BUDI SAVRŠEN
Mario Dučić
18. veljače 2018.

FOKUS:
1. Što dovodi do savršenstva?
Kroz životne kušnje i testove te našim dolazskom među svete.
2. Kako započeti s tim savršenstvom?
Kontinuiranom vježbom naše savjesti da razluči što je dobro, a što
zlo. Moramo biti voljni preispitivati sve u svojem životu i odlučivati je li to nešto od Boga ili ne. Ako nije
od Boga, moramo biti to voljni i odbaciti.Crkvo. Najveći neprijatelj duhovnog savršenstva je prijevarno
srce koje ne želi predati požude srca, požude očiju i ponos života.
3. Kako se obrezanje srca odnosi na savršenstvo?
Mojsijev neuspjeh da ispuni savez s Bogom kroz obrezanje ukazivalo je na nepotpuno obrezanje srca.
4. Kako biti savršen?
Prije nego je Krist svojim učenicima rekao da budu savršeni, dao im je dva praktična primjera kako
mogu biti ispunjeni biblijskim savršenstvom. Prvi je da proširimo područje svoje ljubavi tako da
uključimo sve ljude (ne samo neke). Druga primjena ove Kristove zapovijedi da budemo savršeni je da
kontroliramo svoje riječi ljubavlju Božjom koja je u našim srcima. Sila da kontroliramo svoje jezike i
pažljivo procjenjujemo naše riječi je visoko postignuće duhovnog savršenstva jer zahtijeva Božju silu.
UVOD: Što znači biti savršen? Savršenstvo znači da nikada ne pomislimo lošu misao, kažemo krivu riječ ili
učinimo nešto loše. Takvo biblijsko savršenstvo možemo naći samo kod Krista, ali ne i u našem ljudskom
iskustvu iako bi to trebao biti cilj svakoga od nas. Grčka riječ TELEIOS (savršen) ne znači savršenstvo bez
grijeha, već ulazak u potpunu zrelost. Tvorenice od te riječi zapravo znače kako je nešto dovedeno do
svog kraja, da ima rod koji je sazrio, da ima potpuno izgrađen karakter i integritet. Savršenstvo nije opcija
veća nama dana zapovijed jer bez posvećenja u srcu i aktivnom (nesavršenom) težnjom za savršenstvom
nitko neće vidjeti Gospodina
ČITANJE:
„Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine isto? Ako jedino svoju braću
pozdravljate, što izvanredno činite? Zar i pogani ne čine isto? Dakle, budite savršeni kao što je savršen
Otac vaš nebeski!“ (Mt 5:45-48)
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RAZGOVOR:
1. Što znači biti savršen?
2. Što dovodi do savršenstva?
3. Kako započeti s tim savršenstvom?
4. Kako se obrezanje srca odnosi na savršenstvo?
5. Kako uopće biti savršen?
PRIMJENA:
Pokušaj iskreno promisliti i odgovoriti na sljedeća pitanja:
1. Koje su to stvari ili aktivnosti u tvojem životu za koje vidimo da su krive i moraju biti uklonjene iz našeg
doma, rasporeda i života?
2. Dajemo li ljubav onima koji nama ne pokazuju ljubav?
3. Postoje li određena područja u tvojem životu koja moraš staviti pod Božju kontrolu, a koja trenutno
nisu?
4. Shvaćaš li važnost svakodnevnog provođenja vremena u Božjoj riječi kako bi se posvetio/la i očistio/la
svoje srce od nepravednosti i lažnih ideja i krivih stavova kojima robuješ ili koje gajiš?
5. Jesi li se previše uljuljao/la i prepustio/la tijelu i svojim emocijama da ti diktiraju
6. Jesi li voljan/na priznati svoje grijehe koji utječu na tvoju ljubav prema Bogu i drugima u crkvi i
van crkve?Jesi li se spreman/na okrenuti od tih grijeha?
7. Jesi li pristran prema potrebama svih ljudi?
8. Trudiš li se ljubiti Boga svim svojim srcem, dušom i umom?
9. Kakvi su tvoji stavovi prema služenju Bogu u crkvi ili izvan crkve? Jesi li u služenju savršen/a?
10. Težiš li savršeno financijski podržavati njegovo kraljevstvo?
11. Što je sa svetošću – da li je ona usavršena ili te nije briga što Bog ili drugi ljudi misle?
MOLITVA:
Moli Gospodina da ti otvori oči za sve ono što možeš mijenjati kako bi bio/la savršen kao što je savršen
Otac tvoj Nebeski.

