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Gdy coś jest piękne, to bardzo często jest też delikatne. A to co piękne i delikatne,
bardzo łatwo można uszkodzić lub zniszczyć. Małżeństwo mężczyzny i kobiety jest
czymś najpiękniejszym, dlatego niewiele trzeba, aby doznało uszczerbku czy w ogóle
zostało unicestwione. Dlatego też na wykładzie – w kontekście plagi rozwodów w
Polsce - zostaną podjęte zagadnienia mające pomóc w właściwym budowaniu więzi
w małżeństwie na podstawie przesłanek teologicznych, psychologicznych i
pedagogicznych. Monograf powinien wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie: jak
budować szczęśliwe małżeństwo oraz na co trzeba zwracać uwagę aby ustrzec się
zdrady małżeńskiej i rozwodu. Między innymi zostaną podjęte takie zagadnienia jak:
tło problemu zdrad i rozwodów, mechanizm zdrady, profilaktyka, fundament duchowy,
co po zdradzie? jak naprawić małżeństwo?
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