ŽIVOT U SVJETLU
Ivan Rukavina
29. svibnja 2016.

FOKUS: Apostol Ivan pisao je o tome što znači živjeti u svjetlu kao i što znači živjeti u tami, odnosno u
grijehu. Odnos kršćana prema grijehu je izuzetno važan kako bismo mogli živjeti životom u slobodi i
svetosti.
UVOD: I danas kao i u vrijeme kada je Ivan pisao svoju prvu poslanicu, postoje razna stajališta o odnosu
kršanina prema grijehu koja nas mogu odvesti od prave istine.
ČITANJE:
„A ovo je navještaj koji smo čuli od njegai navješćujemo vama:Bog je svjetlost i tame u njemu nema
nikakve!Reknemo li da imamo zajedništvo s njim,a u tami hodimo,lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo,kao što je on u svjetlosti,imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova,čisti
nas od svakoga grijeha.Reknemo li da grijeha nemamo,sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako
priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan:otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili,pravimo ga lašcemi riječi njegove nema u nama.“ Prva Ivanova poslanica
1,5-10
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Iv 8,12; Iv 3,19-20; 2 Kor 6,14; Kol 1,12; Jk 1,15; Rim 3,23; Ps 51,7; 1 Sol 5,4-6; 1 Iv 3,7-9; Rim 6,1-4; 2
Kor 5,17; Tit 3,4-5; Heb 12,4; Rim 7,15.17-20.24-25; Iv 10,10
RAZGOVOR:
1. Što to znači da je Bog svjetlo?
2. Koje su karakteristike života u tami?
3. Koje su karakteristike života u svjetlu?
4. Koja je razlika između života u grijehu i pojedinačnog grijeha?
PRIMJENA:
Prihvati činjenicu da život u grijehu i pojedinačni grijesi nisu isto. Ako počiniš grijeh, dođi pred Boga na
temelju Isusovog djela, traži ga oproštenje i kreni dalje.
MOLITVA:
Traži Boga da ti da jasno razumijevanje života u svjetlu i života u tami, odnosno života u grijehu i
pojedinačnih grijeha kako bi živio/jela u slobodi i svetosti.

