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FOKUS: Velike promjene u Bibliji i u povijesti donijeli su samo ljudi koji su radikalno stajali iza svojih
uvjerenja i koji su živjelio radikalnim životom, bez obzira koja je bila cijena takvog načina života.
UVOD: U posljednje vrijeme svjedoci smo radikalnih izjava i života muslimana koji su po cijenu vlastitog
života spremni braniti i proširiti svoja uvjerenja i stavove. Povijest nam isto tako svjedoči da svi ljudi koji
su nešto učinili za Gospodina i njegovo Kraljevstvo, osim što su bili u potpunosti predani onome što
vjeruju, također bili ljudi koje su drugi ljudi, vjernici ili, čak, crkve, nazivani ekstremnim, radikalnim ili
fundamentalnim osobama odnosno vjernicima.
ČITANJE:
"Uperimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa, koji namjesto određene mu radosti podnese križ
ne mareći za sramotu te otada sjedi s desnu Božjeg prijestolja! Promotrite pomno onoga koji je od
grešnika podnio takvo protivljenje protiv samog sebe, da ne sustanete i ne klonete duhom. Još se, naime,
u borbi protiv grijeha niste oduprli do krvi." (Poslanica Hebrejima 12,2-4)
KORIŠTENI BIBLIJSKI REDCI:
Dj 26,24; Mk 3,21; Heb 11,34; 1 Kr 17,18; Jak 5,17; 2 Kr 1,10; Mt 3,11-12; Lk 19,5; Lk 18,18-23; Iv
14,13-14; Iv 7,50; Iv 6,66; Lk 9,23; Mt 7,13; Lk 6,43; Mt 12,14; Lk 9,57; Lk 9,60; Lk 9,62; Lk 14,26-27;
Lk 14,33; Mt 18,8-9; Mt 10,39; Fil 1,21; 2 Kor 12,7-10; Dn 3,17-18; Dn 3,18-21.24-26; Dn 3,28-30; Dn
3,32
RAZGOVOR:
1. Zašto, ako želimo mijenjati svijet, umjerenošću nećemo postići ništa?
2. Kako je radikalan život povezan s korijenskim razlikovanjem dobra i zla?
3. Kako su biblijski likovi iskazali svoju radikalnost? Navedi primjere.
4. Zašto je važno da se radiklano obračunamo s grijehom kako bismo postigli uspjeh?
PRIMJENA:
Jesi li se u svom životu radikalno obračunao s grijehom, odnosno odupro mu se do krvi? Postoji li
područje u kojem si u kompromisu sa svijetom ili popuštaš tijelu? Danas odluči to promijeniti i živjeti
radikalnim životom na koji te Bog pozvao.
MOLITVA:
Traži Duha Svetoga da ti da snagu da se odupreš grijehu do krvi. Traži ga njegovu snagu i vodstvu dok se
obračunavaš sa stvarima u svojem životu koje te odvajaju od Boga i sprečavaju te da živiš svetim životom
i postigneš velike stvari za Gospodina.

