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FOKUS:
1. Mi smo Božji narod saveza i kao takvi imamo zadatak biti sol zemlji!
2. Biti slan nije lako, ali ako padnemo u toj funkciji, onda više ne možemo učinkovito predstavljati Isusa
Krista u ovoj zemlji.
3. Problem s Kristovom soli u nama su bljutavost i žudnja za veličinom.
4. Načini da zadržimo sol koja će donijeti mir i učinkovitost među Božji narod jesu ovi:
a) Trebamo se vratiti Gospodinu.
b) Trebamo služiti drugima bez proračuna.
c) Moramo prestati braniti Božje djelo i tako dolazititi u sukob s Bogom.
d) Trebamo se prestati boriti međusobno, zavidjeti jedan drugome.
UVOD: Kao vjernici moramo biti slani! Sol ne spominje samo Krist u evanđeljima. U Starom zavjetu
vidimo kako je sol imala višestruku svrhu. Bila je korištena kao prirodni konzervans, dodavala se u hranu
kako bi poboljšala okus ili u gnojivo kako bi zemlja bila kvalitetnija. Sol je u neko vrijeme u Rimskim
carstvu toliko bila na cijeni da su se čak i rimski vojnici jednim djelom plaćali vrećicama soli.
Sol ne samo da je imala praktične primjene u povijesti, već je i zauzimala bitno mjesto u židovskom
štovanju. Primjerice, u Levitskom zakoniku sol je bila dio žrtve prinosnice. Osim žrtve prinosnice sol se
upotrebljavala i kod žrtve paljenice. Sol se koristila isto tako i kod potvrđivanja saveza.
ČITANJE:
"Sol je dobra, ali ako sol postane neslana, čime ćete nju osoliti? Imajte u sebi sol i tako ćete imati mir
među sobom." (Marko 9.50)
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Levitski zakonik 2.13; Ezekiel 43.24; Brojevi 18.19; Matej 5.13; Djela apostolska 1.8; 1. Solunjanima 1.8;
Rimljanima 1.8; Djela apostolska 17.16; Otkrivenje 3.15-16; Luka 14.35; Marko 9.50b; Marko 9.34; 2.
Korinćanima 10.12; Marko 9.38; Otkrivenje 3.18-19,22, Luka 10.26-28; Marko 9.35; Marko 9.3; Djela
apostolska 5.38-39, Marko 4.50.
RAZGOVOR:
1. Kako se očituje sol u tvojem životu?
2. Što to znači za tebe?
3.Kako možeš izbjeći postati bljutav?
4. Služiš li drugima bez proračuna?
5. Nalaziš li se u sukobu s Bogom? Ako da, u kojim područjima svojeg života?
6. Boriš li se s braćom i sestrama?
7.Zavidiš li svojoj braći?
PRIMJENA:
Promisli o načinima kako izbjeći bljutavost i pojačati slanost u svojem duhovnom životu. Pokušaj razmotriti
što sve u tvojem životu pridonosi bljutavosti i kako to možeš izbjeći?
MOLITVA:
Traži Gospodina da ti jasno pokaže sve ono što te čini bljutavim. Moli ga da ti jasno i konkretno pokaže
što učiniti kako bi to promijenio/la te kako bi zadržao/la potrebnu slanost.

