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FOKUS: Bog nam je kroz svoju Riječ i primjer Isusa Krista otkrio principe osobne pobožnosti koji nam
mogu pomoći da produbimo svoje zajedništvo s Gospodinom te živimo u sili i snazi Duha Svetoga.
UVOD: Živimo u posljednjim vremenima kad društvo moralno nazaduje, ljudi bivaju sve gori i gori te se
suočavamo s raznim krizama, tjeskobama i pritiscima. Da bismo se kao kršćani održali u takvim okolnostima, važno je da provodimo osobno vrijeme s Gospodinom i znamo koji su biblijski principi osobne
pobožnosti.
ČITANJE:
“Rano ujutro, dok je još bio mrak, ustade, izađe te ode na samotno mjesto, i tu je molio.” Marko 1:35
“Isus je naš primjer kako trebamo živjeti. Došao je na zemlju kako bi ispunio svoje poslanje, izvršio
Očevu volju i ostavio nam primjer kako trebamo živjeti. Jedan od primjera koji nam je Isus ostavio je
primjer jutarnje molitve na samotnom mjestu.”
OSTALI STIHOVI:
Lk 4:42; Heb 5:7; Ps 143:8; Ps 5:4; Tuž 3:22-23; Lk 5:16; Mt 14:13; Mt 6:6; Mt 6:11; Izl 16:14-17;
19-21; Izl 16:35; Mt 7:7-8
RAZGOVOR:
1. Tko nam je ostavio primjer osobne pobožnosti koji bismo trebali slijediti?
2. Zašto je važno da naša osobna pobožnost bude ujutro?
3. Zbog čega je važno da naša osobna pobožnost bude na samotnom mjestu?
4. Zašto su dva sata provedena s Bogom optimalno vrijeme naše pobožnosti?
5. Zašto je važno da pred Boga dolazimo svakodnevno?
6. Što sve treba biti sadržaj osobne pobožnosti?
7. Koji su plodovi i blagoslovi jutarnje pobožnosti?
PRIMJENA:
1. Odluči Bogu dati najbolji dio svog dana kako bi razvio dublji odnos s njim.
2. Budi otvoren za Boga kako bi čuo njegov glas dok čekaš.
MOLITVA:
Traži Boga da ti pomogne obnoviti tvoju osobnu pobožnost te da ti da snagu ustati ujutro kako bi odvojio
svoja jutra za njega.

