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SESJA 1

CEL MAŁŻEŃSTWA

1. By odzwierciedlić relację Chrystusa i Kościoła

List do Efezjan 5

25 Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał 
Kościół. On wydał za niego samego siebie, 26 aby go uświęcić po 
oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. 27 chciał przez to 
przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub 
czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany. 28 Podobnie 
mężowie nich kochają swoje żony – tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją
żonę, kocha samego siebie. 29 Nikt przecież swego ciała nie ma w 
nienawiści, raczej je karmi i chroni – tak, jak Chrystus Kościół. 30 
Jesteśmy bowiem członkami Jego Ciała. 31 Właśnie dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będzie z nią jednym 
ciałem. 32 Jest to wielka tajemnica – odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. 
33 Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona 
niech swojego męża ma w poszanowaniu.

 Bóg dał nam doskonały przykład

 Mąż winien kochać żonę

 Żona powinna być uległa i szanować swojego męża

 Oboje powinni opuścić „ojca i matkę”, aby stać się JEDNYM w małżeństwie

 Częścią naszego chrześcijańskiego świadectwa jest to, by poprzez 

małżeństwo pokazywać światu relację pomiędzy Chrystusem i Kościołem



Pytania

Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu? Jakie zmiany potrzebuję wprowadzić w
tej kwestii?

Jak mogę okazywać miłość swojej żonie?

Jak mogę być uległą w stosunku do swojego męża i okazywać mu szacunek?

Co lub kogo potrzebuję usunąć z naszego małżeństwa?



2. By mnie zmieniać

Księga Przysłów 27:17

Żelazo ostrzy żelazo; człowieka ostrzy człowiek.

 Małżeństwo jest lustrem, które ukazuje mi moje słabości

 Małżeństwo jest po to, by nas zmieniać

 Małżeństwo uczy nas bezinteresowności

 Małżeństwo uczy nas samokontroli

Pytania

Co powinienem/ powinnam zmienić, aby stać się bardziej podobnym/ podobną do
Chrystusa?

Jak bardzo bezinteresowny/a jestem?

Jakie działania podejmuję obecnie, by wzrastać?

Jak planuję pracować nad swoim duchowym wzrostem w przyszłości?



3. Zespół

Małżeństwo zapewnia nam najbliższego członka zespołu, z jakim kiedykolwiek 
przyjdzie nam współpracować. Jest to źródłem wielu korzyści, ale również 
odpowiedzialności w stosunku do tej osoby.

 Wsparcie w obliczu trudności

 Krytyka

 Każde z was ma inną rolę w zespole

 Decyzje powinny być podejmowane wspólnie

4. Bycie owocnym

 W wymiarze fizycznym

Księga Rodzaju 9:7
Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech was na ziemi przybywa, 
bądźcie na niej liczni!

 W wymiarze duchowym

5. Zadanie domowe

Przeczytaj odpowiednie rozdziały książki „Miłość i szacunek” Emersona 
Eggerichsa



CEL SEKSU

1. Stworzenie relacji i bycie jednym ciałem

 Połączenie dwojga ludzi na całe życie (Ew. Mateusza 19:5-6, 
1. List do Koryntian 6:15-18)

 Bóg czyni to niezależnie ode mnie

 Bóg przerywa to połączenie całkowicie w momencie śmierci (List do 
Rzymian 7:1-3); jeśli następuje to wcześniej, wasze dusze zostają rozdarte

 Cudzołóstwo jest grzechem przemocy, nie tylko namiętności

2. Pozostałe cele

 Celebrowanie/ afirmacja przymierza

 Płodzenie dzieci (Psalm 1, 27:3-5)

 Komunikacja (Księga Rodzaju 4:1)

 Dostarczanie radości, przyjemności i energii do życia 
(Księga Przysłów 5:15-20)

 Służenie sobie nawzajem (1 List do Koryntian 7:1-5)

3. Kiedy jesteś gotowy/a na seks/ małżeństwo?

 Gdy jesteś gotowy/a, by być w stałej relacji na całe życie

 Gdy jesteś gotowy/a, by mieć dzieci

 Gdy wykształciłeś/aś dojrzałość do komunikacji na głębszym poziomie

 Gdy jesteś gotowy/a, by służyć

 Nie ma to związku z twoim wiekiem



PODSTAWY DOBREGO SEKSU

1. Zaufanie

 Podstawa wszystkich relacji

 Zaufanie, bądź jego brak, może wzmacniać lub ograniczać głębię relacji

 Najgorszą rzeczą, jaką mogę zrobić swojemu życiu seksualnemu, to 
zawieść zaufanie

 Jesteśmy postrzegani jako osoby naiwne, gdy ufamy ludziom

 Pierwszym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, jest jak możemy rozwijać 
i budować zaufanie

 Zdobywane poprzez:

o Prawdomówność

o Kontrolowanie swojego języka/ mowy (Księga Przysłów 12:18)

o Kontrolowanie swoich fizycznych pożądliwości

2. Komunikacja

 Poznanie drugiej osoby i pozwolenie na poznanie siebie

 Wymaga czasu i wysiłku

 Ma znaczenie na całe życie

o Gdy komunikacja się psuje, wkrótce zepsuje się też seks

3. Wyłączność

 Zwiększa pociąg seksualny u twojego partnera

 Wykształca się zanim wejdziesz w związek małżeński

 Przygotowania do dobrego seksu powinny zacząć się tak szybko, jak to 
możliwe



PORNOGRAFIA

1. Dlaczego jest niebezpieczna?

 Traktuje ludzi przedmiotowo

 Promuje całkowite zorientowanie na samego siebie; seksualny 
konsumpcjonizm

o Prawdziwy seks jest skupiony na drugiej osobie

 Jest szybka i prosta. Zwykle towarzyszy jej masturbacja

o Prawdziwy seks wymaga czasu i starań

 Wywołuje u człowieka brak satysfakcji i niezadowolenie z ciała i działań 
swojego partnera

 Jedna osoba nie jest w stanie dostarczyć satysfakcji, szybko przychodzi 
znudzenie

 Jest uzależniająca

 Wywołuje potrzebę coraz bardziej perwersyjnych źródeł (potrzeba coraz 
intensywniejszej stymulacji)



Powyższy wykres ilustruje uzależnienie. Jesteś niżej, niż chciałbyś być, więc 
podejmujesz działanie.  Docierasz do szczytu, po czym od razu spadasz jeszcze 
niżej niż tam, gdzie zacząłeś. Ten wzór powtarza się, ciągle opadając w dół. 
Spadasz tak nisko, że pragnienie staje się nie do powstrzymania i przejmuje 
wszystkie twoje myśli. Tak działa pornografia.

 Małżeństwo nie rozwiązuje problemu z pornografią!

 Odkrycie, że małżonek ogląda pornografię jest głęboko raniące dla drugiej 

osoby

Nie miejcie przed sobą żadnych sekretów przed wejściem w związek małżeński!

www.fightthenewdrug.org
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SESJA 2

PRZEBACZENIE

1. Problemy wynikające z nieprzebaczenia

 Efekt nieprzepracowanych zranień

o Zgorzknienie zatruwa nas, nasze rodziny oraz kościół 
(List do Hebrajczyków, 12:15)

o Trucizna, która jest we mnie, rozprzestrzenia się na innych ludzi

 Dlaczego Pan nas nie chroni?

o Aby nas wytrenować

 Pokora (List Jakuba 4:6)

 Miłość

 Pozwala nam to uczyć innych

Musimy uważać, abyśmy nie próbowali się chronić poprzez wycofywanie swojej 
miłości. Zamiast wstrzymywać miłość, uczymy się więcej wybaczać. Jeśli zależy 
to od tego kim druga osoba jest (np. współmałżonek), wycofamy się, lecz jeśli 
potrafię wybaczać coraz więcej, nie potrzebuję wycofywać swoich uczuć.

2. Czym jest wybaczenie?

 Anulowanie długu (Ew. Mateusza 18:21-35, List do Kolosan 2:13-14)

 Nie wymaga niczego od drugiej osoby

 Jest dane ze względu na Chrystusa

o Człowiek nie może na nie zasłużyć (List do Efezjan 4:32). Jest 
niezależne od skruchy winowajcy lub jej braku. Jest niezależne od 
jego własnego nieprzebaczenia.



 Jest ofiarowaniem przebaczenia, które sami otrzymaliśmy

 To MNIE przynosi ono wolność i ochronę

 ROZPOCZYNA proces uzdrowienia

o Nie poczujesz się dobrze od razu

o Oczyszczanie zranień – od rozmiarów rany zależy ile czasu potrzeba 

na uzdrowienie

3. Czym wybaczenie nie jest?

 Nie jest emocją, jest decyzją woli

 Nie jest końcem wszystkich bolesnych wspomnień

 Nie jest tym samym, co ufanie drugiej osobie

 Nie jest pojednaniem

 Nie jest usprawiedliwianiem drugiej osoby

Pytanie

Komu i co potrzebuję wybaczyć??



4. Radzenie sobie z bolesnymi wspomnieniami (atakami diabła)

 Potwierdzaj wybaczenie

 Dziękuj Panu za przebaczenie otrzymane od Niego

 Wychwalaj Pana

POJEDNANIE

1. Steps to Reconciliation

 Wybacz

 Zwróć się do drugiej osoby

o Aby szukać pojednania, nie zemsty (Ew. Mateusza 18:15)

o Czynisz to, ponieważ chcesz by relacja została odbudowana, nie aby
wywołać ból.  Nie działaj w gniewie.

 Przedstaw przewinienie/ grzech

 Nie przywołuj innych przewinień drugiej osoby 
(1 List do Koryntian 13:5)

 Powiedz, że wybaczasz tylko gdy ta osoba sama poprosi o wybaczenie

 Nie wstrzymuj miłości (np. komunikacji, seksu), póki druga osoba nie 
poprosi o wybaczenie



2. Szukanie wybaczenia

 Powiedz co zrobiłeś/ aś. Nie musisz przedstawiać szczegółów.

 ŻADNYCH usprawiedliwień

o Przyjmij swoją PEŁNĄ odpowiedzialność

o Jeśli nie wyznasz przewinienia i nie przyjmiesz przebaczenia, nigdy 
się nie zmienisz

o Stres ujawnia grzech, nie jest przyczyną grzechu

 Musimy pokutować i uświadomić sobie swój grzech

 Prośba o wybaczenie

o Zgrzeszyłem/zgrzeszyłam, nie da się tego usprawiedliwić, proszę, 
wybacz mi.


