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U OVOM BROJU:

Jedno od najvažnijih pitanja 
koje si možemo postaviti glasi: 
„Kako ja provodim svoje 
vrijeme? Iskorišćujem li ga ili 
ga “rasipam”?

U mnogim situacijama ne obraćamo 
dovoljno pozornosti na nematerijalne 
blagoslove koje nam je Bog dao. Jedan 
od takvih blagoslova je vrijeme. Ne 
možeš ga ni zaustaviti, ni “smrznuti”, ni 
vratiti. Ili ga iskorištavaš, ili ga gubiš. 
A gubiti vrijeme znači gubiti život. To 
također znači gubiti zdravlje, radost i 
novac.

Bog ima plan za naš živote i službe. 

On točno zna gdje želi da budemo u 
određenim životnim razdobljima. Zbog 
toga nas Pismo potiče da iskorištavamo 
vrijeme. Ako ne iskorištavamo sate i dane 
koji su nam na raspolaganju, zaostajemo 

za ispunjenjem Božje volje za naše i živote 
drugih ljudi kojima bismo mogli biti na 
blagoslov kada bismo vršili Njegovu 
volju. Ne budemo li iskorištavali svoje 
vrijeme na Bogu ugodan način, nećemo 
ostvariti puninu onoga što On želi vidjeti 
u našim životima.

Đavao zna koliko je vrijeme važno i 
zato nam ga đavao neprestano pokušava 
ukrasti. On to čini na različite načine 
– koristeći našu buntovnost, nemarnost, 
loše društvo, napadajući nas bolestima, 
itd.

Kršćani obično ne upadaju u grešne 

aktivnosti koje bi im mogle oduzimati 
vrijeme. Ne, njima vrijeme oduzimaju 
manje važne ili vrijedne stvari i 
aktivnosti. Zbog toga moramo dobro 
paziti kako koristimo svoje vrijeme.

Mnogi žale što nisu bolje iskoristili 
svoje školske ili fakultetske dane. Žao 
im je što nisu više učili ili odabrali neku 
drugu školu.

Ako si učenik ili student, pokušaj 
dobro iskoristiti vrijeme koje ti je na 
raspolaganju! Ionako moraš provoditi 
vrijeme za knjigom, pa gledaj da ti dani 
budu dobro iskorišteni. Ako si poslovan 
čovjek ili radnik, mudro iskorištavaj 
svoje vrijeme kako bi postao uspješniji. 
Ako si kućanica, pokušaj naučiti kako 
možeš još bolje obavljati kućanske 
poslove. Budemo li to činili kao da 
služimo Gospodinu, žetva sigurno neće 
izostati. Odvoji vrijeme za školovanje 
i izobrazbu kako bi postao uspješan u 
svom radu. Jer, prestaneš li sijati, prestat 
ćeš i žeti.

Bog želi da ulažemo u svako područje 
svoga života – u svaku ulogu koju nam je 
dao. Bilo da si nečiji muž ili žena, dijete 
ili roditelj, pokušavaj u tome postati što 
bolji. Iskoristi vrijeme kako bi što više 
naučio i što bolje obavljao svoje zadaće. 
Bog će vidjeti tvoje želje i trud pa će te 
obilno nagraditi.

Mnogi ljudi okrivljuju druge za svoje 
neuspjehe i teške situacije. Premda je 
istina kako drugi ljudi utječu na neka 
područja naših života, ti i ja se moramo 
potruditi da sami što više pridonesemo 
svom uspjehu. Budemo li se usredotočili 
na sebe i svoje usavršavanje, imat ćemo 

Pastor Damir Šićko Alić:
Iskorišćujte vrijeme!
C.S.Lewis: “Teologija”
Isus me oslobodio od 
heroina
Osvrt na knjigu “Biblija?!”

“Prema tome, pomno pazite kako živite! Ne kao ludi, 

nego kao mudri; iskorišćujte vrijeme, jer su ovi dani 

zli! Zato ne budite bezumni, nego uočavajte što je 

volja Gospodnja!” (Efežanima 5:15-17)
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čistu savjest pred Bogom i ljudima. Na 
taj ćemo način ukloniti potencijalne 
uzroke neuspjeha iz svojih života.

Kao što mudro iskorištavamo vrijeme 
za svoj prirodni razvoj i napredak, 
tako trebamo iskorištavati i vrijeme 
namijenjeno duhovnom rastu i napretku. 
Iskorištavaj vrijeme kako bi se vježbao 
u pobožnosti! Proučavaj Božju Riječ 
i moli. Odvajaj vrijeme za slavljenje 
Gospodina i proučavanje duhovne 
literature. Obnavljaj svoj um Riječju 
Božjom i uči napamet biblijske stihove!

Gledaj da se što više družiš s kršćanima. 
Pomaži i služi drugima u skladu sa 
svojim mogućnostima. Možeš im 
služiti u okviru crkvenih aktivnosti, 
ali i izvan njih. Budeš li se zauzimao 
za Kraljevstvo Božje i težio njegovom 
promicanju, Bog će djelovati u tvojim 
situacijama.

Iako se mnogi izgovaraju, tvrdeći 
kako nemaju dovoljno vremena za 
izvršavanje svih svojih obveza, uz 
bolju organizaciju i pristup ti i ja 
možemo biti daleko uspješniji. Pod 
riječju pristup podrazumijevam način 
na koji nešto radimo. Ponekad tijekom 
propovijedi i slavljenja Boga opazim 
kako neki ljudi nezainteresirano 
gledaju oko sebe i ne primaju u srce 
ono u čemu sudjeluju. Zbog toga 
u mnogim crkvama postoje ljudi (i 

službenici i vjernici) koji su spašeni već 
deset ili dvadeset godina, a nalaze se tek 
na prvoj ili drugoj godini kršćanske škole 
zrelosti. Njihovo je znanje i djelovanje 
na početničkoj razini.

Ne budemo li mudro iskorištavali 
svoje živote, tj. vrijeme koje imamo, 
nećemo imati što ostaviti svojoj djeci i 
dolazećem naraštaju.

Naša djeca i ljudi koji nas okružuju bit 
će osiromašeni za sjećanja, misli, radosti, 
pa čak i materijalne blagoslove koje smo 
im mogli dati. Umjesto da imaju bolji 
početak, morat će započinjati tamo gdje 

smo mi stali.
Ljudi koji ne iskorištavaju svoje 

vrijeme imaju prazne žitnice i džepove 
(materijalno i duhovno) pa nemaju što 
dijeliti s drugima.

Svakoga od nas na svršetku našeg 
zemaljskoga puta čeka kruna. Budemo 
li hodali Božjim putovima, mi ćemo je, 
sukladno Njegovom rasporedu za naše 
život, i primiti. Zbog toga svaki vjernik 
i svaki službenik treba iskorištavati 
dane svoga života. Bog želi da svakoga 
dana živimo kao da će Isus sutra doći na 
zemlju. A to podrazumijeva iskrenost i 
poslušnost. Kako bismo to bolje shvatili, 
treba nam biti jasno da vrijeme, koje 
nam je na raspolaganju u ovom životu, 
nije nešto što imamo sami od sebe. 
Naprotiv, radi se o vremenu koje nam je 
Bog kako bismo izvršili Njegovu volju 
na zemlji. On nam ga je dao da bi smo se 
školovali, sazrijevali i ostvarivali Njegov 

Ne budemo li mudro 
iskorištavali svoje živote, tj. 
vrijeme koje imamo, nećemo 
imati što ostaviti svojoj djeci i 
dolazećem naraštaju.
Naša djeca i ljudi koji nas 
okružuju bit će osiromašeni za 
sjećanja, misli, radosti, pa čak 
i materijalne blagoslove koje 
smo im mogli dati. 

K

plan za svoje živote. Želimo li ostvariti 
puninu božanskoga plana, morat ćemo 
se neprestano iskreno preispitivati kako 
bismo uvidjeli jesu li naša uvjerenja 
i djela u skladu s Božjom savršenom 
voljom za naše živote. On želi da sami 
sebe preispitamo i zapitamo se komu 
smo poslušni – sebi, drugim ljudima, 
religioznoj organizaciji ili Njemu?

Gospodin je za one, koji su dosegnuli 
pravu razinu Njegove volje, pripravio 
nešto posebno. Kada se jednoga dana u 
nebu okupimo pred Njim, Božji će anđeli 
po imenu pozvati svaku takvu osobu. 
Tada će svako prozvano Božje dijete, 
jedno za drugim, istupiti iz velikoga 
mnoštva.

Gospodin će im tada reći: “Budući 
da ste bili vjerni u malome, vladajte 
nad dodijeljenim vam dijelovima 
Kraljevstva!”
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BIBLIJSKA ŠKOLA 2006.

Godine 2000. doživjela sam 
novorođenje. Prve tri godine 
svoga kršćanskog života 
pratili su me stalni neuspjesi. 

Promijenila sam dvije vjerske zajednice, 
a nisam imala temelj Božje Riječi u svom 
životu. Mislila sam kako mnogo znam, 
ali sam živjela u idolopoklonstvu. Nisam 
se, doduše, klanjala pred raspelima 

i kipovima, ali sam štovala čovjeka 
– voditelja, “pastora” zajednice u kojoj 
sam bila.

Božju sam Riječ zamijenila ljudskom. 
Vjerovala sam ženi koja je izvrtala i 
zlouporabljivala Riječ Gospodnju. 

Kada sam, opterećena poslovnim 
neuspjesima, osudom i obiteljskim 
problemima, došla u K. C. “Riječ 
Života”, Bog me oslobodio od kontrole i 
manipulacije kojima sam bila izložena u 
crkvi iz koje sam došla. Počeo je rješavati 
moje financijske probleme i uvoditi me 
u blagoslov. Bilo je to sredinom 2003. 
godine

Zbog negativnih iskustava, koje je 
doživio u spomenutoj zajednici, moj je 
sin otišao od Boga. Bio je povrijeđen i 
razočaran. 

Koncem 2004. godine počela sam 
razmišljati o odlasku u Biblijsku školu 
“Riječ Života”. Do tada sam slušala 
samo komentare ljudi koji su pokušavali 
obezvrijediti tu Biblijsku školu. No, 
čvrsto sam vjerovala da Bog želi da ju 
završim.

Odluka, koju sam trebala donijeti, nije 
bila laka. Imala sam brojne poslovne 
obveze i nisam znala kako to uskladiti 
sa svakodnevnim boravkom u Biblijskoj 
školi. Tada sam počela doživljavati 
velike zdravstvene tegobe. Osjećala sam 
se vrlo loše i trpjela sam snažne bolove. 
Liječnici nisu mogli otkriti uzrok moga 
teškog zdravstvenog stanja.

Prepoznavši to kao napade, 
odlučila sam krenuti u Biblijsku 
školu bez obzira na sve! To sam i 
učinila. Tada nisam shvaćala kako 
sam tom odlukom zakoračila u nova 
duhovna iskustva i došla na višu 
razinu odnosa s Duhom Svetim.

U Biblijskoj sam se školi 
preporodila. Doživjela sam istinsko 

obraćenje. Bila je to škola Duha Božjeg. 
Otkrila sam načine molitve o kojima 
prije toga nisam ništa znala. Počela sam 
snažno moliti za svog sina. U srcu mi 
se raspirila vjera pa sam ušla u bliskiji 
odnos s  Isusom Kristom. Dobila sam 
mnoge bitke u molitvi. Jedna od njih 
bila je i povratak mog sina Bogu.

Naime, čim sam krenula u Biblijsku 
školu, Božje se djelovanje počelo 
snažno očitovati u životu moga sina. On 
je uskoro obnovio svoj odnos s Isusom i 
došao u našu crkvu. Bog je učinio čudo 
u njegovom životu!

Moja je vjera rasla i jačala pa su se 
plodovi počeli pojavljivati na svakom 
području moga života.

U Biblijskoj sam školi otkrila tko sam 
u Kristu i primila učenje o autoritetu 
vjernika koje me silno promijenilo.

Tek sam tada shvatila da sam živjela 
u grijehu idolopoklonstva te gradila svoj 
kršćanski život na tankom i plitkom 
temelju.

Slušajući biblijska učenja, primala 
sam snagu i otkrivenja. Bog je postavio 
pravi temelj u mom životu – temelj svoje 
Riječi. Tako sam Mu zahvalna na tome!

Boravak u Biblijskoj školi promijenio 
mi je život i dao mi širinu koju prije 
nisam imala. Sada znam Božju volju 
za svoj život pa mogu graditi svoju 
budućnost na čvrstom temelju.

Senka Ninković

Pokazat ću vam komu je sličan svaki onaj koji dođe k meni, sluša 

riječi moje i vrši ih. Sličan je graditelju kuće koji iskopa duboko 

te postavi temelj na litici. Nastane poplava, potok nahrupi na tu 

kuću, ALI JE NE MOŽE POKRENUTI, jer je dobro sagrađena.

(Luka 6:47,48)

Senka Ninković: Otkrila sam 
načine molitve o kojima prije toga 
nisam ništa znala.

Biblijska škola:
gradnja temelja na čvrstoj stijeni

K

Vrijeme je za upis!
Sve informacije na telefon:

01/2911-942
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ESEJ

Svi su me molili da Vam ne kažem 
ono što ću sada reći. “Običan 
čitatelj ne želi teologiju – on želi 

samo jasnu, praktičnu vjeru”, govorili 
su. No, odbacio sam njihove savjete. 
Ne držim, naime, da je običan čitatelj 
tako budalast. Riječ teologija znači 
“znanost o Bogu”, a ja smatram kako 
svaka osoba, koja razmišlja o Bogu, želi 
imati najjasniju i najtočniju predodžbu 
o Njemu koju može dobiti. Pa, niste 
djeca! Zašto bi se, onda, ophodili 
prema vama kao prema djeci?!
 Ja, doduše, donekle shvaćam 
zašto je nekim ljudima teologija tako 
odbojna. Jednom sam prigodom držao 
predavanje pilotima Britanskoga 
kraljevskog zrakoplovstva. Sjećam se 
kako je jedan stari, prekaljeni časnik 
ustao i rekao: “Nemam vam ja nikakve 
koristi od te cijele priče! No, želim 
da znate: i ja sam vjernik. Znam da 
ima Boga. Osjetio sam Ga tamo u 
pustinji. Velika je to tajna! I baš zato 
ne vjerujem svim tim vašim slatkim 
malim dogmama i “formulama” koje 
ste izmislili o Njemu. Svakome, tko 
je doživio “ono pravo”, one izgledaju 
tako otrcano, maleno i nestvarno!”
 U neku se ruku slažem s tim 
čovjekom. On je u pustinji vjerojatno 
doživio Boga u jednom posebnom 
iskustvu. Kada je nakon toga upro 
pogled u kršćansko Vjerovanje, mislim 
da se okrenuo od nečega stvarnog 
prema nečemu što je manje stvarno. 
To je kao kada s obale mora promatraš 
Atlantski ocean pa odeš u svoju sobu 
i tamo se zagledaš u zemljovid na 
kojem pokušaš “promatrati” to isto 
vodeno prostranstvo. Time se okrećeš 
od stvarnosti prema nečemu što je 
manje stvarno – od pravih valova 
prema komadu papira. U tome i jest 
stvar! Zemljovid niti nije ništa drugo, 
do komad papira. No, tu moram 
naglasiti dvije vrlo važne činjenice. 
Kao prvo, on se temelji na otkrićima 
i spoznajama stotina tisuća ljudi koji 

su plovili Atlantikom. To znači da iza 
njega stoje brojna ljuska iskustva koja 
su jednako stvarna kao i tvoje iskustvo 
promatranja valova s obale. Razlika je 
u tome što se tvoje iskustvo svodi na 
jedan letimičan pogled prema moru, 
dok zemljovid u sebi sadrži mnoštvo 
različitih iskustava mnogih ljudi. 
Kao drugo, sjeti se kako ne možeš 
nikamo putovati bez zemljovida! Dok 
te šetnje plažom budu ispunjavale 
zadovoljstvom, promatranje morske 
pučine bit će ti daleko ugodnije 
od proučavanja zemljovida. No, 
ako odlučiš otputovati u Ameriku, 
zemljovid će ti koristiti mnogo više, 
nego li mnoštvo šetnji prekrasnim 
plažama.
 Teologija je poput zemljovida. 
Ako se “zakopamo” u učenja, 
razmišljanja i razgovore o kršćanskim 
doktrinama, oni nam postaju manje 
stvarni i uzbudljivi od iskustva koje 
je moj prijatelj doživio u pustinji. 
Doktrine nisu Bog, već, da tako kažem, 
neka vrsta zemljovida. No, kao što sam 
već rekao, taj se zemljovid temelji na 
iskustvima mnoštva ljudi koji su bili 
u doticaju s Bogom. U usporedbi s 
tim iskustvima, svi pobožni osjećaji i 
oduševljenja do kojih dolazimo “nekim 
svojim putovima,” često su priprosti i 
zbrkani. I što je najvažnije: želiš li stići 
do nekog udaljenijeg odredišta, moraš 
imati zemljovid.
 Vidiš, iskustvo, koje je onaj 
čovjek doživio u pustinji, vjerojatno 
je bilo vrlo stvarno i uzbudljivo, ali iz 
toga ne proizlazi baš ništa. To iskustvo 
nikamo ne vodi niti se na temelju njega 
može išta učiniti. To su samo osjećaji 
bez djela – kao promatranje valova 
s plaže. A upravo je to razlog zbog 
kojega mutna, nejasna religija – svi ti 
“doživljaji Boga u prirodi” – izgledaju 
tako primamljivo. No, želiš li doći na 
drugu stranu Atlantika, znaj kako to 
nećeš postići promatranjem morske 
površine. Isto vrijedi i kada je riječ o 

vječnom životu. Nitko ne prima život 
vječni doživljavajući Božju prisutnost 
u cvijeću ili glazbi. S druge strane, 
nitko, tko se ne uputi do obale i otisne 
na pučinu, neće nikamo stići, bez 
obzira na to koliko je proučavao razne 
zemljovide. No, otisneš li se na pučinu 
bez zemljovida, tvoja plovidba neće 
biti sigurna.
 Drugim riječima, teologija 
je praktična – osobito u današnje 
vrijeme. U davna vremena, kada su 
ljudi bili slabije obrazovani i kada 
nije bilo javnih rasprava, možda je 
i bilo moguće “snaći se” na temelju 
nekoliko jednostavnih predodžbi o 
Bogu. No, to više nije tako. Danas svi 
čitamo i slušamo raznovrsne rasprave. 
Ne kažem da ljudi, koji ne poznaju 
teologiju, nemaju nikakvu predodžbu 
o Bogu. Naprotiv, želim reći kako oni 
mogu imati mnoge pogrešne predodžbe 
– loše, zbrkane, nesređene i zastarjele. 
Mnoštvo predodžbi o Bogu, koje ljudi 
danas nazivaju novima i suvremenima, 
zapravo su predodžbe koje su kršćanski 
teolozi razmotrili i odbacili prije mnogo 
stoljeća. Vjerovanje u popularne 
religijske koncepte moderne Europe 
nije ništa drugo, do nazadovanje. To je 
kao da vjeruješ kako je zemlja ravna 
ploča.
 Kada bismo saželi tu modernu 
popularnu predodžbu o kršćanstvu u 
nekoliko riječi, ne bi li se ona svela na 
izjavu koja glasi nekako ovako: “Isus 
Krist je bio veliki učitelj moralnosti i 
kada bismo poslušali Njegove savjete, 
mogli bismo uspostaviti pravedniji 
društveni poredak i izbjeći nove 
ratove”? To je, doduše, istina. No, 
takva nam izjava ne iznosi potpunu 
istinu o Isusu. U njoj se ignorira 
najvažniji aspekt Isusove poruke i zato 
nema nikakvu praktičnu važnost za 
naše živote.
 Istina je da bismo, prihvaćajući 
Kristove savjete, mogli živjeti u 
daleko sretnijem svijetu. No, za život 

TEOLOGIJA
C. S. Lewis
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 ...da su hrvatski protestanti 
imali svoje tiskare? Iako je 
nekoliko (uglavnom manjih i do 
sada izgubljenih) protestantskih 
djela tiskano u manjim putujućim 
tiskarama, najviše je hrvatskih 
protestantskih djela (oko trideset) 
tiskano u tiskari Biblijskog zavoda 
u gradiću Urachu kraj Tűbingena u 
Njemačkoj u razdoblju 1560.−1565. 
godine. Budući da se rimokatolička 
Inkvizicija sustavno borila protiv 
protestantizma i uništavala 
sve protestantske spise koje bi 
zaplijenila, hrvatski protestanti su se 
u svom književnom i prevodilačkom 
stvaralaštvu morali oslanjati na 
rad malih putujućih tiskara i to na 
posjedima rijetkih njima naklonjenih 
velikaša (kao npr. obitelji Zrinski) 
u Hrvatskoj ili su pak emigrirali u 
protestantske dijelove Njemačke 
i odande radili na evangeliziranju 
svojih zemljaka (i drugih) pisanom 
riječju (i drukčije).

 ...da je spomenuta hrvatska 
tiskara u Urachu bila jedinstvena 
u svoje vrijeme? Npr. hrvatska su 
izdanja (dijelova, a možda i cijele 
[nije još potvrđeno]) Biblije na 
glagoljici, ćirilici i latinici zapravo 
prva izdanja te knjige na svijetu na 
više pisama jednog te istog jezika! 
Također, budući da se nigdje do 
tada u Europi nije osmišljavao tisak 
Biblije i drugih važnih kršćanskih 
knjiga (npr. katekizama) s ciljem 
besplatnog širenja među razne narode 
i po raznim zemljama (a razmišljalo 
se i o prevođenju Biblije na talijanski, 
litavski, turski itd.), naš se Biblijski 
zavod s pravom može smatrati 
pretečom današnjih biblijskih 
društava! 

 ...da su se hrvatske 
protestantske knjige iz spomenute 
tiskare u Urachu, zbog djelovanja 
Inkvizicije, krijumčarile u bačvama 
na trgovačkim brodovima koji su 
plovili Dunavom?

Tomislav Vidaković

JESTE LI ZNALI...
u sretnijem svijetu čak ne moramo 
poslušati Isusa. Poslušamo li one dobre 
savjete Platona, Aristotela ili Konfucija, 
bit će nam znatno bolje, nego što nam 
je danas. Pa što onda? Ionako nikada 
nismo slijedili savjete velikih učitelja! 
Zašto vjerovati da ćemo to sada 
činiti? Zbog čega mislimo kako ćemo 
lakše slijediti Krista, nego li nekoga 
drugog? Zar zato što je On najbolji 
učitelj moralnosti, daleko ispred svih 
ovih navedenih? Pa, to samo umanjuje 
vjerojatnost da ćemo Ga slijediti! Ako 
ne uspijevamo primijeniti jednostavnu 
pouku dobronamjernih filozofa, 
zar vjerujemo kako ćemo shvatiti i 
primijeniti Isusovu poruku koja je 
mnogo složenija? Ako je kršćanstvo 
samo još jedna zbirka dobrih savjeta, 
onda ono niti nema mnogo smisla. U 
posljednjih četiri tisuće godina dobrih 
nam savjeta nije nedostajalo! Dobar 
savjet više ili manje neće izmijeniti 
našu situaciju.
 No, ako obratiš pozornost na 
stvarni kršćanski tekst – u prvom redu 
na Bibliju, vidjet ćeš kako on govori 
o nečemu što se potpuno razlikuje od 
tih modernih, popularnih religijskih 
koncepata. U Bibliji piše da je Krist 
Božji Sin. Pismo nam govori kako će 
svi, koji povjeruju u Krista, postati 
Božja djeca. Ono nas također uči da 
nas je Njegova smrt spasila od grijeha 
koje smo počinili.
 Neki ljudi prigovaraju kako 
su te tvrdnje preteške. No, to je samo 
loš izgovor onih koji odbijaju prisnije 
upoznati Krista. Kršćanstvo nas uči 
o jednom drugom svijetu, o nečemu 
što je izvan stvarnosti koju možemo 
dotaknuti, čuti i vidjeti. Možda smatraš 
kako sve to nije istinito i kako ne 
postoji. No, ako jest istinito i ako zbilja 
postoji, onda je ono, što kršćanstvo 
uči, teško baš zbog toga što zadire u 
stvarnost duhovnoga svijeta – područja 
koje nije dostupno našim prirodnim 
osjetilima. 
 Ono što najviše zapanjuje 
ljude, koji Krista ne poznaju osobno, 
upravo je tvrdnja kako svaka osoba, 
koja Ga pozove u svoje srce, postaje 
dijete Božje. “Nismo li već svi mi već 
sada djeca Božja?” pitaju se. “Nije 
li Božje očinstvo jedna od glavnih 
kršćanskih misli?” Jest, ali samo u 

određenom smislu – dakle, uvjetno 
rečeno. Bog nas je stvorio, ljubi nas i 
brine za nas, pa nam je, u tom smislu, 
poput oca. No, kada Biblija govori o 
tome kako “postajemo” djeca Božja, 
tu se očigledno radi o nečem drugom. 
Prihvaćanje Isusove otkupljujuće žrtve, 
Njegovog uskrsnuća, koje se dogodilo 
radi našega opravdanja, i naš ulazak 
u sinovski odnos s Bogom, nešto je 
sasvim drugo, nego li prihvaćanje 
činjenice da nas je Bog stvorio. To 
sinovstvo i novorođenje primamo 
vjerom u temeljne poruke Evanđelja. 
A to nas vodi u srž teologije.

Preveo i prilagodio: Boris Havel

U VARAŽDINU 
ZAPOČET NOVI RAD

Krajem listopada u Varaždinu je 
održana prva evangelizacija te 
je time i javno obilježen početak 
rada misijske postaje Varaždin. 
Seminar je trajao dva dana, a 
vodio ga je apostol Šićko, autor 
i voditelj poznate emisije “Riječ 
Života”, koja se na Varaždinskoj 
televiziji emitira već godinu dana. 
Snažno i beskompromisno 
propovijedao je Božju Riječ 
uz česte manifestacije Božje 
sile, te su mnogi nazočni bili 
spašeni, dotaknuti silom Duha 
Svetoga i iscijeljeni. Kao voditelj 
započetog rada u Varaždinu, 
svjedok sam da kad Bog otvori 
vrata, nitko ih više ne može 
zatvoriti! Posjeti nas i ti u 
centru grada u Aninoj br. 16 
subotom od 17.00 sati i budi 
aktivan dio onoga što je Bog 
započeo u Varaždinu!

Danijel Fištrek

K
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Odrasla sam u 
ateističkoj obitelji 
u kojoj se znanje 

cijenilo više, nego li 
duhovne vrijednosti. Već 
u osnovnoj školi okrenula 
sam se alkoholu i drogama. 
Premda sam bila odlična 
učenica, osjećala sam se 
nesigurno i bezvrijedno. U 
srednjoj sam školi, nakon 
marihuane i LSD-a, došla 
u doticaj s heroinom te 
postala ovisnica, a da to 
gotovo nitko nije znao.

Povjerila sam se samo jednoj prijateljici. 
Išla sam u Školu za primijenjenu 
umjetnost i dizajn, odsjek slikarstva. 
Pokušavala sam pronaći svoje ispunjenje 
u umjetnosti, ali ga tamo nisam našla. 
Svaki put, kada bih uzela drogu, osjećala 
sam se odvojeno i zaštićeno od stvarnosti 
koju sam doživljavala kao nešto prijeteće 
in nepodnošljivo. Kada sam prvi put 
dobila žuticu, završila sam u bolnici i 
moja je tajna bila otkrivena. Ubrzo sam 
opet bila na ulici, na heroinu i na mukama. 
Više nisam bila sposobna pohađati školu 
niti izvršavati školske obveze. Dane sam 
provodila drogirajući se. U više sam 
navrata odlazila na bolničko liječenje, 
i to uvijek na inzistiranje roditelja 
koji nisu znali kako mi mogu pomoći. 
Problem je bio u tome što ja nisam željela 
primiti pomoć. Željela sam pobjeći od 
stvarnosti, a heroin mi je u tome donekle 
„pomagao“.

Nakon nekoliko neuspješnih liječenja 
dobila sam metadonsku terapiju i malo 
„usporila tempo“. Fizički sam i psihički 
potpuno propala. Nisam znala ni koji je 
mjesec niti koji je dan u tjednu. Nisam 
imala nikakve moralne vrijednost i 
mnogo sam se puta našla na rubu smrti. 
Ostavila sam školu i živjela samo za 
drogu. Nisam imala nikoga tko bi me 

SVJEDOČANSTVO

saslušao niti sam vjerovala da ću ikada 
imati pravog prijatelja. Nije mi bilo važno 
hoću li živjeti ili već sutra umrijeti jer 
nisam vidjela smisao ni svrhu ostajanja 
na životu.

Godine 1989. posjetila me moja 
susjeda koja je bila kršćanka nekih 6 
mjeseci. Bila je vrlo strpljiva i uporna pa 

sam, nakon mnogih ohrabrujućih 
razgovora s njom, pristala otići na 
kršćansku službu.

Na toj sam službi čula poruku 
spasenja. Čula sam da je Isus Krist 
umro za moje grijehe i uskrsnuo za 
moje opravdanje. Čula sam poruku 
Evanđelja i doživjela doticaj Božje 
ljubavi. Ništa mi više nije trebalo. 
Predala sam Mu svoj život i u 
mom se srcu dogodilo čudo. Više 
nisam bila sama! Znala sam da će se sve 
promijenit i prvi sam put u životu imala 
sam razlog da živim.

Okolina i obitelj isprva nisu vjerovali 
u realnost mog susreta s Isusom, ali se 
ubrzo sve promijenilo. Odlučila sam još 
jednom otići na liječenje. „Skidanje“ s 
droge ovoga puta bilo je drugačije. Ne 
mogu to objasniti, ali sam imala osjećaj 
kao da sam zamotana u neko pokrivalo 

koje je onemogućavalo boli da se u 
potpuno očituje u mom tijelu. Samo bih 
tako to mogla opisati. Nakon desetak 
mjeseci odvikavanja bila sam „čista“. 
Tada me nazvala profesorica iz srednje 
škole i rekla mi kako stalno sanja isti san 
u kojem joj netko govori kako mi treba 
pomoći da završim školu. Dogodilo se 

čudo: iz škole su me pozvali 
na razgovor i nakon nekoliko 
tjedana ja sam na čudesan 
način položila sve predmete 
koje sam dugovala, a bilo 
ih je mnogo. Ponosno sam 
maturirala s tadašnjom 
generacijom slikara.

Nakon toga upisala sam 
fakultet, diplomirala i postala 
profesorica engleskog i 
ruskog jezika. Bog me vodio 
korak po korak. Godine 
1993. došla sam u K. C. 
„Riječ Života“. To je bila 
prekretnica u mom životu. 
Tek sam tu dobila čvrste 
duhovne temelje. Završila 
sam Biblijsku školu i postala 
svjesna Božjeg poziva u 
svom životu. Počela sam 

živjeti na temelju Riječi Božje i služiti 
Isusu na nove načine.

Tu sam upoznala i svog supruga. 
Danas imamo troje prekrasne djece i 
dobre prijatelje. Ja služim kao učitelj 
Riječi Božje. Gospodin nam je zaista 
iskazao veliku milost. Upoznala sam 
Ga kao Onoga koji pretvara bezizlazne 
situacije u pobjede i daje slobodu onima 
koji Mu vjeruju.

Tamara Vranić

Isus me oslobodio od heroina!

Dakle, ako je tko u Kristu, 
on je novi stvor; staro 

je nestalo, novo je, evo, 
nastalo.

(2. Korinćanima 5:17)
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NOVA KNJIGA

Biblija – knjiga 
koja je prevedena na 
više jezika i promijenila 

više života no ikoja druga. Je li se 
promijenila otkad je napisana i je li 
uistinu Bogom nadahnuta? Zbog čega 
vjerujemo u ono što piše u Bibliji? 
Kako čitati i tumačiti Bibliju?

Odgovore na ova i mnoga druga 
pitanja pronaći ćeš u knjizi pastora 
Damira Šićka Alića “Biblija?!”. 
Kada sam prvi put uzela ovu knjigu 
u ruke, obuzela me želja da ju odmah 
pročitam. I doista, ova je knjiga 
napisana na vrlo zanimljiv način, lako 
se čita i pritom proširuje duhovne 
poglede u odnosu na Bibliju.

Ovakvo sustavno i jasno učenje 
o Bibliji do sada je bilo dostupno 
studentima Biblijske škole i zato 
me vrlo raduje što je ono putem 
ove knjige postalo dostupno svima. 

Znanje o Bibliji 
definitivno je 
potrebno ljudima u 
našoj zemlji.

U Hrvatskoj 
danas mnogi ljudi 
kažu da su vjernici, 
kršćani, no nikada 
nisu pročitali Bibliju 
ili barem Novi 
Zavjet. Na žalost, ima 
i ljudi koji završavaju 
teološke studije bez 
da su pročitali cijelu 
Bibliju. Pa ipak, Biblija 
je osnova kršćanskoga 
vjerovanja. Kako možeš 
biti vjernik ako ju nikada 
nisi pročitao?

Da je htio, Bog je 
mogao ostati u tajnosti 
i ne objaviti se ljudima. 
Međutim, On se ljudima 
objavio i prenio im svoju 
poruku zapisavši je u ovu 
jedinstvenu knjigu. Bog je 

kroz stoljeća nadahnjivao proroke i 
apostole da pisanim putem prenesu 
Njegovu poruku svijetu. Koristio 
je nesavršene ljude da savršeno 
prenesu Njegovu Riječ.

Biblija je izravno nadahnuta 
Duhom Svetim i ima vrhovni 
autoritet. Pogrešno je u rang s 
Biblijom ili iznad nje staviti neku 
drugu knjigu ili ljudsku predaju. 

Mnogi se ljudi u svojim 
vjerovanjima pozivaju na crkvenu 
tradiciju, ne znajući da postoji i 
druga, apostolska tradicija, koja je 
zapisana u Bibliji i koja je starija; 
koju je nadahnuo Bog i koja ima 
vrhovni autoritet. Crkvena tradicija 
nepisana u Bibliji sadrži prakse i 
vjerovanja koje su ljudi nadodali 
kršćanstvu u četvrtom i kasnijim 
stoljećima, a na koja je Biblija ranije 

upozoravala kao na krivovjerja.
Rimokatolička je crkva u 16. stoljeću 

u Bibliju uvrstila apokrifne knjige 
koje ne priznaju ni Židovi ni ijedna 
druga kršćanska denominacija. Isus 
i apostoli ih nikada nisu citirali. Niz 
drugih činjenica upućuje na to da one 
nisu biblijske knjige. One se nalaze 
jedino u rimokatoličkim izdanjima 
Biblije.

Apostoli Pavao, Petar i drugi 
vjerovali su u Bibliju kao u Božju 
Riječ kojoj trebamo dopustiti da nas 
pouči, duhovno hrani, odgaja i mijenja 
dok ne postanemo nalik Kristu. Isus 
je sebe izjednačio s Božjom pisanom 
Riječi, vjerovao u nju i često je 
citirao.

Biblija je proročka knjiga. Biblijski 
znanstvenici kažu da ona sadrži oko 
dvije i pol tisuće proročanstava. Oko 
dvije tisuće njih već je ispunjeno s 
nevjerojatnom preciznošću.

Zanimljivo je da je Biblija stoljećima 
ranije govorila o stvarima koje je 
znanost naknadno otkrila, poput 
činjenice da je Zemlja okrugla. 

Ovo su tek neke natuknice o temama 
koje u svojoj knjizi obrađuje pastor 
Šićko. Ova je knjiga vrlo čitljiva i 
vjerujem da će otvoriti oči spašenima 
i nespašenima u pogledu Biblije. Ona 
će zasigurno pomoći onima koji se 
kolebaju između toga bi li vjerovali 
u Božju pisanu Riječ ili ne. Bit će 
odlično štivo i za one koji ne vjeruju 
u božansko nadahnuće Biblije. Stoga 
preporučam da ju osobno pročitaš, 
kao i da ju daruješ drugima!

Željka Rupčić

Osvrt na knjigu pastora Damira Šićka Alića

Biblija?!
Narudžbe na telefon:

01/6119-734
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p.p. 205
10040 Zagreb - Dubrava
tel. 01/2911-942, 6119-734
e-pošta: rijec-zivota@zg.htnet.hr
www.rijeczivota.hr
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brojem 1022. Časopis “Karizma” - sjeme probuđenja, život u pobjedi -  oslobođen je plaćanja poreza na promet.
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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 
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BUREAU DE 
POSTE

10000 ZAGREB
CROATIE

IMPRIMÉ

POŠTARINA 
PLAĆENA 

U POŠTANSKOM 
UREDU 10000

TISKANICA

Vrijeme je za upis!
Sve informacije na telefon:

01/2911-942

Želiš čvrste temelje u životu s Isusom? 
Želiš znati Božji plan za tvoj život?

Želiš biti jak u Gospodinu?
Imaš pitanja o Bogu, vjeri i nevjeri
na koja još nisi našao odgovor?

Ako je tvoj odgovor na ova pitanja 
pozitivan, onda je

Biblijska škola 2006.

za tebe!

O čemu biste 
željeli čitati 
u Karizmi? 
Što mislite o 
tekstovima koje 
objavljujemo? 
Javite nam! 
Prijedloge 
pošaljite 
e-poštom, 
na adresu 
uredništva, ili 
ih ostavite u 
knjižari.


