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Temat: „Zatrzymaj się, zanim stracisz panowanie nad sobą”   

Zastanów się i powiedz: 

 Zastanów się nad aktywnościami, które dzieją się szybko i wolno. Co 

dzieje się szybko a co wolno? Podaj przykłady. 

 

 Zwykle nie chcemy wolnych rzeczy myślimy, że szybsze jest lepsze. 

Chcemy szybszy rower, czy szybki Internet. Chcemy sami nawet być 

szybsi, prawda? Chcemy szybko być wyżsi. chcemy biegać szybciej. 

Chcemy odrabiać lekcje szybciej./ szybsze rzeczy są zwykle super, 

ale nie zawsze. Dzisiaj skupimy się na tym, co powinniśmy 

robić wolno. 

 

Przeczytajcie fragment z Księgi Przysłów 16:32 i odpowiedz na pytania: 

 Co to znaczy, że ktoś jest cierpliwy? 

 Co znaczy „panować nad sobą”? 

 Dlaczego Salomon mówi, że ktoś cierpliwy jest lepszy niż silny? 

 Czy potrzeba siły, by okazywać cierpliwość? 

 Co możesz zrobić, by ćwiczyć cierpliwość i opanowanie? 

 

EMOCJE nie są złe. Emocje są reakcjami naszego organizmu na to, co się 

dzieje wokół nas, nie mamy wpływu na emocje. Mamy wpływ na to, co 

zrobimy z tymi emocjami i jak sobie z nimi poradzimy. 

 

 

  



Zastosowanie: 

JAK STAWAĆ SIĘ LEPSZYM? 

 

1. Przeczytaj kilka scenek, które mogły przydarzyć się także Tobie.  

Pomyśl, jak po pierwszym zdaniu możesz dokończyć historię tak, aby 

dobrze się skończyła: 

 

 

 

Potrzeba czasu, aby nauczyć się kontrolować swój gniew, jednak warto go 

poświęcić. Spójrzmy na te wszystkie szalone rzeczy, które dzieją się, kiedy 

tracimy panowanie nad sobą. Niektóre z nich wydają się głupie, ale my 

również stajemy się wściekli przez małe, głupie rzeczy – nasza siostra nuci 

nielubianą piosenkę, nasi rodzice nie pozwalają nam założyć jakiegoś 

ubrania, albo nauczyciel zadaje lekturę akurat wtedy, kiedy jest fajny 

serial. Nawet jeśli coś małego wydaje się dużym problemem, naciśnij 

pauzę zanim stracisz panowanie nad sobą.  



 

METODY: 

2. Pomyśl nad swoim doświadczeniem: kiedy byłeś blisko stracenia 

panowania nad sobą?  

3. Jakie masz sposoby, żeby się zatrzymać i opanować/ nie stracić 

panowania nad sobą? 

 

Chciałabym Wam zaproponować kilka prostych sposobów, co zrobić w 

takim momencie: 

1. MODLITWA 

2. CZYTANIE BIBLII 

3. POLICZ DO 10 

4. PRZYTUL PLUSZAKA 

5. PRZEBIEGNIJ SIĘ/ idź na spacer/ idź na roli 

Czy masz jakieś swoje sprawdzone metody na zatrzymanie się, 

powstrzymanie gniewu i negatywnych emocji? 

 

OPANOWANIE to wybieranie, co powinniśmy zrobić zamiast tego, co chcemy. 

Częścią opanowania jest utrzymywanie równowagi. Co możesz zrobić, zanim 

stracisz panowanie nad sobą? 

 

Pamiętaj, że nazywanie tego, co czujesz może też Ci pomóc.  

Kiedy powiesz koleżance, że czujesz się zraniona, kiedy ona powiedziała coś 

niemiłego na Twój temat, to: 

➢ Koleżanka wie, z jaką reakcją spotkało się jej zachowanie [być może ona 

tylko żartowała, być może jej intencje były dobre, ale Ty to inaczej 

odebrałaś]; może też lepiej zrozumieć Ciebie, kiedy jej to powiesz. 

➢ Ty zakomunikowałaś/eś jej, co czujesz, co samo w sobie często pomaga w 

opanowaniu się. 

 

 

 

 



4. Przeczytaj List Jakuba 1:19-21 na głos. Czy kiedykolwiek byliście źli i 

chcieliście dać komuś nauczkę? Planowaliście zemstę albo zrobiliście 

wszystko, aby jej/jego rodzice dowiedzieli się, ponieważ czuliście się 

zranieni? 

5. Co możemy zrobić, kiedy chcemy nauczyć ludzi, aby byli milsi? Macie 

pomysł? Może jakiś werset biblijny? 

 

Bóg wie wszystko o naszych emocjach, nawet gniewie. Nie jest smutny, kiedy 

jesteśmy źli. Nie chce On jednak, aby nasz gniew był powodem lub wymówką, 

aby robić rzeczy, które ranią nas oraz innych zamiast zatrzymać się i pomodlić. 

Zatrzymaj się, zanim stracisz panowanie nad sobą. 

 

 


