Comunitate care se închină lui Dumnezeu și slujeşte oamenilor!
SERIA DE PREDICI "BALUSTRADE"
Prezentarea nr.5 "Esența problemei" - întrebări pentru discuții în GRUPURI
INTRODUCERE
Balustradele sunt necesare în diferite domenii importante ale vieții, pentru a ne asigura direcție și
protecție. Este vital să instalăm balustrade în jurul inimii. Dacă inima nu este protejată, ea poate
genera devieri teribile ale comportamentului nostru deosebit de supravegheat.
ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE
1. Cunoști oameni care au eșuat în domeniul relațiilor, al finanțelor sau în cel al căsniciei, din cauza
răbufnirii necontrolate a inimii lor?
2. Citește Proverbe 4:23. Ce legături observi între ceea ce este în inimă și modul de comportament?
În ce mod ceea ce ai în inimă îți influențează relațiile cu oamenii? Dar relația ta cu Dumnezeu?
3. În timpul prezentării, pastorul Doru a afirmat că pe Dumnezeu îl deranjează cel mai mult răul
ascuns în inimă, chiar dacă comportamentul este rezonabil. Simți că există diferență între ceea ce
porți în inimă și comportamentul tău? Cum explici aceasta?
4. Citește Filipeni 4:6-7. Notează de la 1 la 10 îngrijorarea inimii tale în perioada actuală. Ce zici,
ideea de a-i prezenta lui Dumnezeu în rugăciune, starea inimii tale, pare a fi o metodă bună? De
ce da, sau de ce nu?
5. Îți trezesc conștiința în mod frecvent vreuna dintre aceste emoții: vină (îți sunt dator), furie (îmi ești
dator), lăcomie (îmi sunt dator), gelozie (Dumnezeu îmi este dator)?
6. Care este primul lucru pe care îl poți face săptămâna aceasta pentru a instala balustradă în jurul
inimii tale? Dacă porți în inimă vină - ai putea cere iertare, dacă porți furie - ai putea oferi iertare,
dacă porți lăcomie - ai putea dărui, dacă porți invidie - ai putea celebra. Cu ce te-ar putea ajuta
acest GRUP?
SĂ TRECEM LA ACȚIUNE
Ești furios? Porți răni usturătoare în inimă? Ți-ai încălcat de curând o promisiune? Ții secrete în
inimă? Te obsedează ceva făcut de cineva împotriva ta? Ai lucruri neplăcute din trecut de care nu poți
scăpa? Celebrezi eșecul cuiva? Dacă sunt în inima ta lucruri care știi că nu sunt în ordine, este timpul
să instalezi balustrade. Este timpul să mărturisești, să ierți, să dăruiești și să celebrezi.
SĂ GÂNDIM SĂNĂTOS
"Păzește-ți inima mai mult decât orice; pentru că din ea provin izvoarele vieții!
(Proverbe 4:23 BTF2015)
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