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Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie
zachodzi nad gniewem waszym.

Rzecz dzieje się w 1325 roku, w malow-
niczych, północnych Włoszech. Dwa
miasta: Bolonia i Mondena, prowadzą ze
sobą zacięty konflikt, napędzany przez
różnice polityczne i religijne. Trwa to
już kilka lat, gdy nagle, dzieje się coś
niespodziewanego – drewniane wiadro
zostaje skradzione z dna studni w
Bolonii.
 
 
 
 
 
 
 
 
Niewielka grupa żołnierzy Modeny,
wślizgnęła się potajemnie do centrum
Bolonii i zdołała ukraść dębowe wiadro z
samego dna miejskiej studni. Ukraść
wiadro z miejskiej studni – zuchwal-
stwo! Gdy ludność Bolonii zorientowała
się, że wiadro zostało skradzione, postą-
pili tak jak każdy rozsądny przywódca
obywatelski czy też obywatel postąpiłby
w chwili, gdy jego godność została zra-
niona. Zebrali trzydzieści dwa tysiące
żołnierzy i natarli na miasto Modena w
akcie wojny! Modeńczycy przywitali ich

UKRAŚĆ WIADRO Z MIEJSKIEJ STUDNI

–ZUCHWALSTWO !

Jan 17:21 Wstęp

WOJNA  O WIADRO

Efez. 4:26

w liczbie siedmiu tysięcy żołnierzy i
natychmiast rozgromili Bolończyków,
choć nie obyło się bez ofiar po obu
stronach. Podobno starożytne, drewnia-
ne wiadro po dziś dzień stoi w Modenie,
przypominając mieszkańcom o odniesio-
nym zwycięstwie. Choć wygrali, to jakim
kosztem?
 
Jak często historia konfliktów w naszej
rodzinie przebiega w podobny sposób?
Różnice pomiędzy nami, a bliskimi nam
osobami wzmagają się, aż w końcu
osiągają wymiar wojny totalnej – zwykle
rozchodzi się o coś mało znaczącego!
Jezus w Ewangelii Mateusza 23:24 przypo-
mina nam: „Ślepi przewodnicy! Przece-
dzacie komara, a połykacie wielbłąda!”.
Zwraca On tutaj uwagę na hipokryzję
Faryzeuszy, którzy z gorliwością unikają
jedzenia komarów (nieczyste owady), a
jednocześnie wręcz pożerają całe wielbłą-
dy (również nieczyste). W poprzednim
wersecie, Jezus odnosił się do ważniej-
szych kwestii prawa – sprawiedliwości,
łaski i wiary, dając tym samym do zrozu-
mienia, że są rzeczy większej i mniejszej
wagi w oczach Boga. My ludzie, maksyma-
lizujemy drobne sprawy, a minimalizuje-
my sprawy ważne.

L E K C J A  1 0

TRUDNE CHWILE
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W tym tygodniu będziemy badać, co
Biblia mówi o radzeniu sobie z konflik-
tem i życiem w pokoju. Jezus przedsta-
wia jasną ścieżkę, która pomaga nam
skupić się na naprawdę ważnej kwestii–
prawdziwej miłości – oraz ukazuje we
właściwej perspektywie sprawy mniej-
szej wartości. Bycie uczniem Jezusa
polega na poddawaniu samego siebie,
szanowaniu innych bardziej niż siebie, 
a także gotowości dołożenia wszelkich

starań, aby czynić dobro względem
naszych wrogów, a nawet poddania
naszych „zasad” (Mat. 5:44; Fil. 2:3;
Kol. 3:18). Choć taka postawa, nie cieszy
się popularnością, to jednak jako chrze-
ścijanie, mamy na celu podążanie za
przykładem Jezusa.
 
A to wszystko zaczyna się w rodzinie – ze
mną.
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EFEZ .  4:26-27

 
Dowody

CZY ZŁOŚĆ JEST ZŁA?

Nie zdarzyło mi się jeszcze być w kościele, w któ-
rym nie byłoby przynajmniej dwójki osób gniewa-
jących się na siebie. Właściwie to nie poznałem
nawet żadnej grupy osób, bez względu na rodzaj
ich relacji, która nie prowadziłaby jakiegoś rodzaju
konfliktu czy też napięcia, zarówno w sposób bez-
pośredni jak i „za kulisami”. Niezależnie czy jest 
to zespół pracowników, członkowie kapeli punk
rockowej, czy też miła chrześcijańska rodzina. Jest
to tylko kwestia czasu, jaki potrzebujemy z nimi
spędzić, żeby doświadczyć, jak napięcie zaczyna 
się ujawniać. W centrum większości napięć,
szczególnie tych o większej skali, dominuje gniew.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychologowie wielokrotnie potwierdzali, że złość
nie jest sama w sobie czymś negatywnym, w rzeczy-
wistości, jest ona niezbędnym elementem zdrowej
relacji. Chodzi o to, że ci, którzy wiedzą jak się
złościć i jak w zdrowy sposób wyrażać złość, znaj-
dują porozumienie podczas konfliktu. Można po-
 

wiedzieć, że znajdują oni sposób na konflikt, który
pogłębia zażyłość relacji, zamiast ją niszczyć.
 
Pomyśl o tym, czyż to nie Bóg włożył gniew w nasza
ludzką psychikę? Tak więc Paweł mówi: „Gniewaj-
cie się, lecz nie grzeszcie” (Efez. 4,26). Wydaje się
więc, że dokonuje on definitywnej separacji gniewu
od grzechu; są to dwa oddzielne i różne elementy,
w których jeden może być obecny bez udziału
drugiego.
 
Greckie słowo tłumaczone jako „gniew” to orgio, co
oznacza „prowokować” lub „rozwścieczyć”. Słowo to
opisuje emocję doświadczaną nie tylko przez nas,
ludzi, ale także przez samego Boga. Zarówno w
Starym, jak i Nowym Testamencie możemy dość
często zobaczyć Boga doświadczającego tego inten-
sywnego stanu emocjonalnego. W obliczu niespra-
wiedliwości i ucisku, Bóg często jest przedstawiany
jako doświadczający gniew, odczuwający głębokie
niezadowolenie z powodu okrutnych czynów wobec
biednych i słabych.
 
Mając to na uwadze, warto pamiętać, że jest właści-
wą rzeczą, czasami odczuwać złość; jest to równie
ważna emocja jak np. radość. Ale nie musimy poz-
walać na to, by gniew prowadził nas do nieostroż-
ności i wyrządzania krzywdy. Zamiast tego, może-
my znaleźć zdrowy sposób na wyrażenie złości,
sposób budujący relacje.

W OBLICZU NIESPRAWIEDLIWOŚCI I  UCISKU ,

BÓG CZĘSTO TŁUMACZY ,  ŻE ON TEŻ

DOŚWIADCZA  GNIEWU .

Co myślisz?

1.  Co myślisz  na temat konfliktu?  Czy  jest to coś negatywnego?

2.  Czy  jest w  ogóle możliwe wyrażać gniew  w  zdrowy  sposób?  Jeśli tak ,  to jak?

3.  Czy  zgadzasz  się ,  że gniew  też  jest emocją daną nam przez  Boga?  Jeśli nie ,  dlaczego nie?
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I  Mojż.  2:7.21-25;  3:1

MAT .  7:1-2
RZYM .  3:23

EFEZ .  6:10-18
FIL .  2:4-8

KOL .  3:18-21
HEBR .  12:14

Słowo

SILNE RODZINY

Wyobraź sobie doskonałego mężczyznę – przysto-
jny, silny, błyskotliwy przywódca, łagodny i kocha-
jący. Adam posiadał wszystkie te cechy i jeszcze
więcej. Bóg wyjął jedno żebro z tego doskonałego
mężczyzny i uformował kobietę. Była ona oczkiem
w jego głowie, kością z jego kości, ciałem z jego
ciała (I Mojż. 2:23). Jednak gdy diabeł pojawił się w
Edenie pod przebraniem, grzech i spór zakłóciły tę
doskonałość.
 
Chociaż Adam mocno kochał Ewę, to powinien
jeszcze bardziej kochać Boga. Kiedy przyniosła mu
owoc do zjedzenia, miał wybór: posłuchać żony lub
być posłusznym Bogu. Właściwym wyborem było
okazać posłuszeństwo Bogu i zaufać Mu także w
konsekwencjach. Niezależnie od tego, jak bliskie są
relacje w naszej rodzinie, w pierwszej kolejności
należymy do Boga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg miał wiele powo-
dów, by się smucić. Umieścił ich w doskonałym
środowisku, zaopatrując każdą ich potrzebę i pra-
gnienie. Co więcej, ostrzegł ich przed podstępami
diabła. Byli wzajemnie za siebie odpowiedzialni i
mieli wspierać się w wytrwałości w wierze. Możemy
więc spodziewać się, że ich decyzja o zjedzeniu 
 
 

GDY BÓG JEST ZAWIEDZIONY ZWIĄZKIEM ,

OFIARUJE SAMEGO SIEBIE JAKO ROZWIĄZANIE

KONFLIKTU .

zakazanego owocu, zezłościłaby każdą rozsądną
istotę. Ale w jaki sposób zareagował Bóg?
 
Bóg zstąpił do ogrodu Eden, łagodnie poszukując
Swoich uciekinierów. Po przesłuchaniu ich, zaofe-
rował rozwiązanie klęski, jaką sami na siebie ścią-
gnęli – On pośle swego Jednorodzonego Syna, aby
oddał życie za ludzkość, aby każdy, kto pragnie
zbawienia, mógł je otrzymać. Gdy Bóg jest zawie-
dziony relacją, oferuje Samego Siebie jako rozwią-
zanie konfliktu. Widzimy więc wyraźnie różnice
pomiędzy złością, a grzechem. Chociaż Bóg się
złości, nigdy nie grzeszy.
 
Dla porównania, za każdym razem, gdy w relacji
narasta konflikt, jesteśmy pierwsi, aby przejść do
defensywy. Dokładnie to samo zrobili Adam i Ewa.
Adam obwiniał Ewę, a Ewa z kolei obwiniała Boga i
węża. Obwinianie jednak nie rozwiązuje konfliktu.
W rzeczywistości, służy ono jedynie zaostrzeniu
danej sytuacji, zwiększając rozdźwięk między
osobami w związku.
 
Następnym razem, gdy będziemy toczyć spór z
którymś z członków rodziny, weźmy przykład z
Boga. Zamiast szukać sposobu samoobrony kosz-
tem innych, zastanówmy się, w jaki sposób napra-
wić przyczynę konfliktu. Będzie to jednak wymaga-
ło od nas bezinteresownej postawy, gotowości do
poniesienia osobistego zranienia i większego
szacunku dla innych niż dla nas samych.
 
Będąc uczciwym z samym sobą, nie posiadamy
takiej bezinteresownej miłości, jakiej wymaga
rozwiązywanie konfliktów według Bożego sposobu.
I właśnie dlatego, tak bardzo potrzebujemy Jezusa,
aby nas przemienił, byśmy byli jak On!

Pierwsza rodz ina I Mojż.  2:7.21-25;  3:1

Konflikt w  zw iązku Kol .  3:18-21
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Jednakże zamiast pokonywaniem konfliktów, było-
by idealnie gdybyśmy całkowicie mogli ich unikać.
Taki był Boży cel ostrzegając Adama i Ewę w kwe-
stii zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła.
Pomimo iż było to planowane od założenia świata
(por. Obj. 13:8), śmierć Chrystusa na krzyżu, aby
nas zbawić nie była idealną opcją (por. I Jan 2:1a).
Teraz, gdy grzech wszedł na świat, zbawienie nie
polega tylko na przebaczaniu złych uczynków, ale
także na pomaganiu nam uniknięcia grzechu (por
Judy 24).
 
„Co miłe”; „nie sądźcie”; „dążcie do pokoju ze
wszystkimi” (Fil. 4:8; Mat. 7:1-2; Hebr. 12:14): to
tylko kilka z Bożych rad, które są pomocne w uni-
kaniu konfliktów. Jeśli weźmiemy pod uwagę nasze
własne przewinienia i weźmiemy pod uwagę Boże
rady, możemy wykorzystać daną sytuację, aby
pchnąć relację do przodu.

Co myślisz?

1.  Jak wygląda bez interesowność w  konflikcie?

2.  Jak mogę zastosować modlitwę ,  aby  przezwyciężyć czas konfliktu?

 
Kiedy pojawiają się konflikty, konieczne jest,
abyśmy zrozumieli z czym mamy do czynienia. W
grę wchodzi większa walka – wielki bój. Być może
Adam nie zdawał sobie w pełni sprawy z konsekwe-
ncji jego decyzji o zjedzeniu owocu, ale ten jeden
wybór przywiódł nas do miejsca, w którym jeste-
śmy obecnie. Podobnie, sposób w jaki rozwiązuje-
my konflikty w naszym życiu, może być przekleń-
stwem, lub błogosławieństwem dla innych, do tego
stopnia, że nie jesteśmy w stanie tego w pełni
pojąć.
 
Diabeł zakłócił doskonałość Edenu, jedno konkre-
tne miejsce na Ziemi i jedną rozmową doprowadził
cały świat do spustoszenia i skażenia konfliktem.
Tylko ten jeden przykład pokazuje nam ogromną
stratę, jakiej możemy doświadczyć, jeśli wejdziemy
w konflikt tylko z naszymi emocjami.
 
W świetle wagi naszych wyborów, Biblia radzi nam,
abyśmy walczyli naszą duchową bronią (Efez. 6:11).
Nasze miecze to nie raniące słowa, ale Słowo Boga.
Naszą zbroją nie jest zwalanie winy na kogoś, ale
pancerz sprawiedliwości, tarcza wiary i hełm
zbawienia. Co więcej, do każdej sytuacji powinni-
śmy podchodzić z modlitwą, uznając nasze braki i
Bożą wystarczalność, aby pogodzić wszelkie
możliwe rozłamy.

Wznosić się ponad uległość grzechow i
Mat .  7:1-2;  Hebr .  12:14;  Rzym .  3:23;  Fil .  2:4-8

Twoja broń w  konflikcie Efez.  6:10-18
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Jedną z najtrudniejszych dla mnie kwestii jako
chrześcijanina, była kontrola mojego gniewu. Złość
była jak poprawa samopoczucia. W centrum mojego
niepokoju trzymałbym się gniewu, mając nadzieję,
że rozwiąże on moje problemy, ale nigdy nie dawa-
ło to pozytywnych rezultatów. Sfrustrowany błęd-
nym kołem bycia zdenerwowanym i podejmowania
złych decyzji, zacząłem poszukiwać rozwiązania w
Piśmie Świętym i natrafiłem na Mat. 5:21-23. Tutaj
Jezus ostrzega, że jeśli prowadzisz spór ze swoim
sąsiadem, jesteś z tego sądzony. Doprowadziło to
do zasadniczego pytania, w jaki sposób złość może
prowadzić do osądzenia, skoro nawet Jezus był zły
w Mat. 21?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmagając się z myślą, że gniew skutkuje osądem
oraz studiując to zagadnienie w Biblii, natknęłam
się na słowa Pawła, które wyjaśniły mi tę kwestię.
W Efez. 4:26-27 Paweł pisze: „Gniewajcie się, lecz
nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gnie-
wem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu”. 
Podobnie jak wiele rzeczy w tym życiu, gniew 
 

PODOBNIE JAK WIELE RZECZY W TYM ŻYCIU ,

GNIEW MOŻE BYĆ BRAMĄ DLA  GRZECHU .

MAT .  5:21-23;21
EFEZ .  4:26.27

ŚWIADECTWO

DOKONYWANIE WYBORÓW W ZŁOŚCI

może być bramą dla grzechu. Jeśli przyzwolimy, 
by gniew nasilił się, stajemy się ślepi na wolę Bożą
i przytłoczeni pragnieniem zaspokojenia naszego
gniewu. Poprzez te wersety, zobaczyłem, że trwanie
w gniewie nie prowadzi do rozwiązania; prowadzi
raczej do polegania na własnym zrozumieniu,
zamiast na Chrystusie. W jaki sposób jednak
zastosować tę wiedzę w praktyce?
 
Poprzez modlitwy i rady przyjaciół, opracowałem
trzy kroki pomagające mi radzić sobie w chwili
gniewu. Krok pierwszy to odizolować się od sytua-
cji. Może to być zarówno izolacja emocjonalna, w
której odkładasz swoje uczucia na bok, aż pojawi
się odpowiedni czas, by się nimi zająć, albo może
być też fizyczna izolacja, w której izolujesz się od
osoby, która cię sprowokowała. Krok drugi to mod-
litwa; w swojej modlitwie powiedz Bogu, jak się
czujesz i poproś, żeby pokazał ci, co należy zrobić
lub też powiedzieć. Krok trzeci to refleksja. Pisanie
pomaga mi lepiej zrozumieć sytuację, w której się
znajduję oraz znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Być może bardziej odpowiada tobie rozmowa z
osobą, której ufasz lub samotne rozważanie w
myślach. Niezależnie jednak od metody, ważne jest,
żeby poświęcić czas na rozważanie i pozwolić Bogu
do nas mówić. Modlę się, aby te kroki prowadziły i
zachęcały cię, tak jak mi pomagały. Obyście byli
cierpliwi wobec siebie, zaczynając tę podróż i
kurczowo trzymali się Boga.

Co myślisz?

W jaki sposób możesz  zyskać pewność ,  że to ty  kontrolujesz  swój gniew,  a nie twój gniew

kontroluje Ciebie?
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Niedawno dowiedziałem się, że każdy kto jest w
stanie kontrolować moją odpowiedź w danej sytua-
cji, staje się moim Panem i może teraz zająć miej-
sce Boga w moim życiu. Jak to? Możesz zapytać.
Dzieje się tak, ponieważ poddałem się pod czyjeś
przywództwo i mogą mnie teraz używać jak ma-
rionetki na sznurku. Mogą doprowadzić mnie do
utraty kontroli nad sobą i grać na moich emocjach.
Szokujące, prawda? Jednak ma to sens; jeśli ktoś
wie, jak sprawić, że będziesz smutny, szczęśliwy,
podekscytowany, czy też zły, to może bawić się
twoimi emocjami i sprawować nad Toba kontrolę.
 
Nic więc dziwnego, że Paweł mówi, że poddaje swo-
je ciało, umartwia je, aby zwiastując innym sam nie
był odrzucony (I Kor. 9:27). Każdego dnia, krocząc
ścieżką życia, stawiamy czoła problemom i konflik-
tom w naszym małżeństwie, przyjaźni czy w rela-
cjach zawodowych. Jak w praktyce nie poddać się
złemu panu pod panowanie?

FIL .  2:3
HEBR .  12:14

W praktyce

KTO JEST TWOIM PANEM?

Zrozum, co wyprowadza cię z równowagi. Wszyscy
jesteśmy skłonni do zmiany nastroju lub do mówie-
nia nieodpowiednich rzeczy. Dlaczego? Ponieważ
mamy punkty zaczepienia, które zostały odciśnięte
w naszych szlakach nerwowych, które natychmiast
mówią naszym mózgom, jak mają reagować. Samo-
świadomość jest więc pierwszym krokiem by
przezwyciężyć poddawanie się pod panowanie
niewłaściwemu panu.
 
Czytaj Boże rady, w kwestii tego jak powinieneś
reagować. Gdy już wiemy, jak reagować, wtedy
zobaczymy drogę, którą będziemy musieli przejść.
Używaj narzędzi, które pomogą ci zapamiętać lek-
cję. W szkole używałam notesów lub aplikacji by
przypominały mi ważne zasady, formuły i tak dalej,
pomocne by zdać egzamin. Możemy codziennie
używać podobnych przypomnień, aby wzmacniać
zmiany w zachowaniu do jakiego dążymy. Pamiętaj:
powtarzanie pogłębia doznanie.
 
Módlcie się o pomoc Ducha Świętego. Nie możemy
zwyciężać bez Bożej pomocy; Duch Święty jest
naszym przewodnikiem na ziemi (Jan 14:26).Jeśli ktoś w ie ,  jak spraw ić ,  że będz iesz

smutny,  szczęśliwy,  podekscytowany,

czy  też  zły,  to może baw ić się twoimi

emocjami i  sprawować nad tobą

kontrolę .

Co myślisz?

1.  W jaki sposób wyzwanie dane przez  Boga ,  by  żyć w  pokojowych warunkach ze wszystkimi ,

motywuje cię do zarządzania swoimi czynami?

2.  Poradzono nam abyśmy  cenili  innych ponad siebie ;  w  jaki sposób możemy  wykorzystać tę

zasadę do rozw iązywaniu konfliktów?
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„Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest” 
(Przyp. 23:7 UBG). Nasze czyny wypływają z
naszego serca. Gdy pojawia się konflikt, możemy
patrzeć na niego jak na przeciwność losu, albo
zaletę. Zależy to tylko od tego, w jaki sposób
wykorzystamy to narzędzie w naszym życiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli postrzegamy konflikt jako szansę, wówczas
jest to sposobność dla nas, by pójść naprzód.
Pragnienie naszego serca, oparte o wiarę, przynosi
rezultaty. Potrzeba jednak determinacji, aby
zmienić przeciwność w okazję. Potrzebujemy 
tylko właściwego pragnienia w sercu.
 
Często w małżeństwie, mamy w naszych sercach
gorycz w stosunku do naszych współmałżonków. 

PRZYP .  19:11
EFEZ .  4:26-27

FIL .  2:4-8
KOL .  3:19

Punkt w idzenia

KONFLIKT –  PRZECIWNOŚĆ LOSU CZY ZALETA

Gniewamy się z różnych powodów, jednak Bóg
radzi nam, abyśmy nie dopuszczali się grzechu, 
nie pozwalali, by słońce zachodziło nad naszym
gniewem i nie udzielali diabłu przystępu 
(Efez. 4:26-27). Łatwo powiedzieć, jednak dla
większości z nas trudno wprowadzić to w życie,
gubimy się wśród naszych emocji, a potem
grzeszymy. Mimo to wciąż jest nadzieja!
 
„W cierpliwości zaznacza się roztropność człowie-
ka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach”
(Przyp. 19:11). Aby zmienić konflikt w zysk, trzeba
zrozumieć sytuację, poświęcając czas na zadawanie
pytań. To pozwoli tobie spojrzeć na pewne sprawy
z perspektywy współmałżonka. Jeśli sytuacja może
nadmiernie cię rozzłościć, dobrze jest mieć wierzą-
cego partnera/partnerkę, z którym wspólnie może-
cie przedyskutować sytuację i modlić się. Poświęć
czas, by przeanalizować swoje uczucia i postaraj
się otwarcie porozmawiać z współmałżonkiem o
tym co sprawiło, że czujesz się zraniony. Otwarcie
rozmawiajcie o uczuciach, znajdźcie rozwiązanie,
poświęćcie czas, by uleczyć to co było zranione i
wspólnie dalej budujcie.
 
 
 
 

CZĘSTO W MAŁŻEŃStWIE ,  MAMY W NASZYCH

SERCACH GORYCZ W STOSUNKU DO NASZYCH

WSPÓŁMAŁŻONKÓW .

Co myślisz?

1.  Jak ważne jest ,  by  mieć wzgląd na Chrystusa przy  rozw iązywaniu konfliktów?

2.  Jako mężow ie ,  w  jaki sposób pow inniśmy  kochać swoje żony  i  nie być zgorzkniałymi wobec

nich?
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Efez.  4:2 Odkrywanie

JEDNEJ MYŚLI

studiuj w  połączeniu z Mat .  22:37;  Rzym .  12:2;  Kol .  3:2

Ellen G .  White Umysł ,  Charakter ,  Osobowość .

Gary  Thomas ,  Sacred Marriage (Zondervan ,  2015);

The Sacred Search (David C .  Cook ,  2013).

Gdy przyjrzymy się fragmentom, które studiowali-
śmy w ciągu tego tygodnia, jasne jest, że Bóg wziął
pod uwagę nasze człowieczeństwo i rozumie, że
gniew i konflikty są jego częścią. Pomimo, że kon-
flikt nadejdzie, On pragnie byśmy wykorzystali go
jako katalizator, który przyczyni się do rozwoju
naszego charakteru. Chociaż wszyscy jesteśmy
wyjątkowi, to możemy zjednoczyć się w przezwy-
ciężaniu konfliktów i w życzliwym traktowaniu
siebie nawzajem.

Przeprowadzenie wywiadu z parą, która jest
szczęśliwym małżeństwem przez ponad 20
lat, pytając o ich sposoby na radzenie sobie z
konfliktami i dbanie o rozwój małżeństwa.
 
Zapisanie uczuć, które towarzyszą ci, gdy
wdajesz się w konflikt lub jesteś zły. Poświęć
czas na zastanowienie, dlaczego czułeś się w
ten sposób.
 
Zapisanie trzech wersetów Biblijnych i
nauczenie się ich na pamięć, aby były Ci
pomocą, gdy pogubisz się w swoich emocjach
pośród narastających konfliktów.
 
Posłuchanie piosenki, która będzie zachętą,
gdy czujesz się przygnębiony.
 
Modlitwę i prośbę do Boga, aby pokazał Ci,
które obszary twojego serca powinny jeszcze
wzrastać.
 
Miły gest dla kogoś z kim ostatnio byłeś w
konflikcie, aby pokazać, że rozwiązanie może
przyjść nawet jeśli był popełniony błąd.

Podsumowując Pomyśl nad tym


