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FOKUS: Mi kao kršćani živimo u svijetu koji nije naša prava domovina i trebamo se naučiti živjeti u
njemu. Također se trebamo naučiti boriti i ne dopustiti da nas svijet, zli ljudi ili Sotona i njegove sluge
tlače. Ako trpimo zbog Krista to je jedini valjani razlog da trpimo i voljno podnosimo da nas netko
tlači.
UVOD: Izraelski narod slika je kršćana. Bili su u egzilu u Egiptu, ali i kasnije u Kaananu. Oni su
izbavljeni iz Egipta, a mi kršćani iz ropstva grijeha, ali kao što su oni živjeli u okruženi poganima, tako i
mi danas živimo okruženi svijetom i nalazimo se u neprestanom ratu.
ČITANJE: „ A naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano očekujemo, Gospodina
Isusa Krista, koji će, prema djelotvornosti kojom može sve podložiti sebi, preobraziti naše bijedno tijelo i
učiniti ga jednakim svome slavnom tijelu. „ Fil 3,20

Mi kršćani smo stranci u ovom svijetu. Nalazimo se u stranoj zemlji koja govori drugim jezikom, ima
drugačiju kulturu, živi po drugačijim standardima, hrane se drugom hranom, štuje drugačije bogove,
imaju drugačiji stil. Kao što su Izraelci izborili svoju slobodu od pogana kako bi živjeli slobodno nisu još
došli u svoju konačnu domovinu. Mi kršćani, iako slobodni od sotone, svijeta, grijeha, smrti i tijela nismo
došli u svoju domovinu već smo stranci u tuđoj zemlji.
Ostali stihovi: Post 15,13; Post 17,8; Iv 16,33; Iv 15,18, 2 Tim 3,12, 1 Iv 3,13; Mt 10,16-22; Mt 10,34;
Mt 20,18-19; Dj 12,1-3; 2 Tim 3,1-4; Iv 10,10; 2 Kor 11,19-27; 2 Kor 12,10; Fil 1,29-30; 1 Pt 4,12-19;
Mt 11,12; Dj 4,13; Dj 6,6; Mt 6,13; Mt 24,42; Dj 4,31; Ef 5,18; Kol 4,2; Ef 6,18; 1 Sol 5,16; Dj 16,25; Kol
3,16; Dj 13,2-3; Kol 3,16; 2 Tim 3,16-18; Dj 6,5; Dj 6,3; Jk 1,5; Dj 5,29; Dj 20,22-23; Ef 6,10-11; Dj 4,1719; 2 Kor 12,1-2; 1 Kor 15,24; 2 Kor 7,1; Ef 4,7; Kol 3,5; 1 Sol 5,22; 2 Kor 5,17; 1 Pt 5,8-9; Ef 6,11-12;
RAZGOVOR:
1. Kako možemo usporediti Izrael i njihov egzil u Egiptu i kasnije Kaananu sa životom kršćana?
2. Na koji način smo mi kao kršćani kao stranci u ovom svijetu?
3. Kakav je odnos svijeta prema kršćanima?
4. Tko je vladar svijeta u kojem živimo i koja je njegova namjera u odnosu na kršćane?
5. Na koju vrstu trpljenja smo pozvani i zašto? Čemu se trebamo, a čemu ne trebamo
oduprijeti?
PRIMJENA:
1. Budite silni.
2. Budite neustrašivi neustrašivi.
3. Budite puni milosti i snage.
4. Uzdignite se u Božjoj zaštiti.
5. Bdijte, molite i punite se Duhom.
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Duhovno se borite.
Slavite Boga.
Postite.
Budite u Riječi.
Ispunite se vjerom.
Budite mudri.
Pokoravajte se Bogu ne ljudima.
Budite osjetljivi na vodstvo Duha Svetoga.
Budite otvoreni za Božje nadnaravne manifestacije i opremite se bojnom opremom.
Izbjegavajte grijeh, tjelesnost, svjetovnost i demonske utjecaje.
Oduprite se Sotoni i njegovom mračnom kraljevstvu.

MOLITVA:
Tražite Boga da vam da mudrost kako bi mogli razumjeti situacije u kojoj se nalazite te snagu kako bi
se mogli oduprijeti na ispravan način. Molite za hrabrost kako bi mogli čvrsto stajati u ovom svijetu
koji vas želi uvući u svoje i suprotstaviti se neprijatelju.

