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U OVOM BROJU!

ato i mi, 
o p k o l j e n i 
t o l i k i m 
o b l a k o m 

svjedoka, odbacimo od sebe svako 
breme i grijeh koji lako zavodi, te 
ustrajno trčimo na utakmici koja 
nam je određena! Uprimo 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!» (Hebrejima 
12:1,2)

Promatrajući događaje koji 
se zbivaju u Crkvi u Hrvatskoj 
i svijetu, osjećam određeno 
razočaranje, pa čak i ljutnju.

Ljuti me to, što jasno vidim 
kako mnoge Crkve u Hrvatskoj 
zaostaju u razvoju za Crkvom 
u svijetu. Kod nekih se radi 
o nekoliko desetljeća, a kod 
nekih i o cijelom stoljeću. Naše 
Crkve jako zaostaju za Crkvama 
širom svijeta – i u doktrini, i u 
metodama, i u postupcima. Ne 
znam je li za to kriva nemogućnost 
primanja informacija ili se radi o 
svjesnom sprječavanju dotoka 
informacija. No, bilo kako 
bilo, hrvatski kršćani žive u 
duhovnom neznanju i zaostalosti. 
Svjestan sam kako takva izjava 
zvuči veoma snažno, ali koliko 

je hrvatskih kršćana upoznato 
s izuzetnim širenjem Božjega 
Kraljevstva u Kini, Indiji, Africi 
i Južnoj Americi?

U komunističkoj Kini 8-10% 
stanovništva novorođeni su 
vjernici u Krista. U Indiji ima 
više od 5% kršćana. U mnogim 
je zemljama Južne Amerike broj 
novorođenih vjernika također 
silno narastao. Prije tridesetak 
godina kršćani su sačinjavali 
samo 1-2% stanovništva, dok ih je 
danas 10-30 %. Broj vjernika silno 
raste i u Kolumbiji, Argentini, 
Brazilu, Gvatemali i drugim 
južnoameričkim zemljama. Duh 
Sveti snažno djeluje i u Meksiku, 
gdje je zabilježen velik rast 
kršćanskih Crkava.

Statistike pokazuju kako je 
kršćanstvo u Europi najslabije 

rašireno. U mnogim europskim 
zemljama ima samo 1-3% 
novorođenih kršćana. U Hrvatskoj 
ih ima manje od 1%. Kada bismo 
mogli konstatirati kako se Crkva 
u Hrvatskoj budi i pruža prema 
Bogu i ljudima, taj podatak i ne 
bi bio tako strašan. Na žalost, ona 

se ne budi, niti dopire do ljudi na 
pravi način. Mnoge aktivnosti, 
kojima se kršćani bave, stvaraju 
privid traženja Boga i služenja 
nespašenima. No, vjernici time 
samo zavaravaju sami sebe, 
nastojeći umiriti svoju savjest 
i opravdati nedostatak žara i 
predanosti .

To «pružanje» prema 
Bogu nije ništa drugo do 
«poliranje» denominacijskih 

teologija koje često 
sprječavaju Božje 
djelovanje. Mnoge 
teologije u našim 
denominacijama nisu 

«bibliologija», već čisto ljudsko 
shvaćanje Boga.

Predavači u teološkim školama 
koriste Bibliju kao sekundarni 
(manje važan) izvor podataka, dok 
kao glavni izvor upotrebljavaju 
denominacijska i ljudska učenja. 
Crkve, koje se hvale načelima 
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“Pismo jasno govori da postoji 
samo jedan Put k Ocu.”

1. dio



2 Veljača 2005. 3Veljača 2005.

Reformacije («Samo Pismo, samo 
vjera, samo milost, samo Krist»), 
u praksi odbacuju temeljno načelo 
– «Samo Pismo». Umjesto da 
dopustimo da Pismo oblikuje 
našu teologiju, mi prilagođavamo 
Pismo svojoj teologiji. Svi znamo 
kako su reformatori isticali da je 
reformacija neprekidan proces 
u kojem Sveto Pismo oblikuje 
ljudsko poimanje Boga. No, 
mnogi, koji se smatraju članovima 
reformiranih Crkava, odbacuju 
to osnovno načelo Reformacije 
te svojim postupcima govore: 
«Reformacija se danas više ne 
događa.»

E, dragi prijatelji, ona nije 
prestala vašim dolaskom na 
scenu, niti će prestati našim 
djelovanjem. Biblija govori kako 
će Isus doći po čistu Crkvu – bez 
ljage, bore i ičega tomu slična. 
Čišćenje Crkve zbiva se sada, 
kao što Pismo i govori da «…sud 
počinje s kućom Božjom». Tomu 
ćemo svi biti svjedoci.

Umjesto da izvršavaju pisanu 
Riječ Božju i slijede vodstvo 
Duha Svetog, neki su se službenici 
odrekli i Pisma i Duha te pristali 
uz duh Antikrista. Pitaš se kako?

Pismo jasno govori da postoji 
samo jedan Put k Ocu i samo 
jedno ime pod nebom po kojem 
ljudi mogu primiti spasenje (Ivan 
14:6; Djela apostolska 
4:12). To Ime i Put je 
– Isus. Pavao ističe: 
«…jedan je Bog, 
jedan je posrednik 
između Boga i ljudi: 
čovjek Krist Isus koji 
dade samog sebe kao 
otkup mjesto sviju 
– to što je u svoje 
vrijeme objavljeno» 
(1. Timoteju 2:5,6).

Zbog utjecaja duha Antikrista, u 
svijetu su se u proteklih pedesetak 
godina snažno očitovale doktrine 
koje tvrde kako postoji puno 
puteva koji vode k Bogu. Prema 

tim doktrinama, muslimani imaju 
svoj put, hinduisti svoj, budisti 
svoj, kršćani svoj, itd. Na temelju 
te laži razvilo se uvjerenje kako se 
svi molimo istom Bogu.

Ako je to istina, onda su Isus, 
Petar i Pavao bili varalice i 
lažljivci koji nisu imali pojma o 
Bogu i Njegovim putevima. A ako 
su oni lažljivci, onda svi oni, koji 
obilaze različite međureligijske 
skupove, znaju bolje od njih.

Nije mi važno što čine 
sljedbenici nekršćanskih religija, 
ali smatram da bi oni, koji sebe 
nazivaju kršćanima (u svim 
denominacijama), trebali slijediti 
Isusov i Petrov, tj. apostolski nauk 
i tradiciju.

Svi vjernici, koji ne naučavaju 
i ne izvršavaju Isusov, Petrov i 
Pavlov nauk, otpadnici su. Oni 
žive u duhovnom bludu, nastojeći 
ugađati duhu ovoga svijeta. Taj duh 
djeluje u političkim religioznim 
organizacijama koje su odstupile 

od Evanđelja Isusa Krista i 
apostolskog nauka (Novoga 
zavjeta). Ti ljudi inzistiraju na 
političkoj korektnosti i priklanjaju 
se popularnim političkim 
stajalištima. To su politički, 
ideološki i misaoni konformisti. 
Ugađajući ljudima, oni okreću 
leđa Bogu i na taj način guraju 
svoje Crkve i denominacije u 
krilo duha Antikrista koji nastoji 
ujediniti svjetske religije i staviti 
ih pod autoritet novog duhovnog 
Babilona. Taj duh promiče novu 
religioznu zamisao da se svi ljudi 
sjedinjuju u molitvi i služenju 
Bogu. To je politički korektan, 
ali bezbožan koncept. Bog u 
Pismu naređuje svom narodu da 
iziđe iz te organizacije: «Iziđite iz 
nje, moj narode, da ne postanete 
sudionicima njezinih grijeha 
i da ne dijelite njezinih zala!» 
(Otkrivenje 18:4).

Također nas opominje: «Ne 
budite s nevjernicima pod 
jednim te istim jarmom; Što 
ima pravednost s bezakonjem? 
Što li je zajedničko svjetlu i 
mini? Kako je moguć sporazum 

između Krista i Belijara? Kakva 
postoji zajednica između vjernika 
i nevjernika? Kakav li sklad 
između hrama Božjega i idola? 
A mi smo hram Boga živoga, kao 
što reče Bog: ‘Stanovat ću među 
njima i među njima hodati. Ja ću 
biti njihov Bog, a oni će biti moj 
narod’. ‘Zato iziđite između njih i 
odvojite se’ – veli Gospodin! Ne 
dotičite se ničega nečista, i ja ću 
vas primiti!» (2. Korinćanima 6:
14-18).

Na žalost, danas možemo vidjeti 
kako mnogi kršćani ostvaruju 

“Umjesto da izvršavaju 
pisanu Riječ Božju i slijede 
vodstvo Duha Svetog, neki su 
se službenici odrekli i Pisma 
i Duha te pristali uz duh 
Antikrista. Pitaš se kako?”
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Biblijska škola 
počinje 4. veljače! 
Još nije kasno za 
upis!!!!

Javite se i naručite 
prijavni  obrazac: 
01/2911-942 

Detaljnije informa-
cije na strani 6. 
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          VIŠE OD 250 PRIPRAVLJENIH 
             ZA RAD U CRKVI
      AKO OSJEĆAŠ BOŽJI POZIV ZA SLUŽITI I ŽELIŠ BITI

      ISTRENIRAN - DOBRODOŠAO/DOBRODOŠLA!!

ambicije, a ne Duh Sveti i Riječ 
Božja.

Ljubljeni, Gospodin nas 
opominje: «Nemojte ljubiti ni 
svijeta ni onoga što je u svijetu! 

Ako tko sljubi svijet, u njemu 
nema ljubavi Očeve, jer ništa od 
onoga što je u svijetu – požuda 
tijela, požuda očiju, oholost 
zbog imetka – ne dolazi od Oca, 
nego dolazi od svijeta. A svijet sa 
svojom požudom prolazi; a tko 
vrši volju Božju, ostaje zauvijek» 
(1. Ivanova 2:15-17).

zajedništvo s onima koji su u 
savezu s drugim bogovima. I 
to čine u hramovima punim 
idola. Mnogi voditelji vode 
svoje denominacije i zajednice u 
aktivnosti koje su suprotne Božjoj 
Riječi.

Dragi prijatelju, ako i ti to 
činiš, odvoji se od tog zla dok 
je još vrijeme. Ako si službenik 
ili voditelj neke denominacije 
ili organizacije, nemoj voditi 
druge u propast. Ako si vjernik, 
čiji voditelji ostvaruju bezbožno 
zajedništvo, iziđi iz Crkve u 
kojoj se nalaziš. Ne budi dio toga, 
čak ni neizravno. Duh Sveti nas 
pita: «Što je zajedničko svijetlu 
i tmini?», a onda nam jasno 
naređuje: «Iziđite između njih!»

Kada sam se 31. 10. 2004. uputio 
na crkveno bogoslužje, na kućnim 
me vratima preplavila silna žalost 
koju sam cijelu večer nosio u 
sebi. Ta je žalost došla s mišlju 
kako većina crkvenih voditelja u 
Hrvatskoj više brine o tome, kako 
će ostaviti dobar utisak na svijet, 
nego na Boga. Ti ljudi svojim 
postupcima i riječima pokazuju 
kako više ljube svijet, 
nego Gospodina. Ne 
upiru pogled u Krista, 
Njegovu Riječ i volju, 
već u svijet i njegove 
načine razmišljanja. 
Nije ih briga što 
Gospodin misli o 
njihovim izjavama i djelima. Stalo 
im je samo do mišljenja političara, 
medija i religioznih ljudi. Voditelji 
nekih denominacija, koji se nalaze 
na visokim položajima, nemaju 
jasno izraženo mišljenje i stavove 
o mnogim važnim stvarima. 
Njihovi su stavovi usklađeni s 
okolnostima i stavovima onih 
s kojima razgovaraju. Njihovo 
mišljenje ovisi o mišljenju 
njihovih sugovornika. Ti su ljudi 
beskičmenjaci i bore se samo za 
svoje interese. Njihovim životima 
upravljaju osjetila i svjetovne 

“Većina crkvenih voditelja u 
Hrvatskoj više brine o tome 
kako će ostaviti dobar utisak 
na svijet, nego na Boga.”

Ulf Ekman
Utemeljitelj i dugogodišnji 
pastor crkve “Word of Life” 
u Uppsali, Švedska, rektor 
biblijske škole i sveučilišta 
“Livets Ord,”  autor brojnih 
knjiga od kojih su neke 
prevedene i na hrvatski 
jezik, od 2002. nastanjen u 
Jeruzalemu:
PRVI PUT U HRVATSKOJ!

O mjestu održavanja seminara 
obavijestit ćemo vas naknadno.

16. i 17. travnja 2005.
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sve do danas, bio je Babe Ruth. 
Također je i udarao više od bilo 
koga drugoga!

Želiš li često pobjeđivati, moraš 
biti spreman napraviti i nekoliko 
pogrešaka. Moraš istupiti u vjeri.

Ako želiš naučiti djelovati 
u Duhu i surađivati s tekućim 
rijekama Božjim, nemoj se 
čuditi budeš li se spotaknuo i 

nekoliko puta pao. Radije bih 
umro pokušavajući, nego da ne 
iskušam sve. Neki ljudi se toliko 
boje “rasplamsale vatre” da vatre 
ni nemaju. Budeš li strpljiv u 
padovima i pokušaš ponovo s 
Božjom pomoći, imat ćeš “pravu 
vatru”.

Kada razmišljam unatrag o tih 
nekoliko mjeseci i godina, poslije 
primanja krštenja Duhom Svetim, 
sjetim se kako je Bog strpljivo 
izlijevao rijeke vode života kroz 
mene. Zaista je dugo bio strpljiv. 
On je zaista Učitelj.

Imao sam žarku čežnju da me 
Duh upotrijebi u nadnaravnom 
za pomoć ljudima. No, kada je 

ijela Biblija daje ljudima 
znanje o otkrivenju. Bog 

je dozvolio da ljudi vide i saznaju 
određene stvari o nadnaravnom. 
Pismo navodi devet nadnaravnih 
darova Duha (1. Korinćanima 12). 
Darovi otkrivenja su riječ znanja, 
riječ mudrosti i dar raspoznavanja 
duhova. Kada vjernik djeluje u 
tim darovima, Duh Sveti otkriva 
stvari koje osobi 
nisu poznate 
u naravnom 
području. Ovi 
darovi donose 
otkrivenje od 
Boga da nam 
pomognu služiti 
Tijelu Kristovom 
i pridobiti duše za 
Gospodina.

Tih ranih dana 
revnovao sam 
da bih primio 
puninu svega 
što Bog ima za 
mene. Uvijek sam 
se molio Bogu 
za očitovanje 
Njegovih darova. Kada bi jedna 
od tih moćnih rijeka pokušala 
teći kroz mene, obično je 
ne bih prepoznao. Iako sam 
imao spektakularno iskustvo 
u nadnaravnom kroz sve ove 
godine, ipak, na početku, mnogo 
puta sam se spoticao i padao 
pokušavajući surađivati u onome 
što je Bog radio. Konačno, kada 
si pravi baptist, nedavno kršten 
Duhom Svetim, te počinješ vidjeti 
i čuti stvari u nadnaravnom 
području, možeš očekivati da 
budeš iznenađen, zaprepašten i da 
učiniš poneku pogrešku.

Igrač bejzbola koji je osvojio 
najviše baza u povijesti bejzbola, 

ta rijeka otkrivenja počela teći, 
nisam znao o čemu se zapravo 
radi.

U državi Florida sam imao prvo 
iskustvo s gledanjem u Duhu. 
Sjedio sam na podiju za vrijeme 
službe i odjednom mi se pred 
očima pojavila slika. Nije to bila 
fizička slika, a ipak, bila je stvarna. 
Bilo je kao da je vidim u svojem 

duhu. Izgledalo je 
sablasno. Bila je 
to ljudska čeljust 
sa samo jednim 
zubom.

Ako ne mislite da 
su oči baptističkog 
propovjednika jako 
žmirkale, srce mu 
tuklo užurbano, 
a mozgom letjelo 
tisuće pitanja, tada 
ste trebali biti tamo 
prisutni!

Znao sam da 
je to nešto van 
u o b i č a j e n o g , 
ali što? Odakle 
je došlo? Što to 

znači? Što bih ja trebao učiniti 
u svezi toga? Siguran sam da se 
moj dragocjeni Spasitelj smiješio 
nastojeći poslati još jednu rijeku 
kroz ovu posudu koja je toliko 
malo znala o nadnaravnoj sili 
Božjoj.

Odlučio sam ustati i vidjeti 
mogu li dobiti odgovor na to 
otkrivenje. Nekako sam osjetio da 
to ima veze s nekim iz zajednice, 
pa sam stao za propovjedaonicu 
i blago upitao: “Ima li ovdje 
netko tko ima bolove?” Nitko 
nije odgovorio. Upitao sam: 
“Ima li ovdje netko bol na licu?” 
Nitko nije odgovorio. Upitao sam 
ponovo: “Ima li ovdje netko s 

Rijeke žive vode
Autor: John Osteen

C



4 Veljača 2005. 5Veljača 2005.

bolom na čeljusti?” Nitko nije 
izašao naprijed. Upitao sam 
posljednji put: “Ima li ovdje 
netko s bolom u ustima?” Nitko 
se nije pomaknuo. Postajao sam 
očajan i osjećao se prilično glupo. 
Konačno, u tišini, čovjek ustane i 
reče: “Brate, ne znam da li se radi 
o meni ili ne, ali ja imam zub koji 
je uklinjen u moju čeljust, a to 
sigurno jako boli. Potrebna mi je 
molitva!”

“To je to!» kliknuo 
sam. «To je to! To sam 
vidio! Dođi gore pa 
ćemo se pomoliti za 
tebe.”

Možda se pitate: “Je 
li iscijeljen?” Zaista ne 
znam što se dogodilo 
poslije molitve. Bio 
sam tako sretan što sam 
pronašao odgovor na viđenu sliku 
da sam se cijelo vrijeme radovao!

Vrlo malo sam znao o tome 
kako je to bio početak moćne 
rijeke, koja bi, eventualno, mogla 
teći k mnogim ljudima u nevolji 
i pomoći im da nađu milost i 
pomoć od Boga.

Vratio sam se u Houston, a 
da nisam potpuno razumio ovo 
iskustvo. Božje rijeke imaju 
moćnu silu. Kada jednom krenu 
teći, teško ih je zaustaviti. Pritisak 
proboja može osoba osjetiti u 
duhu. Osjetio sam moćni poticaj 
da kliznem u dubinu rijeke, iako 
nisam u potpunosti razumio što 
Bog pokušava učiniti kroz mene.

Jedne večeri sam otišao s 
prijateljem u crkvu u Houstonu. 
Bila je prilično popunjena. Sjedio 
sam tamo s poslovnim ljudima i 
uživao u službi. Odjednom, vidio 
sam sliku kako prolazi točno 
pred mojim očima i pratio sam je 
kako je prolazila. Zabio sam svoj 
lakat prijatelju u rebra i zadobio 
njegovu pozornost. Nagnuo 
se k meni, a ja sam zadivljeno 
prošaptao: “Upravo sam vidio 
kako prolaze dva plućna krila! 

Jedno ima veliku crnu mrlju na 
sebi!” Nisam znao što je to bilo, 
ali najmanje što sam mogao 
učiniti je bilo da to podijelim s 
njim. Rekao je uzbuđeno: “Ustani 
i reci ljudima.” Rekao sam da mi 
se ne čini kako bih to trebao učiniti 
jer me ovdje ljudi ne poznaju, a 
služba napreduje. Sjedeći tamo, 
tiho sam molio: “Gospodine, ako 
je ovo od Tebe, i želiš da to kažem 

javno, učini da me pastor pozove.” 
Najdivnija stvar se dogodila. 
Čim sam prestao moliti pastor je 
pokazao na mene i zatražio da 
kažem nekoliko riječi!

Slabo sam napredovao, pa sam 
zato jednostavno rekao ljudima 
da su mi, dok sam tamo sjedio 
kao dobri mali baptist, dva plućna 
krila prošla ravno pred očima. 
Rekao sam im kako sam molio 
Gospodina da nadahne pastora 
da me pozove, ako On želi da sve 
bude rečeno.

Kad sam završio, jedna žena je 
požurila naprijed i ispričala kako 
je toga dana bila kod liječnika da 
napravi snimke pluća. Rekla je da 
sam ja opisao upravo ono što je 
ona vidjela na snimkama. Mrlja je 
bila točno na tome mjestu. Rekla 
je da je došla čekati za molitvu 
da bi je Bog iscijelio. Bio je to 
veličanstven dio službe kada smo 
se svi sakupili oko nje tražeći od 
Boga iscjeljenje za bolesna pluća.

Bog je započeo proboj kroz 
mene i RIJEKA OTKRIVENJA 
je počela teći snažnije.

Bog mi je u srcu govorio da 
odem u Atlantu, Georgija. Nazvao 

sam prijatelja u Atlanti i ugovorio 
nekoliko službi. Ukrcao sam se na 
vlak i sretan se putem pripremao 
za propovijedanje. Za vrijeme 
meditiranja na Riječi, ponovo 
sam počeo vidjeti stvari u duhu. 
Vidio sam različito bolesne ljude. 
Jedan za drugim dolazili su pred 
oči mojega srca. Počeo sam ih 
popisivati jer sam znao da imaju 
nekakvu važnost.

Sotona mi je rekao 
da mi Bog nije govorio 
i da ništa nisam vidio 
osim u svojoj mašti. 
Optužio me da varam 
ljude. Njegove laži su 
tako snažno navalile 
na mene da sam postao 
uznemiren. Zavapio 
sam Gospodinu i 
rekao Mu da ne želim 

lagati niti varati nikoga. Zamolio 
sam Ga da mi pomogne. Sjećam 
se da sam rekao: “Gospodine, 
jesam li zaista vidio ono što 
si želio da vidim?” Onda sam 
shvatio da mi je Biblija u krilu. 
Želio sam da mi On govori. Kako 
sam je otvorio, s pitanjem u srcu: 
“Jesam li vidio Gospodine ono 
što si želio da vidim?”, Biblija 
se otvorila na Jeremiji 1:12. Ove 
riječi su se isticale kao da su od 
vatre. Govorile su: “Tada mi 
reče Jahve: ‘Dobro vidiš, jer ja 
bdim nad riječima svojim da ih 
ispunim!’”

Ispričajte me, molim vas, dok 
kličem! Sjećanje na ovu prigodu 
ispunjava me neizrecivom 
radošću. Samo promislite 
koliko je Bog pun ljubavi kad je 
odgovorio na moju molitvu tako 
jasno i očigledno.

Okrenuo sam se neprijatelju i 
rekao: “Đavle, možeš sići s vlaka! 
Ti si lažljivac i otac svih laži!” 
On je iskočio, a ja sam nastavio 
pravac u Atlantu. Dok sam tamo 
boravio, svako otkrivenje koje 
mi je Bog dao u vlaku, ispunilo 
se na tom sastanku. Bog je, u 

“Imao sam žarku čežnju da me 
Duh upotrijebi u nadnaravnom za 
pomoć ljudima. No kad je ta rijeka 
otkrivenja počela teći, nisam znao 
o čemu se zapravo radi.”
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svojoj velikoj milosti, iscjeljivao 
i oslobađao ljude.

Tijekom vremena bio sam 
zadivljen time kako Bog radi 
putem darova otkrivenja. To me 
uvijek uzbuđivalo. Nikada nisam 
znao što mogu očekivati. Netko 
me jednom pitao: “Zašto ne 
pozoveš nekoliko ljudi van i ne 
učiniš ovo ili ono...?” Odgovorio 
sam: “Ne mogu ja sam odlučiti 
što ću učiniti, to mora biti Bog!” 
Rijeka mora teći. Otkrio sam da, 
ako stojim blizu Isusa, nastojim 
Ga obožavati i ljubiti, On može 
slobodno slati rijeku koju želi da 
bi blagoslovio narod i izgubljene 
doveo k Sebi.

Stotinu puta Bog je prouzročio 
da se događaju ovakve stvari na 
našim službama. Svih njih se ne 
možemo ni sjetiti, a ne bi sve ni 
stale u ovu knjigu. Bog djeluje. 

Nije to za nekolicinu posebnih 
ljudi, već SVI VJERNICI mogu 
očekivati da te rijeke teku kroz 
njihove živote kako bi se susrele 
s potrebama čovječanstva.

U narednom poglavlju želim 
podijeliti s vama uzbudljiv 
doživljaj, koji se dogodio u 
Južnoj Americi, kada je ova rijeka 
otkrivenja počela teći. Bila je to 
veza s drugom rijekom, rijekom 
drugih jezika. Mnogi su od tih 

darova i pojava povezani i djeluju 
zajedno. Iskustvo o kojemu pišem 
u narednom poglavlju, jedno je 
od najupečatljivijih koje sam 
ikada imao. Vjerujem da će vam 
to pomoći te ćete spoznati kako 
Gospodin djeluje sa svojom 
djecom po Duhu Svetom.

Preuzeto iz knjige “Rijeke žive vode” 
koju možete naručiti na tel./fax:
01/6119-734 ili 01/2911-942

PREDMETI:
- Vjera
- Molitva
- Autoritet vjernika
- Iscjeljenje
- Pravednost
- Inspiracija i autoritet
  Božje Riječi
- Darovi Duha Svetog
- Evangelizacija
- Duh, duša i tijelo
- Povijest crkve
- Darovi službe u
  Tijelu Kristovom
- Krvni savez
- Zdravi odnosi u crkvi
- Duhovni svijet:
  anđeli i demoni

TRAJANJE ŠKOLE:
od 4. veljače do 5. svibnja DNEVNI RASPORED:

16.45-17.45  molitvena škola
18.00-18.30  slavljenje i molitva
18.30-19.15  prvi sat
19.15-19.20  mali odmor
19.20-20.05  drugi sat
20.05-20.15  veliki odmor
20.15-21.00  treći sat

ŠKOLARINA:
Školarina se plaća mjesečno.
Iznos prve rate je 450 kn,
a preostalih 350 kn.

Bij plemenitu bitku vjere,
postigni vječni život u koji si pozvan

i za koji si dao lijepo priznanje
pred mnogim svjedocima!

I. Timoteju 6:12

BIBLIJSKA ŠKOLA 2005.

Znam da trebam biti jak u Gospodinu!
- Ali kako?
Bog ima poziv za mene!
- Ali koji?
Osjećam da mi nedostaju jaki temelji u životu s Isusom.
- Ali kako da ih izgradim?
Ako je Bog dobar, zašto ima toliko zla?
- Kako da ovo objasnim?
Odlučio sam, želim vršiti Božju volju u svom životu!
- Ali koji je moj sljedeći korak?

UČITELJI:
Damir Šićko Alić
Frane Čulina
Željka Rupčić
Tamara Vranić
Robert Starčić
Boris Havel
Brian Moomey
Bernd Koch
i drugi...

Informacije na tel. 01/2911-942
                              01/6119-734
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WOW!

POVIJESNE
ZANIMLJIVOSTI

Uređuje:
Tomislav Vidaković

JESTE LI ZNALI...

...da je car Konstantin, koji 
je 313. godine proglasio 
kršćanstvo dopuštenom 
religijom u Rimskom 
Carstvu, primio krštenje 
u vodi tek na samrti, 337. 
godine? Usprkos tome, 
što ni u privatnom, niti u 
javnom životu nije živio 
uzornim kršćanskim 
životom (npr. naredio je 
pogubljenje svoje žene i 
sina), istočne (pravoslavne) 
Crkve štuju ga kao sveca i 
″trinaestog apostola″! 

 
...da je 325. godine na 
Koncilu u Niceji, između 
ostalog, donesena odredba 
(kanon 20) prema kojoj 
se za vrijeme molitve na 
javnim crkvenim sastancima 
nedjeljom i za uskršnjeg 
vremena MORA STAJATI? 
Iako je taj Koncil imao i 
pozitivnih plodova, nije 
naodmet pripomenuti kako 
ga je sazvao i predsjedao 
mu spomenuti ″sveti″ car 
Konstantin!

...da o kultnom štovanju 
Marije (kao ″Majke Božje″) 
nema jasnih svjedočanstava 
u prvih tristo godina 
kršćanstva? Stvari se naglo 
mijenjaju u 4. stoljeću, a 
posljedicama smo svjedoci 
i mi danas!

ivjeli otac i sin. Otac je 
bio poznati i strastveni 

sakupljač umjetničkih slika. U 
njegovoj zbirci nalazila su se 
platna Rembranta, Moneta i 
Piccassa. Kolekcija je dosezala 
neprocjenljivu vrijednost.

Buknuo je rat. Sin je unovačen. 
Otac je ostao sam kod kuće.

Prolazili su mjeseci. Jednoga 
dana stigla je tužna vijest – sin 
je poginuo, izvlačeći s bojišnice 
ranjenog druga. Otac je bio 
utučen, u dubokoj boli.

Nekoliko mjeseci kasnije 
na vrata je pokucao neznanac. 
Predstavio se kao prijatelj 
starčeva sina, onaj kojemu je 
sin spasio život. Pod pazuhom 
je nosio zamotanu sliku koju je 
sam naslikao. Na slici je bio lik 
poginulog sina. Naslikao ju je po 
sjećanju, najbolje što je znao. Htio 
ju je darovati tužnome ocu. Otac 
je bio duboko ganut. Slika je bila 
djelo amatera, bez neke osobite 
umjetničke vrijednosti. No, starcu 

je postala najdraža. Objesio ju je 
na zid iznad kamina i provodio, 
gledajući je, duge sate.

Onda je starac umro. Iza 
njega je ostalo neprocjenjivo 
bogatstvo.. Pronađena je oporuka 
u kojoj je starac zahtijevao da se 
slike prodaju na javnoj dražbi.

Na dan dražbe okupili su se 
najveći sakupljači umjetnina 
na svijetu. Vladalo je veliko 
uzbuđenje.

Prema želji oporučitelja, prva 
je na dražbu postavljena slika 
pokojnikovog sina. Isklična 
cijena je bila samo sto franaka. 
Nitko nije pokazivao zanimanje 
za tu sliku nepoznatog amatera. 
Voditelj izložbe je snižavao 
cijenu sa sto na deset franaka. 
Konačno se javio kupac. Voditelj 
dražbe je pozvao: «prvi put deset 
franaka! Drugi put deset franaka! 
Treći put deset franaka! Slika 
je prodana. Ovime je dražba 
završena.»

U dvorani je nastao muk. Svi 
su bili zaprepašteni. Voditelj 
je otvorio oporuku pokojnika i 
glasno pročitao: “Tko ima sina, 
dobiva i sve ostalo!”

Autor nepoznat

TKO IMA SINA
DOBIVA I SVE OSTALO

Ž

www.rijeczivota.hr
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VO Izdavač: Kršćanski centar  “Riječ Života”, Zagreb. Glavni i odgovorni urednik: Damir Šićko Alić. Tisak: Dizajn studio 
“RINGEIS”, Zagreb.  Prijava izdavanja ove tiskovine upisana je u Ministarstvu kulture - Sektor informiranja pod 
brojem 1022. Časopis “Karizma” - sjeme probuđenja, život u pobjedi -  oslobođen je plaćanja poreza na promet.
“KARIZMA” JE BESPLATAN ČASOPIS, stoga možete na adresu našeg uredništva poslati vaše podatke (puno ime 
i adresu) i podatke vaših prijatelja za koje znate da bi bili zainteresirani čitatelji. Tiskanje časopisa financira se iz 
dobrovoljnih priloga. Ukoliko želite svojim prilozima pripomoći njegovom izlaženju, molimo vas da svoj dobrovoljni 
prilog pošaljete poštanskom uputnicom  na adresu uredništva.
Adresa uredništva je: KC “Riječ Života “ (Za Karizmu), p.p. 205, 10040 Zagreb-Dubrava, tel. 01/2911-942.

BUREAU DE POSTE
10000 ZAGREB

CROATIE
PORT PAYE

IMPRIMÉ

POŠTARINA
PLAĆENA

U POŠTANSKOM
UREDU 10000

TISKANICA

Kršćanski centar

p.p. 205
10040 Zagreb - Dubrava
tel. 01/2911-942, 6119-734
e-pošta: rijec-zivota@zg.htnet.hr
www.rijeczivota.hr

CIJELU  2005 .  GODINU S  VAMA
GLEDAJTE

SLUŠAJTE

ČITAJTE

NAVRATITE

ZASTANITE

NARUČITE

emisiju “Riječ Života” na:
OTV-u srijedom u 18:00, subotom repriza u 08:30

nadahnute propovijedi na video i audio kazetama i CD izdanjima,
te glazbene kazete i CD-e koje možete naručiti na naše telefone.

Božju Riječ - Bibliju,
kršćanske knjige stranih i naših autora u našem izdanju, te Karizmu -
- časopis za Duhom vođen život.

u Kršćanski centar “Riječ Života”, Av. Dubrava 16, Zagreb, četvrtkom
u 18.00 i nedjeljom u 17:00, te na različite seminare (planirajte već
sada  posjetiti seminar s Ulfom Ekmanom 16.-17. travnja), koncerte i
godišnju konferenciju.
na gradskim trgovima i ulicama diljem Hrvatske gdje ćemo govoriti
ljudima o Isusu jer: “Mudrost glasno izvikuje na ulici, na trgovima diže svoj
glas; propovijeda po bučnim uglovima, na otvorenim gradskim vratima govori
svoje riječi.” (Izreke 1:20)

Katalog naših proizvoda na naš tel. 01/2911-942, 6119-734 ili na
adresu: p.p. 205, 10040 Zagreb - Dubrava ili putem e-maila:
rijec-zivota@zg.htnet.hr


