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FOKUS: Isus je prije odlaska na križ svojim učenicima, a posredno i nama, dao obećanje. Njime nas
ohrabruje da imamo vjere u njegova obećanja vječnoga života na nebu gdje nam on ide pripraviti mjesto.
UVOD: Ove riječi dolaze u kritičnom trenutku kada je Isusov fokus bio na tome da ispuni Očev zadatak
zbog kojeg je rođen. Unatoč tim teškim, gotovo nezamislivim trenucima pripreme, Isus upućuje učenicima
ove tople riječi ohrabrenja i nade. Ako se on nije bojao i strahovao dan prije sudbonosnog križa, koliko
više se mi ne bismo trebali bojati.
ČITANJE:
„Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u me vjerujte! U kući Oca moga ima mnogo stanova.
Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: Idem da vam pripravim mjesto! Kad odem te vam pripravim
mjesto, vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja. Tamo kamo ja idem već znate put.„
Evanđelje po Ivanu 14,1-4
OSTALI STIHOVI:
Fil 4,6.7; Heb 11,6; 2 Kor 5,1; Okt 21,2-4; 1 Sol 4,5-17; Iv 17,3; 1 Tim 2,5; Iv 14,6
RAZGOVOR:
1. Zašto nam Isus govori da se ne uznemirujemo?
2. Zašto nas Isus potiče da vjerujemo njegovim riječima?
3. Što za nas znači da nam je Isus pripremio mjesto na nebu?
4. Što za nas znači da Isus dolazi po nas?
5. Kako možemo doći u nebo?
PRIMJENA:
1. Ne uznemirujte se oko svoje budućnosti, posebice vječne sudbine. Isus nam je dao obećanje vječnog
života.
2. Stavite svoju vjeru u Isusa koji je istinit i vjeran Bog.
3. Živite svoj život tako da u svakom trenutku budete spremni na Isusovom povratak.
MOLITVA:
Stavite sve svoje tjeskobe i brige pred Isusove noge. Predajte svoju budućnost u njegove ruke. Tražite
Boga da vas ispuni svojim nebeskim mirom koji nadilazi svaki razum te da osnaži vašu vjeru u njegova
obećanja.

