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FOKUS: Bog nas na mnogim mjestima u Bibliji potiče da se ohrabrimo i da krenemo u nove pobjede koje
će nam on dati. Često se nađemo pred velikim zadatcima, ali ako ustuknemo, nećemo ništa postići niti
ostvariti njegovu volju za svoj život. Isto tako nećemo zadobiti baštinu koju nam je on obećao.
UVOD: Mnogi vjernici kada čitaju o ulasku Izraelaca u Obećanu zemlju pod vodstvom Jošue, ako nisu
upoznati sa pričom i pozadinom, mogu pomisliti kako uspjeh, pobjeda i blagostanje kod bilo kojeg pojedinca, obitelji ili crkve dolazi zbog položaja, poznavanja utjecajnih osoba ili ustrajne želje za uspjehom. Ali
Bog nam ovdje jasno ukazuje na neka sveopća, nepromjenjiva i vječna načela koja vidimo kod Jošue. Ona
su potpunosti suprotna današnjim modernim razmišljanjima ili prečacima koje koriste mnogi vjernici, no
rezultati im izostaju.
ČITANJE:
„Budi odvažan i hrabar, jer ćeš ti uvesti narod ovaj da primi u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima
njihovim da ću im je dati. Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je
dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo, da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. Neka
knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj
napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. Nisam li ti zapovjedio: odvaži se i budi
hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“ Jš 1,6-9
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Kol 3,23-24; Jš 1,6; Mt 7,21; 1 Tim 1,7; Jš 1,7; Izr 28,7; 2 Tim 3,16-17; Ps 1,1-3; Jš 18,2
RAZGOVOR:
1. Zašto je važno da budemo odvažni i hrabri ako želimo uspjeti kao pojedinci i crkva?
2. Zašto je važno da budemo poslušni Božjim uputama da bismo bili uspješni?
3. Zašto je važno da konstantno razmišljamo o Božjoj riječi?
PRIMJENA:
Ne dopusti da te veličina zadatka koji je pred tobom obeshrabri, već se ohrabri u Gospodinu. Čitaj i
proučavaj Božju riječ kako bi njezina načela i smjernice postala dio tvog života te ti dale snagu za
budućnost. Usmjeri svoj pogled prema Bogu i baštini koju ti je obećao.
MOLITVA:
Traži Boga da ti da posebnu hrabrost kako bi se mogao suočiti sa svim izazovima koji se nalaze pred
tobom. Moli da se slomi svaki strah i bojažljivost koji te priječe da napreduješ.

