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FOKUS: Ako u životu želimo nešo postići, posebice ako se radi o postizanju nečega za Kraljevstvo,
moramo biti radikalni. Biblija je puna primjera ljudi koji su se postavili radikalno za svoju vjeru. Cijena za
to često je bila visoka, ali isto tako su i rezultati bili značajni.
UVOD: Svijet oko nas više ne djeluje na finjaka...radikalni rezovi, radiklano zatvaranje granica, radikalni
ratovi... Gdje god se okrenete, oko nas se događaju radikalne stvari, donose radikalne odluke i više ništa
nije u rukavicama ili na finjaka. Pitanje koje se postavlja je gdje se nalazi crkva u svim tim radikalnim
potezima? Je li ona još uvijek radikalna ili se pokušava snaći i odgovoriti radikalnim potezima svijeta na fin
način.
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Dj 15,23-26.30; Dj 16,36-39; 1 Kr 18,17, 1 Kr 18,26-27; Izr 28,1; Dj 17,1-3; 1 Sol 2,2b; 1 Sol, 2,3-8; Dj
17,7-8; Dj 17,10; Dj 17,21-22; Rim 10,14; Iz 52,8; 2 Tim 3,2; 1 Kor 1,17; Dj 8,5-8; Mk 16,15; Heb 13,6;
Ef 6,10; Jk 4,7; Dj 4,33; Ps 27,3-5
RAZGOVOR:
1. Navedite primjere nekih biblijskih heroja koji su bili radikalni u svojoj vjeri i nastupu?
2. Kako se očitovala radikalnost Pavla i Sile i Filipima?
3. U čemu se očitovala radikalnost proroka Ilije?
4. Kako su se Pavao i Sila ponijeli u Solunu?
5. U čemu se očituje Pavlova radikalnost u Ateni?
6. Kako se očitovala Filipova radikalnost?
PRIMJENA:
Razmisli je li tvoje kršćanstvo radikalno i puno žara ili mlako. Jesi li spreman učiniti radikalna djela, zauzeti
se za istinu, pravednost i svim srcem živjeti za Gospodina i njegovo kraljevstvo ili ponekad uzmakneš
nastojeći pridobiti naklonost svijeta.
MOLITVA:
Ako si se posramio evanđelja i nisi javno svjedočio svoju vjeru, pokaj se i traži Boga da ti da novu
hrabrost i žar kako bi radikalno zastupao Krista te bio odlučan u branjenju istine.

