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FOKUS: Božja riječ, Biblija, za svakoga bi vjernika trebala biti temelj na kojem živi, prema kojem oblikuje
svoj život i svakodnevna hrana kojom se hrani. Na žalost nije uvijek tako te postoje mnogi koji tvrde da su
vjernici, a ne čitaju i ne proučavaju Božju riječ i ne žive prema njoj.
UVOD: Istraživanja i ankete pokazuju žalosne statistike o tome koliko kršćani zapravo čitaju i poznaju
Božju riječ i koliko svoje živote temelje na njoj.
ČITANJE:
"Zato sada Jahve, neka bude čvrsta dovijeka riječ koju si dao svome sluzi i njegovom domu i učini kako si
obrekao. Neka bude čvrsta, da se veliča tvoje ime zauvijek...jer ti si Bože, javio uhu svoge sluge da ćeš
mu podići dom, zato je tvoj sluga smogao hrabrosti da se pomoli pred tobom." Druga knjiga Ljetopisa
17,23
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Iv 15,26; Ps 138,2; 1 Tim 2,15; 2 Tim 3,16-17; Mk 16,20; Heb 4,12-13; Dj 17,11; Dj 6,2.7; Am 8,11-12; 2
Kr 22,2; 2 Kr 22,8; 2 Kr 22,11-13; 2 Kr 23,3; Mt 3,15; Mt 4,4; Mk 13,31; Lk 8,21; Lk 9,26; Lk 11,28; Iv
5,24; Iv 8,47; Lk 8,37; Iv 12,48; Iv 14,23-24; Iv 15,7; Iv 17,14: Iv 17,17; Otk 3,8; Otk 22,20
RAZGOVOR:
1. Što nam statistike govore o odnosu kršćana prema Bibliji?
2. Zašto je pogrešno naglašavati silu umjesto pravednosti?
3. Zašto je krivo naglašavati slavljenje na uštrb molitve?
4. Zašto je krivo naglašavati Duha Svetog iznad Isusa?
5. Što nam Božja riječ govori o samoj sebi?
6. Zašto je važno da bez prigovora primamo iz Biblije?
PRIMJENA:
Kakav je tvoj odnos s Božjom riječi? Čitaš li redovito Bibliju i proučavaš li Pismo? Primjenjuješ li istine
Božje riječi u svojem životu? Kako?
MOLITVA:
Ako si zanemario/la čitanje i proučavanje Biblije, pokaj se i traži Boga da ti da novu glad i žeđ za njegovom Riječi te da ti da nova otkrivenja i nove uvide po svom Duhu Svetome.

