,21-22)
1. Na podstawie Ksiêgi Rodzaju 2,21-22 wypiszcie piêæ rzeczy, które Bóg
uczyni³:
a)____________________________________________
b)____________________________________________
c)____________________________________________
d)____________________________________________
e)____________________________________________
2. Wymieñcie kilka przes³anek, które wp³ynê³y na wasz¹ decyzjê poœlubienia w³aœnie tej, a nie innej osoby. Jak rozpoznawaliœcie, ¿e „jesteœcie
sobie przeznaczeni”?
10
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D. Nasza reakcja na zaspokojenie potrzeb przez Boga
(Ksiêga Rodzaju 2,23)
1. Co zrobi³a do tego momentu Ewa, by zapewniæ sobie akceptacjê Adama?
Ewa by³a dla Adama darem od samego Boga. Adam wiedzia³ o tym – od
razu rozpozna³ w Ewie tê, która doskonale zaspokoi jego potrzeby.
2. Czy przyjmujesz swoj¹ ¿onê/swojego mê¿a jako dar od Boga?
3. Jakie miejsce w ¿yciu ka¿dego z was i w waszym ma³¿eñstwie zajmuje
Bóg?
Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

!

! Nikt w ma³¿eñstwie nie jest pe³ny, dopóki nie jest naprawdê
zjednoczony ze swoim, otrzymanym od Boga wspó³ma³¿onkiem. Wiele
osób prze¿ywa zmagania w ma³¿eñstwie, poniewa¿ nie s¹ œwiadomi
tego, ¿e potrzebuj¹ swojego wspó³ma³¿onka.
! Bezwarunkowa akceptacja swojego wspó³ma³¿onka jako Bo¿ego sposobu zaspokojenia naszych potrzeb uwalnia nasz¹ relacjê od presji,
która powstaje w wyniku akceptacji warunkowej – uzale¿nionej od
zachowania. Tak jak Ewa nie zrobi³a nic, by zas³u¿yæ sobie na
akceptacjê Adama, tak i my nie musimy staraæ siê wype³niæ czyjejœ listy
warunków. I podobnie jak Adam potrzebujemy przyjmowaæ swojego
wspó³ma³¿onka, ufaj¹c Temu, który nam j¹/jego da³.
U podstaw bezwarunkowego przyjêcia
przeze mnie mojego wspó³ma³¿onka jako daru
od Boga jest uczynienie Jezusa Chrystusa
i Jego S³owa – Pisma Œwiêtego – fundamentem ¿ycia

4. Co sprawia, ¿e czasem odrzucamy swojego wspó³ma³¿onka, zamiast go
przyjmowaæ?
SPOTKANIE PIERWSZE WYBRA£EM CIEBIE! WYBRA£AM CIEBIE!
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5. Zastanówcie siê nad skutkami nie przyjmowania swojego wspó³ma³¿onka. Opiszcie stan takiego ma³¿eñstwa za 10-20 lat.
6. Które z poni¿szych stwierdzeñ mo¿ecie odnieœæ do swojego ma³¿eñstwa?
S³aboœci w moim wspó³ma³¿onku ...
s¹ dla mnie okazj¹, by byæ potrzebnym (potrzebn¹).
s¹ narzêdziami, których Bóg u¿ywa, by uczyæ mnie, jak mam Mu ufaæ.
zmieniaj¹ siê tylko w klimacie akceptacji przepe³nionej mi³oœci¹.

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.

PODSUMOWANIE

15 MINUT

Wykonaj samodzielnie
1. Wypisz piêæ konkretnych przyk³adów na to, jak, twoim zdaniem, Bóg
uzupe³ni³ poprzez ciebie twojego wspó³ma³¿onka.
12
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Wykonaj razem ze wspó³ma³¿onkiem
2. Podzielcie siê ze sob¹ t¹ list¹.

60 MINUT

ZASTOSOWANIE

Idziemy na randkê!
Umów siê ze swoim wspó³ma³¿onkiem na spotkanie za kilka dni.
Dzieñ...................................
Godzina...............................
Miejsce................................
Wykonaj samodzielnie
1. Zapisz w formie listu do swego wspó³ma³¿onka odpowiedzi na poni¿sze
pytania:
a) Jakie twoje cechy by³y dla mnie najbardziej atrakcyjne, kiedy siê
spotkaliœmy?
b) Czy akceptujê ciebie tak¹/takim, jak¹/jakim jesteœ? Co jest mi trudno
zaakceptowaæ?
c) Czy ty akceptujesz mnie takim/tak¹, jakim/jak¹ jestem naprawdê?
W jakich dziedzinach odczuwam, ¿e mnie nie akceptujesz? Jakie wywo³uje to we mnie uczucia?
SPOTKANIE PIERWSZE WYBRA£EM CIEBIE! WYBRA£AM CIEBIE!
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2. Pomódl siê osobiœcie do Boga:
a) Wyznaj Bogu jako grzech wszelkie odrzucenie, wycofanie siê czy
rozgoryczenie w stosunku do wspó³ma³¿onka. Podziêkuj Bogu za Jego
przebaczenie i oczyszczenie krwi¹ Chrystusa.
Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuœci je nam i oczyœci nas z wszelkiej nieprawoœci.
[Pierwszy List œw.JanaAposto³a 1,9]

b) Przez wiarê zobowi¹¿ siê przed Bogiem, ¿e bêdziesz przyjmowa³
swojego wspó³ma³¿onka jako dar od Stwórcy. Pamiêtaj, by napisaæ
o tym zobowi¹zaniu w swoim liœcie do wspó³ma³¿onka.
c) Zobowi¹¿ siê przed Bogiem, ¿e zaufasz Jemu co do s³aboœci swojego
wspó³ma³¿onka oraz ¿e jesteœ gotowy uczyæ siê kochaæ go bezwarunkow¹ mi³oœci¹ (niezale¿nie od jego zachowania). Pamiêtaj, by napisaæ
o tym zobowi¹zaniu w swoim liœcie.
Wykonajcie wspólnie
1. Podzielcie siê swoimi listami i porozmawiajcie na ich temat.
2. Powiedzcie swojemu wspó³ma³¿onkowi o zobowi¹zaniach, które podjêliœcie przed Bogiem podczas czasu osobistej modlitwy.
3. Zakoñczcie rozmowê na ten temat, dziêkuj¹c Bogu we wspólnej modlitwie za siebie nawzajem.

14
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Spotkanie drugie

Biorê Ciebie za ¿onê!
Biorê Ciebie za mê¿a!
Zaspokajanie szczególnych potrzeb ¿ony i mê¿a

Mê¿czyŸni i kobiety ró¿ni¹ siê od siebie.
Z ró¿nic tych wynikaj¹ szczególne potrzeby
kobiety, do których zaspokajania zosta³ powo³any
wy³¹cznie m¹¿. Z tych ró¿nic wynikaj¹ szczególne
potrzeby mê¿czyzny, do których
zaspokajania zosta³a powo³ana
wy³¹cznie ¿ona.

ROZGRZEWKA

15 MINUT

Ka¿dy z nas ma jakieœ potrzeby. Niektóre z nich jednak maj¹ wiêksze znaczenie dla kobiet, a inne dla mê¿czyzn.
¯ony, powiedzcie, jakie wed³ug was s¹ szczególne potrzeby kobiet?

W czasie dyskusji wybierzcie trzy najwa¿niejsze z nich.
Mê¿owie, s³uchajcie uwa¿nie!
Wszyscy notujcie!

SPOTKANIE DRUGIE BIORÊ CIEBIE ZA ¯ONÊ! BIORÊ CIEBIE ZA MÊ¯A!
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Trzy najwa¿niejsze potrzeby kobiet to:
1.
2.
3.
Mê¿owie – jakie s¹ wasze szczególne potrzeby jako mê¿czyzn?

W czasie dyskusji wybierzcie trzy najwa¿niejsze z nich.
¯ony, s³uchajcie uwa¿nie!
Wszyscy notujcie!
Trzy najwa¿niejsze potrzeby mê¿czyzn to:
1.
2.
3.

60 MINUT

ZBADANIE TEMATU

A. Czego najbardziej potrzebuj¹ kobiety?
W Liœcie do Kolosan czytamy:
Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony i nie okazujcie im rozj¹trzenia!
[List do Kolosan 3,19]

Ten werset wzywa mê¿ów, by starali siê zaspokoiæ to, co Pismo Œwiête uwa¿a za najwa¿niejsz¹ potrzebê ¿on.
Co jest t¹ potrzeb¹?
Jak ma siê ona do trzech najwiêkszych potrzeb ustalonych przez ¿ony?

16
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Jak kochaæ ¿onê we w³aœciwy sposób?
Wskazówki, jak we w³aœciwy sposób realizowaæ mi³oœæ, której potrzebuje
kobieta w ma³¿eñstwie, znajdujemy w Liœcie do Efezjan 5,25-29. Wzorem
jest tu sposób, w jaki Jezus Chrystus realizuje mi³oœæ do swojej Oblubienicy
– Koœcio³a.
525Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony, bo i Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ za niego
samego siebie, 26aby go uœwiêciæ, oczyœciwszy obmyciem wod¹, któremu
towarzyszy s³owo, 27aby samemu sobie przedstawiæ przed sob¹ Koœció³ jako
chwalebny, nie maj¹cy skazy czy zmarszczki, czy czegoœ podobnego, lecz
aby by³ œwiêty i nieskalany. 28Mê¿owie powinni mi³owaæ swoje ¿ony, tak jak
w³asne cia³o. Kto mi³uje swoj¹ ¿onê, siebie samego mi³uje. 29Przecie¿ nigdy
nikt nie odnosi³ siê z nienawiœci¹ do w³asnego cia³a, lecz [ka¿dy] je ¿ywi
i pielêgnuje, jak i Chrystus – Koœció³.
Skoncentrujmy siê na ukazanych tu dwóch sposobach realizowania
mi³oœci.
1. Pierwszy sposób
Jak mo¿na okreœliæ sposób przedstawiony w wersecie 25b?

Co by³o celem poœwiêcenia Chrystusa dla Koœcio³a?
(spójrz na wersety 26-27)

Co powinno byæ celem poœwiêcenia mê¿a dla ¿ony?

W jaki sposób powinien postêpowaæ m¹¿, by zapewniæ ¿onie to, co
najlepsze dla jej rozwoju?
SPOTKANIE DRUGIE BIORÊ CIEBIE ZA ¯ONÊ! BIORÊ CIEBIE ZA MÊ¯A!
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Aby Chrystus móg³ kochaæ swój Koœció³ tak, jak to czyni³, jak¹ musia³ mieæ
postawê (przeczytaj List do Filipian 2,3-7 i Ewangeliê wed³ug œw. Mateusza
20,28)?

Jaka powinna wiêc byæ postawa mê¿a wobec ¿ony?

2. Drugi sposób
Drugi sposób w³aœciwego realizowania mi³oœci mê¿a do ¿ony znajdujemy
w wersetach 28-29. W wersecie 29 s¹ dwa wa¿ne s³owa odnosz¹ce siê do
tego sposobu. Wpisz je poni¿ej.
______________________ – oznacza utrzymywaæ, zaspokajaæ potrzeby
bytowe
______________________ – oznacza chroniæ, opiekowaæ siê, dbaæ
Jak mo¿na okreœliæ ten drugi sposób realizowania przez mê¿a mi³oœci do
¿ony?

Mê¿owie, podajcie kilka praktycznych sposobów, w jakie mo¿ecie kochaæ
swoje ¿ony, „¿ywi¹c” je i „pielêgnuj¹c”.
¯ony, podpowiedzcie mê¿om kilka pomys³ów.
Szczególna potrzeba kobiety, jak¹ jest potrzeba mi³oœci, musi zostaæ zaspokojona poprzez jej mê¿a. Jego mi³oœæ do ¿ony powinna byæ realizowana
we w³aœciwy sposób, który polega na:

18
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– poœwiêcaniu siê dla niej i przez to danie jej szansy rozwoju,
– zapewnieniu jej poczucia bezpieczeñstwa przez ochronê, opiekê oraz zaspokojenie jej potrzeb bytowych.
¯aden z tych elementów nie mo¿e zostaæ pominiêty.

Najwiêksz¹ potrzeb¹ kobiety w ma³¿eñstwie
jest potrzeba bycia kochan¹ we w³aœciwy sposób.

B. Czego najbardziej potrzebuj¹ mê¿czyŸni?
W koñcu wiêc niechaj równie¿ ka¿dy z was tak mi³uje sw¹ ¿onê jak siebie
samego. A ¿ona niechaj ze czci¹ siê odnosi do swojego mê¿a.
[List do Efezjan 5,33]

Znaczenie szacunku dla mê¿czyzny
Wielu mê¿czyzn nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wa¿ny jest dla nich
szacunek. Byæ mo¿e nie uœwiadamia sobie tego równie¿ czêœæ kobiet.
Zanim przejdziemy do dalszej dyskusji, zastanówmy siê nad tym, co
naprawdê oznacza s³owo „szacunek”.
Jakie inne wyrazy przychodz¹ wam do g³owy, kiedy myœlicie o s³owie
„szacunek”? (Zajrzyjcie do s³ownika!)

Jak w przeciêtnym ma³¿eñstwie wygl¹da na co dzieñ okazywanie przez
¿onê szacunku mê¿owi?

SPOTKANIE DRUGIE BIORÊ CIEBIE ZA ¯ONÊ! BIORÊ CIEBIE ZA MÊ¯A!

19

Niezale¿nie od tego, jakim wydaje siê mê¿czyzna „na zewn¹trz”,
zazwyczaj nie czuje siê pewny siebie. Jego poczucie w³asnej wartoœci i mêskoœci jest czêsto bardzo kruche, a szacunek do samego siebie ³atwo ulega
zachwianiu. Maj¹c w¹tpliwoœci co do samych siebie, bardziej ni¿ kobiety
potrzebuj¹ „siê sprawdzaæ”. Na ich obraz w³asnej osoby maj¹ zazwyczaj
wp³yw dwie sfery ¿ycia – zwi¹zana z prac¹ i z ¿on¹. Jeœli któraœ z nich
zostanie zachwiana, zachwianiu ulegnie tak¿e poczucie w³asnej mêskoœci.
Nierzadko nastêpuje wtedy okres depresji lub agresji. Okazywanie przez
¿onê wzglêdów swojemu mê¿owi jest dla niego Ÿród³em, z którego mo¿e
czerpaæ szacunek dla samego siebie.
W³aœciwe sposoby okazywania mê¿owi szacunku
1. Pierwszy sposób
W Ksiêdze Przys³ów czytamy:
Koron¹ mê¿a jest dzielna ¿ona,próchnic¹ koœci postêpuj¹ca haniebnie.
[Ksiêga Przys³ów 12,4a]

Co znaczy, ¿e dzielna ¿ona jest koron¹ swego mê¿a?
Co symbolizuje korona?
W jaki sposób zmieni³oby siê wyobra¿enie ludzi o tobie, gdybyœ zacz¹³
„chodziæ w koronie”?
Jak wp³yn¹³by ten fakt na twój obraz samego siebie?
Werset ten mówi, ¿e ¿ona mo¿e byæ dla swojego mê¿a koron¹, ale tak¿e
„próchnic¹ [jego] koœci”.
Co mo¿e oznaczaæ to okreœlenie?
Jakich sposobów mog¹ u¿yæ kobiety, by publicznie lub prywatnie
„podkopaæ” swoich mê¿ów, wprawiaj¹c ich w zak³opotanie lub sprawiaj¹c,
¿e poczuj¹ siê bezwartoœciowi?
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W Ksiêdze Przys³ów 31,10-12 znajdujemy opis „dzielnej niewiasty”. Czego
o jej stosunku do mê¿a i o efektach tego w jego ¿yciu dowiadujemy siê
z poni¿szych wersetów?
Niewiastê dzieln¹ któ¿ znajdzie?
Jej wartoœæ przewy¿sza per³y.
Serce ma³¿onka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu Ÿle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego ¿ycia.
Jaki wp³yw mia³a postawa ¿ony na publiczn¹ dzia³alnoœæ jej mê¿a wed³ug
Ksiêgi Przys³ów 31,23? Na czym praktycznie móg³ polegaæ ten wp³yw?
W bramie jej m¹¿ szanowany,
gdy wœród starszych swej ziemi zasi¹dzie.
Mê¿owie, wska¿cie jedn¹ sytuacjê lub dziedzinê ze swojego ¿ycia, w której
postawa ¿ony przyczyni³a siê do jakiegoœ waszego sukcesu.
¯ony, jakie s³owa powinni s³yszeæ od was wasi mê¿owie? Podajcie konkretne przyk³ady.
Przyjemne s³owa s¹ plastrem miodu, s³odycz¹ dla duszy, lekiem dla koœci.
[Ksiêga Przys³ów 16,24]

2. Drugi sposób
Niewiele jest rzeczy tak wa¿nych dla mê¿czyzny, jak okazywanie mu przez
¿onê zainteresowania w sferze seksualnej. Spontaniczne uœciski, poca³unki
lub inne sposoby okazywania czu³oœci, a tak¿e samo wspó³¿ycie, s³u¿¹
czemuœ wiêcej ni¿ tylko przyjemnoœci. Przywracaj¹ one mê¿czyŸnie wiarê
w siebie – utwierdzaj¹ go w jego poczuciu mêskoœci.

SPOTKANIE DRUGIE BIORÊ CIEBIE ZA ¯ONÊ! BIORÊ CIEBIE ZA MÊ¯A!
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Zwróæ uwagê, jak okazuje swoje zainteresowanie Salomonowi jego wybranka.
PójdŸ, mój mi³y, powêdrujmy w pola,
nocujmy po wioskach!
O œwicie poœpieszmy do winnic,
zobaczyæ, czy kwitnie winoroœl,
czy p¹czki siê otwar³y, czy w kwieciu s¹ ju¿ granaty,
tam ci dam moje pieszczoty.
[Pieœñ nad Pieœniami 7,11-13]

Mê¿owie, jak czulibyœcie siê, s³ysz¹c takie s³owa? Co komunikuje wam
takie zachowanie ¿ony?
Mê¿owie, wyjaœnijcie, w jaki sposób okazywanie przez ¿onê zainteresowania w sferze fizycznej wp³ywa u mê¿czyzny na wizerunek samego
siebie.

Najwiêksz¹ potrzeb¹ mê¿czyzny w ma³¿eñstwie
jest potrzeba szacunku ze strony jego ¿ony.

PODSUMOWANIE

15 MINUT

Wykonajcie w parach
1. ¯ono, napisz dwie rzeczy, które twój m¹¿ robi lub zrobi³, a co sprawi³o,
¿e czujesz siê kochana.
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2. Mê¿u, wymieñ jedn¹ dziedzinê, w której móg³byœ siê poprawiæ, aby
twoja ¿ona bardziej odczu³a twoj¹ mi³oœæ.

3. Podzielcie siê ze sob¹ wnioskami, do jakich doszliœcie.
4. ¯ono, pamiêtaj, ¿e szczególna potrzeba mê¿czyzny, jak¹ jest potrzeba
szacunku, powinna zostaæ zaspokojona przez jego ¿onê. Jej szacunek do
mê¿a powinien byæ okazywany przez:
– wspieranie, zachêcanie, powa¿anie i docenianie,
– okazywanie mu zainteresowania w sferze fizycznej.

60 MINUT

ZASTOSOWANIE

Idziemy na randkê!
Umów siê ze swoim wspó³ma³¿onkiem na spotkanie za kilka dni.
Dzieñ..................
Godzina...............
Miejsce.................
Zadanie na randkê

Wykonaj samodzielnie
¯ono!
Wype³nij nastêpuj¹ce zadania, zaznaczaj¹c odpowiednie liczby oraz
dodaj¹c swoje wyjaœnienia.
SPOTKANIE DRUGIE BIORÊ CIEBIE ZA ¯ONÊ! BIORÊ CIEBIE ZA MÊ¯A!
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Mi³oœæ mojego mê¿a sprawia, ¿e...
a)...doœwiadczam poœwiêcania siê dla mnie, dbania o moje dobro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rzadko

czasem

zawsze

Jeœli w tej dziedzinie widzisz jakieœ problemy, przedstaw proponowane
przez siebie rozwi¹zanie:
b)...mogê siê rozwijaæ i stajê siê tym wszystkim, do czego powo³a³ mnie
Bóg.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rzadko

czasem

zawsze

Jeœli w tej dziedzinie widzisz jakieœ problemy, przedstaw proponowane
przez siebie rozwi¹zanie:

c)...czujê siê bezpieczna, otoczona opiek¹, a moje potrzeby s¹ zaspokajane.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rzadko

czasem

zawsze

Jeœli w tej dziedzinie widzisz jakieœ problemy, przedstaw proponowane
przez siebie rozwi¹zanie:

Mê¿u!
Wype³nij nastêpuj¹ce zadania, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ liczbê oraz
dodaj¹c swoje wyjaœnienia.
Dziêki szacunkowi okazywanemu mi przez ¿onê...
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a)...czujê siê powa¿any i doceniany jako mê¿czyzna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rzadko

czasem

zawsze

Jeœli w tej dziedzinie widzisz jakieœ problemy, przedstaw proponowane
przez siebie rozwi¹zanie:

b)...czujê siê wspierany i zachêcany jako mê¿czyzna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rzadko

czasem

zawsze

Jeœli w tej dziedzinie widzisz jakieœ problemy, przedstaw proponowane
przez siebie rozwi¹zanie:
c)...czujê siê fizycznie utwierdzony w swoim poczuciu mêskoœci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rzadko

czasem

zawsze

Jeœli w tej dziedzinie widzisz jakieœ problemy, przedstaw proponowane
przez siebie rozwi¹zanie:

Wykonajcie wspólnie
1. Zacznijcie od wspólnego przeczytania Listu do Efezjan 4,29-32.
2. Przedstawcie wykonane przez siebie zadania w taki sposób, aby nie by³y
to pretensje, ale próba omówienia – przy pozytywnym nastawieniu –
dziedzin zwi¹zanych ze sposobami zaspokajania przez was wzajemnych
potrzeb.

SPOTKANIE DRUGIE BIORÊ CIEBIE ZA ¯ONÊ! BIORÊ CIEBIE ZA MÊ¯A!
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3. Zdecydujcie wspólnie, które z dziedzin wymagaj¹ najpilniejszej uwagi.
Potem ustalcie jeden praktyczny krok, który ka¿de z was mo¿e wykonaæ,
aby lepiej zaspokoiæ tê potrzebê.
4. Zwróæcie uwagê na to, abyœcie byli zgodni co do planowanego kroku
i sposobu jego realizacji.
5. Zakoñczcie modlitw¹, powierzaj¹c wasze plany Bogu .
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Spotkanie trzecie

Mi³oœæ i wiernoœæ
Utrzymywanie prawdziwej
mi³oœci w ma³¿eñstwie
W ma³¿eñstwie czêsto trudno jest utrzymaæ prawdziw¹ mi³oœæ.
Zrozumienie czym jest mi³oœæ Bo¿a, mo¿e pomóc nam w utrzyaniu i wyra¿aniu prawdziwej mi³oœci naszym wspó³ma³¿onkom.

15 MINUT

ROZGRZEWKA

1. Jakie synonimy kojarz¹ ci siê ze s³owem mi³oœæ?
2. W jaki konkretny sposób ludzie okazuj¹ sobie mi³oœæ?

ZBADANIE TEMATU

60 MINUT

A. Co dzieje siê z mi³oœci¹?
Czy jesteœcie ma³¿eñstwem od kilku miesiêcy, czy te¿ od wielu lat, jedno
jest pewne: wasze ma³¿eñstwo siê zmienia. Ka¿da relacja ma³¿eñska wraz
z up³ywem lat podlega zmianom – czêsto w sposób, który trudno nam zrozumieæ.
Niewielu z nas jest te¿ przygotowanych na te zmiany...
Na wyra¿anie mi³oœci do wspó³ma³¿onka zwykle ma wp³yw poczucie
zadowolenia ze zwi¹zku. Zadowolenie to z kolei czêsto zmienia siê pod
SPOTKANIE TRZECIE
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wp³ywem ró¿nych okolicznoœci, w jakich znajdujemy siê na ró¿nych
etapach ma³¿eñstwa.
Spójrzmy na poni¿szy wykres:

Staroœæ

Dzieci opuœci³y
dom

Dzieci w okresie
usamodzielniania siê

Dzieci w wieku
nastoletnim

Dzieci
w szkole

Pojawienie siê
dzieci

Ma³¿onkowie
po œlubie

Zadowolenie z ma³¿eñstwa

POCZUCIE ZADOWOLENIA Z MA£¯EÑSTWA
NA RÓ¯NYCH ETAPACH ¯YCIA

1. Jak myœlisz, z jakich powodów zadowolenie z ma³¿eñstwa jest najwiêksze na samym jego pocz¹tku?
2. Dlaczego zadowolenie wkrótce potem zmniejsza siê tak gwa³townie?
3. Ma³¿onkowie zwykle twierdz¹, ¿e dzieci s¹ „radoœci¹ ich ¿ycia”. Jednak
czêsto zadowolenie z ma³¿eñstwa jeszcze bardziej spada w³aœnie w okresie
wychowywania dzieci. Dlaczego tak siê dzieje?
4. Jak praca i kariera zawodowa oddzia³uj¹ na poziom zadowolenia z ma³¿eñstwa?
5. Dlaczego zadowolenie z ma³¿eñstwa wzrasta w póŸniejszych latach?

28
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B. Rozdzia³ o mi³oœci
Trzynasty rozdzia³ Pierwszego Listu do Koryntian czêsto jest nazywany
„rozdzia³em o mi³oœci”, poniewa¿ zawiera piêkny opis tego, czym jest Bo¿a
mi³oœæ. Przeczytajmy Pierwszy List do Koryntian 13,1-7:
Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów,a mi³oœci bym nie mia³,
sta³bym siê jak miedŸ brzêcz¹ca
albo cymba³ brzmi¹cy.
Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania
i zna³ wszystkie tajemnice,
i posiad³ wszelk¹ wiedzê,
i wiarê mia³ tak wielk¹, i¿bym góry
przenosi³,
a mi³oœci bym nie mia³ – by³bym niczym.
I gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹
majêtnoœæ moj¹,
a cia³o wystawi³ na spalenie,
lecz mi³oœci bym nie mia³,
nic mi nie pomo¿e.

Mi³oœæ cierpliwa jest,
³askawa jest.
Mi³oœæ nie zazdroœci,
nie szuka poklasku,
nie unosi siê pych¹;
nie jest siê bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi siê gniewem,
nie pamiêta z³ego;
nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci,
lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pok³ada nadziejê,
wszystko przetrzyma.

1. Jak¹ wartoœæ Bóg przypisuje mi³oœci?
2. Jak ten fragment mo¿e siê odnosiæ do ma³¿eñstwa?
C. Zagro¿enia dla wyra¿ania mi³oœci w ma³¿eñstwie
Zagro¿enie 1: B³êdne pojêcie tego, czym jest mi³oœæ.
Tematyka mi³oœci zajmuje wiele miejsca w filmach, ksi¹¿kach, artyku³ach
prasowych. Niezale¿nie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawê, czy te¿
nie, œrodki masowego przekazu maj¹ powa¿ny wp³yw na to, jak postrzegamy mi³oœæ. Czêsto to w³aœnie one kszta³tuj¹ wrêcz nasze wyobra¿enia o mi³oœci.
SPOTKANIE TRZECIE
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W jaki sposób zwykle j¹ przedstawiaj¹?
Na ile realistyczne s¹ zwi¹zki miêdzy kobiet¹ i mê¿czyzn¹ pokazywane
zazwyczaj w œrodkach masowego przekazu? Jak wygl¹da rzeczywistoœæ?

Jaki wp³yw na prawdziwe ma³¿eñstwa mo¿e mieæ zbudowany w taki sposób obraz mi³oœci?
Zagro¿enie 2: Nasze samolubstwo, egoizm.
Jak praktycznie egoizm mo¿e wp³ywaæ na zwi¹zek ma³¿eñski w ró¿nych
jego sferach (w praktycznym wyra¿aniu mi³oœci, w podziale obowi¹zków
domowych, wykorzystaniu wolnego czasu itp.)?

Zagro¿enie 3: Rutyna.
W jaki sposób rutyna mo¿e niszczyæ zwi¹zek?
Jak mo¿na jej przeciwdzia³aæ?

D. Prawdziwa mi³oœæ jest czysta, nie szuka spe³nienia w niemoralnoœci
Prawdziwa mi³oœæ jest pos³uszna prawdom Pisma Œwiêtego: We czci niech
bêdzie ma³¿eñstwo pod ka¿dym wzglêdem i ³o¿e nieskalane, gdy¿ rozpustników i cudzo³o¿ników os¹dzi Bóg.
[List do Hebrajczyków 13,4]

Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest wasze uœwiêcenie: powstrzymywanie siê od
rozpusty, aby ka¿dy umia³ utrzymywaæ w³asne cia³o w œwiêtoœci i we czci,
30
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a nie w po¿¹dliwej namiêtnoœci, jak to czyni¹ nie znaj¹cy Boga poganie.
[Pierwszy List do Tesaloniczan 4,3-5]

Mi³oœæ [...]nie dopuszcza siê bezwstydu.
[Pierwszy List do Koryntian 13,5a]

Mi³oœæ [...] nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
[Pierwszy List do Koryntian 13,6]

Jakie przes³anie nios¹ powy¿sze fragmenty?
Jak mo¿na unikaæ naginania Bo¿ego standardu czystoœci do wzorców tego
œwiata?
Co mo¿e pobudzaæ w nas niemoralne myœli?
Co konkretnie robisz, by zapobiec nara¿eniu siê na te pokusy?
Seksualna niemoralnoœæ jest form¹
nieprawoœci i nieprawdy, która niszczy
mi³oœæ ma³¿eñsk¹.
Przytoczcie inne, niezwi¹zane z seksem sposoby oszukiwania lub zdradzania wspó³ma³¿onków.

15 MINUT

PODSUMOWANIE

1. Poni¿ej znajduje siê fragment „rozdzia³u o mi³oœci” – wersety 4-7.
Opisuj¹ one mi³oœæ Boga do nas. Jest to te¿ ten rodzaj mi³oœci, który powinniœmy sobie wzajemnie okazywaæ w ma³¿eñstwie.
Przeczytajcie po cichu.
Mi³oœæ cierpliwa jest,
³askawa jest.
Mi³oœæ nie zazdroœci,
nie szuka poklasku,
SPOTKANIE TRZECIE
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nie unosi siê pych¹;
nie jest siê bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi siê gniewem,
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nie pamiêta z³ego;
nie cieszy siê z niesprawiedliwoœci,
lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
Wszystko znosi,

wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pok³ada nadziejê,
wszystko przetrzyma.

2. Zaznaczcie w tym fragmencie dwie lub trzy cechy mi³oœci, których rozwój chcielibyœcie zobaczyæ w waszym ma³¿eñstwie.
3. Podzielcie siê tym, co ka¿de z was zaznaczy³o.

Bóg uczy nas, czym jest prawdziwa mi³oœæ,
i czyni mo¿liwym jej wyra¿anie
naszym wspó³ma³¿onkom.

60 MINUT

ZASTOSOWANIE

Idziemy na randkê!
Umów siê ze swoim wspó³ma³¿onkiem na spotkanie za kilka dni.
Dzieñ............................
Godzina........................
Miejsce.........................
Wykonajcie poni¿sze zadanie
Zadanie na randkê
Wykonaj samodzielnie
1. Jednym z g³ównych sposobów, które uczy³y nas wyra¿aæ mi³oœæ, by³o
obserwowanie naszych rodziców.
Napisz, w jaki sposób twoi rodzice okazywali sobie mi³oœæ?
32
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2. Przejrzyj notatki ze spotkania w grupie.
Spójrz jeszcze raz na wykres poziomu zadowolenia z ma³¿eñstwa na ró¿nych etapach ¿ycia ma³¿eñskiego.
a) Na jakim etapie znajduje siê obecnie twoje ma³¿eñstwo?
b) Jakie wyzwania i trudnoœci napotykasz obecnie w swoim zwi¹zku?
c) Jak oceniasz poziom swojego zadowolenia z ma³¿eñstwa i z mi³oœci wyra¿anej sobie nawzajem?
Oceñ to w skali od 0 do 5 i uzasadnij ocenê.

3. Które z zagro¿eñ dla wyra¿ania mi³oœci omawianych podczas spotkania
wp³ywaj¹ obecnie najbardziej na twoje ma³¿eñstwo?
Oceñ je w skali od 0 do 5 i uzasadnij odpowiedzi.
B³êdne pojêcie mi³oœci...........
Samolubstwo...........
Rutyna ...........

SPOTKANIE TRZECIE

MI£OŒÆ I WIERNOŒÆ

33

4. Pomyœl o nastêpnych latach swojego ¿ycia. Jak s¹dzisz, je¿eli nie zmienisz nic w sposobie, w jaki wyra¿asz mi³oœæ swojemu wspó³ma³¿onkowi,
co mo¿e staæ siê z waszym zwi¹zkiem?

Wykonajcie wspólnie
1. Podzielcie siê odpowiedziami na pytania zadane w czêœci „Wykonaj samodzielnie”.
Bardzo wa¿ne jest s³uchanie. Mówcie po kolei i notujcie, co mówi wasz
wspó³ma³¿onek.

2. Pomyœlcie o przysz³oœci. Napiszcie, jak chcielibyœcie, aby wasze ma³¿eñstwo wygl¹da³o za 15 lat.

3. Co powinniœcie jako ma³¿eñstwo robiæ inaczej, ¿eby zacz¹æ zbli¿aæ siê
do obrazu, jaki nakreœliliœcie. Podajcie trzy, cztery propozycje.

4. Zakoñczcie wspóln¹ modlitw¹, dziêkuj¹c Bogu za mo¿liwoœæ rozmowy
i okazjê do doskonalenia waszej mi³oœci.
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Spotkanie czwarte

Uczciwoœæ ma³¿eñska:
Porozumiewanie siê
na poziomie pe³nej otwartoœci

ROZGRZEWKA

15 MINUT

Otwartoœæ w ma³¿eñstwie
1. Wybierzcie wspólnie trzy s³owa, które, waszym zdaniem, najlepiej oddaj¹ znaczenie s³owa „otwartoœæ”.

2. Wiêkszoœæ osób zawiera zwi¹zek ma³¿eñski, ¿ywi¹c nadziejê, ¿e bêd¹
wobec siebie otwartymi. Jakimi sposobami ta nadzieja jest w wielu zwi¹zkach niweczona? Dlaczego tak siê dzieje?

ZBADANIE TEMATU

60 MINUT

A. Poziomy porozumiewania siê
Poni¿ej przedstawione s¹ poziomy, na jakich porozumiewaj¹ siê ze sob¹
ludzie. Charakteryzuje je odmienny stopieñ wyra¿ania siebie, dzielenia siê
sob¹, inny stopieñ otwartoœci. Ka¿de ma³¿eñstwo wykorzystuje w pewnym
stopniu ka¿dy z tych poziomów.
SPOTKANIE CZWARTE UCZCIWOŒÆ MA£¯EÑSKA
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Poziom pierwszy – porozumiewanie siê jest ograniczone do bana³ów,
frazesów, pozdrowieñ.
S¹ to grzecznoœciowe zwroty, zdawkowo rzucane uwagi. Nie nios¹ one
rzeczywistej informacji, nie zawieraj¹ istotnej treœci. Nie ma tu najmniejszych nawet przejawów dzielenia siê swoj¹ osob¹. Mo¿na je wymieniaæ nawet z nieznajomymi osobami.
Podaj przyk³ady porozumiewania siê na tym poziomie w twoim domu.

Poziom drugi – porozumiewanie siê na tym poziomie polega na
wymianie informacji, faktów i ewentualnej dyskusji o nich.
Rozmowa jest jednak powierzchowna i trzyma rozmówców z daleka od
siebie. Tak mo¿na rozmawiaæ o wydarzeniach dnia, o meczu, o pogodzie,
o szkole, tak¿e z mniej nieznajomymi osobami. Poziom ten dotyka przynajmniej faktów interesuj¹cych jedn¹ lub obie strony, nie zawiera jednak
dzielenia siê prawdziwym sob¹.
Podaj przyk³ady porozumiewania siê na tym poziomie w twoim domu.

Poziom trzeci – porozumiewanie siê na tym poziomie polega na przedstawianiu swoich opinii i myœli.
Osoby porozumiewaj¹ce siê w ten sposób otwieraj¹ siê na tyle, aby wyraziæ
to, co s¹dz¹ na dany temat.
Podaj przyk³ady porozumiewania siê na tym poziomie w twoim domu.
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Poziom czwarty – porozumiewanie siê obejmuje sferê uczuæ i emocji.
Polega na dzieleniu siê swoimi prze¿yciami. Obejmuje przekazywanie
swoich radoœci i smutków, lêków i nadziei.
Podaj przyk³ady porozumiewania siê na tym poziomie w twoim domu.

Poziom pi¹ty – porozumiewanie siê na tym poziomie zak³ada pe³n¹
otwartoœæ wobec drugiej osoby, dzielenie siê ca³¹ g³êbi¹ swojej osoby,
sprawami najtrudniejszymi, najbardziej intymnymi, nadziejami, obawami, d¹¿eniami, rozczarowaniami, marzeniami, udrêkami.
Dlaczego osi¹gniêcie tego poziomu porozumiewania siê jest szczególnie
wa¿ne dla ma³¿onków?

Wykonaj samodzielnie
1. Wykorzystuj¹c zdobyte informacje, oceñ i zaznacz w tabeli, na jakim
poziomie ty i twój wspó³ma³¿onek porozumiewacie siê ze sob¹ najczêœciej.
Zastanów siê, czy rozmawiaj¹c ze sob¹ jesteœcie zazwyczaj na tym samym
poziomie, czy ka¿de z was przyjmuje inny poziom wyra¿ania siebie (Na
przyk³ad m¹¿ mo¿e zwykle komunikowaæ siebie na poziomie faktów, ¿ona
– opinii lub uczuæ)?
Poziom
komunikowania siê

Treœæ

Zakres dzielenia siê

Poziom pierwszy

Bana³y

Brak dzielenia siê

Poziom drugi

Fakty

Dzielenie siê tym, co wiesz

Poziom trzeci

Opinie

Dzielenie siê tym, co s¹dzisz

Poziom czwarty

Uczucia

Dzielenie siê tym, co czujesz

Poziom pi¹ty

Pe³na
Dzielenie siê tym, kim jesteœ
otwartoœæ

SPOTKANIE CZWARTE UCZCIWOŒÆ MA£¯EÑSKA
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2. Co móg³byœ zrobiæ, aby osi¹gn¹æ wiêksz¹ otwartoœæ w porozumiewaniu
siê ze wspó³ma³¿onkiem?
3. Co móg³by zrobiæ twój wspó³ma³¿onek, aby osi¹gn¹æ wiêksz¹ otwartoœæ
w porozumiewaniu siê z tob¹?

Wykonajcie razem ze wspó³ma³¿onkiem
Poinformujcie siê wzajemnie o waszych wnioskach.

B. Cztery kroki w kierunku pe³nej otwartoœci
KROK PIERWSZY: Zacznij od otwartoœci wobec Boga.
a) Król Dawid by³ przede wszystkim w pe³ni otwarty wobec Boga. W psalmach mo¿emy przeczytaæ, jak otwiera³ przed Nim ca³e swoje serce, mówi¹c Mu, co prze¿ywa. Prosi³ te¿:
Wybadaj mnie,Bo¿e i poznaj me serce; doœwiadcz mnie i poznaj moje troski,
i zobacz, czy nie pod¹¿am drog¹ nieprawoœci, a prowadŸ mnie drog¹ odwieczn¹!
[Psalm 139,23-24]

Czy uwa¿asz otwartoœæ wobec Boga za rzecz trudn¹ czy ³atw¹? Dlaczego?
b) Czy pe³na otwartoœæ przed Bogiem ma znaczenie dla przyjêcia postawy
pe³nej otwartoœci wobec swojego wspó³ma³¿onka? Uzasadnij swoj¹ opiniê.

KROK DRUGI: Podejmij wysi³ek stworzenia w swoim ma³¿eñstwie
atmosfery mi³oœci, oddania i wybaczania.
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a) Przeczytaj nastêpuj¹cy werset:
W mi³oœci nie ma lêku, lecz doskona³a mi³oœæ usuwa lêk.
[Pierwszy List œw. JanaAposto³a 4,18]

W jaki sposób mi³oœæ mo¿e „usuwaæ lêk”?

b) Przeczytaj poni¿szy fragment:
Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze
sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym cia³em. Chocia¿ mê¿czyzna i jego
¿ona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
[Ksiêga Rodzaju 2,24-25]

S³owo „³¹czyæ siê” niesie sugestiê ca³kowitego oddania siê komuœ. Gdy
staliœcie przed rodzicami, przyjació³mi i krewnymi w dniu œlubu, wyraziliœcie zobowi¹zanie, „...¿e ciê nie opuszczê a¿ do œmierci...” mimo ró¿nych k³opotów, które z pewnoœci¹ mia³y nadejœæ.
W jaki sposób twoje ca³kowite oddanie siê ma³¿onkowi mo¿e pomóc mu
przyjmowaæ postawê pe³nej otwartoœci?

c) Przeczytaj nastêpuj¹cy fragment:
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczy³ w Chrystusie.
[List do Efezjan 4,32]

Jeœli wybaczasz swojemu wspó³ma³¿onkowi pope³nione przez niego b³êdy,
to jak wp³ywa to na jego otwartoœæ wobec ciebie?

SPOTKANIE CZWARTE UCZCIWOŒÆ MA£¯EÑSKA
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Mi³oœæ, oddanie i wybaczanie stwarza
miêdzy ma³¿onkami atmosferê do
porozumiewania siê na poziomie
pe³nej otwartoœci.
KROK TRZECI: Doceñ wspó³ma³¿onka, gdy przyjmuje on postawê
otwartoœci wobec ciebie.
Dlaczego wa¿ne jest, ¿ebyœ doceni³ wspó³ma³¿onka, gdy przyjmuje on
postawê otwartoœci wobec ciebie?
KROK CZWARTY: Regularnie módlcie siê razem.
W jaki sposób wspólna szczera i otwarta modlitwa sprzyja otwartoœci
ma³¿onków?

C. Ograniczanie otwartoœci
Przeczytaj poni¿szy opis sytuacji, która bêdzie przedmiotem naszej analizy.
Anna ma w biurze k³opoty z Marysi¹, jedn¹ ze wspó³pracownic. P³acz¹c, zwierza
siê ona ze swoich problemów i uczuæ mê¿owi, który po wys³uchaniu jej odpowiada: „Robisz g³upio. Musisz bezwzglêdnie pozbyæ siê Marysi. Broñ siebie,
gdy¿ w przeciwnym wypadku wejdzie ci na g³owê! Jesteœ zbyt s³aba i zbyt ³agodna na to stanowisko. Ja nie pozwoli³bym, ¿eby coœ takiego mi siê przydarzy³o. IdŸ
i zamelduj o tym dyrekcji”.

a) Co m¹¿ Anny zrobi³, aby st³umiæ jej próbê przyjêcia postawy otwartoœci
wobec niego?
b) Do jakiego poziomu komunikowania siê z mê¿em bêdzie siê wola³a
ograniczyæ Anna, gdy ponownie znajdzie siê w podobnej sytuacji?
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c) Przeczytaj poni¿szy fragment:
Niech nie wychodzi z waszych ust ¿adna mowa szkodliwa, lecz tylko buduj¹ca, zale¿nie od potrzeby, by wyœwiadcza³a dobro s³uchaj¹cym.
[List do Efezjan 4,29]

Napisz bardziej stosown¹ odpowiedŸ, któr¹ móg³by daæ m¹¿ Anny, stosuj¹c
siê do rad zawartych w Liœcie do Efezjan 4,29.

Przeczytaj nastêpuj¹ce wersety z Ksiêgi Przys³ów:
W gadulstwie nie uniknie siê grzechu, kto powœci¹ga swe wargi – rozs¹dny.
[Ksiêga Przys³ów 10,19]

Plotka bywa jak pchniêcie mieczem, a jêzyk m¹drych staje siê lekarstwem.
[Ksiêga Przys³ów 12,18]

Wargi niem¹drego prowadz¹ do k³ótni, jego usta wo³aj¹ o razy.
[Ksiêga Przys³ów 18,6]

Jakie rady daje Ksiêga Przys³ów osobom, które chc¹ byæ otwartymi wobec
wspó³ma³¿onka?
Aby korzystaæ z przywileju otwartoœci,
musisz kontrolowaæ swoje wypowiedzi.

SPOTKANIE CZWARTE UCZCIWOŒÆ MA£¯EÑSKA
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15 MINUT

PODSUMOWANIE

1. Czego nauczy³eœ siê na tym spotkaniu?

2. Co chcia³byœ zastosowaæ w swoim ¿yciu?

60 MINUT

ZASTOSOWANIE

Idziemy na randkê!
Umów siê ze swoim wspó³ma³¿onkiem na spotkanie za kilka dni.
Dzieñ.................................
Godzina.............................
Miejsce..............................
Wykonajcie poni¿sze zadanie.
Zadanie na randkê
Wykonaj samodzielnie
1. W jaki sposób twój wspó³ma³¿onek mo¿e ci pomóc w byciu bardziej
otwartym wobec niego? Podaj kilka konkretnych przyk³adów.
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2. Opisz ostatni¹ sytuacjê, w której doœwiadczy³eœ ograniczenia swojej
otwartoœci z powodu negatywnej postawy twojego wspó³ma³¿onka.
Czy jesteœ gotów zaryzykowaæ i raz jeszcze otworzyæ siê przed wspó³ma³¿onkiem i rozmawiaæ z nim o tej sprawie?
3. Przypomnij sobie „Cztery kroki w kierunku pe³nej otwartoœci”, o których
rozmawialiœcie na spotkaniu grupy. Jakie praktyczne dzia³ania mo¿esz
podj¹æ, aby zacz¹æ tworzyæ atmosferê otwartoœci w waszym ma³¿eñstwie.
Zapisz je!

Wykonajcie wspólnie
1. Przeczytajcie sobie wzajemnie odpowiedzi na pytania z czêœci pierwszej
„zadania na randkê”. S³uchaj¹c odpowiedzi wspó³ma³¿onka, powstrzymajcie siê od komentarzy.
2. Jeœli jesteœcie gotowi, porozmawiajcie o tych sprawach, w których wasza
otwartoœæ zosta³a ograniczona.
3. Przedyskutujcie wasze plany dzia³ania. Jakie szczególne kroki powinniœcie podj¹æ, aby inspirowaæ przejrzystoœæ w waszym ma³¿eñstwie?
4. Pomódlcie siê razem o wra¿liwoœæ i pe³ne mi³oœci zrozumienie w porozumiewaniu siê na poziomie pe³nej otwartoœci.

SPOTKANIE CZWARTE UCZCIWOŒÆ MA£¯EÑSKA
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Spotkanie pi¹te

Nie opuszczê Ciê:
Wytrwam mimo ryzyka pora¿ki
W oddzieleniu poczucia w³asnej
wartoœci od osi¹gniêæ pomaga zgoda
wspó³ma³¿onka na ryzyko
poniesienia pora¿ki.

15 MINUT

ROZGRZEWKA

Podzielcie siê z grup¹ odpowiedzi¹ na jedno z wybranych przez siebie
pytañ:
a) Gdybyœ wiedzia³, ¿e na pewno ci siê powiedzie (a koszt nie mia³by
znaczenia), które ze swoich marzeñ chcia³byœ zrealizowaæ?
b) Jakie przedsiêwziêcie w twoim ¿yciu skoñczy³o siê zupe³nym niepowodzeniem?

60 MINUT

ZBADANIE TEMATU

A. Jaki wp³yw mo¿e wywrzeæ na nas niepowodzenie?
1. W jakich dziedzinach ludzie najczêœciej doœwiadczaj¹ pora¿ek?
2. Dlaczego boimy siê pora¿ek?
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3. W jaki sposób obawa przed pora¿k¹ wp³ywa na poczucie w³asnej
wartoœci danej osoby? Jakie zachowanie jest najbardziej prawdopodobne
u kogoœ, kto boi siê pora¿ki?
4. Jaki by³ w naszych rodzinach stosunek do niepowodzeñ i pora¿ek w okresie, gdy dorastaliœmy? Jaki wp³yw ma to obecnie na nas?
Zanim twój wspó³ma³¿onek zrozumie, ¿e pora¿ka nie umniejsza jego
wartoœci, oboje musicie mieæ w³aœciwe spojrzenie na to, czym jest pora¿ka.
B. Spojrzenie na pora¿kê
W dzisiejszych czasach daje siê zauwa¿yæ tzw. syndrom sukcesu, polegaj¹cy na fa³szywym przekonaniu, ¿e tylko cz³owiek sukcesu (piêkny,
zdrowy, s³awny, bogaty) naprawdê siê liczy. W jaki sposób Pismo Œwiête
odnosi siê do takiego pogl¹du?
Pan jednak rzek³ do Samuela: „Nie zwa¿aj ani na jego wygl¹d, ani na
wysoki wzrost, gdy¿ nie odsun¹³em go, nie tak bowiem, jak cz³owiek widzi
[widzi Bóg],bo cz³owiek widzi to, co dostêpne dla oczu, a Pan widzi serce”.
[Pierwsza Ksiêga Samuela 16,7]

Co jest naprawdê wa¿ne w ¿yciu wed³ug Pisma Œwiêtego?
Starajcie siê naprzód o królestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwoœæ, a to
wszystko bêdzie wam dodane.
[Ewangelia wed³ug œw. Mateusza 6,33]

Jeœli chcemy nauczyæ siê radziæ sobie z lêkiem przed pora¿k¹, a tak¿e z sam¹ pora¿k¹, musimy zrozumieæ, ¿e prawdziwy sukces w ¿yciu znacznie
ró¿ni siê od jego powierzchownych przejawów, za których zdobycie
czêsto p³acimy zdrowiem fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Bóg
sam mo¿e (choæ nie musi) zapewniæ nam to, czego pragniemy (Psalm 127,
List do Filipian 4,19). Wszystko zale¿y od tego, jaka jest nasza hierarchia
wartoœci.
SPOTKANIE PI¥TE NIE OPUSZCZÊ CIÊ
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Dla celów tego spotkania podzielimy pora¿ki na dwie kategorie:

!

Pora¿ka, która jest grzechem (niepos³uszeñstwo, k³amstwo, niemoralnoœæ, po¿¹danie, chciwoœæ, brak opanowania itp.).
Pora¿ka, która nie jest grzechem (utrata pracy, pomy³ka, wypadek samochodowy, nieporozumienie, zgubienie czegoœ itp.).

!

Ka¿dy grzech jest pora¿k¹,
ale nie ka¿da pora¿ka jest grzechem.

!

Pora¿ka, która jest grzechem

Przypomnijmy sobie przypowieœæ, znan¹ jako przypowieœæ o synu marnotrawnym, która znajduje siê w Ewangelii wed³ug œw. £ukasza 15,11-32.
a) Na czym polega³a pora¿ka syna?
b) Co myœla³ o sobie syn, kiedy zrozumia³ swój postêpek? (w. 18,19,21)
c) W jaki sposób ojciec zareagowa³ na pora¿kê syna? (w. 20 i 22-24)
d) Czego ta przypowieœæ uczy nas o Bo¿ej mi³oœci i akceptacji?
Bior¹c jako przyk³ad tê historiê, w jaki sposób powinniœmy reagowaæ, gdy
naszego wspó³ma³¿onka spotka pora¿ka?
Skomentujmy polecenie z Pierwszego Listu œw. Piotra Aposto³a 4,8:
Przede wszystkim miejcie gor¹c¹ mi³oœæ jedni ku drugim, bo mi³oœæ zakrywa wiele grzechów.
W jaki sposób mo¿esz zastosowaæ ten werset w swoim ma³¿eñstwie?
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Wykonajcie razem ze wspó³ma³¿onkiem
Niech ka¿de z was poprosi wspó³ma³¿onka (w ramach æwiczenia „teoretycznie”) o przebaczenie, u¿ywaj¹c s³ów:
Prosze, wybacz mi/przepraszam ciê i proszê o wybaczenie.
A druga osoba niech odpowie: wybaczam ci.
Co jest wa¿ne kiedy staram siê o przebaczenie:
– przyjmij odpowiedzialnoœæ za swoje z³e czyny,
– uznaj swój b³¹d i pokornie poproœ skrzywdzon¹ osobê o przebaczenie,
– podejmij dzia³anie prowadz¹ce do zmiany swojego postepowania i/lub
wynagrodzenia straty.

!

Zgoda na ryzyko pora¿ki, która nie jest grzechem

Pozwalaj¹c swojemu wspó³ma³¿onkowi na podejmowanie
przedsiêwziêæ, które mog¹ zakoñczyæ siê pora¿k¹, pomo¿esz mu
oddzieliæ poczucie w³asnej wartoœci od osi¹gniêæ.
Aby siê rozwijaæ trzeba podejmowaæ pewne dzia³ania, realizowaæ marzenia.Wi¹¿e siê to czêsto z ryzykiem poniesienia pora¿ki. Jako ma³¿onek
masz do spe³nienia bardzo wa¿ne zadanie: pomóc swojemu wspó³ma³¿onkowi podj¹æ próby osi¹gniêcia czegoœ w ¿yciu bez parali¿uj¹cego
strachu przed niepowodzeniem. Niepowodzenia zdarzaj¹ siê ka¿demu, bo
nikt nie potrafi robiæ wszystkiego doskonale. Zasadnicze pytanie brzmi:
„Jak reagujesz, kiedy twój wspó³ma³¿onek ponosi pora¿kê?”.
Zastanówmy siê nad naszymi dzia³aniami i postawami, które pomog³yby
pomóc naszemu wspó³ma³¿onkowi podj¹æ wyzwania mog¹ce zakoñczyæ
siê pora¿k¹ i znaleŸæ si³y na podniesienie siê z niej.

SPOTKANIE PI¥TE NIE OPUSZCZÊ CIÊ
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1. Zapewniaj wspó³ma³¿onka o swoim oddaniu, lojalnoœci i mi³oœci
niezale¿nie od efektów jego dzia³añ (Pierwszy List œw. Jana Aposto³a 4,18).
W jaki sposób nasz wspó³ma³¿onek mo¿e wyraziæ takie oddanie i mi³oœæ
w stosunku do nas?

2. Przypominaj swojemu wspó³ma³¿onkowi, ¿e jego wartoœæ nie zale¿y od
tego, co robi, ale od tego, kim jest (List do Efezjan 1,13-14).
W jaki sposób mo¿esz zapewniæ swojego ma³¿onka, ¿e nie uwa¿asz go za
„nieudacznika”, gdy ponosi pora¿kê?

3. Przypominaj ma³¿onkowi, ¿e Bóg sprawuje nad wszystkim kontrolê
i wspó³dzia³a dla naszego dobra (List do Rzymian 8,28).
Opowiedzmy o jakimœ doœwiadczeniu, w którym Bóg sprawi³, ¿e pora¿ka
przynios³a w efekcie dobro.
4. Razem ze wspó³ma³¿onkiem dziêkuj Bogu za wszystko, co spotyka was
w ¿yciu (Pierwszy List do Tesaloniczan 5,18).
Dlaczego dziêkowanie Bogu jest istotn¹ czêœci¹ radzenia sobie z niepowodzeniami?
5. Zachêcaj wspó³ma³¿onka do tego, aby nie upada³ na duchu, kiedy
w czymœ mu siê nie wiedzie (Ksiêga Przys³ów 24,16; List do Galatów 6,9).
Co nasz wspó³ma³¿onek mo¿e nam powiedzieæ w takiej sytuacji, aby
zachêciæ nas do wytrwania?

48

WIERNI PRZYRZECZENIU

15 MINUT

PODSUMOWANIE

Wykonaj samodzielnie
1. Które z piêciu wymienionych wy¿ej postaw s¹ mocn¹ stron¹ twojego
wspó³ma³¿onka?
Podaj konkretne przyk³ady.
2. Które z tych postaw powinieneœ rozwijaæ w sobie, aby pomóc wspó³ma³¿onkowi?
Wykonajcie razem ze wspó³ma³¿onkiem
Opowiedzcie sobie o waszych przemyœleniach na temat dwóch powy¿szych pytañ.

60 MINUT

ZASTOSOWANIE

Idziemy na randkê!
Umów siê ze wspó³ma³¿onkiem na spotkanie za kilka dni.
Dzieñ...................
Godzina................
Miejsce.................
Zadanie na randkê
Niech ka¿dy z was przejrzy treœæ ostatniego spotkania.

SPOTKANIE PI¥TE NIE OPUSZCZÊ CIÊ
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Wykonaj samodzielnie
1. Wymieñ kilka sytuacji, w których nie powiod³o ci siê lub uwa¿a³aœ/uwa¿a³eœ siê za „nieudacznika”.
Jaki wp³yw mia³y na ciebie te sytuacje?
2. Czy przeœladuje ciê strach przed pora¿k¹? Jeœli tak, to w jakich dziedzinach najbardziej siê jej obawiasz?
a) w pracy
b) w nowych przedsiêwziêciach
c) w wychowywaniu dzieci
d) w swoich reakcjach emocjonalnych
e) w ma³¿eñstwie
f) w zarz¹dzaniu pieniêdzmi
g) w stosunkach z przyjació³mi
h) inne
3. Po czym twój wspó³ma³¿onek mo¿e poznaæ, ¿e w danej sytuacji kieruje
tob¹ strach przed pora¿k¹?
4. W jaki sposób twoje oczekiwania odnoœnie dziedzin zaznaczonych przez
ciebie w pytaniu nr 2, potêguj¹ uczucie strachu przed pora¿k¹?
5. Jak myœlisz, czy twój wspó³ma³¿onek akceptuje ciê niezale¿nie od tego,
czy odnosisz sukcesy, czy te¿ pora¿ki? W jaki sposób to wyra¿a?
6. Czy z powodu obawy przed pora¿k¹ masz tendencjê do odk³adania na
póŸniej tego, co powinieneœ zrobiæ teraz? Jak twój wspó³ma³¿onek mo¿e
pomóc ci przezwyciê¿yæ tê s³aboœæ?
7. W jaki sposób Pierwszy List œw. Piotra Aposto³a 4,8 odnosi siê do niepowodzeñ twoich i twojego wspó³ma³¿onka?
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8. Przeczytaj piêæ wymienionych ni¿ej punktów i zaznacz dwa lub trzy,
które opisuj¹ to, czego najbardziej potrzebujesz uzyskaæ od swojego
wspó³ma³¿onka.
Najbardziej potrzebujê, aby mój wspó³ma³¿onek:
a) Zapewnia³ mnie o swoim oddaniu, lojalnoœci i mi³oœci niezale¿nie od
tego, co robiê.
b) Przypomina³ mi, ¿e moja wartoœæ nie zale¿y od tego, co robiê, ale od
tego, kim jestem.
c) Pociesza³ mnie przez przypomnienie prawdy, ¿e Bóg sprawuje nad
wszystkim kontrolê.
d) Razem ze mn¹ dziêkowa³ za wszystko Bogu.
e) Zachêca³ mnie do tego, abym nie upada³ na duchu.
Obok ka¿dego z zaznaczonych punktów opisz sposób, w jaki twój wspó³ma³¿onek mo¿e realizowaæ to, o czym mówi dany punkt.

Wykonajcie wspólnie
1. Przeczytajcie i przedyskutujcie to, co ka¿de z was napisa³o.
2. Módlcie siê razem. Podziêkujcie Bogu za to, ¿e pozwala wam doœwiadczaæ niepowodzeñ. Dziêkujcie Mu, ¿e za spraw¹ mocy Ducha Œwiêtego mo¿ecie wspieraæ siê wzajemnie nawet w sytuacjach, w których
ponosicie pora¿ki.
SPOTKANIE PI¥TE NIE OPUSZCZÊ CIÊ
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Podsumowanie

Co dalej?
Pracowaliœcie nad jednym z najwa¿niejszych aspektów waszego ¿ycia: uczyliœcie siê tego, co Bóg mówi o was, waszym
wspó³ma³¿onku, waszym ma³¿eñstwie.
Mo¿ecie zadawaæ sobie teraz pytanie: „Co dalej”?
Je¿eli grupa chcia³aby braæ wspólnie udzia³ w innych
spotkaniach, mamy dla was kilka propozycji.
Jako grupa zdecydujcie:
!

Kiedy zaczniecie nowe spotkania?
!

Jakich materia³ów bêdziecie u¿ywaæ?
!

Kto bêdzie prowadzi³ potkania?
!

Gdzie siê spotkacie?
!

Kto zamówi materia³y?

Na stronie obok zamieszczamy krótkie opisy piêciu dostêpnych
serii spotkañ do dyskusji dla ma³¿eñstw.

52

Aktualnie dostêpne zeszyty
z cyklu Twórcy Domowego Ogniska
Porozumiewanie siê w ma³¿eñstwie
(6 spotkañ) Spójrzmy prawdzie w oczy! Nie zawsze potrafimy komunikowaæ swoje myœli i uczucia wspó³ma³¿onkowi. Ten cykl, zosta³ zaplanowany tak, by pomóc mê¿om i ¿onom zbli¿yæ siê do siebie wzajemnie,
do Boga i do innych ma³¿eñstw bior¹cych udzia³ w spotkaniach.
Rozwi¹zywanie konfliktów ma³¿eñstwie
(6 spotkañ) Ta seria spotkañ pomaga uczyæ siê w³aœciwego podejœcia do
rozwi¹zywania konfliktów miêdzy ma³¿onkami, mo¿e siê tak¿e przyczyniæ
do lepszego komunikowania siê i zrozumienia w ma³¿eñstwie.
Akceptacja i zachêcanie w ma³¿eñstwie
(8 spotkañ) Zeszyt, który pomo¿e w umocnieniu poczucia w³asnej wartoœci
wspó³ma³¿onka, dostarcza pomys³ów, jak doceniaæ i bezwarunkowo
akceptowaæ swojego wspó³ma³¿onka oraz jak mu to okazywaæ.
Role i potrzeby ma³¿onków
(7 spotkañ) Seria spotkañ, która ma pomóc ma³¿onkom w zrozumieniu ich
odmiennoœci wynikaj¹cej z ró¿nicy p³ci, ich szczególnych potrzeb i istoty
ról, które maj¹ do spe³nienia w ma³¿eñstwie.
Wyra¿anie mi³oœci w ma³¿eñstwie
(6 spotkañ) Zeszyt zawiera treœci pomagaj¹ce zrozumieæ, czym jest
w³aœciwa mi³oœæ i jak j¹ okazywaæ swojemu ma³¿onkowi; podstawê
rozwa¿añ stanowi Hymn o mi³oœci.
W przygotowaniu kolejne zeszyty z serii
Twórcy Domowego Ogniska:
– Budowanie jednoœci w ma³¿eñstwie
– Pokonywanie stresu w ma³¿eñstwie
– Wzrastanie razem w wierze
– Wychowywanie dzieci w wierze..

Aby zamówiæ zeszyty z serii Twórcy Domowego Ogniska:
zadzwoñ pod numer (22) 648 98 18 albo napisz na adres:
Ruch Nowego ¯ycia, ul. Polnej Ró¿y 1C, 02-798 Warszawa,
e-mail: rnz@rnz.org.pl.
OdwiedŸ nasz¹ stronê w Internecie: www.sluzbarodzinie.pl
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Wskazówki dla prowadz¹cych
Kto mo¿e prowadziæ spotkania grup Twórców Domowego Ogniska?
Aby prowadziæ spotkania Twórców Domowego Ogniska nie trzeba byæ nauczycielem
biblijnym ani ma³¿eñstwem „idealnym”. Prowadz¹cy grupê spe³niaj¹ role pomocników,
a nie wyk³adowców. G³ównym zadaniem pomocników jest stworzenie œrodowiska otwartoœci, serdecznoœci i akceptacji. Pomocnicy s¹ cz³onkami grupy tak jak wszyscy inni, ale
maj¹ dodatkow¹ odpowiedzialnoœæ – prowadzenie grupy we w³aœciwym kierunku w
okreœlonym przedziale czasowym.
Najlepszymi prowadz¹cymi s¹ ma³¿eñstwa, gotowe mówiæ o swoich sukcesach i pora¿kach, jednoczeœnie staraj¹ce siê pracowaæ nad swoim ma³¿eñstwem.
Je¿eli nie jesteœcie pewni, czy mo¿ecie prowadziæ spotkania, zastanówcie siê, czy nie
prowadziæ ich wspólnie z innym ma³¿eñstwem. Mo¿ecie podzieliæ siê odpowiedzialnoœci¹, wspólnie modliæ siê, ufaj¹c Bogu, ¿e bêdzie dzia³a³ w waszym ¿yciu i u¿yje was tak, ¿e
pomo¿ecie innym parom ma³¿eñskim.
Prowadz¹c grupê Twórców Domowego Ogniska:
– inwestujecie we w³asne ma³¿eñstwo,
– studiujecie Pismo Œwiête,
– bêdziecie doœwiadczaæ duchowego wzrostu,
– bêdziecie dobrze siê bawiæ, poznawaæ nowych przyjació³, pog³êbiaæ przyjaŸnie ju¿
istniej¹ce,
– bêdziecie s³u¿yæ swojemu koœcio³owi,
– wzmocnicie swoje ma³¿eñstwo, co bêdzie z korzyœci¹ dla waszych dzieci,
– bêdziecie mieæ wp³yw na ¿ycie innych.

Jak za³o¿yæ grupê Twórców Domowego Ogniska?
Jako ma³¿eñstwo zobowi¹¿cie siê wobec siebie i Boga, ¿e grupa TDO bêdzie dla was
priorytetem przez ca³y czas jej trwania (pamiêtajcie, ¿e wymaga ona tylko zobowi¹zania na
krótki czas, mo¿ecie zdecydowaæ siê na spotkania cotygodniowe lub co dwa tygodnie).
Zdecydujcie, jak podzielicie obowi¹zki: organizowania i prowadzenia grupy, przygotowania siê na spotkanie, rozmów telefonicznych, szczegó³ów zwi¹zanych z goszczeniem
grupy osób w domu.
Zaproszenie par ma³¿eñskich do udzia³u w „grupie s¹siedzkiej”
Rozwa¿cie zaproszenie do spotkañ ma³¿eñstw, które bra³y udzia³ w konferencji dla

54

WIERNI PRZYRZECZENIU

ma³¿eñstw. Mo¿ecie równie¿ zaprosiæ swoich przyjació³, s¹siadów, znajomych z pracy,
z koœcio³a, rodziców kole¿anek czy kolegów waszych dzieci.
Osobiste zaproszenie jest zawsze najlepsze. Mo¿ecie opowiedzieæ, jakie znaczenie mia³a
dla was konferencja dla ma³¿eñstw lub inne wydarzenie S³u¿by Rodzinie, czy te¿
wczeœniejszy wasz udzia³ w grupie dyskusyjnej TDO, jeœli taki by³. Mo¿ecie pokazaæ
potencjalnym cz³onkom grupy materia³y i powiedzieæ im o zakresie dyskusji. Zapewnijcie
te osoby, ¿e spotkania pomog¹ uczyniæ udane ma³¿eñstwo jeszcze bardziej udanym i ¿e
wymagaj¹ tylko krótkoterminowego zobowi¹zania.
Jak za³o¿yæ grupê Twórców Domowego Ogniska w swoim koœciele?
Je¿eli jesteœcie zainteresowani za³o¿eniem grupy TDO w swoim koœciele, zg³oœcie siê jako
ochotnicy do prowadzenia tam grupy. Wyjaœnijcie ksiêdzu/pastorowi, ¿e to wy mo¿ecie siê
zaj¹c prowadzeniem tych spotkañ i poka¿cie mu materia³y pomocnicze do prowadzenia
spotkañ TDO. Wyjaœnijcie, jak zasady z tych spotkañ mia³y wp³yw na wasze ¿ycie i opowiedzcie, w jaki sposób materia³y te mog¹ byæ u¿ywane w waszym koœciele. Ale je¿eli
ksi¹dz/pastor nie jest zainteresowany, uznajcie jego decyzjê i za³ó¿cie „grupê s¹siedzk¹”.

Ma³e grupy – koœcio³y najczêœciej u¿ywaj¹ materia³ów TDO do spotkañ w ma³ych
grupach. Je¿eli ma³e grupy istniej¹ ju¿ w waszym koœciele, porozmawiajcie z osob¹, która
decyduje o programie. Mo¿e zeszyty TDO bêd¹ dla niej pomocne. Mo¿ecie te¿ zaoferowaæ
gotowoœæ poprowadzenia nowej ma³ej grupy.
Reklama spotkañ TDO w koœciele – rozwa¿cie poni¿sze pomys³y:
– wysy³anie zaproszeñ cz³onkom koœcio³a i s¹siadom,
– og³oszenie w biuletynie koœcielnym lub na plakatach,
– przeprowadzenie wstêpnego spotkania (prezentacja jego treœci w celu pokazania skutecznoœci TDO),
– poparcie idei spotkañ przez ksiêdza/pastora,
– wywieszenie listy, na któr¹ mog¹ siê zapisaæ chêtni do udzia³u w spotkaniach,
– zapraszanie ksiêdza/pastora, aby móg³ obserwowaæ istniej¹c¹ grupê.
Opieka dla dzieci
Wa¿ne jest, aby grupa mog³a siê skupiæ na niezak³ócanym przebiegu spotkania. Niektóre
ma³¿eñstwa nie bêd¹ mog³y braæ udzia³u we wszystkich spotkaniach, je¿eli nie zostanie
zapewniona opieki dla dzieci. Porozmawiajcie w grupie o tym, co w Waszej sytuacji
by³oby najlepsze. Oto kilka sugestii:
– zgromadzenie dzieci z opiekunkami w jednym mieszkaniu, podczas gdy spotkania TDO odbywa³yby siê w innym,
– z³o¿enie siê na opiekê dla dzieci,
– zapytajcie, czy któreœ z ma³¿eñstw ma starsze dzieci, które mog³yby opiekowaæ
siê m³odszymi.
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Prowadzenie grupy TDO
Przed ka¿dym spotkaniem uzgadniajcie wspólnie, ile powiecie o swoim ma³¿eñstwie.
Otwarte dzielenie siê pomaga innym stosowaæ biblijne prawdy w ich ¿yciu. Czytajcie
notatki prowadz¹cego, módlcie siê regularnie za wasz¹ grupê. Wspólnie omawiajcie tak¿e
podzia³ obowi¹zków podczas prowadzenia ka¿dego ze spotkañ. Równie wa¿ne jest
okazywanie goœcinnoœci. PrzyjaŸñ jest kluczem do stworzenia œrodowiska, w którym Bóg
bêdzie zmienia³ ¿ycie innych ludzi. W obecnych czasach wiele ma³¿eñstw pragnie
przyjaŸni. Bóg bêdzie u¿ywa³ przyjacielskiej atmosfery miêdzy wami tak, ¿e uczestnicy
spotkañ bêd¹ chêtnie stosowaæ biblijne zasady w swoim ¿yciu.
Rozpoczêcie spotkania
Wa¿ne jest, aby rozpocz¹æ punktualnie. Przedstawcie nastêpuj¹ce zasady na pocz¹tku
pierwszego spotkania i przypominajcie je, je¿eli bêdzie potrzeba:
– nie mówcie niczego na temat waszego ma³¿eñstwa, co wprawi³oby waszego
ma³¿onka w zak³opotanie,
– mo¿esz przekazaæ dalej pytanie, na które nie chcesz odpowiedzieæ, nikt nie jest
zmuszony do udzielania odpowiedzi,
– ka¿da para powinna wykonaæ „Zadanie na randkê” (pytania do dyskusji i æwiczenia) przed kolejnym spotkaniem.
Przebieg spotkania
Po prostu przeczytajcie pytania do spotkania. Najpierw, byæ mo¿e, bêdziecie musieli
poczekaæ na odpowiedzi. Nie przedstawiajcie zbyt szybko swoich w³asnych myœli, bo inne
ma³¿eñstwa bêd¹ mia³y nawyk czekania na wasz g³os i w koñcu to wy bêdziecie nauczycielami materia³u. Myœli, które uzyskujemy od ca³ej grupy, znacz¹ wiêcej ni¿ te,
których my „nauczymy”.
Kiedy dyskusja przeci¹ga siê lub schodzi z tematu, przeczytajcie nastêpne pytanie.
Ka¿de spotkanie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: rozgrzewka, zbadanie tematu, podsumowanie, zastosowanie. Oto opis poszczególnych faz:
ROZGRZEWKA – 15 MINUT
Celem rozgrzewki jest pomóc ludziom odprê¿yæ siê po dniu pe³nym zajêæ i poznaæ
siê lepiej. Zwykle pierwszym punktem rozgrzewki jest æwiczenie, które ma byæ
zabaw¹, jednoczeœnie wprowadzaj¹c w temat spotkania.
ZBADANIE TEMATU – 60 MINUT
To jest serce spotkania. W tej czêœci ludzie odpowiadaj¹ na ró¿ne pytania zwi¹zane
z tematem spotkania i czytaj¹ Bo¿e S³owo, aby poznaæ biblijne spojrzenie na dan¹
sprawê. Niektóre z pytañ wymagaj¹ odpowiedzi tylko w obrêbie pary ma³¿eñskiej,
niektóre w podgrupach, jeszcze inne na forum ca³ej grupy. Notatki lub wskazówki
w tekœcie spotkania podaj¹, jak¹ formê dyskusji nale¿y przyj¹æ.
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PODSUMOWANIE – 15 MINUT
Ta czêœæ s³u¿y do tego, aby podsumowaæ istotê spotkania i zakoñczyæ je w odpowiedni sposób. Najczêœciej podsumowanie jest proponowane w formie æwiczenia
dla pary ma³¿eñskiej.
ZASTOSOWANIE – 60 MINUT
Bez zastosowania – wprowadzenia w ¿ycie, tego, co poznawaliœmy – teoretyczne
zapoznanie siê z danym tematem ma ma³¹ wartoœæ.
Przed wyjœciem ze spotkania pary s¹ zachêcane, aby umówiæ siê na randkê w celu
wykonania tego zadania ze swoim wspó³ma³¿onkiem przed nastêpnym spotkaniem. Zastosowanie obejmuje dwie kategorie zadañ:
1) indywidualne – czêœæ z pytaniami oddzielnie dla mê¿ów i ¿on,
2) wspólne – pary mog¹ dzieliæ siê swoimi pomys³ami na to, jak zastosowaæ wnioski z przemyœleñ w swoim ¿yciu.
Kierowanie dyskusj¹
Gdy cz³onkowie z twojej grupy poznaj¹ siê lepiej i zaczn¹ siê gor¹ce dyskusje,
mo¿esz mieæ trudnoœci z zakoñczeniem spotkania o ustalonej godzinie. Musisz
wiêc postêpowaæ m¹drze i delikatnie. WeŸ pod uwagê nastêpuj¹ce sugestie:
– nie powinieneœ przed³u¿aæ spotkañ, mo¿e to byæ odebrane przez uczestników
spotkania jako brak szacunku; jeœli chcesz przekroczyæ czas ponad ustalony
wczeœniej limit, zapytaj uczestników o zdanie,
– kiedy zbli¿a siê koniec spotkania i trzeba zrezygnowaæ z omówienia pewnych
zagadnieñ, powiedz po prostu: „Jest kilka kwestii, które powinniœmy jeszcze
przedyskutowaæ, ale mówiliœmy o tak wa¿nych sprawach, ¿e poœwiêciliœmy im
wiêcej czasu. Nad zagadnieniami, których nie zd¹¿yliœmy omówiæ, zastanówcie
siê w domach albo prze³o¿ymy je na nastêpne spotkanie” (zdecydujcie wspólnie,
co zrobicie, byæ mo¿e zdarzy siê wam jeden temat realizowaæ na dwóch
spotkaniach),
– nie jest konieczne, ¿eby g³êboko analizowaæ ka¿de zagadnienie, wiele z nich ma
na celu pobudziæ do refleksji i osobistych wniosków, a nie prowadziæ do
wyczerpuj¹cej dyskusji i rozwi¹zania spornego problemu na forum grupy,
– koncentruj siê na tym, co mówi Pismo Œwiête, nie na koncepcjach w³asnych czy
cz³onków grupy; gdy ktoœ nie zgadza siê z Bibli¹, utwierdŸ tê osobê co do
potrzeby zmagania siê z tym problemem i podkreœl, ¿e niektóre biblijne
stwierdzenia mog¹ byæ trudne do zrozumienia lub zaakceptowania,
– osobê, która du¿o mówi i nie daje okazji innym do wypowiedzenia siê, mo¿na
pohamowaæ, prosz¹c o odpowiedŸ poszczególne osoby (co równie¿ pomaga
uczestnikom lepiej siê poznaæ).
Co z modlitw¹?
Wa¿n¹ czêœci¹ dzia³añ ma³ej grupy jest modlitwa. Jednak jako prowadz¹cy musicie byæ
wra¿liwi na poziom, na jakim cz³onkowie Waszej grupy czuj¹ siê swobodnie, by modliæ siê
w obecnoœci innych. Nigdy nie proœ, aby ludzie modlili siê g³oœno, jeœli nie wiesz, czy
dobrze siê z tym czuj¹. Jest wiele ró¿nych form modlitwy(w³asna modlitwa, zachêcanie
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ochotników, umo¿liwienie ludziom, aby przedstawili swoje modlitwy w formie dokoñczenia podanego zdania.
Pomocnym narzêdziem w modlitwie grupowej jest lista modlitewna. Zachêcamy was do
tego, ale niech inni cz³onkowie grupy podejm¹ siê tej odpowiedzialnoœci. wy powinniœcie
prowadziæ modlitwê ale niech inne ma³¿eñstwo w grupie ma mo¿liwoœæ stworzenia,
uaktualniania i rozdawania list modlitewnych.
Co z poczêstunkiem?
Wiele grup decyduje siê na poczêstunek. To pomaga stworzyæ œrodowisko wspólnoty. Jeœli
planujecie poczêstunek jako czêœæ waszego spotkania, oto kilka sugestii:
1. Na pierwsze ze spotkañ (lub dwa pierwsze spotkania) wy dostarczcie poczêstunek,
póŸniej pozwólcie, by inni cz³onkowie grupy zaanga¿owali siê, zg³aszaj¹c chêæ
zorganizowania poczêstunku na kolejne spotkanie.
2. Rozwa¿cie rozpoczynanie zajêæ grupy krótkim czasem nieformalnej wspólnoty wraz
z poczêstunkiem, póŸniej przejdŸcie do studium. W ten sposób je¿eli jakaœ para siê
spóŸni, to ominie ich tylko poczêstunek, nie przeszkodz¹ te¿ w dyskusji.
Mo¿ecie równie¿ zdecydowaæ, ¿e poczêstunek bêdzie pod koniec spotkania, aby
zachêciæ ludzi do pozostania i rozmów, ale pamiêtajcie, ¿e nale¿y szanowaæ czas
grupy, koñcz¹c punktualnie tak, aby ka¿dy, kto nie mo¿e zostaæ d³u¿ej, móg³
swobodnie wyjœæ.
Budowanie nowych przywódców
Kiedy prowadzicie grupê, zacznijcie „rozgl¹daæ siê” wœród jej uczestników za potencjalnymi liderami, którzy mogliby pomno¿yæ wasz¹ grupê, zak³adaj¹c nowe grupy dyskusyjne. Oto kilka wskazówek, które mog¹ byæ pomocne w budowaniu nowych
prowadz¹cych:
1. Szukajcie osób, które dysponuj¹ czasem, s¹ gotowe siê uczyæ i na których mo¿na
polegaæ.
2. Wybierzcie ma³¿eñstwo z waszej grupy, które wykazuje dojrza³oœæ w swoim ¿yciu
chrzeœcijañskim oraz ma³¿eñskim i wed³ug was, mog³oby dobrze prowadziæ dyskusjê. Zachêæcie ich do prowadzenia grupy.
3. Niech para ta zacznie od któregoœ spotkania wspó³prowadziæ je z wami. Mo¿e
rozpocz¹æ od zadania jednego dwóch pytañ, póŸniej poprowadzi czêœæ spotkania,
a w koñcu niech poprowadzi ca³e spotkanie.
4. Zachêæcie ich do za³o¿enia nowej grupy po zakoñczeniu obecnego cyklu spotkañ.
5. Mo¿ecie im pomóc przez:
– gotowoœæ do odpowiadania na ich pytania,
– wsparcie poprzez uczestnictwo w ich pierwszym spotkaniu,
– oddanie regularnemu zachêcaniu ich,
– oferowanie ró¿nego rodzaju pomocy, jeœli bêdzie to konieczne.
Najczêœciej zadawane pytania
1. Kto powinien braæ udzia³ w spotkaniach?
Treœci zawarte w tych spotkaniach bêd¹ przydatne dla par z ró¿nym sta¿em, czy to œwie¿o
poœlubionych lub zarêczonych, czy te¿ bêd¹cych ma³¿eñstwami od wielu lat.
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2. Jaka wielkoœæ grupy jest najlepsza?
Zachêcamy, aby w grupie uczestniczy³o od czterech do siedmiu par ma³¿eñskich (³¹cznie
z wami). Je¿eli liczba osób zainteresowanych spotkaniami jest wiêksza, ni¿ mo¿ecie przyj¹æ w
domu, zastanówcie siê, czy ktoœ inny móg³by poprowadziæ drug¹ grupê i rozdzielcie siê.
3. Co zrobiæ jeœli jedno ze wspó³ma³¿onków bierze udzia³ w spotkaniach niechêtnie?
Prawdopodobnie kilka osób, zw³aszcza mê¿ów, przyjdzie na pierwsze spotkanie, ¿a³uj¹c, ¿e nie
poszli gdzieœ indziej. Niektórzy zjawi¹ siê tylko dlatego, ¿e wspó³ma³¿onek lub inne
ma³¿eñstwo przynagla³o ich do tego. Niektórzy mog¹ podejrzewaæ, ¿e bêdzie to spotkanie
religijne. Inni mog¹ siê obawiaæ ujawnienia s³aboœci swego ma³¿eñstwa lub koniecznoœci
mówienia o sobie. Jeszcze inni mog¹ uwa¿aæ, ¿e ich ma³¿eñstwo jest stracone albo ¿e nie
potrzebuje ¿adnej pomocy. Wiele obaw mo¿ecie rozproszyæ ju¿ na pierwszym spotkaniu.
Powiedzcie, ¿e wiecie, ¿e niektóre osoby przyby³y niechêtnie i podajcie kilka powodów, dla
których ludzie mog¹ mieæ takie odczucia. Zaznaczcie, ¿e niezale¿nie od motywów przybycia
ka¿dej z osób, mi³o wam widzieæ je w tej grupie. ZwiêŸle omówcie, jaki wp³yw na wasze
ma³¿eñstwo mia³y prezentowane tu koncepcje i wyraŸcie swoje przekonanie, ¿e ka¿da osoba
bêdzie zadowolona z uczestnictwa w kursie i wiele na nim skorzysta. Ponadto zapewnijcie, ¿e
nikt nie bêdzie zmuszany do publicznego zabierania g³osu. Ka¿dy powie tylko to, co bêdzie
chcia³ powiedzieæ. Mo¿e zdarzyæ siê te¿ sytuacja, ¿e czyjœ wspó³ma³¿onek nie bêdzie chcia³
wcale przychodziæ na spotkania, jednak osoba taka mo¿e braæ w nich udzia³. Zmieniaj¹ca siê
postawa jednej „po³owy”, mo¿e zachêciæ wspó³ma³¿onka do przy³¹czenia siê do grupy nieco
póŸniej.
4. Jaka jest rola Pisma Œwiêtego w tych spotkaniach?
W spotkaniach Twórców Domowego Ogniska czêsto zwracamy siê do Biblii jako najwy¿szego
autorytetu w sprawach ¿ycia, a wiêc i ma³¿eñstwa. Ksiêga ta, chocia¿ napisana przed wiekami,
wypowiada siê jasno i z moc¹ na temat spraw, które dotycz¹ mê¿czyzn i kobiet równie¿ w dzisiejszych czasach. O tym, ¿e Biblia jest wiecznie aktualnym i ¿ywym S³owem Boga, mo¿emy
siê przekonaæ, stosuj¹c jej zalecenia w praktyce.
Dla wskazañ zawartych w Piœmie Œwiêtym mo¿e istnieæ wiele zastosowañ. Choæ pewne fragmenty, z których skorzystaliœmy, nie dotycz¹ bezpoœrednio ma³¿eñstwa, lecz w ogóle relacji
miêdzyludzkich, jednak mog¹ i powinny byæ praktycznie stosowane w tej szczególnej relacji,
jak¹ jest relacja mê¿a i ¿ony.
W podrêczniku znajdziecie wiêkszoœæ fragmentów, o których bêdziecie dyskutowaæ. Zosta³y
one zacytowane z Biblii Tysi¹clecia. Zachêcamy jednak, abyœcie podczas ka¿dego spotkania
mieli przy sobie Pismo Œwiête. Byæ mo¿e zaistnieje potrzeba rozszerzenia kontekstu podanych
wersetów lub siêgniêcia do innych.
5. Czego mo¿na siê spodziewaæ od grupy pod koniec spotkañ?
Zastanów siê nad ka¿d¹ par¹ ma³¿eñsk¹ w grupie i krokami, które mog¹ podj¹æ po ukoñczeniu
spotkañ:
– zachêæ ich do udzia³u w innym kursie z cyklu Twórcy Domowego Ogniska,
– niektóre ma³¿eñstwa z waszej grupy mog¹ wyraziæ gotowoœæ do prowadzenia w³asnej grupy
na ten sam lub podobny temat; podtrzymaj takie pragnienie, nawet jeœli pojawi¹ siê obawy typu:
„Nie mamy wystarczaj¹cej wiedzy, aby byæ liderami!”; zapewnijcie ich, ¿e przekazywanie
innym tego, czego siê nauczyli, jest najlepszym sposobem kontynuowania nauki,
– niektóre osoby mog¹ wyraziæ chêæ uczestniczenia w grupach, w których bêd¹ mog³y lepiej
poznaæ Pismo Œwiête; postarajcie siê znaleŸæ dla nich odpowiednie œrodowisko; jeœli nie macie
pomys³ów, mo¿ecie zwróciæ siê o pomoc do nas.
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Notatki prowadz¹cego
Zawartoœæ tej czêœci stanowi¹ ogólne komentarze i szczegó³owe podpowiedzi do
konkretnych pytañ z poszczególnych spotkañ. Nie znajdziecie tu odpowiedzi na wszystkie
pytania, tylko na te, które, naszym zdaniem, mog³yby byæ trudniejsze dla uczestników.

Spotkanie pierwsze
Wybra³em Ciebie! Wybra³am Ciebie! Przyjmowanie swego wspó³ma³¿onka
Celem spotkania jest pomoc cz³onkom grupy w pielêgnowaniu jednoœci w ich ma³¿eñstwach przez:
– dostrze¿enie tego, ¿e Adam potrzebowa³ Ewy i my potrzebujemy swoich wspó³ma³¿onków,
– przedyskutowanie tego, jak wa¿ne jest przyjmowanie swoich wspó³ma³¿onków jako
Bo¿ego daru i sposobu zaspokojenia naszych potrzeb,
– przeanalizowanie tego, jaki wp³yw na akceptowanie swoich wspó³ma³¿onków jako daru
od Boga maj¹ ich wady,
- okreœlenie konkretnych sposobów, w jakie wspó³ma³¿onkowie potrzebuj¹ siebie nawzajem i mog¹ zaakceptowaæ siebie jako dar od Boga.
Komentarze ogólne
Spotkanie to dotyka pewnych wra¿liwych dziedzin, próbuj¹c okreœliæ to, w jaki sposób
potrzebujemy siebie nawzajem. Niektóre osoby mog¹ mieæ problemy z przyznaniem siê do
tych potrzeb nawet przed sob¹ lub przed swoimi ma³¿onkami, a có¿ dopiero przed innymi
ludŸmi. Wasza rola jest kluczowa – powinniœcie zapewniaæ cz³onkom grupy akceptacjê
i wsparcie bez wywierania nacisku na kogokolwiek. Módlcie siê o wra¿liwoœæ na ka¿d¹
osobê jako jedyn¹ w swoim rodzaju. Przypomnijcie wszystkim, ¿e jeœli ktoœ nie chce
odpowiadaæ na jakieœ pytanie, nie ma takiego obowi¹zku.
ROZGRZEWKA
PodpowiedŸ do tabeli: niech ka¿da para przedstawi siê innym, przypomni swój ma³¿eñski
sta¿, opowie krótko o dzieciach. Bardzo wa¿ne jest, aby ka¿de ma³¿eñstwo powiedzia³o o
swoich oczekiwaniach, co do spotkañ. Jako prowadz¹cy grupê s³uchajcie uwa¿nie tych
odpowiedzi – jeœli oczekiwania jakiejœ pary bêd¹ rozbie¿ne z tym, co oferuje ten zeszyt
(czy serie spotkañ z cyklu Twórcy Domowego Ogniska), musicie to grupie (lub danej
parze) wyjaœniæ.
ZBADANIE TEMATU
A. Potrzeby ka¿dego nas
Podpowiedzi do pytañ:
nr 1: Adam potrzebowa³ partnera, towarzysza, „pomoc odpowiedni¹ dla niego”. „Sam”
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w tym kontekœcie ma wydŸwiêk negatywny, poniewa¿ nawet Bóg powiedzia³, ¿e to „nie
jest dobre” i podj¹³ dzia³anie, by to zmieniæ.
Aby pomóc cz³onkom grupy skoncentrowaæ siê na tym, co z³ego by³o w tej sytuacji, mo¿na
zadaæ pytanie: „Jakim innym s³owem mo¿na okreœliæ bycie samemu?” (izolacja).
nr 2: Je¿eli w grupie znajduj¹ siê osoby, które nie s¹ pewne swojego zwi¹zku z Bogiem,
które nie uczyni³y jeszcze Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem, w tym punkcie
opowiedzcie, kim Bóg jest dla was.
nr 3: Na przyk³ad, aby nie polega³ wy³¹cznie na sobie.
nr 4: Cz³onkowie grupy mog¹ byæ nieprzyzwyczajeni do myœlenia tymi kategoriami.Aby
im pomóc, podziel siê kilkoma powodami, dla których ty czujesz siê niepe³ny bez swojego
wspó³ma³¿onka. Inny pomys³ to poproszenie wszystkich o zastanowienie siê w ciszy nad
tym pytaniem i podzielenie siê ze wszystkimi jedn¹ odpowiedzi¹. Po dwóch lub trzech
minutach poproœcie wszystkich cz³onków grupy o powiedzenie jednego powodu, dla
którego potrzebuj¹ wspó³ma³¿onków.
B. Œwiadomoœæ potrzeby
PodpowiedŸ do pytania:
nr 1: Gdyby Adam nie dostrzeg³ tej potrzeby, nie docenia³by Boga ani Jego daru – Ewy.
Zauwa¿cie, ¿e chocia¿ zabawne mo¿e byæ spekulowanie na temat tego, co dzia³o siê w g³owie Adama, nie mo¿emy straciæ z oczu tego, co chcia³ uczyniæ Bóg. Poproœcie kilka osób
o podzielenie siê ich odpowiedziami na to pytanie.
Wspó³ma³¿onek jest Bo¿ym sposobem zaspokojenia potrzeb swojej „drugiej po³owy”. Jest
to kluczowa myœl, któr¹ pary musz¹ przyj¹æ. Wiele ma³¿eñstw tak wiele czasu poœwiêca na
koncentrowanie siê na brakach swoich wspó³ma³¿onków, ¿e zapominaj¹, jak bardzo ich
potrzebuj¹. A myœl, ¿e Bóg w istocie da³ im ich wspó³ma³¿onków w celu zaspokojenia ich
potrzeb, dla wielu par mo¿e wydawaæ siê niezwyk³a. Je¿eli wyczuwacie, ¿e ma³¿eñstwa
nie doceniaj¹ znaczenia tego faktu, mo¿ecie zwróciæ siê do swojego wspó³ma³¿onka i powiedzieæ: „Bóg da³ mi tê osobê w celu zaspokojenia moich potrzeb. Jest ona Bo¿ym darem
dla mnie”. Zachêæcie ich do rozwa¿enia faktu, ¿e to samo jest prawd¹ w odniesieniu do
nich.
C. Bo¿e zaspokojenie naszych potrzeb
PodpowiedŸ do pytania:
nr 1: Sprawi³, ¿e Adam zapad³ w g³êboki sen, wyj¹³ ¿ebro, zape³ni³ cia³em puste miejsce,
uczyni³ kobietê, przyprowadzi³ j¹ do Adama.
D. Nasza reakcja na zaspokojenie potrzeb przez Boga
PodpowiedŸ do pytañ:
nr 1: Poza oczywistym faktem, ¿e wygl¹da³a w oczach Adama lepiej ni¿ wszystkie
zwierzêta, którym da³ nazwy, nie uczyni³a nic. On równie¿ nie uczyni³ nic, by zas³u¿yæ
sobie na jej akceptacjê.
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nr 3: Je¿eli w waszej grupie s¹ niewierz¹cy, to ten punkt spotkania jest bardzo wa¿ny. Daje
okazjê do przedstawienia treœci Dobrej Nowiny. Przemyœlcie w jakiej formie mo¿ecie
w tym miejscu pomóc niewierz¹cym cz³onkom grupy zbli¿yæ siê do osobistej decyzji
wiary.
nr 4: Zachêæcie cz³onków grupy do pomyœlenia o konkretnych wydarzeniach, w których
zareagowali odrzuceniem wspó³ma³¿onka. Podsumujcie wypowiedzi nastêpuj¹cym zdaniem: „Mamy tendencjê do koncentrowania siê na naszym wspó³ma³¿onku, a nie na Bogu.
A gdy jesteœmy skoncentrowani na wspó³ma³¿onku, ³atwiej jest zauwa¿aæ wady ni¿ zalety”.
Je¿eli w waszej grupie s¹ niewierz¹cy lub ludzie, którzy w momencie zawierania zwi¹zku
ma³¿eñskiego byli niewierz¹cy, poproœcie uczestników o propozycjê odpowiedzi w nastêpuj¹cej kwestii: „Kiedy pobieraliœmy siê, oboje nie znaliœmy Boga, a co dopiero mówiæ
o ufaniu Jemu. Jak to mo¿liwe, by w takich okolicznoœciach mój wspó³ma³¿onek by³
Bo¿ym darem dla mnie?” Pismo Œwiête jasno pokazuje, ¿e Bóg jest suwerenny w sprawach
tak pojedynczych osób, jak i ca³ych narodów. Poproœ grupê, by otworzy³a Pismo Œwiête na
Liœcie do Rzymian 8,28 i zobaczy³ sposób, w jaki Bóg demonstruje swoj¹ suwerennoœæ,
pokazuje swoj¹ w³adzê poprzez wykorzystywanie dla swoich celów nawet tego, co ludzie
czyni¹ w buncie przeciwko Niemu. Zobacz te¿ fragment z Ksiêgi Rodzaju 50,20.
Je¿eli ktoœ wspomni o przemocy w ma³¿eñstwie, zwróæcie uwagê na te fragmenty, które s¹
poradami na ten temat:
List do Rzymian 13,1 i Pierwszy List œw. Piotra Aposto³a 2,13-15 nauczaj¹, ¿e Bóg
ustanowi³ w³adzê dla nadzorowania tych, którzy czyni¹ z³o. Osoba znajduj¹ca siê w niebezpieczeñstwie nie powinna wahaæ siê prosiæ odpowiednie w³adze o ochronê.
List do Rzymian 5,8 przedstawia Chrystusowy przyk³ad mi³oœci do grzesznika z jednoczesn¹ nienawiœci¹ do grzechu (Psalm 45,8). Z³e czyny jednego ze wspó³ma³¿onków nie
usprawiedliwiaj¹ odp³acania tym samym przez drugiego.
Ksiêga Przys³ów 14,7 mówi: Od cz³owieka g³upie go siê odsuñ. Nie oznacza to rozwodu
– doradza jedynie ustanowienie takiej sytuacji, która pozwoli na unikanie wp³ywów g³upca
(na przyk³ad czasowa separacja).
nr 5: Poproœcie, by ka¿da para popracowa³a wspólnie nad odpowiedzi¹ na to pytanie.
Dajcie na to dwie, trzy minuty. Niech uczestnicy zanotuj¹ swoje myœli, a potem poproœ
kilku ochotników o przeczytanie swoich prognoz. Po tym, jak kilka osób przeczyta swoje
myœli, zapytajcie: „Co prognozy te mówi¹ wam na temat przyjmowania swojego
wspó³ma³¿onka jako najlepszego Bo¿ego sposobu zaspokojenia waszych potrzeb?”
nr 6: Poproœcie, by ka¿da osoba zaznaczy³a prawdziwe dla siebie stwierdzenie (stwierdzenia). Poproœcie o podniesienie rêki tych, którzy zaznaczyli zdanie pierwsze. To samo
zrób z pozosta³ymi dwoma. Nastêpnie poproœcie kogoœ, kto zaznaczy³ stwierdzenie
wybierane najczêœciej, o wyjaœnienie, dlaczego, wed³ug niego, ta myœl jest znacz¹ca. Po
dwóch czy trzech wypowiedziach, zróbcie to samo z pozosta³ymi stwierdzeniami. Je¿eli
nikt nie wybierze któregoœ ze stwierdzeñ, podzielcie siê swoimi myœlami na temat jego
wa¿noœci.
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Spotkanie drugie
Biorê Ciebie za ¿onê! Biorê Ciebie za mê¿a! Zaspokajanie szczególnych potrzeb ¿ony i mê¿a
Celem spotkania jest pomoc kobietom/mê¿czyznom lepiej poznaæ i zaspokoiæ szczególne
potrzeby ich mê¿ów/¿on.
S³u¿y temu:
– okreœlenie najwa¿niejszych potrzeb kobiety/mê¿czyzny,
– zidentyfikowanie b³êdów, jakie zwykle pope³niaj¹ kobiety/mê¿czyŸni wzglêdem mê¿czyzn/kobiet,
– dostrze¿enie biblijnych wskazówek, które pomog¹ ¿onom/mê¿om zaspokajaæ potrzeby
mê¿ów/¿on w pe³en mi³oœci sposób,
– przedyskutowanie sposobów, w jakie ¿ona/m¹¿ mo¿e zaspokajaæ potrzeby mê¿a/¿ony.
Komentarze ogólne
Spotkanie ma przede wszystkim pomóc ¿onom/mê¿om odkryæ, jakie s¹ szczególne
potrzeby ich mê¿ów/¿on i w jaki sposób mog¹ je zaspokajaæ. Pamiêtajcie, ¿e przy omawianiu potrzeb, zw³aszcza tych, które nie s¹ w³aœciwie zaspokajane, mo¿e ³atwo dojœæ do
tego, ¿e ma³¿onkowie bêd¹ siê krytykowaæ nawzajem. Jako prowadz¹cy dbajcie wiêc
o utrzymanie dobrej atmosfery spotkania.
ROZGRZEWKA
Zachêcamy Was do przeprowadzenia tego æwiczenia w dwóch grupach – oddzielnie kobiety, oddzielnie mê¿czyŸni.
ZBADANIE TEMATU
A. Czego najbardziej potrzebuj¹ kobiety?
1. Pierwszy sposób
PodpowiedŸ: „Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ za niego samego siebie”. Pierwszym
sposobem w³aœciwego realizowania przez mê¿a mi³oœci do ¿ony jest poœwiêcenie takie, jak
wykaza³ Chrystus, wydaj¹c samego siebie za swój Koœció³. Celem poœwiêcenia Chrystusa
dla Koœcio³a by³o dobro Koœcio³a, to, aby by³ bez ¿adnej skazy, „œwiêty i nieskalany”.
Celem poœwiêcenia mê¿a dla ¿ony powinno byæ jej dobro, to, aby mog³a siê doskonaliæ,
wzrastaæ, wykorzystaæ w pe³ni potencja³ otrzymany od Boga i stawaæ siê „œwiêt¹, nieskalan¹”.
M¹¿ powinien postêpowaæ tak, by zapewniæ ¿onie to, co najlepsze dla jej rozwoju – powinien wspieraæ jej wzrost duchowy, poznawaæ jej konkretne potrzeby, zdolnoœci,
mo¿liwoœci, zachêcaæ do u¿ywania ich i stwarzaæ mo¿liwoœci do ich rozwoju, na przyk³ad
odci¹¿aj¹c ¿onê od jej obowi¹zków domowych.
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Aby Chrystus móg³ kochaæ swój Koœció³ tak, jak to czyni³, musia³ mieæ postawê s³ugi,
zapieraæ siê samego siebie, rezygnowaæ z siebie. M¹¿ powinien mieæ postawê s³ugi tak jak
Chrystus.
2. Drugi sposób
PodpowiedŸ: Drugim w³aœciwym sposobem realizowania przez mê¿a mi³oœci do ¿ony jest
troszczenie siê o byt, a przez to zaspokojenie jej potrzeby poczucia bezpieczeñstwa, która
jest jedn¹ z najsilniejszych potrzeb emocjonalnych kobiety.
B. Czego najbardziej potrzebuj¹ mê¿czyŸni?
1. Pierwszy sposób
PodpowiedŸ: Korona jest oznak¹ godnoœci królewskiej, wysokiej pozycji, szczególnego
wyró¿nienia. Noszenie przez kogoœ korony sprawia, ¿e wydaje siê innym wa¿niejszy, a jemu samemu dodaje pewnoœci siebie.
M¹¿ „dzielnej ¿ony” jest „ukoronowany”, wyró¿niony, uprzywilejowany. Dzielna ¿ona
zwiêksza szacunek innych do niego i jego szacunek do samego siebie. Sprawia, ¿e jej m¹¿
jest bardziej pewny siebie, zadowolony, ¿e czuje siê bezpiecznie.
Postawa ¿ony (Ksiêga Przys³ów 31,10-12) mia³a wp³yw na reputacjê mê¿a. ¯ona, która
szanuje mê¿a, swoim zachowaniem pokazuje, ¿e jest to cz³owiek wart szacunku i najwy¿szych godnoœci. Dziêki temu tak¿e inni ludzie zaczynaj¹ go szanowaæ i doceniaæ.
¯ona, która niszczy swojego mê¿a, przynosi mu wstyd i sprawia, ¿e czuje siê on bezwartoœciowy.
¯ona mo¿e okazywaæ szacunek swojemu mê¿owi przez wspieranie, zachêcanie,
powa¿anie i docenianie go. Szacunek, którego on bardzo potrzebuje, pomaga mu rozwijaæ
siê i wype³niaæ obowi¹zki stawiane mu przez ¿ycie.
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Spotkanie trzecie
Mi³oœæ i wiernoœæ: Utrzymywanie prawdziwej mi³oœci w ma³¿eñstwie
Celem spotkania jest pomoc cz³onkom grupy w zrozumieniu czym jest mi³oœæ Bo¿a. S³u¿y
temu:
– zaobserwowanie, w jaki sposób w ró¿nych okresach ¿ycia zmienia siê poczucie zadowolenia z ma³¿eñstwa,
– zrozumienie ró¿nicy miêdzy mi³oœci¹ Bo¿¹ a ludzkimi wyobra¿eniami o mi³oœci,
– uœwiadomienie zagro¿eñ, jakie istniej¹ dla wyra¿ania mi³oœci w ma³¿eñstwie.
ZBADANIE TEMATU
A. Co siê dzieje z mi³oœci¹?
PodpowiedŸ do pytañ nr 1, 2, 3, 4, 5: Ma³¿onkowie s¹ podekscytowani swoim nowym
zwi¹zkiem. Nie napotkali jeszcze na powa¿niejsze trudnoœci, które wystêpuj¹ póŸniej
w ma³¿eñstwie i w ¿yciu. Maj¹ motywacjê i czas, aby pracowaæ nad drobnymi problemami.
Dziel siê w³asnymi doœwiadczeniami w zakresie omawianych zagadnieñ! Twoja szczeroœæ
odnoœnie zmagañ, które przeszed³eœ, pomo¿e grupie rozluŸniæ siê i otworzyæ.
Wiele osób w swojej relacji polega na emocjach i nie ma pomys³u na to, jak j¹ podtrzymywaæ, gdy pierwsze emocje opadn¹. Kiedy pojawi¹ siê realia ¿ycia i wycisz¹ namiêtnoœci, zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê, ¿e trudniej jest im utrzymaæ zwi¹zek, ni¿ to
wczeœniej zak³adali. Pojawiaj¹ siê konflikty, a oni odkrywaj¹, ¿e nie wiedz¹, jak sobie z nimi poradziæ. Coraz rzadziej te¿ przebywaj¹ razem, gdy¿ mog¹ nie zdawaæ sobie sprawy
z wagi, jak¹ ma œwiadome wykrawanie czasu spoœród rozmaitych zajêæ na regularne sam
na sam.
Wiele par dopuszcza do tego, ¿e ich zwi¹zek doznaje uszczerbku w okresie wychowywania dzieci, poniewa¿ wielk¹ czêœæ swojej energii i uwagi koncentruj¹ w³aœnie na
nich. Przestaj¹ zabiegaæ o siebie nawzajem. Dodatkowo s¹ bardzo zajêci i maj¹ wiele
ró¿nych obowi¹zków, które ich anga¿uj¹. Zaczynaj¹ te¿ bardziej martwiæ siê o to, czy
wspó³ma³¿onek nale¿ycie wykonuje swoje zadania i pe³ni swoj¹ rolê, ni¿ dbaæ o w³asn¹
odpowiedzialnoœæ.
Bywa ró¿nie, ale czêsto wiele ma³¿eñstw cierpi, poniewa¿ zbyt wiele ich energii i uwagi
przelewa siê na pracê i karierê. Utrzymanie zwi¹zku opartego na mi³oœci, poœród tak wielu
zajêæ, to trudne zadanie.
Pary, które wytrwa³y razem do czasu, gdy dzieci s¹ du¿e, czêsto odkrywaj¹, ¿e teraz maj¹
wiêcej czasu i mog¹ znów bardziej skupiæ siê na sobie nawzajem, pielêgnuj¹c swój
zwi¹zek na nowo. Z regu³y s¹ zadowolone, ¿e uda³o im siê dojœæ a¿ do tego momentu ¿ycia
– jest to rodzaj ich „wspólnej inwestycji” i niew¹tpliwy sukces.
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B. Rozdzia³ o mi³oœci
1. Jak¹ wartoœæ Bóg przypisuje mi³oœci?
PodpowiedŸ: Bóg nadaje wiêksz¹ wartoœæ mi³oœci ni¿ jakiejkolwiek innej ludzkiej cnocie.
Najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ w ma³¿eñstwie jest mi³oœæ. ¯adne osi¹gniêcia ani dzia³ania nie s¹
w stanie jej zast¹piæ.
C. Zagro¿enia dla wyra¿ania mi³oœci w ma³¿eñstwie
PodpowiedŸ – zagro¿enie 1: Media z regu³y zrównuj¹ mi³oœæ z silnymi emocjami. W typowej ksi¹¿ce czy filmie ludzie s¹ umieszczani razem w pewnej sytuacji – szkole, pracy,
niebezpiecznym po³o¿eniu itp. – i prze¿ywaj¹ zauroczenie. Czêsto zauroczenie to ma
bardzo p³ytkie podstawy, zwykle wygl¹d fizyczny i seksapil. W wielu wypadkach bohaterowie szybko id¹ do ³ó¿ka z osob¹, któr¹ ledwo znaj¹. Wartka akcja opowiadañ potêguje
nasze przekonanie, ¿e ludzie zakochuj¹ siê bardzo prêdko, a nie w ci¹gu pewnego czasu.
Wa¿ne jest, aby cz³onkowie grupy uœwiadomili to sobie, gdy¿ wielu z nich nie zdaje sobie
sprawy z tego, jak silnie ich pojêcie mi³oœci jest zwi¹zane z wp³ywem mediów. Mo¿ecie
zadaæ kilka pytañ uzupe³niaj¹cych: „Co w tych filmach sprawia, ¿e kobietê i mê¿czyznê
coœ ku sobie poci¹ga?”, „Jak rozwijaj¹ siê te zwi¹zki ?”, „Jakie filmy widzia³eœ ostatnio
i jak one przedstawiaj¹ ten temat?”
Rzadko mo¿na obejrzeæ historiê zwi¹zku, który rozwija siê w ci¹gu pewnego czasu,
zwi¹zku opartego na przyjaŸni, poœwiêceniu i oddaniu. Zwi¹zki filmowe czêsto wydaj¹ siê
zaczynaæ i koñczyæ na etapie zakochania czy wrêcz zaœlepienia i opieraj¹ siê prawie
ca³kowicie na emocjach i seksie. W pewnym sensie s¹ one realistyczne, poniewa¿
rzeczywiœcie odzwierciedlaj¹ rodzaje zwi¹zków, jakie czêsto dzisiaj widujemy. Lecz te
p³ytkie zwi¹zki koñcz¹ siê te¿ czêsto rozpadem lub rozwodem, gdy¿ ludzie w nie
zaanga¿owani nie maj¹ zwykle pojêcia, jak podtrzymaæ i wyra¿aæ mi³oœæ, kiedy emocje
opadn¹. Tego, niestety, filmy nie ucz¹...
Taki obraz mi³oœci powoduje, ¿e ma³¿onkowie dochodz¹ do wniosku, ¿e nie ma ju¿ miêdzy
nimi mi³oœci, ¿e nic ich nie ³¹czy. Nie wyra¿aj¹ wiêc jej sobie, swój zwi¹zek postrzegaj¹
z niechêci¹, rezygnacj¹, czêsto szukaj¹ przygód mi³osnych poza ma³¿eñstwem, rozstaj¹
siê...
PodpowiedŸ – zagro¿enie 2: Oczywiœcie ma³¿onkowie kieruj¹cy siê egoizmem bêd¹
d¹¿yli do zaspokojenia w³asnych potrzeb, zachcianek, w³asnego „widzimisiê” kosztem
drugiej osoby, nie bior¹c pod uwagê jej potrzeb, samopoczucia itd. Skoncentrowani na
sobie, bêd¹ raczej domagali siê dla siebie oznak mi³oœci, ni¿ sami bêd¹ gotowi j¹ wyra¿aæ
i okazywaæ.
PodpowiedŸ – zagro¿enie 3: Wraz z latami przebywania razem wykszta³camy pewne
nawyki w odnoszeniu siê do siebie, a nasz zwi¹zek ma³¿eñski traci œwie¿oœæ i spontanicznoœæ. Czêsto nie ma siê ju¿ nawet ochoty œwiadomie wyra¿aæ mi³oœci.
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Musimy nieustannie dbaæ o nowe sposoby okazywania sobie mi³oœci, spêdzania czasu,
sprawiania sobie nawzajem przyjemnoœci.
Mo¿ecie zadaæ dodatkowe pytania rozszerzaj¹ce nieco ten temat:
1. Jakie chwile wspólnie spêdzone na zabawie i wypoczynku najmilej wspominacie?
2. Jak wp³ynê³y one na wasz¹ relacjê?
3. Co powstrzymuje was od zwiêkszenia iloœci takich rozrywek?
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Spotkanie czwarte
Uczciwoœæ ma³¿eñska: Porozumiewanie siê na poziomie pe³nej otwartoœci
Celem spotkania jest u³atwienie cz³onkom grupy zrozumienia tego, czym jest i jak wa¿ne
jest porozumiewanie siê na poziomie pe³nej otwartoœci w ma³¿eñstwie. S³u¿y temu:
– dostrze¿enie wp³ywu wzajemnej otwartoœci ma³¿onków na ma³¿eñstwo,
– ocena w³asnego poziomu porozumiewania siê ze wspó³ma³¿onkiem,
– przedyskutowanie sposobów osi¹gania pe³nej otwartoœci w porozumiewaniu siê wspó³ma³¿onków.
Komentarze ogólne
Wiele ma³¿eñstw porozumiewa siê ze sob¹ w bardzo ograniczony, niedoskona³y sposób, co
czêsto wynika z wielu powodów, na przyk³ad z nawa³u prac zawodowych, obowi¹zków
rodzinnych, nieumiejêtnoœci porozumiewania siê i niedoceniania roli tego czynnika dla
ma³¿eñstwa. Potrzebuj¹ one bodŸca do rozpoczêcia procesu porozumiewania siê na
g³êbszym poziomie. Sukces w ma³¿eñstwie to coœ wiêcej ni¿ tylko pokojowe wspó³istnienie. Celem, do którego mamy zgodnie z intencj¹ Boga zmierzaæ, jest jednoœæ. Sprzyja
jej wzajemne dzielenie siê sob¹ ma³¿onków. Korzyœci z otwartego, g³êbokiego porozumiewania siê nadaj¹ ekscytuj¹cy wymiar ¿yciu ma³¿eñskiemu.

ZBADANIE TEMATU
B. Cztery kroki w kierunku pe³nej otwartoœci
W tej czêœci spotkania jest przewidziany dla ka¿dego uczestnika czas na zastanowienie siê
w milczeniu nad proponowanymi czterema krokami. Rozpocznijcie od podkreœlenia
szczególnego znaczenia pierwszego kroku. Jest to odpowiednie miejsce, abyœcie – jeœli
jesteœcie w stanie – krótko podzielili siê swoimi doœwiadczeniami na temat tego, w jaki
sposób osobista wiêŸ z Chrystusem sprawia, ¿e przyjmujecie postawê otwartoœci wobec
Niego. Potem poproœcie wszystkich o uwa¿ne przeczytanie opisu czterech podanych
kroków i zachêæcie do g³êbszego zastanowienia siê nad tymi propozycjami.
KROK PIERWSZY
PodpowiedŸ do podpunktu b): Pe³na otwartoœæ wobec Boga pomaga zwalczaæ osobist¹
pychê, u³atwiaj¹c w ten sposób otwartoœæ wobec drugiej osoby. Gdy dajemy Bogu do
wgl¹du ca³e swoje serce, lepiej poznajemy samych siebie i mo¿emy ³atwiej dzieliæ siê sob¹
ze wspó³ma³¿onkiem.
Dobrze by³oby, gdybyœcie w tym miejscu zilustrowali tê prawdê przyk³adem zaczerpniêtym z waszego ¿ycia ma³¿eñskiego.
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KROK DRUGI
PodpowiedŸ do:
- podpunktu a): Jeœli wiesz, ¿e twój wspó³ma³¿onek kocha ciê bezwarunkowo i nie bêdzie
ciê krytykowa³ za b³êdy i potkniêcia, nie zlekcewa¿y i nie wykpi twoich uczuæ, to nie bêdziesz siê lêka³, a to z kolei znacznie u³atwi przyjêcie postawy pe³nej otwartoœci.
- podpunktu c): Przebaczenie pozbawia go lêku przed ocen¹ i odrzuceniem z powodu
pope³nionego b³êdu. Nie musi wiêc ukrywaæ swoich potkniêæ, ale mo¿e szczerze z tob¹
o nich rozmawiaæ.
KROK TRZECI
PodpowiedŸ: Doceniony wspó³ma³¿onek bêdzie d¹¿y³ do zachowania takiej postawy
w przysz³oœci. Utwierdzanie w s³usznoœci postêpowania zwiêksza wiarê w siebie i w ciebie.
KROK CZWARTY
PodpowiedŸ: Prawdziwa modlitwa wymaga pokory i otwartoœci wobec Boga. Modl¹c siê
razem, ma³¿onkowie otwieraj¹ swoje serca przed Bogiem i przed sob¹ wzajemnie, a to
z pewnoœci¹ prowadzi ich do otwartoœci we wzajemnych relacjach.
C. Ograniczanie otwartoœci
Ksiêga Przys³ów zaleca ostro¿noœæ w sposobie wypowiadania siê. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
ktoœ jest otwarty w niew³aœciwy sposób. Chc¹c byæ otwartym, warto siê czasem
zastanowiæ , w jaki sposób przekazaæ pewne prawdy. Niektórzy ludzie – zgodnie z has³em
„byæ w pe³ni otwartym i szczerym” – wrêcz obra¿aj¹ swoich wspó³ma³¿onków i ograniczaj¹ stopieñ wzajemnego zaufania przez niew³aœciwy sposób przekazania pewnych
spraw, odczuæ i wyznañ.
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Spotkanie pi¹te
Nie opuszczê Ciê: Wytrwam mimo ryzyka pora¿ki
Celem spotkania jest pomoc cz³onkom grupy w oddzieleniu ich dokonañ oraz dokonañ ich
wspó³ma³¿onków od poczucia w³asnej wartoœci. S³u¿y temu:
– przyznanie siê do tego, ¿e by³y kiedyœ sytuacje, w których zawiedliœmy lub ponieœliœmy
klêskê,
– zwrócenie uwagi na negatywne konsekwencje strachu przed poniesieniem pora¿ki,
– zrozumienie biblijnego spojrzenia na sukces i pora¿kê,
– podjêcie konkretnych dzia³añ, które pomog¹ wspó³ma³¿onkowi zrozumieæ, ¿e jego pora¿ka w jakiejœ dziedzinie nie czyni go mniej wartoœciowym.
Komentarze ogólne
Wiêkszoœæ ludzi uzale¿nia w³asn¹ wartoœæ od swoich dokonañ, a to wczeœniej czy póŸniej
stwarza problemy. Okazuje siê, ¿e osoby, które chc¹ odnieœæ sukces, aby dziêki temu
uwa¿aæ siê za wartoœciowe, nigdy nie s¹ w pe³ni usatysfakcjonowane. Kiedy ich wysi³ki
nie przynosz¹ oczekiwanych rezultatów, potêpiaj¹ same siebie.
Rozdzia³ szósty Listu do Rzymian daje wspania³¹ pomoc tym, którzy za wszelk¹ cenê chc¹
zadowoliæ siebie i innych poprzez swoje dokonania. Aposto³ Pawe³ pisze, ¿e to nie nasze
osi¹gniêcia ani sukcesy daj¹ nam dostêp do Boga, ale jedynie Bo¿a ³aska, na któr¹ w ¿aden
sposób nie zas³u¿yliœmy. Bo¿a akceptacja nie zale¿y od tego, co robimy lub kim jesteœmy,
lecz jest darem, który otrzymujemy, gdy wierzymy, ¿e Jezus Chrystus umar³ za nas na
krzy¿u. £aska jest jednym z najs³abiej rozumianych pojêæ Nowego Testamentu i dlatego
powinna staæ siê przedmiotem oddzielnego studium. £aska to „Bo¿e bogactwo dane za
darmo w Chrystusie”. Bóg udziela nam przebaczenia, daje ¿ycie wieczne i przywilej bycia
Jego dzieckiem dlatego, ¿e zap³aci³ za to Swoj¹ krwi¹ Jego Jednorodzony Syn – Jezus
Chrystus (List do Efezjan 2,8-9). Zrozumienie tego, czym jest Bo¿a ³aska, jest podstaw¹ dla
osi¹gniêcia w³aœciwego poczucia w³asnej wartoœci.
ZBADANIE TEMATU
A. Jaki wp³yw mo¿e wywrzeæ na nas niepowodzenie?
PodpowiedŸ do pytañ: 1, 2, 3
Pora¿ki powoduj¹, ¿e tracimy poczucie w³asnej wartoœci, czujemy siê bezwartoœciowi,
uwa¿amy siê za „nieudaczników”. Dzieje siê tak m. in. dlatego, ¿e tak czasem myœl¹ o nas
osoby z naszego najbli¿szego otoczenia i w taki sposób nas traktuj¹. Osoby boj¹ce siê
pora¿ki czêsto staj¹ siê pasywne, nie przejawiaj¹ inicjatywy.
Zwróæcie uwagê, ¿e mog¹ byæ ludzie nieœwiadomi swojej obawy przed pora¿k¹, a dotyczy
to g³ównie osób pasywnych. Pasywnoœæ z kolei niejednokrotnie jest wynikiem podœwiadomego unikania jakiegokolwiek ryzyka. Wiele osób nie d¹¿y wiêc do odniesienia
sukcesu, do zrealizowania swoich marzeñ w³aœnie ze wzglêdu na lêk przed pora¿k¹.
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B. Spojrzenie na pora¿kê
PodpowiedŸ ogólna
Dla Boga najwy¿sz¹ wartoœæ stanowi nasze serce, a nie nasz wygl¹d, bogactwo czy dokonania. Jeœli uczestnicy spotkania pamiêtaj¹ historiê Saula i Dawida, mog¹ rozmawiaæ o
ich postawach i o tym na czym polega³ sukces i pora¿ka ka¿dego z nich. Jeœli nie znaj¹ tych
historii, zachêæ ich do przeczytania w domu Pierwszej i Drugiej Ksiêgi Samuela.
Zwróæcie uwagê na fragmenty 13,13-14 i 15,11 z Pierwszej Ksiêgi Samuela oraz 8,9-14 z
Drugiej Ksiêgi Samuela , a tak¿e 11, 34 i 38 z Pierwszej Ksiêgi Królewskiej. Fragmenty te
mówi¹ o Bo¿ej, a wiêc najbardziej obiektywnej, ocenie ¿ycia obu królów. Mimo ¿e obaj
wielokrotnie odnosili sukcesy i obaj wielokrotnie upadali, dla Boga liczy³a siê przede
wszystkim postawa ich serc.
Najwa¿niejsze jest postawienie na pierwszym miejscu Boga i Jego królestwa oraz w³aœciwa postawa wobec Boga, bo tylko to ma wymiar wieczny. Wszystko inne jest doczesne,
przeminie lub ulegnie zniszczeniu.
PodpowiedŸ do pytañ:
a) Na czym polega³a pora¿ka syna?
Jego prawdziw¹ pora¿k¹ nie by³o bankructwo czy bieda, choæ oczywiœcie trudno to nazwaæ
sukcesem. By³y one jednak skutkiem prawdziwej pora¿ki, która polega³a na tym, ¿e:
– syn zerwa³ swoj¹ relacjê z ojcem,
– post¹pi³ wbrew prawu, stanowi¹cemu, ¿e synowie otrzymuj¹ swoj¹ czêœæ maj¹tku dopiero po œmierci ojca, a wiêc potraktowa³ ojca tak, jakby ten ju¿ nie ¿y³,
– prowadzi³ niemoralne ¿ycie, zaprzeczaj¹c wartoœciom, w jakich zosta³ wychowany;
efektem tego by³o bankructwo i ubóstwo.
b) Co myœla³ o sobie syn, kiedy zrozumia³ swój postêpek?
Nie czu³ siê godny, by zwaæ siê synem.
d) Czego ta przypowieœæ uczy nas o Bo¿ej mi³oœci i akceptacji?
Nawet jeœli poniesiemy pora¿kê, która jest grzechem, Bóg zawsze jest gotów nam przebaczyæ i przywróciæ dawn¹ relacjê.
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