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Moja promjena

jesen nam je pokucala na vrata i svi smo se već navikli na hodanje po lišću. Mirišu prvi kesteni, peku
se pite od jabuka, kuhaju tople juhe i piju vruće čokolade ili čajevi. Iako je hladnije, volimo uživati u
dugim jesenskim šetnjama. Uz nove navike dobro
bi bilo zaviriti u svoju nutrinu i pogledati što se krije
unutra, što nam treba, koje su naše želje i na kakve
promjene bismo se mogli odvažiti. Sigurno je većina nas svjesna da promjene u našoj okolini nisu
jedine. Zapravo, promjene u nama trebale bi biti one
najvažnije. Često smo svi pod utjecajem društva,
tradicije i na kraju, svijeta u kojem živimo. No, zavirimo li u Božju riječ, vidjet ćemo kako smo stvoreni

na Njegovu sliku i kako se trebamo mijenjati kako
bismo mu bili što sličniji. On će uvijek potaknuti one
dobre promjene u nama i krenuti na taj put potrage kako ne bismo bili sami. U ovom broju možete
saznati više o promjenama i kako njima utječemo
na druge, zašto trebamo staviti novo odijelo, osobno svjedočanstvo koje mijenja i u što nam je uprt
pogled te što to točno tražimo i gledamo. Teme su
osmišljene upravo za vas mlade kako bismo vam barem malo pomogli u vašem rastu i promjenama kroz
koje prolazite. Ako ovo čitate, zahvaljujemo vam na
izdvojenom vremenu i ulaganju u sebe i društvo oko
vas. Neka promjena započne s vama!
mateja stolnik vugrek
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Upoznajte
Kari Brooke
Jobe
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Što si
rekao?

Promjene
koje utječu
na nas i druge

Koga ili što
gledaš?

Pozivamo vas da nam se slobodno javite putem e-maila s komentarima i
prijedlozima jer ćemo neke od vaših prijedloga tema o kojima biste voljeli
da pišemo objaviti već u sljedećem broju. Također, ako imate bilo kakvu
potrebu ili pitanje, slobodno nam se javite. Ako to zatražite, vaš će identitet
ostati skriven ostalim čitateljima, a naš će vrijedni tim odgovorom na vaše
pitanje pomoći i ostalima. Tim Nešto Više voli nagrađivati, tako da će jedan
od vas koji nam se prvi javi putem e-maila dobiti vrijednu nagradu.
Jedva čekamo da nam pišete!
našu e-mail adresu možete naći na poleđini časopisa

#PROMJENE
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Svaka sezona
donosi nešto
novo, lijepo i
drugačije.
„Svukli ste
sa sebe starog
čovjeka s njegovim
djelima. Sada ste se
odjenuli u novog
čovjeka... ”
Kološani 3,9-10

Promijeni
odijelo
Promjene su vidljive svugdje oko nas. Priroda je pravi dokaz za to i kao da nam glasno poručuje, vrijeme
je za promjene. Svaka sezona donosi nešto novo,
lijepo i drugačije. Ljudi često ne žele nešto novo ili
se boje promjena. No, one su nužne za naše dobro
i na koncu za naš rast. S druge su strane oni koji
odvažno čekaju nešto novo, drugačije i posebno.
2

To su oni ljudi koji nam izgledaju kao da nikad ne
skidaju osmijeh s lica. Uvijek se nečemu raduju. Je
li to zbilja tako? Jesu li oni doista uvijek radosni?
Imala sam prilike biti s takvim ljudima i neki od njih
još su mi uvijek dragi prijatelji i s njima dijelim život.
Naime, razlika između njih i onih koji se boje nečega
novog je da ovi prvi imaju Boga u svome životu i žele
promjene. Pri tome ne mislim da su religiozni i da
ispunjavaju te slijepo slijede neke običaje, već da
imaju osoban odnos s Bogom. Kada vjeruju da je
Bog na njihovoj strani i da On kao svaki dobar otac
želi najbolje za njih, tada znaju kako su promjene
nužne. Nekada one nisu ugodne i često se mora izaći iz zone udobnosti, no bez njih nema rasta.
Radosni ljudi koji prihvaćaju promjene vjeruju
da osobna i duhovna promjena idu ruku pod ruku.
One su povezane i savršeno se nadopunjuju. I sama
sam imala prilike učiti iz pozitivnih primjera i pokušati tako živjeti. Ono što sam dobila kao nagradu
neopisiv je mir i prihvaćanje unatoč svim životnim
okolnostima. No, prije toga morala sam se zabaviti
nečime i raditi na sebi. Morala sam svući i mijenjati svoga starog čovjeka. Sigurno se uz podizanje
obrve pitate o čemu to ona govori? Pokušat ću vam
približiti. Znate li onaj osjećaj kada nakon napornoga školskog i radnog dana želite svući odjeću kako
biste ju zamijenili novom? Ne postoji ništa bolje od
onog osjećaja kada je nešto novo i svježe na vama.
Bog je znao da kako bismo dali najbolje od sebe,
potrebno je da nešto svučemo i mijenjamo kako
bismo se osjećali bolje i bili spremni za dobre promjene. Pogledajmo kako je to Bog zamislio i zapisao
za nas: „Svukli ste sa sebe starog čovjeka s njegovim djelima. Sada ste se odjenuli u novog čovjeka
- živite novi život u kojemu se stalno obnavljate i
postajete poput svojega Stvoritelja, s istinitom
spoznajom Boga.” (Kološani 3,9-10).
Vidimo kako se ovdje radi o mijenjaju naše nutrine (našeg srca), a to sa sobom povlači i mijenjanje
karaktera, osobnosti i navika kako bi svatko od nas
postao novi i bolji čovjek. U cilju postajanja sličnijim
našem Stvoritelju. To je moguće kada se odupremo onome što nam nameće svijet i kada se želimo
obnavljati i rasti.
Bog zna što nam treba i On voli promjene jer u
svakoj promjeni rastemo. A on kao svaki dobar otac
želi vidjeti naš rast.
mateja stolnik vugrek
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Poruke
mladima
Sve bi
bilo lakše
kada bi me moji
roditelji ostavili
na miru.

Ima onih dana kada kao da se ove rečenice
čuju jače nego nekih drugih dana:
„Moja djeca me izluđuju.”
Ili: „Sve bi bilo lakše kada bi me moji roditelji ostavili na miru.”
Ove dvije rečenice ukazuju na stres koji
postoji u vezama između mnogih tinejdžera
i roditelja. U nadi da vama mladima barem
malo olakšam kada imate probleme s razumijevanjem, komuniciranjem i suživotom s
roditeljima, nudim sljedeće prijedloge:
Prije svega, postoje neki mitovi u koje mladi
vjeruju, a koji uglavnom nisu istiniti. Iako se
oni nekada mogu činiti istinitima. Evo nekih
od njih:
1. Roditelji nisu zanimljivi, ne razumiju nas
i nije im stalo do nas i onoga što nam se
događa.
2. Svi imamo svoje živote i ono što se nama
događa nije briga ostale. Kome je uopće
stalo?
3. Naše društvo, koje živi u ogromnom stresu
i nevoljama, tjera nas da činimo lude stvari
koje ne možemo kontrolirati ili učiniti išta
po tom pitanju.
Molim vas, nemojte vjerovati tim lažima i
mitovima. Vašim je roditeljima stalo iako se
nekada čine kao da su odsutni. Ono što se događa našim prijateljima naša je briga i treba
nam biti stalo iako smo vrlo zauzeti. Možemo

živjeti mirnim, sretnim i životima ispunjenim
nadom unatoč našem društvu i kulturi. Vjerujte mi, život može biti prekrasan!
Pitanje koje si možete postaviti je što
vi kao mlada osoba činite, vjerujete ili želite postati kako bi vaš život dobio značaj i
smisao te što bi vam pomoglo u odnosu s
roditeljima. Molim vas, pokušajte vjerovati,
primijeniti i razumjeti sljedeće. Vidite kako
vam mogu pomoći i dajte im priliku:
1. Vjerujte i pokušajte živjeti činjenicu da
ste voljeni i vrlo posebni u očima svojih
roditelja.
2. Vjerujte činjenici da što god vas muči danas, to će proći. Postoji nada. Život uvijek
može biti i postati bolji.
3. Pokušajte razumjeti da vaši roditelji prolaze kroz nevolje i kušnje. Ponekad i oni
pogriješe ili se boje. Ponekad njihovo
čudno ponašanje može značiti da trenutno u životu imaju frustracije ili neke druge
teškoće.
4. Kada vaši roditelji učine neke pogreške ili
se čini da nisu fer prema vama, molim vas:
a) nemojte im zamjeriti
b) nemojte misliti da ste vi krivi zbog
njihovih djela
c) pokušajte razumjeti da niste vi krivi
zbog njihovih krivih djela ili odluka
d) budite odgovorni, puni poštovanja
i poslušni.
gary. d. taliaferro

...
budite
odgovorni, puni
poštovanja i
poslušni.
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Što možemo naučiti iz
Jakovljeve poslanice

Pozvani smo tražiti mudrost od Boga.
Jak 1,5

Svaki savršen dar dolazi
odozgo od Boga.
Jak 1,17

Pisma ohrabrenja,
poduke i nade

!!!

Jeste li ikada čuli za Jakovljevu poslanicu? Naime,
poslanica nije ništa drugo nego poslano pismo.
Jakov je pisao to pismo kako bi ohrabrio čitatelje
da i dalje ostanu vjerni, traže odgovore, mole te
da budu postojani u kušnjama ukazavši na neke
važne teme te nama danas ostavio primjer.
Nekada su se poruke slale pismom dok se danas za prijenos poruka koriste mobiteli, telefoni,
e-mailovi i društvene mreže. Putem njih komuniciramo jedni s drugima neovisno u kojem se
dijelu svijeta nalazimo. Iako nam tehnologija uvelike olakšava rad i komunikacija je brža, princip
je ostao isti - i dalje volimo pisati jedni drugima.
Pisani način izražavanja i dalje je snažan alat jer
želimo dijeliti stvari, pisma ohrabrenja, poduke i
nade.
Pročitajte što vam Bog želi reći kroz ovu poslanicu.
mateja stolnik vugrek
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Pozvani smo ljubiti bližnje
svoje kao sami sebe.

Za one koji žele
znati više jer
znanje je cool!
Jeste li znali da je Biblija najčitanija knjiga na
svijetu? Kreni i ti s čitanjem i proučavanjem
te saznaj zašto je tome tako.

Jak 2,8

Ohrabruje nas se da dobrim življenjem
pokažemo svoja djela u mudroj blagosti.
Jak 3,13

Pozvani smo približiti se Bogu
i On će se približiti nama.
Jak 4,8

Pozvani smo na strpljenje.
Jak 5,7

Trebamo moliti jedni za druge.
Jak 5,16

!
!
!
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„Nemojmo
se umoriti čineći
dobro, jer ćemo, ako ne
posustanemo, u pravo
vrijeme žeti žetvu.”
Galaćanima 6,9

promijeni se kako bi rastao.
promijeni se kako bi potaknuo.
promijeni se kako bi ohrabrio.
promijeni se kako bi volio.
promijeni se kako bi bio sličniji / nalik isusu.
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Najveća
zapovijed
„Voli Gospodina Boga svoga,
svim srcem svojim, svom
dušom svojom i svim umom
svojim. To je prva i najvažnija
zapovijed. Zatim je tu druga
zapovijed, jednaka prvoj:
Voli svoga bližnjega kao
samoga sebe.”

Moja
promjena
Moje ime je Eva i rođena sam u kršćanskoj obitelji.
Otkako sam napunila 13 godina, s mlađom djecom
u našoj crkvi dijelim ljubav prema Bogu i njegovim
čudesnim djelima. U slobodno vrijeme podučavam
djecu i pomažem im u jahanju konja. Isus je promijenio moj život nabolje i sto posto sam sigurna
da sada živim bolji i ispunjeniji život. Znam da ima
plan za mene i sigurna sam da će konji i služba s
njima biti velik dio toga. Sigurna sam kako je Bog
imao plan da mi se otvore različita vrata. Sve od
nabavke drugoga konja do proučavanja Biblije koju
radimo u našoj kući. Tako sam zahvalna na svim
nevjerojatnim ljudima koje je doveo u moj život i
tako sam blagoslovljena što imam život koji imam.
Također, volim pomagati na dječjim kampovima, a
ove sam godine čak organizirala kršćanski kamp
u svojoj kući! Svi smo se zajedno zabavili, a neke
od aktivnosti koje je uključivao taj kamp bile su:
čitanje i razgovor o Bibliji i Isusu te o svim super
stvarima koje je On radio do jahanja konja i odijevanja za havajsku noć! Na kampu smo imali i zabavne

Mt 22, 37-39

stvari posebno za cure i posebno za dečke! Bog je
doista bio s nama cijeli tjedan. Za mene kao voditeljicu bilo je stresnih situacija u nekim trenucima,
ali moj tim ljudi i sva ta mala djeca definitivno su
me natjerali da podignem pogled i vjerujem Bogu
više nego ikad prije. Sada znam da to ne bih mogla
učiniti da mi On nije pomogao. Volim raditi s djecom
i dijeliti evanđelje s njima. Svaki dan nova je avantura i doista se maksimalno trudim uzdati u Boga. On
je tu za mene kroz što god prolazim. Ponekad kad
dođem u iskušenje (što se događa svima), zaista
moram odvojiti malo vremena za razgovor s Njim.
To je često kroz molitvu, čitanje Biblije ili pjevanje.
Želim s vama podijeliti da zaista jako volim pjevati
i plesati Njemu na slavu. Mislim da bi svi trebali podignuti pogled sa svojih telefona ili bilo čega čime
ste okupirani i zahvaliti mu na životu koji vam je
dao. Možete to napraviti kako god želite i osjećate
se ugodno. Pokušajte molitvom, pjevanjem, plesom. Odvojite trenutak u svom danu da udahnete
i zahvalite mu se!
Eva Lovše
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Najveća zapovijed nije apstraktan princip. Ljubav
prema Bogu stvar je koja čini sve ostalo izvedivim,
boljim i lakšim. Ta je prva zapovijed kao sjeme; poslušajte i činite prvo ovo i sve će ostalo izrasti iz
toga.
Ljubi Boga svim srcem, umom i svom dušom svojom i ta će ljubav prerasti u ljubav prema drugima.
Ljubiti Boga prvo je ono što omogućuje sve što slijedi. Sav zakon i proroci kojima se Bog objavio, svaka
poruka koju ste ikada primili od Boga, sve ovisi o
ovoj velikoj zapovijedi koja je zapravo ljubav.
Želite li biti dobar tinejdžer?
Najprije volite Boga.
Želite li imati mir? Najprije volite Boga.
Želite li biti mudri sa svojim novcem?
Najprije volite Boga.
Želite li pobjeći od seksualnog
iskušenja? Najprije volite Boga.

Da, Bog želi da budeš dobar tinejdžer. Želi ti pomoći
da iskoristiš svoje darove i resurse. Želi ti dati mir i
učiniti te jakim te ti pomoći da voliš i najteže ljude
ili susjede. On želi sve te dobre, lijepe stvari za tebe.
Ali to sve ne možete bez ljubavi. Kada osjećaš i živiš
tu ljubav prema Bogu, to otvara sva vrata.
Možemo se složiti da se zbog ljubavi svi borimo.
Ako ste kršćani, želite postati još bolji. Farizeji su
pokuašali postati bolji tako da žive po pravilima. No,
ne možemo učiniti ono na što nas Bog poziva jer
to činimo zato što moramo ili zbog nekih pravila.
Pokušajmo slušati i voljeti nekoga koga ne volimo.
Majka Tereza rekla je: „Rad bez ljubavi je ropstvo."
Njezin život u skromnoj službi pokazuje da se prema
poslu osjećala drugačije jer ga je radila s ljubavlju.
Ljubav mora biti na prvom mjestu. Ljubi Gospodina, Boga svojega.
jennifer gerhardt

Želite li voljeti svoga bližnjeg?
Najprije volite Boga.
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Što si
rekao?

Koliko ste puta rekli nešto i odmah poželjeli da to
možete poreći? Pokušati se vratiti unazad i poreći
nemarno izgovorenu riječ je poput pokušaja hvatanja vjetra rukama. Samo vam klizi kroz prste. Shakespeare je napisao: „Riječi bez razmišljanja nikada
ne idu u nebo.“
Kad pročitate knjigu Mudrih izreka, brzo ćete otkriti da ona ima mnogo toga za reći o našem govoru.
Preko dvadeset posto izreka daje savjete o načinu
na koji govorimo i o riječima koje izgovaramo. To
uključuje i pozitivan i negativan govor kao i kako
znati kada govoriti, a kada šutjeti i slušati.
Izreke također ukazuju na važnost i snagu našega govora. Ono što govorimo može ili izgraditi
druge ili ih slomiti. Moramo se potruditi kako bismo
izgovorili riječi na ispravan način. Trebamo početi
razmišljati o tome što ćemo reći prije nego što to
kažemo. Cilj je govoriti prave riječi u pravo vrijeme
i iz pravih razloga. Ovo je vještina u kojoj nam mudrost može pomoći.

Mudra osoba
pažljivo bira
riječi i izgovara
ih u pravo
vrijeme.

Ljubazan jezik izvor je života,
a pokvaren jezik satire duh.
mudre izreke 1 5,4

Mudri ljudi
govore jer imaju
što reći. Oni drugi
govore jer moraju
nešto reći.
platon
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Pozitivan govor
Mudre izreke opisuju pozitivan govor kako bismo
znali što reći i kada to reći. Ta je sposobnost umjetnost koja nam pomaže da vremenom razvijemo
mudrost. Pozitivan govor ima moć blagosloviti sve
koji ga čuju. Pozitivne riječi daju život onima koji ih
čuju. One mogu razveseliti nekoga, dati mu duhovni
ili emocionalni poticaj, pa čak i donijeti ili pospješiti zdravlje. Ovaj način govora koristi riječi koje su
iskrene, istinite, nježne, ljubazne i strpljive. Korištenje pozitivna govora također znači da ne govorite
sve što vam je na umu. Umjesto toga treba naučiti
mudrost šutnje u pravom trenutku.
Prava riječ, u pravo vrijeme izrečena, kao zlatna
je jabuka u zdjeli od srebra. (Mudre izreke 25,11)
Iskrene riječi: iskrene riječi uzrokuju da slušatelj vjeruje govorniku i onome što govori. Lako ćete
prepoznati istinu u mnogim recima iz Mudrih izreka.
Nježnost: ponekad mislimo da je nježna osoba
previše mekana ili slaba. Ali nemojmo zamijeniti
nježan govor sa slabošću. Nježan govor može imati
ogromnu moć. Može promijeniti mišljenje utjecajnih

ljudi, unijeti red u zbunjujuću situaciju i smiriti ljutu
osobu ili nered.
Strpljenje i smirenost: možda je najbolji način korištenja pozitivna govora da se znamo kontrolirati.
Pisci Mudrih izreka često vas potiču na razmišljanje
prije nego progovorite. Mudrost pomaže osobi da
prestane govoriti kako bi mogla poslušati savjete ili
ispravke drugoga. Pravi znak osobe koja nije mudra
je kad ponekad ne može (ili ne želi) zašutjeti.
Prihvaćanje tuđih riječi: ponekad je teško čuti
i prihvatiti mudrost drugih. Netko vam može reći
da prestanete raditi nešto glupo što volite raditi,
ali je štetno za vas i druge. Naše uši često ne žele
čuti riječi mudrosti koje su dobre za nas. Kad slušate mudre savjete i odlučite ih slijediti i podijeliti
s drugima, to vam može promijeniti život. Čini vas
mudrima.
Negativan govor
Izreke imaju puno toga reći o tome kako negativan
govor može naštetiti onima koji ga koriste i onima
koji ga čuju. Negativne riječi imaju moć duboko
povrijediti osobu, slomiti joj duh ili u ekstremnim
slučajevima čak i ubiti. Negativan ili uvredljiv govor
uključuje govorenje loših stvari o nekome poput laganja, ogovaranja i lažnih pohvala.
Laganje: cilj je laži prevariti nekoga. Laž može biti
velika ili mala, izgovorena riječima ili čak može biti
nešto istinito što se ne kaže. Korist za onoga tko
laže obično ne traje dugo. Oni koji lažu pokušavaju
pobjeći s nečim pogrešnim što su učinili ili nauditi
nekome koga mrze.
Tračevi: tračevi govore stvari koje mogu ili ne moraju biti istinite o drugoj osobi iza njihovih leđa. Kad
ljudi ogovaraju nekoga, obično pokušavaju povrijediti tu osobu ili učiniti da izgleda loše u očima drugih
ljudi. Čak i ako postoji nešto istine u izrečenom, nikada ne bismo trebali namjerno pokušavati povrijediti drugu osobu stvarima koje govorimo o njoj.
Lažna pohvala: poput laži je, lažne pohvale ili laskanja te kada nekome upućujete kompliment kad
to ne mislite. Lažno hvalimo nekoga kada želimo
da ta osoba misli bolje o nama kako bismo ju mogli
iskoristiti.
www.bibleleague.org
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Kada se dogodila tvoja ljubav prema Bogu?
Moja ljubav prema Bogu dogodila se prije otprilike
godinu dana. Iako sam odmalena išla u crkvu i slušala koliko me Bog voli, nisam u potpunosti shvaćala
pravo značenje toga. No kada sam čula o čudima
koja su se dogodila ljudima oko mene, počelo me
sve to puno više zanimati te sam se raspitala i počela dolaziti na kampove i druženja.
Koji je tvoj najdraži biblijski odjeljak ili stih?
Moj najdraži odjeljak je Matej 19,26: Isus ih je pogledao i rekao im: „Ljudima je nemoguće, ali je Bogu sve
moguće.” Sviđa mi se jer je jako jednostavan i kratak,
a ima jako duboko značenje.
Što bi savjetovala ostalim mladima zašto
je važno poznavati Boga i čitati Riječ?
Mislim da je to važno jer je život s Bogom puno bolji.
S njim se osjećam sigurnije. Uvijek se mogu pouzdati u Njega. Kada se samo sjetim da je poslao svoga
Sina da umre za nas, nisam ni sama svjesna što je
još sve spreman učiniti.

?! ?

Zašto voliš dolaziti na grupe za mlade?
Volim dolaziti tamo zato što mogu otvoreno pričati
o Bogu, mogu rasti u svojoj vjeri i učiti još više o
Bogu. Predivno je provoditi vrijeme s nekime s kime
dijelim mišljenje o Bogu te čuti još svakakva čuda
koja je On učinio i steći nove prijatelje.
Zašto misliš da je život s Bogom bolji
od onoga bez Boga?
Život s Bogom bolji je jer nikada nisam sama. On je
uvijek uz mene i daje mi beskrajnu ljubav. Predivno
je znati da On ima plan za mene, da me štiti te mi
daruje vječni život.
tesa brunović

a
„Ljudim
će,
u
g
o
m
e
je n
ve
s
u
g
o
B
ali je
.”
e
ć
u
g
o
m

Promjene koje
utječu na nas
i druge

... svatko tko
se obrati i odluči
promijeniti svoj život...
U današnjem svijetu postoji mnogo svjedočanstva u kojima možemo čuti i vidjeti kako se netko
promijenio i obratio. Mnogi su ostavili stari put i
krenuli nekim novim putem. Novi put zahtijevao
je promjene. Svako je obraćenje jedinstveno. No
većini je zajedničko to da su ili vidjeli promjenu u
drugima pa su je i sami htjeli iskusiti ili su prolazili
kroz teške trenutke i nisu pronalazili mir, sigurnost,
radost i ljubav u svijetu. Možemo vidjeti da svatko
tko se obrati i odluči promijeniti svoj život, ne mijenja samo sebe, već i druge te okolinu oko sebe. Uzmimo ovdje za primjer apostola Pavla. Obraćenjem
nije promijenio samo sebe, već mnoge generacije.
Danas i mi koji smo se odlučili obratiti i mijenjati
svoje živote čitamo i učimo iz njegovih poslanica/
pisama. Bog nas toliko voli da čak stoljećima kasnije koristi Pavlovo svjedočanstvo kako bi i nas
potaknuo za više. Sjećam se kako sam kada sam
se ja počela obraćati i čitati Novi zavjet te kada
sam vidjela način na koji se on obratio, bio vjeran

i dosljedan, i sama poželjela ići tim putem. Zanimljivo je da kada se u nama javi želja, Bog to vidi
i On nikada ne odustaje, dolazi k nama i ostaje s
nama na našem putu obraćenja i promjena. Pavao
se odvratio od svog lošeg načina života, priznao da
je bio u krivu i iskreno se pokajao. Otvorio je svoje
srce i Bog je mijenjao njegov život i koristio ga na
brojne načine. Njegov put nije bio lagan jer kada je
prihvatio Boga u svoj život, mnogima je promijenio
živote, a nažalost nekima je i stao na put i zasmetao. Kada je završio u zatvoru, nije očajavao jer mu
je nanesena nepravda, već je tamo ispunjen ljubavlju i nadom pisao ohrabrenja u obliku poslanica koje
danas Bog koristi da bi dotaknuo milijune diljem
svijeta. Zašto on nije odustao kad mu je krenulo
nizbrdo i nanijela mu se nepravda? Zato što je bio
siguran da ima novi život i da promjene u njegovu
životu nisu bile uzalud, već da unatoč teškoćama
imaju smisla. Naša promjena nije samo naša, dopustite da ju Bog koristi dalje.
mateja stolnik vugrek
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koga ili što
gledaš

Upoznajte

Kari
Brooke
Jobe

Kari Brooke Jobe poznata je pjevačica suvremene
kršćanske glazbe. Ona sama piše većinu pjesama
koje su mnogima na blagoslov. Njen prvi album
2009. godine osvojio je brojne nagrade. Uvijek je
otvorena za suradnju s mnogim glazbenicima i
bendovima. Kari se godinama borila sa strahovima.
Često nije mogla noću spavati jer se bojala za sigurnost svoje obitelji. Kada joj je njen strah postao
prevelik teret, odlučila se za promjene. Predala je
sve svoje strahove Bogu i umjesto razmišljanja o
njima, počela je još više slaviti Boga.
Sve njene pjesme imaju snažne poruke, a u posljednje nam je vrijeme posebno draga pjesma
Blessing (Blagoslov). Pjesma je prevedena i na hr-

Gledaj mene... budi kao ja...

vatski jezik. Riječi te pjesme snažno govore o činjenici kako je Njegov blagoslov s nama, da nam se On
raduje, uvijek je za nas i ide ispred nas te da Njegov
blagoslov ide generacijama. Zaista, kada odlučimo
svoj život, probleme, nevolje, uspjehe i radosti, predati Njemu, On čini PROMJENU u našim životima te
Njegov blagoslov uvijek ide s nama.
Želiš li i ti posebne blagoslove u svome životu koji
dolaze od Boga? Pozovi ga u svoj život i odvaži se
na promjene.
Ako ne znaš ili sumnjaš je li vrijedno svoj život
predati Njemu te ne znaš nikoga u svojoj okolini koji
živi tim načinom života, ohrabrujemo te da se javiš
našem timu Nešto više.
mateja stolnik vugrek
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Ako ste ikada imali prilike vidjeti Bibliju, onda ste
zapazili kako je to jedna debela knjiga. Zašto ovo
spominjem? Neki dan jedna me osoba pitala bi li ljudi više prihvaćali ono što piše u Bibliji ako bi im netko poruku Biblije sažeo na neki kraći i jednostavniji
način. Pitanje je zanimljivo, ali odgovor glasi: ne!
Zašto ne, o tome bi se dalo pisati, ali Biblija se nalazi
u obliku i opsegu u kakvom jest, i to s razlogom,
a jedan od razloga, između ostaloga glasi: zato da
bismo se mijenjali.
Ako čitate primjerice Evanđelja (Matej, Marko,
Luka ili Ivan), možete vidjeti kako se ti autori trude
nadugačko i naširoko ispričati nam (ili možda bolje
– naslikati) priču o Isusu – tko on jest i zašto se rodio
na ovoj zemlji. Naravno da bi se priča o Isusu mogla ispričati i na jedan kraći način, ali postoji razlog
zašto evanđelisti pišu tako kako pišu. Oni nam žele
pokazati kakav Isus jest zato da bismo se gledajući,
odnosno čitajući o njemu, odlučili nasljedovati ga
postajući sve više poput njega.
Svijet oko nas prepun je off i online idola, ideala,
ideja, vrijednosti i navika koje nam poručuju: „Gledaj
mene... budi kao ja... Ako nisi kao ja, onda si luzer i
jadnik...“. I tada smo kušani mijenjati se prema onome što nam se nameće kao nešto poželjno i cool.
Stoga je pravo pitanje sljedeće: koga ili što gledaš? U što si zagledan dok ideš kroz ovaj život? Oči
gledaju u smjeru u kojem nas srce vuče, no od svega
što nas okružuje samo je jedna stvar vrijedna našega gledanja. Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, no
umjesto da gleda Boga, čovjek je odlučio ubrati plod
sa stabla i biti onaj koji će sam birati što je dobro, a
što zlo. I sada smo tu gdje jesmo - zagledani u sve i
svašta i jedemo svakojake plodove koji nas polako
ali sigurno upropaštavaju.

Umjesto toga otvori stranice Biblije (Novoga zavjeta) i počni gledati Isusa. To gledanje obasjat će
tvoju tamu i učiniti te čovjekom ili ženom kakvom
trebaš biti i kakvom te Bog zamislio i stvorio.
ervin budiselić
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