POPUSTLJIVOST NASPRAM SABLAZNI
Mario Dučić
20. svibnja 2012.

FOKUS: Kao kršćani živimo u zajednici s drugim ljudima; vjernicima i ljudima u svijetu te moramo
razmišljati o tome kako naša djela utječu na sliku koju kod drugih stvaramo o Kristu i kršćanstvu. Moramo
paziti da svojim ponašanjem ne dovedemo drugog brata i sestru da posrne u svojem hodu s Bogom,
odnosno da ne udaljimo nevjerne još dalje od Boga
UVOD: Koja je definicija popustljivosti?
ČITANJE:
“Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne
tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje” (1 Korinćanima 10:32-33).
“Popustljivost znači učiniti osobnu žrtvu kako bismo pomogli drugima da budu uspješni, te odustati od
riječi, ponašanja ili postupaka koji bi mogli uvrijediti ili oslabiti druge. Trebali bismo popustiti uvijek kad će
to koristiti Kristovoj svrsi”
OSTALI STIHOVI:
Rim 12:10b; Mk 10:44; Izr 19:11; 2 Kor 6:3; Rim 14:19-20, Rim 14:21; 1 Kor 8:13; Heb 12:13; Rim
14:16; Mt 17:25; Mt 17:27; Mt 18:1; Mt 18:4; Mt 18:6; Mt 18:7-10; Rim 14:13; Rim 14:14-15; Dj 15:29;
Otk 2:14: Okt 2:20; Post 13: Okt 2:10; 1 Kor 9:19-23; Fil 1:9-10; Rim 12:10;
RAZGOVOR:
1. Kojim riječima je u Bibliji opisana popustljivost?
2. Prema kome trebamo biti popustljivi?
3. Koje su posljedice nepopustljivosti?
PRIMJENA:
1. Razmisli jesu li tvoje riječi, djela i ponašanje kamen drugima kamen spoticanja.
2. Pazi da zaštitiš svoju djecu od zla i loših utjecaja.
3. Izbjegavaj glazbu i aktivnosti koje sablažnjavaju braću i sestre.
4. Budi obziran i osjetljiv prema ljudima drugih kultura i svjetonazora.
5. Plaćaj poreze kako ne bi sablaznili druge i nanijeli štetu Evanđelju.
MOLITVA:
Preispitajte se govorite li ili činite stvari koje sablažnjuju ljude oko vas, bilo da je riječ o braći i sestrama u
Kristu ili nevjernicima. Tražite Boga da vas promijeniti kako bi vam uvijek bila važnija korist drugih nego
vas samih.

