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Dragi mladi čitatelji,

kada govorimo ili zamjećujemo kako netko ima ili 
je imao dobar život, to nužno ne isključuje kako taj 
život uvijek započinje savršenim uvodom i nastav-
lja se super zapletom. No, može završiti na najbolji 
mogući način. Naravno, u gotovo svakome početku 
ima padova, oštrih zavoja, neizvjesnih strmina, a 
ono između uvijek je najzanimljivije i nekako najna-
petije. Naši su životi isprepleteni nizom događaja, 
okolnosti, radosti, nesreća, patnje i onim posebnim 
trenucima koji život čine ljepšim i boljim. To je onaj 

osjećaj za koji kažemo kako znamo da smo zaista 
živi. Ne znam jeste li razmišljali o svojoj svrsi i kako 
imati dobar ili što bolji život. Ako već jeste, na do-
brom ste putu i još uvijek imate puno toga za nau-
čiti o najvažnijoj temi koja se neposredno tiče vaših 
života. Niste li još stigli razmišljati o tome, možda 
je sada najbolje vrijeme za to. Vjerujem kako ćete 
dobiti barem neke od odgovora u sljedećim strani-
cama. Želim vam dugo i toplo ljeto! 

mateja stolnik vugrek 
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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

PA GDJE 
JE BOG?

RIJEČ UREDNICE
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Što ti kažeš tko sam ja?
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KOJA TRAŽI 
ODGOVOR 
NA JEDNO 
PITANJE

Ovako počinje…

Biblija nam priča priču o stvaranju svijeta, ljudskoj 
pobuni protiv Boga, zlu koje je zbog toga pogodilo 
cijelo stvorenje te Božjem planu spasenja. Možemo 
zanijekati postojanje Boga i samim time sve ostalo, 
no ne možemo zanijekati da postoji zemlja i život na 
njoj te da je svijet unutar kojeg živimo prepun zla, 
nepravde, patnje, laži, krađe i tome slično.

Odbacivši Boga kao izvor života, čovjek je od-
lučio živjeti u pobuni protiv Boga i sam za sebe 
određivati što je dobro, a što loše. Vrlo brzo nakon 
izgona iz Edenskog vrta brat ubija brata, a ljudi po-
staju toliko zli i pokvareni da Bog odlučuje popla-
vom uništiti svijet i započeti iznova.

No i taj drugi početak nije donio ništa dobro jer 
nešto kasnije nastavlja se priča o babilonskoj kuli i 
sveopćoj pobuni ljudi protiv Boga.

IZRAEL I OBEĆANI MESIJA
U Bibliji nadalje čitamo kako Bog poziva Abrahama 
te mu govori kako će mu dati veliko ime i zemlju, da 
će od njega stvoriti narod te da će svi narodi svije-
ta biti njime blagoslovljeni. U nastavku Biblija prati 
priču ove obitelji prikazujući kako od Abrahamova 
potomstva nastaje narod Izrael. Tu postaje jasnije 
da će kroz izraelski narod Bog učiniti nešto što će 
donijeti spasenje cijelome svijetu.

Priča o Izraelu priča je prepuna uspona i padova. 
Bog s Izraelom sklapa Mojsijev savez, daje mu Za-
kon te ukazuje da je on narod koji će cijelom svijetu 
pokazati tko je i kakav je Bog te kako da se ljudi 
spase. No i sami Izraelci često posrću i padaju te 
završavaju u pobuni protiv Boga. Međutim, Bog i 
dalje ne odustaje od Izraela, već sklapa savez s 
Davidom i obećaje budućeg potomka - Mesiju koji 
će živjeti zauvijek i koji će vladati cijelim svijetom.

Oko 1000 godina kasnije na svijet dolazi Isus. 
U dobi od otprilike 30 godina Isus započinje svo-
ju javnu službu najavljujući dolazak Božje vlasti 

(kraljevstva Božjeg), poziva ljude da se okrenu od 
grijeha i zla, obrate Bogu i počnu slijediti Njega te 
živjeti onako kako On poučava. On liječi bolesne, 
oživljuje mrtve, hoda po vodi i stišava oluju, hrani 
gladne umnažanjem kruha i ribe, oslobađa ljude od 
demonskih utjecaja i oprašta grijehe. Sve ga to čini 
popularnim među ljudima, ali izaziva i reakciju vjer-
skih vođa. U jednom trenutku Isus pita svoje uče-
nike: „Što ljudi kažu tko sam ja?“ A onda i: „A što vi 
kažete tko sam ja?“

TKO JE ISUS ZA TEBE?
Isusova priča naizgled završava tragično s obzirom 
da Isus umire na križu te se čini kao da je sve ono 
što je naučavao i činio bilo uzalud. Iako su mnogi u 
ono vrijeme bili razapeti na križ, Isusova smrt nije 
bila smrt običnog čovjeka – to je bila smrt Božjeg 
Sina koji je preuzeo na sebe kaznu umjesto sviju 
nas. Njegovo uskrsnuće pokazuje da On ima vlast 
i nad samom smrću i nad svim silama zla.

Nakon uskrsnuća Isus svoje učenike/prijatelje 
poziva da u njegovo ime svim narodima propovije-
daju obraćenje i oproštenje grijeha sve dok se on 
ponovo ne vrati. Stoga na sljedećim stranicama 
Biblije čitamo o Crkvi koja počinje pronositi vijest 
o Isusu kao o obećanom Mesiji, Vladaru i Gospodaru 
svijeta koji treba doći spasiti one koji su mu vjerni, a 
kazniti zle i buntovnike. Njegov ponovni dolazak bit 
će vrijeme u kojem će sve zlo na svijetu biti kažnjeno 
te kada će Bog vidljivo zavladati cijelim svemirom.

Svaki čovjek dio je ove priče o kojoj Biblija govori, 
bilo da u nju vjeruje ili ne. Isus svakoj osobi i danas 
postavlja ovo pitanje: „Što ti kažeš tko sam ja?“ Tvoj 
odgovor na ovo pitanje odredit će tvoj život ovdje, 
ali i za čitavu vječnost. Bog ti govori: „Jer ako usti-
ma ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeru-
ješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.“ 
(Rimljanima 10,9).

ervin budiselić 
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O ČEMU SE TU 
ZAPRAVO RADI?

TAKOĐER NAM POKAZUJE DA POZNAVAJUĆI 
NJEGA, ZNAT ĆEMO SLJEDEĆE:

1.  SNAGU USKRSNUĆA.

2.  ZAJEDNIŠTVO U KRISTOVOJ PATNJI.

3.  PRIHVAĆANJE NJEGOVE SMRTI 
      I DARA VJEČNOG ŽIVOTA.

Naše sljedeće pitanje je: Kako netko može pozna-
vati Krista? Odjeljak iz Poslanice Filipljanima koji 
proučavamo daje nam odgovor. 

MI POZNAJEMO KRISTA:

1.  Mi poznajemo Krista kroz vjeru. To znači da mu 
vjerujemo svojim vlastitim životima. To također uk-
ljučuje vjeru u Njega i sve povijesne činjenice o Nje-
mu i puno više od toga. To znači da smo voljni dati 
cijelo svoje biće, predati mu se i poslušati Njegov 
glas i sve dobro što On želi da radimo i postanemo 
tijekom naših života.
2.  Mi poznajemo Krista kada odustanemo od nekih 
nevažnih stvari. Sve nebitne stvari poput imovine, 
auta, kuće, nakita, odjeće trebamo staviti sa strane 
kako bi On postao prvi u našim životima.
3.  Mi poznajemo Krista kada zaboravimo sva loša 
iskustva iz svoje prošlosti.
4.  Mi poznajemo Krista kada ustrajno idemo prema 
nagradi koju nam je pripremio. I kada mu dopušta-
mo da On vodi i daje nam snagu i ohrabrenje.

Kakav je tvoj život? Postoji li u tvome životu snaga 
i stabilnost ili se osjećaš bezvrijedno, bez svrhe i 
umorno? Mogu li ti savjetovati da upoznaš osobno 
Krista? No, ne na onaj stari način, već na potpuno 
nov i osoban način.

gary d. taliaferro

Prije nekoliko godina dobio sam ovo pitanje od jed-
nog buntovnog dječaka. Hajde da zajedno pogleda-
mo ova pitanja: O čemu se tu zapravo radi? Što je 
to zapravo kršćanstvo i cijela ta strka oko Crkve? 
Često ljudi i mi sami postanemo toliko okupirani 
religioznim smećem i trivijalnošću da ignoriramo i 
zaboravljamo glavni fokus, a to je Isus Krist i odnos 
i predanje Njemu. Sada dolazi još jedno pitanje: Za-
što je važan taj odnos s Njim? U Filipljanima u 3. po-
glavlju od 7.-14. retka vidimo jasnu indikaciju ili put:

OVAJ ODJELJAK POKAZUJE NAM DA JE 
GLAVNI POSAO KRŠĆANSTVA POZNAVANJE 
KRISTA. GOVORI NAM OVE STVARI O NJEMU:

1.   POSTOJI NEŠTO PREKRASNO U TOME     
KADA GA UPOZNAMO.

2.  ŽELJA DA GA UPOZNAMO PONUĐENA 
     NAM JE I ON ŽELJNO PRIŽELJKUJE 
     DA GA UPOZNAMO.

3.  POZNAVANJE KRISTA JE KAO DA DOBIJEMO 
NEŠTO VRIJEDNO I S NJIM UVIJEK MOŽEMO 
BITI ISPRED U ŽIVOTU.

4.  POZNAVATI NJEGA ZNAČI DA SMO 
PRONAĐENI U NJEMU. TO ZNAČI 
STABILNOST U IZGUBLJENOM SVIJETU.

!!!

???



Dobio si
        pismo

Jeste li ikada čuli za Ivanovu poslanicu? Naime, po-
slanica nije ništa drugo nego poslano pismo. Ivan 
je pisao to pismo kršćanima i svima koji žele po-
stati djeca Božja. Potiče nas na ljubav, opraštanje 
i da ostanemo u Njemu te da budemo svjetlost u 
ovome tamnom svijetu.

Nekada su se poruke slale pismom dok se da-
nas za prijenos poruka koriste mobiteli, telefoni, 
e–mailovi i društvene mreže. Putem njih komu-
niciramo jedni s drugima neovisno u kojem se 
dijelu svijeta nalazimo. Iako nam tehnologija uve-
like 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 jedni s drugima. 

Pročitajte što vam Bog želi reći kroz poslanicu. 

mateja stolnik vugrek 

Pisma 
ohrabrenja, 
poduke i nade

ZA ONE KOJI ŽELE 
ZNATI VIŠE JER 
ZNANJE JE COOL!

Odluka o tome želite li biti Božji ljudi, dovest 
će vas do boljeg života i budućnosti.

mateja stolnik vugrek 

ŠTO MOŽEMO NAUČITI IZ 
PRVE IVANOVE POSLANICE

Imamo svjedočanstvo o vječnom životu. 
1 IV 1,2-3

Pozvani smo živjeti u svjetlosti.
1 IV 1,7

Pozvani smo držati se Njegovih riječi. 
1 IV 1,5
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Kada vršimo volju Božju, 
ostajemo zauvijek s Bogom.
1 IV 2,17

Volimo svoje bližnje jer 
smo Njegova djeca.
1 IV 3,9,10

Jedan od znakova Božje ljubavi 
je da je On dao svoj život za nas.
1 IV 3,16

Što god tražimo od Njega, On 
će nam dati jer želimo držati 
Njegove zapovijedi. 
1 IV 3,22

Veći je onaj koji je u nama, 
nego Onaj koji je u svijetu.
1 IV 4,4

Svaki koji voli, od Boga 
je rođen i poznaje Boga. 
1 IV 4,7

Pozvani smo priznati 
da je Isus sin Božji.
1 IV 4,15

U savršenoj ljubavi nema straha.
1 IV 4,18

Sve što je od Boga rođeno 
pobjeđuje svijet.
1 IV 5,4

Tko ima Sina, ima život; 
tko nema Sina Božjega, 
nema života.
1 IV 5,12



8    9    

 Slavim te jer sam stvoren čudesno
PSALAM 139,14

... jer sam tvoje djelo predivno! 
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PA GDJE 
JE BOG?

Hebrejska riječ za Bog ili Gospodin pojavljuje se 
više od 90 puta u Mudrim izrekama. Proučavanje 
ove zbirke stihova daje bogatu sliku onoga što 
Mudre izreke uče o Gospodinu. Njegove brojne 
izreke opisuju Boga kao izvor blagoslova, kao 
sposobnoga kontrolirati sve i kao Onoga koji sudi 
i mudrima i ludima. Uz ove glavne teme, druge 
izreke ističu mnoge poznate ljudske stavove i 
ponašanja koja Gospodin ili potiče ili odbacuje.

Izreke podsjećaju čitatelja da Bog želi blago-
sloviti svoj narod. On čuje i odaziva se na molitve 
onih koji pokušavaju činiti dobro, i daje im sve 
od jednostavnih potreba do velikog bogatstva. 
Božje je srce meko i reagira na slabe i nevine. 
Predan je pravdi. On će kazniti nepravde i svo 
zlo koje ne odobrava. A budući da Gospodin vidi 
u ljudska srca i zna njihove namjere, pravedno 
provodi pravdu.

ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE

MUDRE IZREKE 5,21; 10,22; 11,1; 
12,21-22; 15,8-11, 15,29;  21,1-3

 „poštuj Boga” 

 „boj se Boga” 

Jedna ključna fraza u Izrekama izdvaja život 
koji je normalan ili dobar od dobrog života koji 
vidite na internetu, na televiziji i u filmovima. 
Izraz „strah i poštovanje Boga” opisuje početnu 
točku u potrazi za mudrošću. Od svoga prvog 
poglavlja, Izreke jasno pokazuju da se mudrost 
u potpunosti temelji na ovom konceptu. Stihovi 
o strahu i poštovanju Gospodina stoje kao pu-
tokazi u cijeloj knjizi kako bi nas podsjećali da 
Bog daje mudrost onima koji mu ponizno dolaze 
i traže je.

Rast u znanju počinje 
strahopoštovanjem prema 
BOGU, a oni koji ne mare za 
Njega preziru mudrost i odgoj. 
MUDRE IZREKE 1,7

Izraz „boj se Boga” ili „poštuj Boga” pojavljuje se 18 
puta u Izrekama i kao zlatna nit prolazi kroz cijelu 
knjigu. U ovom slučaju, strah ne znači prestravljen 
ili uplašen, već je bliži strahopoštovanju, poštova-
nju, časti i obožavanju. Ovaj ispravan odnos prema 
Bogu polazište je potrage za mudrošću. Osoba koja 
ima zdravo strahopoštovanje otvorenija je za sluša-
nje Boga. Takva je osoba tada sposobna razumjeti 
svijet oko sebe i kako u njemu dobro živjeti.

ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE

Zašto nam Mudre izreke govore da je 
mudro bojati se i poštovati Boga?
Jer to je način na koji upoznajemo Boga. 
Kada poštujemo Boga, mrzimo zlo i loše 
stvari koje On mrzi (ponos, hvalisanje, povri-
jeđene riječi, zao život). Iskazujemo mu čast 
kada činimo ono što je ispravno. Poštovanje 
Boga daje pravi život i spašava nas od smrti. 
U konačnici to rezultira dobrim životom, za-
dovoljavajućim i bez nevolja. Poštujte Boga i 
budite ponizni i imat ćete pravo bogatstvo, 
čast i pravi život. Takvo je ponašanje hvale 
vrijedno.

Kako čovjek stječe mudrost?
Bojeći se Boga (voleći ga i obožavajući ga), 
držeći se njegovih riječi i živeći život na nje-
gov način.

www.bibleleague.org
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Sigurno ste čuli za Josipa iz Biblije. O tome kako 
je Bog sve izveo na dobro unatoč njegovim po-
teškoćama s kojima se susretao kroz svoj život. 
Kako je Josip uspio u životu i na kraju živio život 
vrijedan življenja? Odgovor leži u tome da se nije 
fokusirao samo na svoju bol, teškoće i okolnosti. 
Čitavo vrijeme kada je prolazio kroz svoju kalvariju 
i teškoće, vjerovao je Bogu i da će mu On pomoći, 
ispraviti nepravdu i spasiti ga od nevolja. Ako se 
ne sjećate ili se niste nikada upoznali s pričom o 
Josipu, izdvojite svojih pola sata (Postanak 37-50 
poglavlja). To će sigurno promijeniti vaš pogled na 
patnju, uspjeh, a vjerujem da će promijeniti i vaše 

DOBAR ILI LOŠ 
ZAVRŠETAK?

BOLJI 
ŽIVOT

Bolji auto, bolji sat, bolja odjeća, nove cipele, zlatna 
narukvica, skupi sat, prihvaćenost u društvu, naj-
bolja škola, najveći položaj… Nisam siguran jesam 
li sve nabrojao jer mi živimo u palom i materijalnom 
svijetu. U svijetu gdje želje ovog svijeta gutaju želje 
onog svijeta. Nekad smo s lakoćom povučeni u ovaj 
svijet, svjesno ili nesvjesno.

Kad nam netko kaže: On ili ona živi bolji život, mi 
pomislimo: Da, vidiš, bolje ocjene, bolje škola, bolji 
auto, ostala materijalna dobra, pa taj ima jako dobar 
život. Ali je li to uvijek slučaj? Je li to zapravo istina 
i mjeri li se po tome bolji život?

Zar nismo čuli, čitali, vidjeli pa čak i sami rekli: 
Vidiš, on ima sve i još uvijek je tužan. Neki od vas 
mogu pretpostaviti zašto je netko tužan. Moguće jer 
sabire blaga na ovom svijetu, a ne sabire blaga na 
onom svijetu. I da me ne shvatite krivo, možemo biti 
tužni i ponekad su te emocije sasvim u redu. Naime, 
ako siromah i bogataš nemaju blago s onog svijeta, 

obojica mogu biti nesretni, ali ako žele bolji život, 
to vam ne mogu savjetovati ni najbolji financijski 
stručnjaci, mudraci ovog svijeta, čak ni najpametniji 
i najuspješniji ljudi, već Knjiga života. 

Sve što ćete činiti začinite mudrošću jer mudrost 
je vrjednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne 
mogu usporediti s njom. 

Ako želite bolji život, ne gledajte ovaj svijet, prvo 
pogledajte onaj svijet. Svijet u kojem kada završi-
mo s ovim, nosimo biserje sa sobom. Tamo ćemo 
trgovati na jedan poseban način. No, bolje da ste 
dobar trgovac jer ako niste donijeli pravo biserje 
sa sobom, možda ćete ipak malo teže pregovarati.

Dakle, da biste znali o čemu pričam, ne trebate 
jako puno ljudi, najbolje doktore, nekog posebnog 
gurua. Otvorite svoje srce i okružite se ljudima koji 
su to već učinili prije vas. Kada otvorite srce i otvori-
te Božju riječ, tada ćete upoznati Krista. Kada On uđe 
u vaše srce, tada zapravo počinjete imati bolji Život.

igor vugrek

srce. Sam uvod i zaplet priče napeti su i ispreplete-
ni patnjom, nevoljama, nepravdom i iščekivanjem. 
U nekim trenucima sigurno možemo pomisliti kako 
je Josip bio sam. No, to je daleko od istine. Uz njega 
je čitavo vrijeme bio Bog. Svaki put kada je Josip 
iznova bio kušan ili stavljen u nemoguće okolnosti, 
na scenu dolazi Bog i iz nemogućeg radi moguće. 
To će isto Bog napraviti u tvome i mome životu sva-
ki put kada stavimo svoje povjerenje u Njega i kada 
Ga tražimo pomoć. Međutim, ne zaboravimo da mi 
odlučujemo hoćemo li na scenu svog života pozvati 
Boga. Ako to odlučimo, imat ćemo dobar život i još 
bolji završetak.

mateja stolnik vugrek
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Kada se dogodila tvoja ljubav prema Bogu?
Kad sam bila mala, roditelji su mi redovito čitali 
biblijske priče. Slušala sam o Isusu, njegovim ču-
dima, o iscjeljenjima, o povijesti Židova i o velikim 
događanjima, kao npr. izlasku Židova iz Egipta, kada 
se otvorilo more pred njima. Bilo mi je zanimljivo 
slušati tako čudnovate i dojmljive priče. Tada sam 
se odjednom zapitala kako to da Bog može otvoriti 
more, napraviti da životinje govore (to je priča o ma-
garici koja je progovorila), da može iscijeliti ljude od 
vrlo opasnih i smrtonosnih bolesti kao što je guba. 
Tada sam stvarno zavoljela Boga i njegova čuda.

Koji je tvoj najdraži biblijski odjeljak ili stih?
Otkrivenje 21,2-9. Ovi stihovi govore kako ćemo jed-
noga dana biti sretni u nebu s Isusom.
 
Što bi savjetovao ostalim mladima zašto je važno 
poznavati Boga i čitati Riječ?
Zato što će imati mir iznutra i neće više biti nesretni 
ili izgubljeni, nego će ih pratiti duh radosti i nade jer 
znat će kamo idu.

Zašto voliš dolaziti na grupe za mlade?
Zbog toga što nas ljudi koji rade s nama razumiju i 
možemo pričati o svemu slobodno. Imam osjećaj da 
prihvaćaju mene i moga brata Lovru koji isto dolazi 
na grupe za mlade. Mogu i upoznati mnoge druge 
tinejdžere iz ostalih dijelova grada. Svi zajedno ima-
mo lijepo zajedništvo.

Zbog čega misliš da je život s Bogom bolji?
Zato što imam nadu i vjerujem da sve što radim ako 
radim kako Bog hoće, da je On sa mnom i da će me 
voditi putem koji je najbolji za mene. 

marija župančić

Intervju

?!?

                ... d
a će 

me voditi putem 

koji je najbolji 

za mene.
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KAKO 
ŽIVJETI 
DOBAR 
ŽIVOT?

Jeste li ikada čuli da imamo samo jedan život ovdje 
i da ako vjerujemo u Boga i želimo ga upoznati na 
osobnoj razini, imat ćemo vječni život? Sad vam 
možda pada na um pitanje kako uopće znamo da 
postoji vječni život i kako doći tamo. Sigurno ste 
čuli da ako vodimo dobar život i donosimo dobre 
odluke, da ćemo uspjeti u životu. Uspjeh je najče-
šće povezan s dobrim odlukama i odricanjem. Jer 
nema uspjeha bez malo boli, padova i oštrih zavoja. 
Jednako tako, ako donosimo dobre odluke i dobre 
plodove tijekom svog života te se odričemo nekih 
stvari koje nisu dobre za nas, na putu smo prema 
vječnom životu. Neki će možda pomisliti: Ma, ne že-
lim se ja odricati ni donositi dobre plodove, sasvim 

mi je dobro kako živim. Dobra je vijest da se ni ne 
morate odricati jer sve što je dobro za vas i u konač-
nici za donošenje dobrih plodova sažeto je u jednoj 
posebnoj knjizi. Odgovori za bolji život, kako živjeti 
ispunjen život i donositi dobre i sočne plodove te 
maknuti iz života sve što nam ne treba i čini nas 
nesretnim može se pronaći u Riječi Božjoj. Ona nam 
od prve do posljednje stranice ukazuje i pomaže 
nam otvoriti oči i srce za najbolje stvari. Posebno 
vama mladima preporučam Novi zavjet jer tamo 
možete vidjeti smjernice i savjete kako se boriti sa 
svakodnevicom. Kada se ohrabrimo i krenemo na 
taj put, On će nam dati svoju snagu i radost koja 
nam je potrebna za uspješan i vjeran život.

mateja stolnik vugrek



Upoznajte

MICHAEL 
WHITAKER 
SMITH
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VELIK JE BOG
Ljubav si, život moj 
Ti si svjetlo u tami 
Nada si, obnavljaš svako slomljeno srce 
Velik si Bog 
Tvoj je dah u nama 
I mi slavimo te, mi slavimo te 
Tvoj je dah u nama, 
i mi slavimo te zauvijek. 
Svaka će zemlja klicati 
I srca i kosti pjevati 
Velik si Bog 
Ljubav si, Život moj
Ti si svjetlo u tami
Nada si, obnavljaš svako slomljeno srce
 Velik si Bog 

Michael Whitaker Smith jedan je od najpoznatijih 
kršćanskih glazbenika. Njegova karijera obilježe-
na je nizom hitova, koncerata i glazbenih suradnji. 
Napisao je mnogo pjesama, a uz dar pisanja voli i 
svirati. Kao dječak susreo je Boga kroz Crkvu i zbor. 
Osvojio je mnogo glazbenih nagrada za suvremenu 
kršćansku glazbu i suvremeni pop gospel. Smith i 
danas blagoslivlja mnoge ljude diljem svijeta i putu-
je po svijetu zajedno s ostalim glazbenicima. Jedna 
od njegovih najpoznatijih pjesama je Great are you 
Lord /Velik je Bog.

U nastavku pogledajte riječi pjesme:

SNAGA U NJEGOVOJ RIJEČI

Još i danas postoji knjiga koja posjeduje 
natprirodnu moć -
govori na snažan način
riječima koje traju zauvijek.

To je zapisana Božja riječ
koja traje kroz cijelu vječnost.
Ne može se pronaći druga Riječ s ovom moći
bez obzira koliko daleko ili široko tražite.

Ne postoji način da se opiše
snaga sadržana u Njemu i Njegovoj Riječi 
koja pokazuje veliku moć
Božjeg duha.

Nemojte mijenjati ono što piše ili 
ograničavati snagu koja postoji -
ova knjiga diže mrtve iz mjesta 
beznadnog očaja.

Srca tvrda kao kamen postaju
mekana poput gline.
Nepoznate staze postaju poznate
sa svjetlom koje kaže put.

Slomljeni životi postaju cjeloviti
donoseći nadu i radost.
Grijeh je iznijet na svjetlo i razotkriven,
izvlačeći odnose iz duboke praznine.

Ta moć je tu da ju primimo, 
zato ju čitamo i primjenjujemo.
Okrenite stranice i samo vjerujte 
da ćete biti ispunjeni 
snagom koju ona daje.

Primijenite ono što možete naučiti 
proučavajući ove stranice i upamtite:
Riječ ima snagu za prevladavanje 
izazova svaki dan.

armstrong marshall

KAKO IMATI 
BOLJI ŽIVOT 
S BOGOM?

* Čitati Njegovu Riječ.

* Razgovarati s Njim o svojim 
potrebama i željama.

* Zahvaljivati mu.

* Vjerovati mu kada ne vidimo                      
sve što je ispred nas.

* Živjeti po Njegovoj volji.

* Otvoriti svoje srce za sve                               
što On ima za nas.

* Upoznati druge s Njegovom Riječi.

* Biti u zajedništvu s drugim        
vjernim ljudima.

* Biti primjer drugima.

* Prihvatiti Njegovu ljubav                                        
i poziv na vječni život.

mateja stolnik vugrek
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