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FOKUS: Bitno je da kao vjernici shvaćamo u kakvim vremenima živimo kako bismo svoje živote
usredotočili na ono što je bitno te kako ne bismo dopustili da nas sile koje vladaju u ovom svijetu odvuku
od Gospodina.
UVOD: Teološki i biblijsko gledano, nalazimo se u posljednjim vremenima ljudske povijesti. Vrijeme u
kojem živimo vrlo je intenzivno za nas vjernike, ali i za druge ljude koji nas okružuju te je od velike
važnosti znati čitati znakove vremena kako bismo se znali dobro postaviti i odgovoriti na izazove.
ČITANJE:
„To više što shvaćate ovo vrijeme, da je već krajnje vrijeme da se od sna prenemo: jer sada je naše
spasenje bliže negoli kada smo povjerovali. Noć je odmakla, dan se približio: stoga odložimo djela tame i
zaodjenimo se oružjem svjetla. Kao po danu pristojno hodimo: ne u raspojasanosti i pijančevanjima, ne u
bludnosti i razvratnostima, ne u svađi i zavisti. Nego, zaodjenite se u Gospodina Isusa Krista; i ne pripravljajte za tijelo da ugađate njegovim požudama.“ Poslanica Rimljanima 13,11-14
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
1 Kor 7,29-31; Ef 5,14-17; 1 Sol 5,5-11; Gal 5,19-21; Gal 5,24; Ef 5,18; Ef 5,19-21; Rim 13,13; Ef 4,2432; Kol 3,8-17; Gal 3,27
RAZGOVOR:
1. Kako nam shvaćanje vremena u kojem živimo omogućava da budemo usredotočeni na prave stvari?
2. Kako nam shvaćanje vremena u kojem živimo pomaže da od sebe odbacimo sve što nije dio našeg
novog identiteta u Kristu?
3. Što znači zaodjenuti se u Isusa i kako to možemo učiniti?
PRIMJENA:
Jesi li svjestan/na vremena u kojima živimo i izazova koje nam ono nameće? Koliko uspješno i mudro
koristiš vrijeme koje ti je dano na raspolaganje? Odupireš li se izazovima koje pred nas stavlja kultura u
kojoj živimo?
MOLITVA:
Preispitaj se postoje li u tvom životu stvari i aktivnosti koje ti kradu vrijeme koje bi trebao/la posvetiti
Gospodinu i njegovom Kraljevstvu. Moli za mudrost u upravljanju vremenom kako bi znao/la postaviti
ispravne prioritete u svom životu.

