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FOKUS: Ljudi koje Bog danas traži ne moraju biti ljudi velikog uma, velikih talenata ili velikih
mogućnosti. On danas traži ljude koji su poslušni instrumenti kroz koje se on proslavlja.
UVOD: Kakav je to lijeni vjernik?
ČITANJE: Jakovljeva 1.22-24
Za većinu ljudi neprijatelj poslušnosti nije njihova voljna buntovnost, već zapravo „izvrnuta
lijenost“. Izvrnuta, jer njezine profinjene karakteristike često nisu prepoznate od strane
mnogih vjernika. Često se ne prepoznaje da je lijeni vjernik, prema Pismu, onaj koji čuje Božju
Riječ i ništa u vezi nje ne čini. Zato važno razotkriti i pobijediti svaki simptom lijenosti u našem
životu, kao i životima naših obitelji. I kada natrag zadobijemo sve, od Boga nam dane,
odgovornosti, a koje smo prepustili drugima, tada ćemo moći ponovo primijeniti Božje
standarde istine koje će se odraziti na nama, ali i na generacije koje će nas naslijediti.
Ostali stihovi:
Izreke 26.16; Izreke 6.10-11; Izreke 20.4; Izreke 19.15; Izreke 12.24; Izreke 12.27; Propovjednik 10.18;
Izreke 24.30-31; Izreke 21.25-26a; Izreke 19.24; Izreke 26.14; Izreke 18.9; Izreke 10.26; Izreke 22.13; 2
Solunjanima 3.10; Postanak 3.19; Matej 6.16-18; Izreke 6.6; Izreke 6.9; Izreke 26.14; Izreke 20.13;
Izreke 6.10-11; Psalam 90.10; Psalam 90.12; Ivan 9.4; Ponovljeni zakon 4.9; Izreke 10.4; Izreke 12.24;
Ponovljeni zakon 6.17; Izreke 12.27; Izreke 13.4; 2 Petrova 1.5-7; Izreke 21.5; 2 Petrova 1.10; Izreke
11.27; Hebrejima 6.10-12; Izreke 22.29; Hebrejima 11.6; Hebrejima 12.15; Izreke 23.1-3; Izreke 27.23.
RAZGOVOR:
1. Kojih su to sedam simptoma lijenosti? Kako lijena osoba zavarava samu sebe?
2. Kako se razvija lijenost? Kako otprilike izgleda život jedne lijene osobe?
3. Kako pobijediti lijenost? Koji koraci vode do pobjede?
PRIMJENA:
1. Odlučimo svakodnevno aktivno tražiti Boga za slobodu na tom području, primjenjujući i post.
2. Aktivirajmo se u služenju i u molitvi tražimo Boga u vezi područja u kojem bismo mogli služiti.
3. Odlučimo biti odgovorni određenoj osobi, ako nam treba pomoć u tom procesu. Budimo
oprezniji obzirom na vrijeme koje nam je na raspolaganju.
MOLITVA:
Zamolimo Boga da nam pokaže jesmo li i koliko smo lijeni. U molitvi se odreknimo i pokajmo od loših
uvjerenja i navika. Zamolimo Boga da nas oslobodi i osnaži u novom načinu života.

