POUZDANOST NASPRAM PROTURJEČNOSTI
Mario Dučić
15. srpnja 2012.

FOKUS: Bog od nas želi da budemo pouzdani (vjerni) u svemu što činimo. Ako nismo vjerni u malim
stvarima, nećemo moći biti vjerni ni u velikima. Ljudi teže za nekim pouzdanim, posebno u poslovnom
svijetu i naša pouzdanost može biti veliko svjedočanstvo za Krista.
UVOD: Koja je definicija i značaj pouzdanosti?
ČITANJE:
„Dobro (učinjeno), valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti: Uđi u
veselje gospodara svoga!“ EVANĐELJE PO MATEJU 25:23
„Svaki bi vjernik trebao čeznuti za posjedovanjem ove kvalitete u svom životu. Isus njome opisuje ono što
želi od nas. To je također jedna od kvaliteta koja nam je potrebna da bi nam Bog povjerio izvore i
kvalitetu koja će nam osigurati vječnost. „
OSTALI STIHOVI:
1 Kor 4:2; Otk 2:10; 1 Sam 2:35; Iza 55:8-9; Ps 37:4; Neh 7:2; Lk 16:10; Neh 9:9; Izr 11:13; Izr 13:17;
Izr 14:5; Izr 20:6; Izr 25:13; Dan 6:5; Lk 16:1-5; Mt 25:23; Ps 31:24; Izr 28:10; Mt 25:40; Fil 2:20-21; 2
Kor 5:10; Lk 12:42-43; Fil 4:13; Ps 15:4-5; 2 Kor 12:10;
RAZGOVOR:
1. Koje su karakteristike pouzdanosti (vjernosti)?
2. Koje su nagrade za pouzdanost (vjernost)?
3. Što je motivacija za pouzdanost?
4. Što je izvor snage za pouzdanost?
PRIMJENA:
1. Ispuni svoja obećanja i izvrši ono što si rekao, čak i kad to znači da moraš nešto žrtvovati.
2. Gledaj na sve što činiš drugima kao da činiš Isusu.
3. Ne dopusti da poteškoće budu izgovor u izvršavanju dužnosti ili obećanja.
4. Budi osoba na koju se tvoja obitelj i prijatelji mogu pouzdati.
MOLITVA:
Tražite Boga da vam da snage i mudrosti kako biste mogli osoba na koju se drugi mogu pouzdati. Molite
da promijeni vaš stav kako bi na sve što činite gledali kao na nešto što činite Gospodinu.

