
CZĘŚĆ 3: NA ZAWSZE TWÓJ

Wstęp     
Bariery ochronne są ustawione po to, żeby pojazdy nie wjeżdżały w niebezpieczne miejsca lub poza wyznaczone 
granice. My potrzebujemy ustawić osobiste bariery po to, żeby nie zbłądzić w takich aspektach naszego życia, 
które zranią nas lub osoby, które kochamy. Jest takie szczególne miejsce w naszym życiu, w którym należy ustawić 
bariery ochronne, ale spotyka się ono też z największym oporem. To nasze relacje.



PYTANIA DO DYSKUSJI

1 W jaki sposób – niezależnie dobry czy zły - Twoi koledzy/koleżanki mieli na Ciebie 
wpływ podczas okresu dorastania?

2 Życie którego Twojego znajomego byłoby lepsze, gdyby ta osoba miała ustawione bariery ochronne w
relacjach?

3 Przeczytaj 1 Koryntian 6,18-20. Jak Twoim zdaniem wygląda oddawanie chwały Bogu naszym ciałem? W jaki 
sposób praktykowanie tego może wpłynąć na relacje z innymi ludźmi?

4 Podczas kazania zostało powiedziane, że grzechy w sferze seksu są “wyjątkowo szkodliwe”, ponieważ nigdy
nie jesteśmy w stanie w pełni wyzbyć się szkód, jakie powodują. Czy zgadzasz się z tym, że grzechy te mogą 
uczynić z Ciebie kłamcę i osobę ukrywającą sekret przez całe życie? Dlaczego tak lub nie?

5 Czy trudno jest Ci uwierzyć, że jesteś stworzony na święte podobieństwo Boga? Dlaczego tak lub nie? Jeśli
uświadomisz sobie tę prawdę, to w jaki sposób wpłynie ona na decyzje, które podejmiesz w przyszłości?

6 Czy potrzebujesz zacząć uciekać, zamiast flirtować z seksualną niemoralnością?Jakie bariery ochronne
musisz sobie postawić? Podziel się przemyśleniami z grupą jeśli czujesz się z tym komfortowo. Co grupa
może zrobić, żeby Cię wesprzeć?

IDĄC NAPRZÓD
Potrzebujesz barier ochronnych, aby mogły one zaalarmować Twoją świadomość, zanim jeszcze zranisz siebie lub innych. Jeżeli brzmi to dla 
Ciebie ekstremalnie, wiedz, że niebezpieczne otoczenie wymaga ekstremalnych środków. Kiedy chodzi o Twoje relacje, szanuj Boga, siebie, 
swojego męża/żonę, swoje dzieci oraz przyszłego małżonka i dzieci. Uciekaj, nie flirtuj.   

ZMIENIAJ UMYSŁ 
Unikajcie rozwiązłości seksualnej jak ognia! Każdy popełniony grzech ostatecznie zostaje poza naszym ciałem. Natomiast grzech seksu-
alny godzi w nasze ciało. Czy nie rozumiecie, że wasze ciało jest świątynią, w której mieszka Duch Święty, dany wam przez Boga, i że nie 
należycie już do siebie samych? Zostaliście wykupieni za wysoką cenę! Niech więc wasze ciała przynoszą chwałę Bogu! 
1 Koryntian 6:18–20 (wersja Słowo Życia)


