
CZĘŚĆ 5: KWESTIA SERCA

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. Kluczowym jest ustawić bariery ochronne wokół naszych serc. Niestrzeżone, 
niechronione serce może pokonać najlepiej strzeżone zachowanie. Tego co się stało, nie można cofnąć. Co się 
powiedziało, nie można już przemilczeć. Nasze zachowanie definiuje jakość naszych relacji i naszego życia.



PYTANIA DO DYSKUSJI
1 Kiedy widziałeś sytuację, w której ktoś rozwalił swoje małżeństwo, finanse albo karierę, 
ponieważ coś co w nim siedziało wylało się na zewnątrz?

2 Przeczytaj Przypowieści Salomona 4,23. Jakie widzisz połączenie pomiędzy tym, co jest w Twoim sercu, a Twoim 
zachowaniem? W jaki sposób to co jest w Twoim sercu wpływa na Twoje relacje z innymi? W jaki sposób wpływa to 
na Twoją relację z Bogiem?

3 W trakcie kazania było powiedziane, że Boga bardziej obchodzi to w jaki sposób traktujemy innych, niż czy 
przestrzegamy religijnych zasad. Czy kiedykolwiek religijne zasady sprawiły, że potraktowałeś kogoś kiepsko? 
Jeżeli tak, co się wydarzyło?

4 Przeczytaj List do Filipian 4,6–7. W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza “wcale”, a 10 zaczyna się od “jestem 
przytłoczony” jak wiele niepokoju czujesz obecnie w swoim życiu? Czy pomysł, aby ten niepokój rozwiązać 
poprzez modlitwę z wdzięcznością i oddawanie Twoich trosk Bogu jest dla Ciebie realny? Dlaczego tak/nie?

5 Czy któraś z tych emocji regularnie męczy Twoją świadomość – poczucie winy (“jestem to winny tobie”), gniew 
(“ty jesteś mi to winien”), chciwość (“jestem to winny sobie”), albo zazdrość (“Bóg jest mi to winien”)?

6 Jaka jest jedna rzecz, którą możesz zrobić w tym tygodniu aby zacząć ustanawiać bariery ochronne wokół 
swojego serca? Co możesz zrobić, aby uczynić kroki ku wyznaniu - jeżeli czujesz poczucie winy, wybaczeniu 
– jeżeli czujesz złość, dawaniu – jeżeli czujesz, że jesteś chciwy, radowaniu się – zamiast zazdroszczeniu. W jaki 
sposób ta grupa może Ci w tym pomóc?

IDĄC NAPRZÓD
Jesteś wściekły? Masz zranione uczucia? Może niedawno złamałeś obietnicę? Masz jakieś sekrety? Może masz obsesję na punkcie tego, co 
ktoś Ci kiedyś zrobił? Czy są rzeczy z Twojej przeszłości, których nie jesteś w stanie odpuścić? Czy cieszysz się z czyjegoś nieszczęścia? Jeżeli 
nie wszystko jest w porządku w Twoim sercu, to czas ustanowić bariery ochronne. Już najwyższy czas na wyznanie, przebaczenie, dawanie i 
radowanie się.

ZMIENIAJ UMYSŁ 
Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia!
Przypowieści Salomona 4,23


