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FOKUS: Da bismo mogli živjeti kao kršćani moramo se neprestano obnavljati, a to je moguće samo
ako provodimo vrijeme u Božjoj prisutnosti. Bog je uvijek tu za nas, ali mi moramo „posegnuti za
njim“ i zatražiti njegovu pomoć.
UVOD: Vrlo je važno je obnavljati se u duhu jer je za to potrebno biti nanovo rođen. Kao vjernici
moramo imati razvijeni duhovni život sa Isusom jer se kroz njega možemo obnavljati.
ČITANJE: „Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moj riječ i vjeruje onome koji me posla, ima

vječni život. On ne dolazi na sud već je prešao iz smrti u život.“ Ivan 5,24

„Trebamo imati vjere da bismo izašli pred Boga i razgovarali s njime, ali Biblija kaže da je naš
odnos s Bogom kao odnos djeteta s Ocem. Bog to želi od nas kako bi uvijek bio tu na
dispoziciji da čuje naše potrebe. Kroz taj blagoslov te Gospodin obnavlja.
Ostali stihovi: Iv 8,31-32; Ivan 1, 12-13; Ez 36,24-27; Ivan 3,3-7; Izr 16,7
RAZGOVOR:
1. Kako nas Bog obnavlja kroz odnos s njim?
2. Što nam je potrebno da bi Bog odgovorio na naše molitve?
3. Zašto je važno da ostajemo u istini kako bi se mogli duhovno obnoviti?
4. Kako Bog obnavlja naša srca?
5. Za koju svrhu nam Bog daje novo srce?
PRIMJENA:
1. Provodi vrijeme s Bogom u molitvi kako bi tvoja vjera rasla i kako bi mogao dobiti odgovore
na svoje molitve.
2. Obnavljaj svoj um čitajući Božju riječ.
3. Podredi svoju volju Božjoj kako bi hodao putovima kojima nas on vodi.
4. Potrudi se da dovedeš druge Isusu.
MOLITVA
Traži Boga da obnovi tvoju vjeru i da ti da novo srce u koje će zapisati svoje zakone. Moli ga za viziju
za svoj život i poniznost da podrediš svoju volju njegovoj.

