Comunitate care se închină lui Dumnezeu și slujeşte oamenilor!
SERIA DE PREDICI "BALUSTRADE"
Prezentarea nr.4 "Dragoste pe viață" - întrebări pentru discuții în GRUPURI
INTRODUCERE
Balustradele sunt instalate în locuri deosebit de periculoase pentru a produce anumite neplăceri care
au scopul de a preveni dezastrele. Toți avem nevoie de balustrade în domeniul vieții intime, pentru a
ne proteja de ceea ce ar putea să ne facă rău nouă sau celor la care ținem foarte mult.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE
1. Pe ce căi te-au infuențat prietenii, la bine sau la rău, în copilăria și adolescența ta?
2. Cine este acea persoană, dintre cunoscuții tăi, a cărei viață ar fi mult mai onorabilă, dacă și-ar fi
instalat balustrade în domeniul vieții sexuale?
3. Citește 1Corinteni 6:18-20. Cum crezi că îl putem onora pe Dumnezeu cu trupurile noastre, în
mod practic? Crezi că dacă vei practica acest principiu vor fi afectate relațiile tale personale cu
unele persoane?
4. În timpul prezentării, pastorul Doru a afirmat că păcatul imoralității sexuale este unic deoarece nu
putem scăpa în mod deplin de dauna pe care o produce. Ești de acord că imoralitatea te poate
face o persoană mincinoasă, care ascunde adevărul restul vieții? De ce da, sau de ce nu?
5. Îți vine greu să crezi că trupul tău a fost sfințit pentru a fi templul Spiritului lui Dumnezeu? De ce
da, sau de ce nu? Dacă îmbrățișezi acest adevăr, în ce mod aceasta va influența deciziile pe care
le vei lua de acum înainte?
6. Te afli în situația în care trebuie să fugi de imoralitate sexuală și să eviți cu seriozitate flirtul? Care
sunt primele balustrade pe care le vei intala săptămâna aceasta? Cu ce te-ar putea ajuta acest
GRUP?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE
Rolul balustradei este de ați trezi conștiința înainte de a suferi mari daune atât tu, cât și persoanele
dragi ție. Dacă aceasta pare deosebit de strict, trebuie să înțelegi că în zonele deosebit de
periculoase trebuie luate măsuri deosebit de stricte. Trăiește-ți viața intimă onorându-L pe Dumnezeu,
pe tine însuți, soțul/soția, copiii, persoana care-ți va fi soț/soție, copiii pe care îi vei avea. Fugi, nu
flirta!
SĂ GÂNDIM SĂNĂTOS
"Fugiți de imoralitatea sexuală! Oricare dintre toate celelalte păcate pe care le face omul nu îi
afectează corpul. Dar cel care comite imoralitate sexuală, păcătuiește împotriva corpului lui. Nu știți
oare că templul Spiritului Sfânt este tocmai trupul vostru în care locuiește El, fiind pus acolo de
Dumnezeu? Și nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Ați fost cumpărați cu un preț. Deci onorați-L pe
Dumnezeu prin ceea ce faceți cu corpul vostru!" (1Corinteni 6:18-20 BTF2015)
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