
CZĘŚĆ 2: BLISKOŚĆ

Wstęp     
Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kogo wolałbyś nigdy nie poznać? A może Twój mąż, żona, córka czy syn 
spotkali kogoś takiego? Czasem to właśnie relacji z innymi ludźmi żałujemy najbardziej, bo to one sprawiły, że 
zignorowaliśmy bariery bezpieczeństwa w naszym życiu i wkroczyliśmy w niebezpieczną strefę.



PYTANIA DO DYSKUSJI

1 Czy jest w Twoim życiu osoba, która była z Tobą na dobre i na złe?

2 Widziałeś kiedyś kogoś cierpiącego z powodu relacji, które miał? Opowiedz o tym. Co się działo?

3 Przeczytaj Przypowieści 13,20. Na czyjej mądrości w życiu możesz polegać? Kim jest ta osoba? W jaki sposób 
jej/jego mądrość przydała się już w Twoim życiu?

4 Podczas słowa było powiedziane, że osądzanie to wydawanie przeze nas ostrej, szorstkiej opinii na czyjś temat, 
a dobry osąd jest wtedy, gdy wyciąga się wnioski o sobie samym, oparte na mądrości. Czy w przeszłości to, że nie 
chciałeś kogoś osądzić sprawiło, że dałeś się wciągnąć w niezdrową relację? W jaki sposób definicje osądzania i 
dobrego osądu, o których była mowa podczas kazania zmieniły Twoją perspektywę? 

5 Podczas słowa można było usłyszeć, że przyjaciele mogą być niebezpieczni, a to co może być niebezpiec-
zne, wymaga postawienia barier ochronnych. Że każdy powinien ustanowić taki sygnał, który będzie alarmował 
jego sumienie. W jakich obszarach Twojego życia musisz ustanowić taki sygnał ostrzegawczy? Jaki pierwszy krok 
mógłbyś podjąć, żeby to zrobić?

6 Czy masz jakąś relację, której mogłoby pomóc ustawienie barier ochronnych? Co możesz zrobić, żeby zacząć je 
określać? Jakim przeciwnościom będziesz musiał stawić czoła? Jak ta grupa mogłaby Cię wesprzeć?

IDĄC NAPRZÓD
Przyjaciele wpływają na kierunek i jakość Twojego życia. Czy grupa Twoich najbliższych przyjaciół idzie w kierunku, w którym chcesz żeby 
podążało Twoje życie? Czy możesz być przy nich sobą, czy musisz udawać kogoś innego? Czy często musisz iść z nimi na kompromis i 
czujesz przy tym niezdrowe ciśnienie? Jeżeli tak, to już najwyższy czas, aby ustanowić bariery ochronne w relacjach.
   
ZMIENIAJ UMYSŁ 
„Kto przestaje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami – niszczeje.” 
Przypowieści Salomona 13,20


