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FOKUS: U svijetu koji svakim danom postaje sve luđi, nasilniji, okrutniji i nenormalnij, za kršćane je vrlo
važno da znati kako se održati da i sami ne postanu slični. Moramo se ugledati u Isusa i način kako se on
nosio sa svakodnevnim stresnim situacijama i pritiscima.
UVOD: Očito je da živimo u posljednjim vremenima i okolnosti u kojima živimo u mnogim aspektima
postaju sve gore i gore. Svijet se čini sve luđim, a čak i kršćani gube svoj fokus te se crkva udaljava od
svog izvornog poslanja i vizije.
ČITANJE:
Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi,
psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici,razuzdani,
neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelja Boga. 2 Tim
3,1-5
OSTALI STIHOVI:
Jd 1,4; Mt 24,37-39.42; Iv 10,10; Lk 19,10; Mk 10,45; Lk 4,29-30; Mt 12,14; Lk 11,15; Lk 11,16; Mk
3,20-21; Mt 13,53; Iv 8,59; Lk 13,31-33; 1 Sol 5,17-18; Mt 14,23; Iv 11,41-42; Mt 26,26; Lk 6,12-13; Lk
7,34-35; Lk 5,16; Mt 21,22; Lk 13,31-33; Mt 27,11-14; 1 Pt 2,9; Kol 3,1-3; Iv 18,37; Iv 19,25-26; Kol
3,23-24; 1 Tim 5,8
RAZGOVOR:
1. Što ukazuje da danas živimo u posljednjim vremenima?
2. Kako to utječe na neke kršćane?
3. Kako nam Isusov primjer može pomoći da se nosimo sa svim pritiscima i okolnostima na koje
nailazimo?
4. Zašto je važno da ostanemo postojani u svojoj viziji i misiji?
5. Zašto je važno osloboditi se mentaliteta žrtve?
6. Kako se trebamo odnositi prema svakodnevnim potebama i zahtjevima kršćanskog života?
PRIMJENA:
1. Podigni svoj pogled s okolnosti prema Kristu.
2. Svakodnevno traži Božju snagu i mir u nemirnim okolnostima.
3. Pazi se da ne postaneš gorak i ne preuzmeš ulogu žrtve.
4. Nastavi obavljati svoje svakodnevne dužnosti i baviti se svojim svakodnevnim poslovima dok čekaš na
Gospodinov povratak.
MOLITVA:
Traži Boga da ti da svoj mir i snagu u teškim okolnostima s kojima se suočavaš. Traži ga mudrost kako bi
znao kako se postaviti prema svijetu, liberalnom kršćanstvu te sve većem ludilu koje vlada u svijetu oko
nas.

