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FOKUS: Nevolje su sastavni dio života vjernika. Živimo u palom svijetu u kojem se događaju loše stvari,
naše tijelo je podložno bolestima te se ponekad nalazimo pod sotonskim napadima. Isus nam je također
„obećao“ da će nas, želimo li ga vjerno slijediti, pratiti progonstva.
UVOD: Vjernici danas imaju iskrivljenu sliku u vezi nevolja smatrajući kako kršćanstvo znači biti slobodan
od nevolja, boli i patnji. No takav krivi stav svoje uporište ne nalazi u Bibliji.
ČITANJE:
„Ali ovo blago nosimo u zemljanim posudama da se ona izvanredna uspješnosti pripisuje Bogu, a ne
nama. U svemu trpimo nevolje, ali nismo u tjeskobi; ne znamo kamo bismo se okrenuli, ali ne očajavamo,
progone nas, ali nismo ostavljeni u pogibli; obaraju nas na zemlju, ali nismo uništeni. Mi uvijek i svuda na
svom tijelu nosimo smrtne patnje Isusove, da se na našem tijelu očituje i život Isusov.“ ( Druga poslanica
Korinćanima 4,7-10)
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
1 Sol 5,17-18; 1 Sol 3,1-3; 1 Sol 3,4; Dj 9,15-16; Mt 15,11-12; 2 Kor 4,10; Ef 3,16-17; 2 Kor 5,10; 1 Pt
1,6-7; 2 Kor 4,13-18; 2 Kor 5,2; 2 Kor 5,8; Rim 4,18; Rim 8,18; 2 Kor 4,8-9; Iz 54,10
RAZGOVOR:
1. Zašto je važno razumijeti da su nevolje sastavni dio života svih vjernika?
2. Kako nam nevolje pružaju priliku da ojačamo unutarnjeg čovjeka?
3. Što nam pomaže da na malaksamo u nevoljama?
4. Što možemo naučiti iz Pavlovog primjera?
PRIMJENA:
Shvati kako su nevolje sastavni dio života te ih prihvati kao prilike da se približiš Bogu i budeš sudionik u
Kristovim patnjama. Pazi da tvoj stav u nevoljama ne preraste u gorčinu prema Bogu. Stavi svoju nadu u
Gospodina i vječnu slavu koja te čeka.
MOLITVA:
Ako trenutno prolaziš kroz teško razdoblje ili nevolje, traži Boga da ti da svoju snagu i milost kako bi
mogao izaći iz njih kao pobjednik. Traži ga da ti da ispravan stav kako bi tvoj fokus mogao biti na
vječnosti, ne na trenutnim okolnostima, bez obzira koliko one bile teške.

