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FOKUS: Važno je razumjeti koja je uloga ljudi, a posebice kršćana u poretku svemira. Ljudima je od
početka dana vlast nad svim, no oni su je odbacili kroz grijeh. Kada prihvatimo Krista, kroz njegovo djelo
otkupljenja i obnove ponovo primamo tu vlast i autoritet te ju moramo koristiti kako bi pronijeli Božje
kraljevstvo na Zemlji.
UVOD: Tko je čovjek i koja je njegova uloga? Zašto je važno imati ispravno razumijevanje uloge čovjeka
na zemlji i, posljedično tome, cijelom svemiru.
ČITANJE:
“Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih učvrsti – pa što je čovjek da ga se
spominješ, sin čovječji te ga pohodiš? Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni.
Vlast mu dade nad jelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži...” Psalam 8,4-7
OSTALI STIHOVI:
Post 1,26; Post 1,7; Post 1,28; Ps 115,16; Iza 14,12-15; Rim 8,20; 1 Pt 1,20; Mt 1,21; Heb 2,14-15; Mt
26,18; 2 Kor 3,17-18; Lk 12,32; Kol 2,15; 2 Kor 5,17; 1 Kor 15,45-49; Lk 10,19; Post 3,15; Ef 6,10-13; 1
Iv 3,8; Otk 11,15; Mt 6,9-10; Jk 5,16-18; Lk 11,9-10; Dn 9,3-4; Dn 10,12-13; Est 4,16
RAZGOVOR:
1. Koje je značenje činjenice da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku?
2. Koji je bio Luciferov položaj u odnosu na Boga i čovjeka?
3. Kako je pad utjecao na čovjekov položaj autoriteta?
4. Kako je Isus, novi Adam, obnovio čovjekov položaj i vratio mu autoritet?
5. U kakvom su položaju danas vjernici u odnosu prema svijetu?
6. Kako možemo širiti Božje kraljevstvo?
7. Koje je najmoćnije oružje za širenje Božjeg kraljevstva?
PRIMJENA:
Prepoznaj i preuzmi vlast koju ti je Isus Krist predao natrag kada si se nanovo rodio. Hodaj u autoritetu
koji ti je dan i kroz zastupničku molitvu i post bori se protiv sila tame kako bi vratio natrag ono što je
sotona oteo.
MOLITVA:
Traži Boga da te ispuni svojim Duhom i vlašću kako bi mogao moliti i zastupati za ljude oko sebe.

