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FOKUS: Na dolaske u crkveno zajedništvo ne smijemo gledati kao na nešto nevažno. Božja riječ daje
nam nekoliko razloga zašto su dolasci na crkvene sastanke i sudjelovanje u crkvenim aktivnostima važni.
UVOD: Kada je riječ o dolascima u lokalnu zajednicu i sudjelovanju u njezinim aktivnostima, postoji
nekoliko vrsta vjernika: (1) oni koji su ovijek prisutni i aktivni, (2) oni koji povremeno dolaze i sudjeluju na
sastancima te (3) vjernici koji smatraju kako sastanci nisu uopće važni te se pojave tek s vremena na
vrijeme.
ČITANJE:
„I pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela! Ne ostavljajmo, kako neki običavaju,
svoga vlastitog sastanka, već se sokolimo međusobno, i ovo to više što vidite da se približuje Dan.“
Poslanica Hebrejima 10,24-25
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Rim 14,19; Rim 15,1; Heb 3,12-14; Mt 6,33; Mt 10,37-38; Lk 14,26; Mt 12,46-50; Heb 5,12-14; Kol 3,16;
Ps 1,1-6; Ef 4,15-16; 1 Kor 12,12-20; 1 Tim 4,12; Tit 2,6-8; Mt 5,14-16; Fil 2,15; 1 Pt 2,12; Mt 24,44; 1
Sol 5,1-11; Mt 10,22; Mt 24,12-13; Ef 5,16; Heb 9,14; 1 Pt 3,21; 1 Tim 1,19; 1 Tim 15-6; Dj 24,16; 1 Tim
4,2; Heb 13,18; Ps 122,1
RAZGOVOR:
1. Zašto je važno znati da su dolasci u crkvu, odnosno sudjelovanje u lokanoj zajednici Božja zapovijed?
2. Kako dolazak u crkvu utječe na naš duhovni rast i razvoj?
3. Kako redovitim dolascima u crkvu i sudjelovanjem u njezinim aktivnostima pomažemo rastu i razvoju
lokalne zajednice?
4. Kako naši dolasci u crkvu i aktivno sudjelovanje daju primjer drugima?
5. Kako su dolasci u crkvu povezani s čekanjem na našeg Gospodina?
PRIMJENA:
Stavi crkvene aktivnosti kao prioritet u svoj tjedni raspored. Svjesno se odlučuj doći u crkvu i sudjelovati u
njezinim aktivnostima kako bi ti to preraslo u naviku. Ulaži u rad lokane crkve te potiči druge da se uključe
i sudjeluju.
MOLITVA:
Ako do sada nisi redovito dolazio na crkvene sastanke i sudjelovao u crkvenim aktivnostima, traži Boga da
ti oprosti tvoj grijeh propusta i da ti pomogne kako bi promijenio svoje navike i postao aktivnim članom
crkve.

