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Raspored proučavanja

Ž

elim ti zahvaliti što si odabrao proučavanje Living Life From A
New Source (Živjeti život iz novog izvora). Prije nego započneš,
vjerujem da bi bilo korisno dati ti raspored proučavanja. Proučavanje sadrži šest lekcija, a svaka lekcija ima pet dnevnih čitanja (Prvi
dan, Drugi dan, itd...). Ako se susrećete svakodnevno cijeli tjedan to će
vam dati sedam dana da završite petodnevno čitanje. Kroz svaku lekciju
ima Pitanja, navoda iz Pisma za meditaciju i dio za Uključivanje Boga.
Pitanja
Pitanja su uglavnom osmišljena da možeš usporediti ono što vjeruješ s
istinom koju si upravo pročitao. Ta su pitanja ključna da razotkriješ bilo
kakva lažna vjerovanja koja možda imaš.
Meditacije iz Pisma
Neki se ljudi muče riječju „meditacija“ zbog njenih newageovskih konotacija. Međutim, to je biblijska riječ koje se ne trebamo bojati. Ključna
je stvar u tome što i o Kome mi meditiramo. Fokus naše meditacije bit će
Bog i Njegova istina. Moja definicija riječi „meditirati“ za ovo proučavanje je razmišljati o istinama koje čitaš.
Uključivanje Boga
„Uključivanje Boga“ je najvažniji dio ovih proučavanja. Ovaj je dio
osmišljen za tebe da tražiš Duha Svetog da ti dâ osobno otkrivenje, razumijevanje i primjenu onog što si upravo pročitao. To je osobito ključno kad
dolaziš do istina koje su u suprotnosti s onim što vjeruješ. (Ako ne tražimo
Boga da nam otkrije svoju istinu, tada se nikada nećemo maknuti od lažnih
vjerovanja u koja možda vjerujemo.) I zato budi siguran i uzmi vremena
da uključiš Boga dok prolaziš kroz ovo proučavanje.
Otkrivenje
Budući da ću kroz proučavanje koristiti riječ „otkrivenje“ želim definirati što mislim kad koristim tu riječ. „Otkrivenje“ jednostavno znači
da Bog nadnaravno uzima svoju istinu i čini je osobnom za tebe i tvoje
6

životne situacije. Otkrivenje te vodi od intelektualnog razumijevanja do
duhovnog razumijevanja Božje istine.

Ključna istina
Molim te da pamtiš ovu ključnu istinu dok prolaziš kroz ovo proučavanje:

Ti ne možeš živjeti iznad onoga što vjeruješ.
Ako je ono što vjeruješ laž, tada ćeš tako i živjeti.
To je ključno jer ono što vjeruješ utječe na ono što misliš, na tvoje ponašanje i odabire koje činiš. I zato je jedan od Božjih predmeta kroz ovo
proučavanje otkrivanje tvojih lažnih vjerovanja, obnova tvojeg uma i oslobođenje prema Ivanu 8,32. I zato je moja molitva za tebe da tražiš Njega
kroz ovo proučavanje da te On oslobodi od tvojih lažnih vjerovanja i neprijateljskih djelovanja koja ta lažna vjerovanja stvaraju u tvojem životu.
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Prva lekcija
Kakva je razlika između živjeti „kršćanski“
život nasuprot živjeti „pravi kršćanski“ život?
PRVI DAN
Uvod
Prije nego započnemo, osjećam da je važno za tebe da znaš da istine
koje ću dijeliti nisu samo teološke istine za mene, već su to istine koje
nastavljaju preobražavati moje razmišljanje, moje osjećaje, moja vjerovanja, moje ponašanje, i odabire koje donosim. Dok sam služio stotinama
kršćana, svjedočio sam kako ih Bog oslobađa tim istinama. Ja vjerujem da
je to nešto što ti također želiš za svoj život. Dobra vijest je ta preobrazba i
obećanje Božje za svakog kršćanina.
Pregled prve lekcije
•
•
•
•
•

Razumijevanje između živjeti „kršćanski“ život nasuprot živjeti
„Pravi“ kršćanski život
Vidjeti Božju istinu o značenju „Pravog“ života
Što znači da je Bog naš izvor
Naučiti o strani GRIJEHA i strani ŽIVOTA križa
Razumijevanje kako će Bog preobraziti naše živote kad živimo iz
Njega kao našeg Izvora

Život nasuprot „Pravog“ života
Naslov ove lekcije je pitanje jer je ono ključno da upoznamo razliku
između života „kršćanskim životom“ nasuprot života „pravim kršćanskim
životom“. Zašto? Zato što će jedan život voditi do ispunjenja Božjih obećanja u pobjedi, slobodi i preobrazbi, dok će drugi voditi u još više poraza,
više ropstva i bez promjena u životu. Volio bih ispričati svoju osobnu priču
da objasnim razliku između života i pravog života.
Živio sam kršćanski život trideset godina
Prije nego započnem priču, dopustite da definiram kršćanski život.
Kršćanski život: Ono što su me podučavali da trebam ČINITI s Božjom
pomoći da ŽIVIM kršćanski život i da budem ugodan i prihvaćen od
Boga i od drugih.

8

Postao sam kršćanin kad sam imao osamnaest godina, ali nisam to uzimao previše ozbiljno sve dok nisam navršio dvadeset dvije. U tom sam se
trenutku pitao, „Što moram činiti da živim kršćanskim životom?“ Postavio
sam to pitanje jer je sve što sam u životu radio bilo ono što sam naučio
i zatim tako i činio. Stoga, ja sam mislio da je to „nauči i čini“ mentalno
primjenjivo na kršćanski život. Čini li se moje pitanje tebi logičnim?
Ovdje su neki odgovori na moja pitanja koje su mi dali drugi kršćani:
1. „Bilo mi je rečeno da ono što naučim iz Biblije uzmem, izađem u svijet
i pokušam to učiniti.“
2. „Bilo mi je rečeno da trebam pokušati prestati griješiti.“
3. „Bilo mi je rečeno da pokušam držati Božje uredbe i zapovijedi.“
4. „Ovisilo je o meni da se uz Božju pomoć pokušam promijeniti.“
5. „Trebam pokušati postati pravedniji.“
6. „Trebam pokušati promijeniti moje tjelesno ponašanje u pobožno ponašanje.“
7. „Mogu dobiti slobodu i pobjedu ako se dovoljno potrudim.“
Ja sam vjerovao da ako te stvari mogu postići uz Božju pomoć, da ću
biti „uspješan“ kršćanin i da ću biti ugodan Bogu i drugima. Usput budi
rečeno, jesi li primijetio riječ „pokušati“ u svakom od ovih primjera?
Pitanje: Je li i tebi bilo rečeno da činiš neke od ovih stvari u svom kršćanskom životu?
Budući da sam bio tip čovjeka koji je pokušavao živjeti kršćanskim
životom, ja sam se kao kršćanin silno trudio trideset godina sve to postići.
Problem je bio u tome što sam se više trudio, stvari su postajale sve gore
i gore. Umjesto da iskusim slobodu, pobjedu i preobrazbu koju Bog obećava, ja sam bio sve više frustriran mojim kršćanskim hodom jer se činilo
da se ništa ne mijenja. Sve sam se više osjećao kao gubitnik jer ja nisam
mogao učiniti ono što su mi svi govorili da trebam učiniti. Dodatno tome,
imao sam neke vrlo osobne borbe kojih sam se želio osloboditi.
Moje osobne borbe
U tom periodu od 30 godina imao sam velike unutarnje borbe s neadekvatnošću, strahom, srdžbom i bezvrijednošću. Te su borbe bile toliko
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snažne u mojem životu da su postale poput „diktatora“ u meni upravljajući
mojim osjećajima i odabirima. Istina je da sam ja želio biti slobodan od
robovanja tim borbama. Na kraju krajeva, to je obećanje iz Ivana 8,32.
„...upoznat ćete istinu, a istina će vas OSLOBODITI.“
Ovdje mi je ponovo bilo rečeno da ako se potrudim dovoljno uz Božju
pomoć da se mogu osloboditi. Koliko god sam se trudio, ja se nikako nisam mogao osloboditi osjećaja i vjerovanja straha, srdžbe, neadekvatnosti
i bezvrijednosti. U stvari, ti su osjećaji postali još gori. Nakon što sam
pokušavao nekoliko godina osloboditi se od tih borbi, došao sam do zaključka da sve što činim ne djeluje (i da nikada neće djelovati).
Da budem iskren, negdje na tom putu od trideset godina, ja sam odustao
od kršćanskog života jer me on nije mijenjao, nije ispunio moja očekivanja i nije ispunjavao obećanja slobode i pobjede. Osjećao sam da me Bog
iznevjerio i da sam ostao sam. Bio sam jadniji nego kad sam bio spašen. U
stvari, bio sam toliko depresivan da sam razmišljao o samoubojstvu.
Je li to bio izobilan život koji je Bog nakanio za mene da živim sve ove
godine? Što sam radio pogrešno? Je li postojala neka ključna istina koja mi
je promakla u razumijevanju mojeg kršćanskog života?
Kako je s tobom? Jesi li i ti bio podučavan nekim stvarima kojima sam
ja bio podučavan i pokušao si ih izvesti u svom životu? Ako je tako, imam
nekoliko pitanja za tebe:
•
•
•
•

Boriš li se s iskustvom trajne pobjede u svom kršćanskom hodu?
Postoji li neki oblik grijeha kojeg se ne možeš osloboditi?
Postoji li neko grješno ponašanje ili stav koji želiš promijeniti ali
čini se da to ne možeš bez obzira koliko se trudio?
Vjeruješ li da nešto nedostaje ili da postoji nešto više što želiš u
tvojem kršćanskom životu?

Ako si odgovorio sa „Da“ na jedno ili više ovih pitanja moguće je da si
poput mene živio kršćanski život. Istina je da život „kršćanskim životom“
nikada neće dovesti do ispunjenog, snažnog ili promijenjenog života. Ako
nastavimo živjeti tek „kršćanskim životom“ to će samo dovesti do:
•
•
•

Još više frustracija
Još više poraza
Još više ropstva
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•
•
•

Još više razočarenja
Još više unutarnjih borbi
Još više svega gore navedenog ili još goreg (tj., bez promjene ili
preobrazbe)

Kad gledaš na gornju listu ja se nadam da se slažeš sa mnom da to nije
život koji je Bog nakanio za nas.
Život „kršćanskim životom“ dovest će samo do još VIŠE poraza, VIŠE
robovanja i bez preobrazbe. Je li to život koji je Bog nakanio ili postoji
DRUGI život koji trebamo iskusiti?

Pitanje: Živiš li „kršćanskim životom“? Ako je tako, kako se osjećaš
s obzirom na svoj kršćanski život do sada? Jesi li frustriran? Poražen?
Razočaran? Želiš više? Nešto ti nedostaje? Želiš se predati? Želiš pokušati
još više?
I tako kad gledamo na rezultate života kršćanskim životom, postavlja se
pitanje, „Postoji li drugi život koji Bog ima za nas da ga živimo?“ Dobra
je vijest da postoji drugi život na koji nas je Bog pozvao da ga iskusimo
i on se zove „PRAVI“ kršćanski život. Pogledajmo značenje „PRAVOG“
kršćanskog života.
Što je „PRAVI“ kršćanski život?
Ja vjerujem da ovo pitanje trebamo početi odgovarati razumijevanjem što su Isus i Pavao imali reći o „PRAVOM“ kršćanskom životu.
Što Isus kaže da je „PRAVI“ kršćanski život
Isus je rekao:

„...JA SAM put, istina i ŽIVOT...“
Ivan 14,6
„... JA SAM uskrsnuće i ŽIVOT.“
Ivan 11,25
Što Isus govori u ova dva ulomka?
Ja vjerujem da je jasno da Isus govori
da je On sâm ŽIVOT. Što On misli
kada kaže da je On ŽIVOT? Mnogo
godina ja sam čitao ove retke i zaklju11

čio da oni samo znače da je On izvor mojeg vječnog života. Međutim, je li
moguće da nam Isus govori nešto više u ovim ulomcima? Nastavimo dalje
istraživati odgovor na ovo pitanje gledajući što je Pavao rekao.
Što je Pavao rekao o životu „PRAVOG“ kršćanskog života
Pavao je istinu Krista kao „PRAVOG“ kršćanskog života doveo na
osobnu razinu kad je rekao u Kološanima 3,4:
„...Krist, VAŠ život...“
Što Pavao govori u ovom retku? On govori da je Kristov život više od
vječnog života koji ti je dao o spasenju. On govori da je Krist tvoj život
danas, u ovom trenutku. I sada ti možda češkaš glavu i pitaš se, „O čemu to
Pavao govori? Što to znači da je Krist moj život? Je li život o kojem Pavao
govori kršćanski život?“ Vjerujem da odgovor nalazimo u Filipljanima
1,21 kad Pavao kaže:
„Za mene JE uistinu život Krist...“
Pavao govori da je za njega život Krist sâm. Isus i Pavao nam otkrivaju
nevjerojatnu istinu, a to je:
„PRAVI“ kršćanski život
je OSOBA: to je Krist SAM!

Jesi li prije ovog razumio da je sâm Krist KRŠĆANSKI život? Razmisli
o tome za trenutak. Ako je „KRŠĆANSKI“ život Osoba, znači li to da „KRŠĆANSKI“ život ne znači ispuniti listu očekivanja, pokušati ispuniti niz
odredbi, pokušavati ne griješiti ili dati sve od sebe da bi živjeli za Boga? Ja
vjerujem da Isus i Pavao govore da KRŠĆASNSKI život nije život koji mi
trebamo proizvesti. To je život koji samo Krist može proizvesti.
Istina je da kršćanski život nije život „kršćanskim“ životom, već je to
život „PRAVIM“ kršćanskim životom. Problem je u tome što ti i ja ne
možemo živjeti „PRAVIM“ kršćanskim životom. Samo Krist to može. Dopustite da s vama podijelim kako sam ja otkrio „PRAVI“ kršćanski život.
Ja sam konačno shvatio što znači živjeti „PRAVI“ kršćanski život.
Nisam ni slutio da je za vrijeme tih trideset godina Bog mene vodio da
dođem do kraja svojih snaga u pokušajima da živim kršćanski život svojim snagama. U nedjelju, 4. listopada 1998., dok sam sjedio na parkiralištu
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naše crkve, u moj je um došla misao u obliku pitanja. Pitanje je bilo, „Jesi
li završio s pokušajima u vlastitoj snazi i sposobnostima da učiniš svoj
kršćanski život djelotvornim?“ U mojem umu nije bilo nikakve sumnje
da je Božji Duh taj koji postavlja pitanje. Moj je odgovor bio, „Gotov sam!
Ja to ne mogu.“ Božje je vrijeme bilo savršeno, jer je tog dana u crkvi Bog
koristio gosta govornika imenom Ian Thomas koji nam je govorio o istini
života. Kad je počeo govoriti, prve riječi iz njegovih usta te nedjelje bile su,
„Bog nikada nije nakanio da ti živiš ŽIVOT
koji SAMO Krist može živjeti u tebi i kroz tebe.“

Bio sam zatečen tim riječima jer on je u trideset godina što sam bio kršćanin bio prva osoba koja mi je ikad kazala da nije na meni da pokušam
živjeti kršćanski život. Ono što mi je Sveti Duh govorio kroz Iana Thomasa bila je ključna istina:
KLJUČNA ISTINA:
Samo je JEDNA osoba koja je istinski živjela SAVRŠENI kršćanski život,
a to je bio SÂM Krist.

Ova vam istina može biti iznenađujuća kao što je bila i meni kad sam
je prvi puta čuo. Međutim, zar to nije istina? Nitko drugi osim Isusa nije
živio savršeni kršćanski život. Stoga, zašto mi mislimo da možemo živjeti
isto tako. Razmisli o slijedećoj istini:
Sve što mi možemo u svojoj snazi i sposobnostima
je živjeti obični kršćanski život.

Samo Krist može živjeti „PRAVI“ kršćanski život.
Ova izjava može dovesti do drugog pitanja a to je, „Ako samo Krist
može živjeti „PRAVI“ život, kako da ja živim „PRAVI“ kršćanski život?
Vidjet ćemo kako Božja Riječ odgovara na ovo pitanje kasnije u lekciji.
Pitanje: Jesu li biblijske istine o tome da je Krist „PRAVI“ kršćanski
život u skladu s onim što ti vjeruješ? Ako nisu, kako to može promijeniti
kako živiš kršćanski život ako vjeruješ da je Krist jedini koji može živjeti
taj „PRAVI“ život?
Meditiraj: o redcima gore navedenima i moli Boga da ti otkrije živiš li
kršćanski život ili dopuštaš Kristu da živi „PRAVI“ kršćanski život u tebi.
13

Uključi Boga: Ako ti je ova istina nova, molim te uzmi nekoliko trenutaka i zamoli Boga da te istine učini stvarnima za tebe osobno. Moli
Boga da ti na dublji način pokaže što znači da je Krist „PRAVI“ život. Ako
je ova istina u kontradikciji s onim što si do sada vjerovao o kršćanskom
životu, moli Boga da ti otkrije je li ono što si upravo pročitao istina ili ne.
U slijedećem dijelu pogledat ćemo nadalje što znači da je Krist tvoj život.
DRUGI DAN
Što znači da JE Krist tvoj život?
Slijedeće pitanje koje možeš postaviti je, „Što to znači da je Krist moj
život?“ Ja vjerujem da Bog sažima značenje u 1. Korinćanima 1,30:
„Po Njemu ste vi u Kristu Isusu...“
(RSV prijevod – On je Izvor vašeg života u Kristu Isusu...)
Bog nam daje odgovor u prvom dijelu retka kad On kaže da je On
IZVOR tvojeg života u Kristu. Jedna od definicija riječi „izvor“ je „onaj
koji proizvodi“. To za tebe može biti nova istina jer su mnogi kršćani poput mene podučavani pogrešno da su oni sami izvor kršćanskog života
uz Božju pomoć. Vidiš, može biti samo JEDAN istinski izvor iz kojeg se
može živjeti kršćanski život.
Istina je da je Bog, a NE ti, IZVOR
iz kojeg se živi kršćanski život.

Pogledaj još dva retka koji otkrivaju da je
Bog tvoj Izvor za kršćanski život:
„Po Njemu, naime, živimo, mičemo se
i jesmo...“
Djela 17,28
„Sve je od Njega, po Njemu i za Njega...“
Rimljanima 11,36
To su samo dva od mnogih redaka u Bibliji koji nam otkrivaju da Bog treba biti Izvor
14

kršćanskog života. Ti se možeš pitati što praktično znači da je Bog tvoj
izvor. Pogledajmo četiri primjera što znači da je Bog tvoj Izvor.
•
•
•
•

Bog je tvoj Izvor koji ispunjava tvoje potrebe. Filipljanima 4,19
Bog je tvoj Izvor sile nad grijehom. 1. Ivanova 3,6
Bog je tvoj Izvor za obnovu tvojeg uma da vjeruješ Njegovu
istinu. Rimljanima 12,2
Bog je tvoj Izvor koji čini da sva Njegova obećanja obnove u
iskustvenoj stvarnosti tvojeg života. Filipljanima 1,6

Jesi li pokušao biti izvor i postići bilo koju stvar koja je gore navedena?
Ako jesi, kako je to funkcioniralo? Ako smo iskreni prema sebi, tada moramo priznati da to ne djeluje. Istina je da ako pokušavamo biti izvor kršćanskog života tada smo osuđeni na neuspjeh. Ako On nije Izvor u našem
kršćanskom hodu (i u svim drugim područjima našeg života), tada nikada
nećemo iskusiti Božju istinu i Njegova obećanja u našim životima.
Bog koji je IZVOR življenja kršćanskog života znači da SAMO Bog može
svoju istinu i svoja obećanja učiniti iskustvenom stvarnošću tvojeg
života.

Pitanja: Jesi li vjerovao do ovoga časa da si TI izvor koji uz Božju
pomoć može živjeti kršćanski život? Ako je tako, kako će vjerovanje istini
da je ON Izvor promijeniti kako ćeš živjeti kršćanski život?
Meditiraj: na 1. Korinćanima 1,30, Djela 17,28 i Rimljanima 11,36.
Uključi Boga: Koristeći ova tri retka, zamoli Duha da ti da dublje razumijevanje što znači da je On tvoj Izvor življenja PRAVOG kršćanskog
života.
Zašto nam Bog ne pomaže da
budemo izvor?
Ja čujem mnogo kršćana koji kažu, „Bog
će mi pomoći.“ Ono što oni nesvjesno govore je da će „Bog meni pomoći da ja budem
izvor i da riješim probleme, da se promijenim, itd.“ Drugi način da to kažem je, „Bog
će mi pomoći da pomognem sam sebi.“ To je
lažno učenje jer Bog nikada nije nakanio da
čovjek bude izvor života ili promjene. Raz15

misli o ovom pitanju, „Ako je Bog Izvor, zašto bi On tebi pomogao da ti
budeš izvor?“ Vidiš, Bog je sve opremio! Ako On nije tvoj Izvor življenja
kršćanskog života, tada će rezultat u tvojem životu biti više poraza, više
ropstva i bez promjene. Božji plan djeluje samo u jednom smjeru, a to je
kada je On tvoj Izvor.
Uključivanje Boga: Ako si do ovoga časa vjerovao da je na tebi da uz
Božju pomoć živiš kršćanski život, moli Boga da ti da dublje otkrivenje
da samo On može biti Izvor iz kojeg možeš živjeti PRAVI kršćanski život.
LAŽNO VJEROVANJE kršćanskog života BR. 1
Čovjek može USPJEŠNO živjeti kršćanski život i biti izvor
koristeći vlastiti intelekt i sposobnosti uz Božju pomoć

Sad kad imamo bolje razumijevanje da je Bog naš Izvor, pogledajmo
dalje što znači da je Krist tvoj život.
Kako mi znamo da Bog treba biti naš Izvor?
Da bismo bolje razumjeli istinu da je Bog naš Izvor, osjećam da je važno u ovom trenutku u lekciji pogledati u Božji originalni dizajn i plan za
čovjeka. Ja vjerujem da će ti to dati daljnji dokaz da je Božja nakana od
početka bila da Bog bude glavni čovjekov izvor za život. U ovom slijedećem dijelu pogledat ćemo četiri stvari.
•
•
•
•

Tko je bio izvor za Adama i Evu prije pada?
Što se Adamu i Evi dogodilo u padu?
Kakvo je bilo čovjekovo duhovno stanje o rođenju?
Što je Bog učinio u čovjeku da postane čovjekov Izvor?

Započnimo gledajući na stanje Adama i Eve prije i poslije pada u Edenskom vrtu.
Tko je bio IZVOR Adama i Eve prije pada?
„Jahve, Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu
udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.“ ...Postanak 2,7
„A moj će Bog ispuniti u Kristu Isus svaku vašu potrebu...“
Filipljanima 4,19
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Kod stvaranja čovjeka, Bog je bio čovjekov Izvor udahnuvši svoj život
u Adama i Evu prema Postanku 2,7. Dodatno tome, Bog je bio njihov
IZVOR koji će ispuniti sve njihove tjelesne, duhovne i emocionalne potrebe. (Filipljanima 4,19) Božji plan da bude čovjekov Izvor bio je jasan od
početka jer čovjek ne može ispuniti potrebe koje samo Bog može ispuniti.
Slijedeći dijagram pokazuje čovjekov odnos s Bogom prije pada:

Bog je trebao biti IZVOR
koji će ispuniti potrebe Adama i Eve prije pada

BOG

čovjekov izvor

Duhovni
Tjelesni

Adam

Emocionalni

Ovisan o
Bogu

Eva

Ovisna o
Bogu

Ako je Bog bio Izvor koji će ispuniti sve njihove potrebe,
možemo li zaključiti da su Adam i Eva bili
POTPUNO OVISNI o Bogu da će On ispuniti te potrebe?

„Ovisnost“ je ključna riječ koja opisuje odnos između Boga i Adama
i Eve. Oni su bili sasvim ovisni o Bogu da će On ispuniti svaku njihovu
potrebu. Završit ćemo ovaj dio slijedeći ključnu istinu:
KLJUČNA ISTINA
Sve dok su Adam i Eva nastavljali živjeti OVISNO o Bogu,
On je bio njihov IZVOR koji je ispunjavao sve njihove potrebe.
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Bog je Adamu i Evi dao odabir slobodne volje da budu OVISNI
„Jahve, Bog, zapovijedi čovjeku: ‘Sa svakog stabla u vrtu slobodno
jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s
njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti.“ Postanak 2,16,17
Kako bi čovjek mogao
imati slobodnu volju, Bog je
čovjeku dao odabir da bude
ovisan ili neovisan prema
Postanku 2,16.17. Odabir je
bio da mogu jesti sa svakog
stabla u vrtu osim s jednog.
Taj je odabir bio test čovjekove voljnosti da nastavi biti
ovisan o Bogu. Ako odaberu
ovisiti o Bogu i jesti sa svakog drugog stabla osim sa
stabla spoznaje dobra i zla,
oni će živjeti. Međutim, ako
će jesti sa stabla spoznaje dobra i zla, oni će umrijeti. Znamo rezultat iz
Postanka 3,6.
„Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost
poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu koji bijaše s
njom, pa je i on jeo.“ Postanak 3,6
U tom trenutku Adam i Eva su donijeli grješnu, neovisnu odluku koja
je rezultirala duhovnom smrću prema prvom dijelu Rimljanima 5,12:
„Prema tome, kao što je po jednom čovjeku (Adamu) uđe grijeh u svijet, a po grijehu smrt...“
Što je značenje duhovne smrti? Ključna riječ u definiciji duhovne smrti
je riječ „odvojenje“. U originalnom Grčkom tekstu riječ „odvojenje“ znači „rastaviti“ ili „odrezati“.
DUHOVNA SMRT je definirana kao RATAVLJANJE ili
ODSIJECANJE od Boga.
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To odvajanje je dvojako:
•

ODVOJENJE od Božjeg ŽIVOTA

„...zamračeni u svom razumu otuđeni od Božjeg života ...“
Efežanima 4,18
U trenutku kad su Adam i Eva odabrali neovisnost od Boga i sagriješili,
On je uklonio ili odvojio svoj život od njih. Iako su Adam i Eva još uvijek
bili fizički živi, oni više nisu imali iskustvo Božjeg duhovnog života. Kao
rezultat toga oni su duhovno umrli.
•

ODVOJENJE od Boga kao IZVORA

„...nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su
grijesi lice Njegovo zastrli, i On vas više ne sluša.“ Izaija 59,2
Kao što sam ranije spomenuo, Adama i Eva totalno su ovisili o Bogu
kao njihovom Izvoru koji će ispuniti svaku njihovu potrebu. Međutim, kao
rezultat njihovog grijeha, Bog se odvojio od čovjeka uz rezultat da On više
nije Izvor koji ispunjava čovjekove potrebe. To je bio rezultat:
Čovjek je bio i prepušten sam sebi da bude SÂM SVOJ izvor koji će
ispuniti SVOJE potrebe, da riješi SVOJE probleme i POKUŠA biti
uspješan u životu.

Pogledaj na dijagram dolje i vidi kako se čovjekovo stanje promijenilo
nakon pada.

Stanje Adama i Eve NAKON pada

BOG
RAZDVAJANJE
Adam

Eva

Duhovno mrtav

Duhovno mrtva

Sam svoj
izvor

Sama
svoj izvor
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TREĆI DAN
Problem je u tome što smo mi naslijedili Adamovu i Evinu
duhovnu smrt
Ono što to znači za nas je da smo mi naslijedili Adamovu i Evinu duhovnu smrt i odvojenje o našem tjelesnom rođenju. Rimljanima 5,12 nam
o tome govori:
„Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet, a po grijehu
smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše.“ Rimljanima 5,12
U Rimljanima 5,12 vidimo da je kroz Adamov grijeh svatko od nas rođen duhovno mrtav. Drugim riječima, mi smo naslijedili Adamovu duhovnu smrt u trenutku kad smo bili rođeni.
Poput Adama i Eve, mi smo rođeni odvojeni od Božjeg ŽIVOTA
i od Njega kao našeg IZVORA.

Slijedeći dijagram ilustrira istinu da smo mi naslijedili Adamovu odvojenost od Boga kao našeg Života i našeg Izvora s rezultatom da smo mi
duhovno mrtvi.
Čovjek je naslijedio Adamovo stanje o tjelesnom rođenju
BOG
Život
Izvor

Sve ovisi
o MENI!

Duhovno
mrtav
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Ti si naslijedio Adamovu duhovnu smrt što rezultira
ODVOJENJEM od Božjeg Života i
ODVOJENJEM od Boga kao Izvora.
Zbog tog odvojenja, sve je na TEBI
da postaneš izvor koji će POKUŠATI živjeti život.

Pitanje: Ako je Božji originalni plan i dizajn bio da budemo totalno
ovisni o Njemu kao Izvoru, možemo li ti i ja živjeti neovisno o Bogu i
istinski ispuniti svoje potrebe, riješiti svoje probleme i biti uspješni u življenju kršćanskog života?
Meditiraj: O istini da je Božji plan i dizajn od početka bio da čovjek
bude totalno ovisan o Bogu kao Izvoru življenja kršćanskim životom.
Uključivanje Boga: Moli Gospodina da ti dâ daljnje otkrivenje o tome
što znači da On treba biti tvoj Izvor življenja života (tj. u tvojem braku, na
tvojem poslu, i u tvojim okolnostima).
Što je Bog učinio da obnovi ono što je bilo izgubljeno u vrtu
nakon pada u grijeh?
Bog je znao da će čovjek biti vječno odvojen od Njega ako On ne pribavi rješenje. Stoga su bile dvije stvari koje je Bog morao učiniti da čovjeku dâ spasenje i život (i da obnovi sebe kao izvor za čovjeka). Želim
ovo ilustrirati koristeći dijagram kojeg nazivam Dvije strane križa. Jedna
strana križa predstavlja stranu GRIJEHA, a druga strana predstavlja stranu
ŽIVOTA. Pogledajmo prvo stranu GRIJEHA kod križa da vidimo što je
Bog postigao da se suoči s našim grijehom.
Strana GRIJEHA na križu – Krist je umro za naše GRIJEHE
da bi nam dao vječni život.
„Dobra vijest“ evanđelja je da je Isus došao ponijeti naše grijehe jer
smo bili u potrebi za Spasiteljem. Kroz Njegovu smrt kazna za naše grijehe bila je plaćena i vjerom u Krista za spasenje mi primamo vječni život.
„... u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha,
prema bogatstvu Njegove milosti.“ Efežanima 1,7
„Tko vjeruje u Sina ima život vječni...“ Ivan 3,36a
Krist koji je umro za naše grijehe predstavlja stranu GRIJEHA na križu.
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Slijedeći dijagram ilustrira stranu GRIJEHA na križu.

Strana GRIJEHA na križu
GRIJEH

Krist je
UMRO za tvoje i
moje grijehe.
Efežanima 1,7

Bilješka: Ako nisi siguran da si primio Krista za spasenje, to možeš
učiniti upravo sada. Možeš jednostavno izgovoriti slijedeću molitvu u vjeri i primiti oproštenje i spasenje. „Dragi Gospodine, ja prepoznajem da
sam grješnik u potrebi za Spasiteljem. Zato što si Ti umro na križu za moje
grijehe, ja Te vjerom prihvaćam da budeš moj Spasitelj. Amen.“
Strana križa koja je ŽIVOT – Bog je sam sebe stavio u čovjeka
da bude čovjekov IZVOR za življenje života
Iako je Krist umro za čovjeka tako da čovjek može biti spašen, problem
još uvijek OSTAJE jer je čovjek ODVOJEN od Boga kao ŽIVOTA i
IZVORA.

Budući da Bog nije stvoren da bi živio odvojeno od Boga, On je učinio
još tri stvari da sebe obnovi kao Izvor za čovjeka. Te tri stvari čine ono što
ja nazivam strana križa koja je „ŽIVOT“. Ispitajmo značenje strane križa
koja je „ŽIVOT“.
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Strana ŽIVOTA na križu
GRIJEH

ŽIVOT

Bog je PUNINU SEBE ponovo
stavio u čovjeka.
Kološanima 2,9-10

Krist je UMRO
za tvoje i moje
grijehe.
Efežanima 1,7

Bog je stavio svoj ŽIVOT
i silu u tebe.
1. Ivanova 5,12; Djela 1,8
Bog je sebe stavio u
JEDINSTVO s tobom.
Ivan 14,20

1. Bog je PUNINU sebe ponovo stavio u čovjeka.

U trenutku spasenja, ti ne samo da si primio Isusa kao Spasitelja, već si
također primio kompletnog Boga (Trojstvo – Oca, Sina i Svetog Duha). To
vidimo u Kološanima 2,9-10:
„Budući da u Njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po Njemu
ste i vi ispunjeni. On je glava svakog Poglavarstva i Vlasti.“
Ovi nam redci govore da je punina
Trojstva u Kristu i da je Krist sada u tebi
s rezultatom da ti sada imaš Oca, Sina i
Svetog Duha u tebi. Ti više nemaš Boga
koji je odvojen od tebe. Ti sada kompletno Trojstvo imaš u sebi!

Bog je puninu sebe stavio u
tebe
23

Otac
Sin
Sveti Duh

Kritično je razumjeti da ako si primio Krista za spasenje,
ti sada IMAŠ puninu Oca, Isusa i Svetog Duha.
Pitanje: Ako nisi razumio da imaš čitavo Trojstvo u sebi, kakav će utjecaj sada to imati u tvojem životu kad razumiješ ovu istinu?
Meditiraj: nad Kološanima 2,9-10. Razmisli o pitanju, „Što mi nedostaje ako imam Oca, Sina i Svetog Duha?“
Uključi Boga: Moli Boga da ti da daljnje otkrivenje vječnog značaja
punine samog sebe koji je sada u tebi.
ČETVRTI DAN
2. Ti sada imaš puninu Božjeg ŽIVOTA i SILE u tebi.
Dodatno tome, kad si primio Božju puninu ti si također primio sav Njegov Život i Silu.
a. Kristov ŽIVOT
„Bog nam je dao život vječni, i taj je život u Njegovu Sinu. Tko ima
Sina, ima ŽIVOT...“ 1. Ivanova 5,12a
Vidimo da nam je kod spasenja Bog dao pravi život koji je u Kristu.
Koji su neki primjeri tog pravog života kojeg mi sada posjedujemo.
Krist kao tvoj život znači da ti posjeduješ sve Kristovo:
Bezuvjetnu
ljubav
Pobjedu
Vrijednost
Prihvaćenost
Vjeru
Slobodu

Strpljivost
Snagu
Mir
Silu
Oproštenje
Razumijevanje

Sigurnost
Neustrašivost
Mudrost
Razboritost
Adekvatnost
Poniznost
Smjelost
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Pouzdanje u
Krista
Pravednost
Nesebičnost
Počinak
Sućut
Hrabrost

Nadu
Blagost
Kontrolu
Vjernost
Radost

Krist koji je tvoj život znači da je Krist tvoj IZVOR koji ti
pribavlja svoj mir, svoju prihvaćenost, svoju radost itd.

Budući da ti imaš Kristov život to znači da su ti u svako vrijeme na
raspolaganu sve karakteristike Kristovog života koje su gore nabrojane. U
četvrtoj lekciji naučit ćemo razliku između karakteristika Kristovog života
i ljudskih karakteristika. (Na primjer, razliku između Kristove ljubavi nasuprot ljudske ljubavi). Međutim, za sada samo želim da budeš svjestan da
u ovom trenutku ti već imaš na raspolaganju sve gore navedene Kristove
karakteristike.
Pitanje: Kako bi tvoj život mogao biti drugačiji kad bi živio iz Kristovog mira, strpljivosti, pobjede, itd. koje su gore nabrojane?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Uključi Boga: Odaberi jednu ili dvije karakteristike Kristovog života
gore navedene koje najviše želiš iskusiti i zamoli Boga da te Kristove karakteristike gore nabrojane učini stvarnim iskustvom tvojeg života.
Meditiraj: o slijedećoj izjavi. Ključna riječ je u toj izjavi je „od“.
Bog je puninu svog ŽIVOTA stavio u tebe
da možeš živjeti OD Njegovog života.

b. Božja SILA
Uz Kristov život, ti si primio svu Božju nadnaravnu silu o spasenju u
skladu s Djelima 1,8:
„Ali primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas...“
Razmisli o ovome za trenutak. Budući da ti imaš sve od Trojstva, tada
sva Božja sila prebiva u tebi. Bog je znao da bez Njegove sile u čovjeku ne
može biti ni preobrazbe. Stoga, On stavlja puninu svoje sile u nas da može
preobraziti naše živote. Više ćemo govoriti u Trećoj lekciji o veličini i svrsi
Božje sile koja prebiva u nama.
Bog je u tebe stavio svoju SILU da te preobrazi u Kristovu sliku.
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Slijedeći dijagram ilustrira kako si ti posuda koja sadrži Božji život i
silu.

Bog je stavio u tebe svoj život i svoju silu.

BOG
ŽIVOT
SILA

Pitanje: Zašto je Bogu bilo bitno da svoju silu stavi u tebe? Što želiš
promijeniti o sebi, svom supružniku, svojoj obitelji, radnom mjestu u svojoj vlastitoj snazi volje? Djeluje li to?
Meditiraj: na 1. Ivanovu 5,12 i razmisli o slijedećem pitanju, „Zašto je
bilo potrebno da Bog u mene stavi svoj život i svoju silu?“
Uključi Boga: Počni moliti Boga da ti dâ veće iskustvo svoje sile u tebi.
3.Bog je sebe stavio u JEDINSTVO s njim.
Ne samo da je Bog sebe stavio u tebe, već je išao i dalje od toga. Bog
je sebe stavio u JEDINSTVO s tobom. Mi ovu istinu vidimo u slijedeća
tri retka:
„...Bog nas... s Kristom oživi...“ Efežanima 2,5
„A tko se združi s Gospodinom, s Njim je jedan duh (u jedinstvu s
Njim).“ 1. Korinćanima 6,17
„U taj dan spoznat ćete da sam Ja u svom Ocu, vi u (u jedinstvu) meni
i Ja u (u jedinstvu) vama.“ Ivan 14,20
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Biti u jedinstvu ili „božanski povezan“ s Bogom znači da NIKADA
ne možemo ponovo biti razdvojeni od Boga. Drugim riječima, biti u jedinstvu znači da nikada ne možeš izgubiti spasenje i da si ušao u vječni
život s Njim onog dana kad si bio spašen. Zato On kaže u drugom dijelu
Hebrejima 13,5:
„...Sigurno te neću ostaviti...“
Meditiraj: na Efežane 2,5, 1. Korinćanima 6,17 i Ivan 14,20 i razmisli
o slijedećem pitanju ako vjeruješ da možeš izgubiti spasenje. „Ako je Bog
Taj koji je samog sebe stavio u jedinstvo sa mnom, kako se ja mogu odvojiti od tog jedinstva?“
Uključi Boga: Ako se boriš sa sigurnošću spasenja, moli Boga da te
uvjeri da ne postoji ništa što možeš učiniti da izgubiš svoje spasenje ili da
ponovo budeš odvojen od Boga.
REZULTAT:
Kad je Bog stavio svoj ŽIVOT i svoju SILU u tebe i stavljajući sebe u
JEDINSTVO sa sobom kod spasenja, to znači da TI više ne moraš biti
Izvor življenja svog života.
Sâm Bog postaje tvoj IZVOR iz kojeg možeš živjeti svoj život.

Pogledajmo još jednom na stranu križa koja je GRIJEH i stranu križa
koja je ŽIVOT.

GRIJEH

Krist je UMRO
za tvoje i moje
grijehe.
Efežanima 1,7

ŽIVOT

Dvije strane
križa

Bog je PUNINU SEBE ponovo
stavio u čovjeka.
Kološanima 2,9-10
Bog je stavio svoj ŽIVOT
i silu u tebe.
1. Ivanova 5,12; Djela 1,8
Bog je sebe stavio u
JEDINSTVO s tobom.
Ivan 14,20
Bog je čovjekov IZVOR za življenje života – Ivan 14,6
27

ODLIČNA vijest Evanđelja je da uz to što si spašen,
ti imaš Boga u sebi i On je tvoj ŽIVOT i tvoj IZVOR.
Ti VIŠE NE MORAŠ biti Izvor pokušavajući živjeti uspješnim životom!

Krist kao tvoj život znači da On želi živjeti svoj život U tebi.
Budući je Krist stavio sebe u tebe, On želi živjeti ŽIVOT koji SAMO On
može živjeti u tebi.

Pavao to potvrđuje za svoj vlastiti život u prvom dijelu Galaćanima
2,20:
„...s Kristom sam razapet na Križ; živim, ali ne više ja, nego Krist
živi U meni...“
Razmisli o tome što Pavao govori u ovom retku. Kad Pavao kaže, „ne
živim više ja“, on želi reći da on NE MOŽE biti izvor za život kršćanskog
života. To je čudesno kad znamo sve Pavlove certifikate, intelekt i sposobnosti. On jasno obznanjuje da nijedna od tih stvari njega ne kvalificira
da bude izvor. Stoga, budući da on priznaje da ne može živjeti kršćanski
život, on kaže, „Krist živi u meni“. Pavao priznaje svoju apsolutnu potrebu
za Kristom da živi kršćanski život u Njemu.
Da Krist živi svoj život u tebi može za tebe biti sasvim novi koncept.
To je za mene bio radikalan koncept, osobito nakon što sam pokušavao
(i nisam uspijevao) trideset godina živjeti kršćanski život u svojoj snazi.
Međutim, kad mi je Gospodin dao veće otkrivenje o značenju Krista koji
živi u meni, ja sam postao uvjeren da ja ne mogu živjeti pravi život koji
samo Krist može živjeti u meni.
KLJUČ življenja kršćanskog života je da Krist živi SVOJ život u tebi.

Ja se čak i sada nadam da ćeš početi moliti Gospodina da ti da dublje otkrivenje ove uistinu bitne istine. Ostatak ovog proučavanja mi ćemo istražiti praktično značenje što znači da Krist svoj život živi u nama.
Pitanja: Jesi li prije ovoga shvaćao da kršćanski život znači da Krist
živi svoj život u tebi? Kako ova istina može promijeniti način tvojeg razmišljanja o tome kako trebaš živjeti svoj kršćanski život?
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: o istini da ti ne možeš živjeti kršćanski život. Samo Krist
koji živi u tebi može dovesti do istinske promjene u tvojem životu.
Uključi Boga: Moli Boga da ti da otkrivenje o tome što znači da Krist
živi svoj život u tebi.
PETI DAN
Što će Bog postići u tvojem životu dok svoj život živi u tebi?
Možda ćeš pitati, „Kako to izgleda kad Bog živi svoj život u meni?“
Dio odgovora leži u onome što On obećava da će postići u tvom životu.
Pogledajmo neka od tih obećanja.
POBJEDA – Bog će ti dati iskustvenu pobjedu nad silom grijeha,
tijela, svijeta i silom Sotone.
„Ali hvala Bogu koji nam dade
pobjedu po našem Gospodinu Isusu
Kristu!“ 1. Korinćanima 15,57
SLOBODA – Bog će te osloboditi od lažnih vjerovanja, poražavajućih oblika grijeha i stalnih
unutarnjih borbi.
„Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome, budite nepokolebivi
i ne dopustite da vas ponovo upregnu u jaram ropstva!“ Galaćanima 5,1
ISCJELJENJE – Bog će te iscijeliti od tvojih prošlih i sadašnjih
rana.
„On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.“ Psalam 147,3
OPSKRBA – Bog će ispuniti sve tvoje potrebe.
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„A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno
prema svom bogatstvu.“ Filipljanima 4,19
BLISKOST – On će te privući u osobni, bliski odnos sa samim sobom.
„...u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu.“
Efežanima 1,5
To su samo neka obećanja za tebe kao kršćanina dok Krist živi svoj
život u tebi.
Kad Bog živi svoj život u tebi to rezultira ISKUSTVOM Njegovih
obećanja!

Pitanja: Jesi li iskusio obećanu slobodu, pobjedu, iscjeljenje i bliskost
s Bogom koje želiš? Ako nisi, želiš li iskusiti ova obećanja?
Meditiraj: o obećanjima gore nabrojenima. Razmisli koja od ovih obećanja najviše želiš iskusiti.
Uključi Boga: Ako ova obećanja nisu tvoje iskustvo u mjeri u kojoj bi
želio, zamoli Boga da započne ta obećanja činiti iskustvenom realnošću u
tvojem životu.
Još jedno ključno obećanje: Ispunjenje tvoje DUHOVNE
sudbine
Ti i ja kao vjernici imamo duhovnu sudbinu. Rimljanima 8,29, 2. Korinćanima 3,18 i Galaćanima 4,19 koje dolje navodimo govore nam o našoj duhovnoj sudbini kao kršćana.
„...jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici Njegova Sina, da Ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom.“
Rimljanima 8,29
„A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazio od
Gospodina od Duha.“ 2. Korinćanima 3,18
„...djeco moja, koju ponovo s bolovima rađam dok se Krist ne oblikuje
u vama.“ Galaćanima 4,19
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Na osnovu ova tri retka dopusti da podijelim jednostavnu definiciju tvoje duhovne sudbine.
Tvoja duhovna sudbina:
Biti PREOBRAŽEN u Kristov LIK,
što znači da ćeš MISLITI, VJEROVATI, ODABIRATI i PONAŠATI SE poput
Krista.

Razmisli o tome za trenutak. Što bi bilo drugačije u tvojem životu da te
Bog preobrazi tako da misliš, vjeruješ, odabireš i ponašaš se poput Krista?
Što bi se promijenilo u tvojem odnosu prema drugima ili kako bi se ponašao u svojim okolnostima?
Moje je iskustvo da mnogi kršćani kojima sam služio nemaju iskustvo
trajne preobrazbe u Kristov lik. Ja to potpuno razumijem jer trideset prvih
godina mojeg života ja isto tako nisam iskusio nikakvu preobrazbu. Razlog
je bio taj što sam živio u lažnom vjerovanju o tome što znači živjeti kršćanski život. Ključ je u tome što bez znanja, vjerovanja i života iz istine što
znači živjeti kršćanski život ne može doći do bilo kakve velike preobrazbe.
Budući da ti imaš puninu Božjeg života i sile u sebi, ti možeš iskusiti
nadnaravnu preobrazbu tako da možeš misliti, birati, vjerovati i ponašati
se sve više kao Krist.
Ne zaboravi: To nije preobrazba koju ti možeš proizvesti ili iskusiti
ako Krist ne živi svoj život u tebi. To također nije imitiranje niti pokušaj da budeš poput Krista svojim vlastitim snagama.
Pitanje: Na koje bi se načine tvoj život promijenio kada bi mislio, osjećao, vjerovao, birao i ponašao se poput Krista?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: o Rimljanima 12,2 i 2. Korinćanima 3,18 i razmisli o ovoj
točki: Dok Krist živi svoj život u tebi, On će promijeniti način na koji misliš, osjećaš, odabireš i ponašaš se.
Uključi Boga: Moli Boga da započne preobrazbu u područjima u kojima želiš iskusiti preobrazbu.
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Koji je rezultat kad Bog ispunjava svoja obećanja Tebi?
Rezultat kad Krist živi svoj život u tebi je taj da ćeš iskusiti život izobilja. On daje to obećanje u Ivanu 10,10:
„Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.“
Što misliš da je Isus mislio životom izobilja? Ja ne vjerujem da je On
mislio izvanjsko izobilje jer ono lako može biti uzeto. Je li moguće da je
obilje o kojem Isus govori unutarnje obilje? Dopusti da iskoristim obećanja dana u prethodnom dijelu da dam bolje razumijevanje značenja izobilnog života. Učinit ću to u obliku pitanja.
Kada bi:
•
•
•
•
•
•

Živio život pobjede nad grijehom, tijelom, svijetom i Sotonom,
Imao iskustvo slobode od poražavajućih modela grijeha,
Bio iscijeljen od prošlih i sadašnjih rana,
Imao sve svoje potrebe ispunjene,
Bio preobražen misliti, osjećati, birati i ponašati se poput Krista, i
Imao iskustvo osobnog, bliskog odnosa s Bogom,

bi li to smatrao životom izobilja?
Ja vjerujem da bi ti poput mene to smatrao životom izobilja. Razmisli
i o ovome:
Ako je Krist tvoj život, a Njegov je život život IZOBILJA,
tada život izobilja dopušta Kristu da živi u tebi tako da možeš iskusiti
Njegova obećanja
SLOBODE, POBJEDE, ISCJELJENJA, PREOBRAZBE i BLISKOSTI.

Pitanje: Kad bi te netko danas pitao živiš li životom izobilja, što bi bio
tvoj odgovor?
Mi živimo OD Boga a ne ZA Njega.
Upravo smo naučili da se sve svodi na to da Bog živi svoj život u nama.
Međutim, kao rezultat života OBIČNOG kršćanskog života, ja sam vjerovao da se kršćanski život svodi na to da ja živim ZA Boga. Time mislim da
sam bio podučavan da Bog treba da ja evangeliziram, podučavam, itd. Jesi
li i ti bio tako podučavan? Istina je da si slobodan od toga. Bog ne očekuje
da ti živiš PRAVI kršćanski život koji samo Krist može živjeti. Drugim rije32

čima, nije na tebi da činiš nešto ZA Boga. Istina je da Bog ne treba ništa od
nas budući je On taj koji pribavlja i proizvodi u skladu s Filipljanima 1,6:
„Siguran sam u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro djelo među
vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.“
Budući je Bog Onaj koji pribavlja i proizvodi, tada mi trebamo živjeti
OD Njega a ne ZA Njega. Sažmimo to na ovaj način:
LAŽ:
Mi trebamo živjeti ZA Boga jer mi TREBAMO nešto raditi za Njega.
ISTINA:
MI trebamo živjeti OD Boga jer je On naš Izvor iz kojeg živimo život.

Pitanja: Vjeruješ li da Bog treba da ti nešto radiš ZA Njega? Što misliš
da znači da ti trebaš živjeti od Boga kao svog izvora? Kako će promijeniti
način na koji živiš svoj kršćanski život ako ćeš vjerovati da trebaš živjeti
od Boga nasuprot živjeti za Njega?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

KONAČNI ishod Boga koji živi u tebi
Da bi mogli razumjeti konačni ishod Boga koji živi u tebi, mi prvo trebamo razumjeti Njegov plan za čovjeka iz Efežanima 1,5:
„...u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu.“
Božji NEPROMJENJIVI plan je da tebe privuče k Sebi
da možeš iskusiti OSOBNI, BLISKI odnos s Njime.

Vidiš, ti si stvoren za odnos s Bogom. Vjerovao ili ne, Bog želi bliski,
osobni odnos s tobom. Zato je On sebe stavio u takvo neodvojivo jedinstvo
s tobom. Istina je da Bog ne treba odnos s tobom. Međutim, On želi odnos
s tobom. Božja motivacija iza Njegove želje za dubljim odnosom s tobom
je Njegova bezuvjetna ljubav. to vidimo u Efežanima 1,4:
„On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta...“
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Istina prema ovom retku je da te je Bog ljubio od vječnosti. Razmisli o
tome. Bog je s velikim iščekivanjem čekao na tebe da se rodiš tako da na
tebe može izliti svoju ljubav. Volio bih da razmisliš o ovoj znanstvenoj činjenici: Kod začeća je bilo 500 milijuna mogućih genetskih kombinacija,
i od svih tih kombinacija Bog je odabrao da se rodiš ti! Bog ne samo da
je stavio svoj život u tebe da bi svoja obećanja učinio stvarnima u tvojem
životu, već je On svoj život stavio u tebe da iskusiš Njegovu veliku ljubav
prema tebi i Njegovu želju da s tobom ima odnos.
Meditiraj: na Efežanima 1,5 i 1,4. Meditiraj o istini da te je Bog stvorio
za odnos s Njim. Razmisli o činjenici da je Bog odabrao da se rodiš i čekao
da se rodiš da na tebe može izliti svu svoju ljubav.
Uključi Boga: Ako se na nekoj razini boriš sa svojim odnosom s Bogom, moli Ga da potvrdi u tebi svoju beskrajnu i vječnu ljubav prema tebi.
Što se dogodilo od kad sam prvi puta čuo ove istine?
Od kad sam čuo istinu da je Krist život 4. listopada 1998. godine, počeo
sam novo putovanje dopuštajući Kristu da živi PRAVI život u meni. Kao
rezultat, Bog je započeo djelo u meni i počeo mijenjati način na koji razmišljam, osjećam, odabirem i kako se ponašam. Vjerujući Kristu da živi u
meni, ja sam postao slobodan (uglavnom) od svojih utvrda neadekvatnosti,
straha, srdžbe i bezvrijednosti. On je utoliko promijenio moj život da sam
ostavio vrlo dobar posao i otišao sam u službu kako bih te istine dijelio s
kršćanima kao što si ti koji žele više od svog kršćanskog hoda. Moja je
molitva od ovog trenutka nadalje da uključiš Svetog Duha da ti dâ daljnje
otkrivenje i razumijevanje što znači da Krist živi PRAVI život u tebi.
Pregled „OBIČNOG“ života nasuprot „PRAVOG“ života
Da dobiješ pregled koja je razlika između „OBIČNOG“ i „PRAVOG“
života pogledaj slijedeću stranicu. Vraćat ćemo se na tu stranicu kako budemo napredovali kroz ostatak proučavanja.
Točke sažetka prve lekcije
•
•

Sâm Krist je kršćanski život. Ivan 14,6
Krist kao tvoj život znači da Bog treba biti izvor življenja života.
Djela 17,28
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•
•
•
•
•
•
•

Bog je bio Izvor za Adama i Evu prije pada u grijeh. 1. Korinćanima 1,30
Adam i Eva donijeli su grješnu, neovisnu odluku da će biti neposlušni Bogu i duhovno su umrli. Rimljanima 5,12a
Čovjek je naslijedio Adamovo i Evino odvojenje od Boga koji je
Život i Izvor. Rimljanima 5,12b
Bog se nije suočio samo s našim grijesima, već je On ponovo svoj
život stavio u čovjeka da bude čovjekov izvor iz kojeg može živjeti život. Efežanima 1,7; 1. Ivanova 5,12
Božji život i sila u nama obećavaju promjenu u našim životima. 2.
Korinćanima 3,18
Božji udio u ovom procesu preobrazbe je da bude inicijator, razlog i djelovanje promjene. Filipljanima 1,6
Konačan ishod tvoje preobrazbe je osobni, bliski odnos s Bogom.
Efežanima 1,5

Razlika između „OBIČNOG“ i „PRAVOG“ života
„OBIČAN“ život
(Živjeti od sebe kao izvora)

PRAVI“ život
(Živjeti od Krista kao izvora)

Neovisan život

Ovisan život

Život neovisno o Bogu u pokušaju
življenja kršćanskog života.

Život iz tenutka u trenutak u ovisnosti
o Bogu kao tvojem izvoru za kršćanski
život. Ivan 15,5

Kršćanski život je život postignuća

Kršćanski život je Krist

Kršćanski život je set pravila
ili lista koju treba ispuniti.

Kršćanski život je sâm Krist.
Ivan 14,6; Filipljanima 1,21

Ti si izvor kršćanskog života

Bog je izvor kršćanskog života

O tebi ovisi, o tvojoj snazi i
sposobnostima uz Božju pomoć
da živiš kršćanski život.

Ti živiš iz Božjeg života i sile koji su
izvor kršćanskog života.
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Život ZA Boga

Život OD Boga

Pokušaji da u vlastitoj snazi ugodiš
Bogu da zaradiš nešto od Njega.
(Ljubav, prihvaćenost, itd.)

Pouzdaješ se u Krista da živi svoj život
u tebi i kroz tebe.
Galaćanima 2,20

Samo-preobrazba uz Božju pomoć

Bogom dana preobrazba

Pokušaji u vlastitoj snazi uz Božju
pomoć da se dođe do pobjede,
slobode, iscjeljenja.

Ovisnost o Bogu kao Izvoru koji će
proizvesti pobjedu, slobodu,
iscjeljenje i preobrazbu.
1. Korinćanima 1,30

Vjera u sebe uz Božju pomoć

Vjera u Boga

Vjera u tvoj intelekt, sposobnost,
samodisciplinu i snagu volje
uz Božju pomoć i da će to dovesti
do kršćanskog života.

Vjera samo u Boga s rezultatom da će
Njegov život i sila poteći i kroz tebe
i proizvesti preobrazbu u Kristov lik.
1. Ivanova 5,12; Efežanima 1,19 i
Hebrejima 11,6

Rezultira:

Rezultira:

Više tijela, grijeha, frustracija, poraza,
ranjivosti

Sloboda, pobjeda, iscjeljenje –
Galaćanima 5,1; 1. Korinćanima 15,57
Psalam 147,3

Razočarenje i otklon od kršćanskog
života

Veća ovisnost o Bogu – Ivan 15,5

Ili još više pokušaja da život funkcionira
Dublja bliskost s Njim –
Filipljanima 3,8

Nema preobrazbe
Nastavak života u samodostatnom
kršćanskom životu

Preobrazba u Kristov lik –
2. Korinćanima 3,18; Rimljanima 8,29

Stalne borbe i sukobi
Više od svega navedenog ili još nešto
gore

Život izobilja – Ivan 10,10
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Druga lekcija

Što je Božji dio, a što je tvoj dio
u tome da Bog živi svoj život u tebi?
PRVI DAN
Pregled druge lekcije
•
•
•
•
•
•
•
•

Božji dio u životu svog života u nama
Čovjekov dio u Božjem životu Njegovog života u nama
Razumijevanje kako je Isus živio u odnosu sa svojim Ocem
Zašto se borimo s ovisnošću
Zašto ne možemo živjeti neovisno od Boga
Četiri značenja riječi vjera
Dva objekta naše vjere
Zašto se borimo s vjerom

Uvod
Ja se nadam da ti je prva lekcija dala jasnije razumijevanje što je istina o
PRAVOM životu koji je Krist i da On želi živjeti svoj život u tebi. U ovoj
lekciji pogledat ćemo što je Božji dio i što je tvoj dio u tome da Krist živi
svoj život u tebi.
Što je Božji dio u tome da On živi u tebi?
To je važan dio proučavanja jer mnogi kršćani ne razumiju svoj dio ili
Božji dio u tome da Bog živi svoj život u njima. Stoga, ja želim pogledati
što Biblija kaže da je Božji dio, a zatim ćemo pogledati što je Božji dio u
Njegovom životu u nama.
Bog je INICIJATOR i UZROK i EFEKT koji čini da njegova
obećanja postaju iskustvena stvarnost tvojeg života.
„Siguran sam u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro djelo među
vama...“ Filipljanima 1,6a
Što vam Pavao govori u prvom dijelu ovog retka? On govori da je Bog
započeo djelo koje On želi u tebi završiti. On je započeo ili inicirao to dje37

lo o tvojem spasenju. Otac postiže to djelo šaljući Isusa da umre na križu
da spasi čovječanstvo od njegovih grijeha. Međutim, Bog obećava da će
učiniti mnogo više od samog spasenja. Pogledaj drugi dio Filipljanima 1,6:
„...onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista
Isusa.“ Filipljanima 1,6b
U drugom djelu Filipljanima 1,6 vidimo da Bog nije samo započeo djelo već i da će On isto tako DOVRŠITI to djelo koje je započeo o tvojem
spasenju. Ovaj nam redak otkriva:
Bog je INICIJATOR i UZROK i EFEKT za stvarnu promjenu u tvojem
životu.

Lažno je vjerovanje da mi trebamo biti inicijatori, uzrok i efekt preobrazbe u našim životima. Drugim riječima, ako se treba dogoditi neka promjena, ovisi o TEBI da se preobraziš (uz Božju pomoć). Zbog tog lažnog
vjerovanja mnogi su vjernici odustali ili se još više trude živjeti kršćanski
život. Istina je da jedino Bog može biti uzrok i efekt promjene kada se
počnu ispunjavati Njegova obećanja. Na drugi način to možemo reći da će
Bog biti Producent svojih obećanja danih tebi.
Koje su neke stvari koje Bog želi proizvesti u tebi? On želi:
•
•
•
•
•
•

Tebe OSLOBODITI od utvrda grijeha koje ne možeš pobijediti.
Galaćanima 5,1
Tebe ISCIJELITI od tvojih prošlih i sadašnjih rana. Psalam 147,3
ISPUNITI tvoje potrebe. Filipljanima 4,19
Biti tvoja POBJEDA nad grijehom, svijetom, tijelom i Sotonom. 1.
Korinćanma 15,57
PREOBRAZITI tvoj život da iskusiš biti poput Krista. 2. Korinćanma 3,18
Privući te u BLISKI odnos s Njim samim. Efežanima 1,5

Slijedeći dijagram ilustrira da naš život trebamo živjeti iznutra prema
van tako da Bog bude uzrok i efekt koji će učiniti da Njegova obećanja
obnove naš um, daju nam pobjedu, slobodu itd.
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Živjeti IZNUTRA prema van

OBNOVA UMA

POBJEDA

PREOBRAZBA

Bog kao
naš izvor

ODNOS

ISPUNJENJE

SLOBODA

Pitanje: Koje su stvari koje su gore nabrojene koje želiš još više iskusiti?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Uključivanje Boga: Moli Boga da započne izvršavati ove stvari.
Još jedna stvar koju želim podijeliti je to da sam mnoge vjernike čuo da
postavljaju pitanje, „Da li Bog stvarno želi preobraziti moj život?“ pogledaj
ponovo Filipljanima 1,6 jer taj redak jasno pokazuje da je Bog započeo svoje djelo u tebi kod spasenja i da je On stalno voljan preobraziti tvoj život.
„Siguran sam u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro djelo među
vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.“ Filipljanima 1,6
Ono što sam ja otkrio da je istina kod mnogih kršćana da NIJE Bog
taj koji nije voljan. To je čovjekova NEVOLJKOST da dopusti Bogu da
preobrazi njegov život.
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Pitanja: Jesi li vjerovao da o tebi ovisi da se tvoj život preobrazi? Kako
će to promijeniti način tvojeg kršćanskog života ako vjeruješ da je Bog
uzrok i efekt tvoje preobrazbe?
Meditiraj: na Filipljane 1,6. Razmisli o odlučno Bogu koji je u tebi i
koji je više nego voljan radikalno promijeniti tvoj život.
Uključivanje Boga: Ako se boriš s time može li Bog ili hoće li promijeniti tvoj život, zamoli ga da te uvjeri da je On više nego voljan i moguć
to učiniti.
Bez BOGA koji je INICIJATOR Njegovog djela u tebi kao i PRODUCENT
promjene, u tvojem životu se NIKADA neće dogoditi nikakva promjena.

Odnos trsa i mladice otkriva tvoj dio.
Iako je Bog uzrok i efekt preobrazbe u tvojem životu, ti imaš
vitalnu ulogu koju moraš odigrati kako bi On mogao živjeti
svoj životu tebi. Pogledajmo u
Ivan 15,5 da ti dam bolju ideju
što je taj dio:
„Ja sam trs, vi ste mladice.
Tko ostaje u Meni i a u njemu,
rodi mnogo roda...“ Ivan 15,5a
Isus ovdje govori da kao što
je prava mladica dizajnirana da
bude totalno ovisna o pravom trsu da bi živjela, ti si kao „duhovna“ mladica dizajniran da budeš totalno ovisan o Bogu, duhovnom Trsu kako bi
živio. Riječ „ostati“ druga je riječ za „ovisnost“.
U ovom je trenutku važno razumjeti ključnu istinu:
KLJUČNA ISTINA:
Bog je stvorio čovjeka da bude OVISAN o Njemu.
Njegov je DIZAJN od početka bio da ti budeš ovisan o Njemu.
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Ključna riječ je „dizajn“. Sjeti se da smo u prvoj lekciji naučili da je
Božji dizajn od početka za Adama i Evu bio da budu totalno ovisni o Njemu koji će ispuniti svaku njihovu potrebu. Božji dizajn se nije promijenio.
I ti si dizajniran tako da totalno ovisiš o Bogu. Zar nije normalno rasuđivanje da ako je Bog naš Izvor tada je naš dio da budemo ovisni o Njemu
da On bude naš Izvor? Zato Isus koristi savršeni primjer mladice koja je
totalno ovisna o trsu kako bi mogla živjeti.
Stoga je Božji dizajn za tebe da Krist živi svoj život u tebi:
Živjeti sa STAVOM TOTALNE OVISNOSTI o Bogu kao tvojem Izvoru.

Usputna opaska: Riječ „rodi“ u Ivanu 15,5 ne znači „proizvodi“. Riječ
„rodi“ znači „nositi“. Ključna točka je da mladica ne proizvodi plod. Trs
je izvor za proizvodnju ploda dok je mladica sredstvo kroz koje se plod
proizvodi.
KLJUČNA TOČKA
Dok hodaš sa STAVOM OVISNOSTI o Bogu, On, kao tvoj Izvor u tebi
PROIZVODI svoja obećanja slobode, pobjede, iscjeljenja, itd.
On ispunjava tvoju DUHOVNU sudbinu preobražavajući te da budeš
poput Krista.

Pitanja: Jesi li do ovog trenutka vjerovao da ti moraš proizvesti plod?
Ako jesi, kako će promijeniti tvoj stav prema tvojem kršćanskom hodu ako
vjeruješ da je tvoj dio „ovisnost“ i da je Božji dio „proizvodnja“ ploda u
tebi? Kako se naša ovisnost razlikuje od onoga što nam govori naša kultura?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: Ja znam da je Ivan 15,5 vrlo poznat redak i čini se da ga
kršćani ponavljaju ne shvaćajući vječne dubine onog što Isus govori. I zato
provedi neko vrijeme namjerno razmišljajući o ovom retku.
Uključi Boga: Moli Boga da ti dâ dublje duhovno razumijevanje vječnih implikacija odnosa mladice i trsa u odnosu na tvoju ovisnost o Bogu.
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DRUGI DAN

Da bolje razumijemo ovisnost, hajdemo vidjeti kako
je Isus ŽIVIO:
Možda se pitaš u ovom trenutku kako izgleda ovisnost. Da dobiješ potpunije razumijevanje ovisnosti, pogledajmo kako je Isus živio svoj život
na zemlji. Mi trebamo prije svega razumjeti da je Isus kao „Bog-čovjek“
po strani ostavio svoje privilegije koje je kao Bog imao. To vidimo u Filipljanima 2,6-7
„On (Isus), božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti
s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima.“
To ne znači da čitavo vrijeme dok je Isus bio na zemlji On nije bio
potpun Bog. To konkretno znači da je Isus po strani ostavio svoje pravo
da bude jednak Ocu kako bi mogao živjeti kao čovjek. Kako je onda Isus
živio s obzirom na Njegov odnos s Ocem?
Pogledajmo tri retka koji opisuju Isusov odnos s Ocem:
„Isus im tada reče: ‘Zaista, zaista, kažem vam, Sin nemože ništa sam
od sebe učiniti, nego samo ono što vidi da čini Otac. Što Ovaj čini, to jednako čini i Sin. Ivan 5,19
„Ja sam od sebe ne mogu ništa činiti. Kako čujem, sudim, i moj je sud
pravedan, jer ne tražim svoju volju, nego volju Onoga koji me poslao.“
Ivan 5,30
„Tada Isus reče: ‘Kad podignete Sina Čovječjega, tada ćete saznati da
Ja Jesam i da ništa od sebe ne činim, već da govorim ono što me Otac
nauči.’“ Ivan 8,28
Zajednička tema u svakom od ovih redaka je da je Isus rekao da On ne
može činiti ništa bez Oca. Drugim riječima, Isus je iz trenutka u trenutak
živio u ovisnosti o svom Ocu kao Izvoru dok je živio na zemlji. Što to
znači da je Isus živio od Oca kao svog Izvora?
To znači da Isus nije djelovao iz svog VLASTITOG života i sile, već iz
života i sile svog OCA.
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Može li to značiti da je Otac, ne Isus, bio
Izvor za sve što je Isus činio kad je bio na zemlji? Mi odgovor vidimo u Ivanu 14,10 kad
Isus kaže:
„Zar ne vjeruješ da sam Ja u Ocu i da je
Otac u Meni? Ja ne govorim Sam od sebe riječi koje vam kažem: Otac koji boravi u Meni
čini svoja djela.“
Ono što nam ovaj redak govori je da je
Očev život i sila kroz Isusa iscjeljivala hrome, davala vid slijepima i podigla Lazara iz
mrtvih. Drugim riječima, Isus je živio ovisan
o Ocu uz rezultat da je Otac činio čuda kroz
Krista. Isusov život u odnosu s Njegovim Ocem bio je savršen primjer
odnosa mladice i loze.
Ako je kroz Isusovu ovisnost o Očev život i sila tekao kroz Njega i
činio čuda, što bi taj isti život i sila mogao činiti u tebi ako bi hodao u ovisnosti o Bogu? To nas vodi do slijedećeg pitanja:
Ako je Isus, kao čovjek, živio u potpunoj OVISNOSTI o svom Ocu kao
Izvoru s rezultatom da je Otac živio svoj život u i kroz Isusa, kako bi
onda TI TREBAO ŽIVJETI ŽIVOT?

Ključna točka: Isus nije samo došao umrijeti za naše grijehe. On je
isto tako došao pokazati kako živjeti.
Pitanje: U odnosu na Božja obećanja pobjede, slobode, iscjeljenja i
preobrazbe o čemu smo govorili u Prvoj lekciji, što ti vjeruješ da će Bog
proizvesti u tvom životu ako odabereš živjeti ovisno o Njemu?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: o recima iz Ivana i razmisli o ovom pitanju, „Ako je Isus
kao naš primjer živio u potpunoj ovisnosti o životu i sili svog Oca, kako
onda Bog očekuje da mi živimo?“
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Uključi Boga: Možda do sada nisi razumio odnos između Isusa i Njegovog Oca i primjenu tog odnosa na tvoj odnos s Bogom. Stoga, zamoli
Boga da ti otkrije kako se Isusov odnos s Ocem primjenjuje na tvoj svakodnevni život.

Zašto se borimo s ovisnošću o Bogu?
Kad sam ja započeo svoje novo putovanje dopuštajući Kristu da svoj
život živi u meni, borio sam se da budem totalno ovisan o Njemu. Kao
rezultat toga da sam služio mnogim kršćanima, ja sam otkrio da se mi svi
borimo sa životom u potpunoj ovisnosti o Bogu. Zašto? Dopusti da ti dam
tri najčešća razloga zašto se svi borimo s ovisnošću.
1. Svijet kaže da trebaš biti NEOVISAN.
Dio naše borbe s ovisnošću je zbog toga jer živimo u svijetu koji vrišti,
„budi neovisan, budi samodostatan, budi samostalan“. Mi smo toliko preplavljeni i ispranih mozgova porukom neovisnosti u ovome svijetu da se
borimo kad se radi o životu u ovisnosti o Bogu.
2. Svijet isto tako šalje poruku da je ovisnost jednaka
SLABOSTI.
Ne samo da svijet vrišti „neovisnost“, već
isto tako šalje poruku da je „ovisnost“ jednaka „slabosti“. Budući da nitko ne želi da ga
gledaju kao slabog (osobito muškarci), oni
odabiru biti „snažni“ u svojoj neovisnosti. (Za
tvoju informaciju: Ovisnost = slabost je lažno
vjerovanje.)
3. Postoji dio čovjekove naravi koji se odupire ovisnosti o
Bogu: TIJELO.
Dok nismo bili spašeni živjeli smo neovisno o Bogu. I tada, kad smo
naučili da je kršćanski život ovisnost, u nama postoji nešto što se zove
„tijelo“ (vidi Rimljanima 7,18) što se protivi životu u ovisnosti o Bogu.
Tijelo je jednostavno stav u nama koji kaže, „Ja ne trebam Boga da bih
živio život jer ja to mogu i sam.“
Živjeti iz TIJELA je razlog broj 1 zašto se ODUPIREMO životu u
ovisnosti o Bogu.

44

Više ćemo govoriti o tijelu u Četvrtoj lekciji, ali je važno znati da u
nama postoji dio koji će se UVIJEK odupirati ovisnosti o Bogu.
Istina je da čovjek NIJE bio dizajniran da živi neovisno o
Bogu.
Vratimo se ponovo u Ivan 15,5 i pogledajmo u posljednjih nekoliko
riječi gdje Isus kaže:
„Jer bez Mene ne možete ništa učiniti.“
Dopusti da ti postavim pitanje. „Što se događa s mladicom kad se odvoji od loze?“ Ona počinje umirati jer više ne ovisi o lozi i više ne crpi
život iz nje. Ako ti kao duhovna mladica odlučiš pokušati živjeti neovisno
o Kristu, duhovnoj Lozi, što možeš očekivati?
Što Isus misli kada kaže, „bez mene ne možete ništa činiti?“ Ovaj dio
Ivana 15,5 za mnoge kršćane stvara probleme. Zašto? Zato što čovjek
može mnogo toga činiti bez Boga. Kao što smo razgovarali u Prvoj lekciji,
čovjek uči kako raditi posao, kako usavršiti hobi ili sport ili kako upravljati
financijama. Pa što je onda Isus želio reći?
Isus želi reći da BEZ Njega ti NE MOŽEŠ
proizvesti PRAVI ŽIVOT kojeg ti Bog obećava.

Bez ovisnosti o Bogu:
•
•
•
•
•
•
•

NEMA sile nad grijehom.
NEMA pobjede nad tijelom.
NEMA slobode od tvojih grješnih navika.
NEMA iscjeljenja od tvojih prošlih i sadašnjih rana.
NEMA ploda duha u tvojem životu.
NEMA preobrazbe tvojeg života.
NEMA bliskosti s Bogom.

Možeš ovu listu još jednom pročitati polako i dopustiti da se rezultati
slegnu ako odabereš živjeti neovisno o Bogu.
Meditiraj: o Ivanu 15,5b i razmisli kako se ovaj redak može primijeniti na neriješene borbe s kojima si možda suočen u tvojim odnosima, na
grješne navike koje želiš pobijediti ili promjene koje želiš da se dogode u
tvojem životu.
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Uključi Boga: Moli Boga da razotkrije područja tvojeg života (posao,
brak, obitelj, itd.) gdje si možda živio neovisno od Njega. Moli ga da te
uvjeri da bez ovisnosti o Njegovom životu i sili nećeš iskusiti Njegovu
slobodu, pobjedu, iscjeljenje i preobrazbu.
KLJUČNA TOČKA
Problem je u tome što život iz tvojih VLASTITIH snaga, sposobnosti i
snage volje. NE MOŽE proizvesti kršćanski život kojeg SAMO Bog

može proizvesti.
DAN TREĆI

Ovisnost O Bogu = VJERA U Boga
„A bez vjere nemoguće mu je ugoditi...“ Hebrejima 11,6
Ja izjednačavam ovisnost o Bogu i hodanje u vjeri u Boga. Ako si kršćanin već neko vrijeme tada znaš da je naš dio u kršćanskom hodu vjera.
Međutim, ono što ja nalazim je da ljudi ili imaju nerazumijevanje ili lažno
vjerovanje s obzirom na stvar vjere.
Razlog zbog kojeg to govorim je taj što ono što oni vjeruju o vjeri ne rezultira trajnom slobodom, pobjedom, iscjeljenjem ili preobrazbom. I zato
kako ćeš prolaziti ovom lekcijom pobliže pogledaj što stvarno vjeruješ o
vjeri i moli Gospodina da ti otkrije bilo kakva lažna vjerovanja koja možda
imaš o vjeri. Evo prvo pitanje koje ćeš možda sam sebi postaviti:
Ono što ja VJERUJEM o hodu u vjeri PREOBRŽAVA (mijenja) li moj život?

Zašto ja kažem da je ovisnost = vjera? Dopusti da ti dam jedan primjer. Kad
imaš probleme sa zubima to stvara potrebu za stomatologom. Ti si potpuno
ovisan o tom stomatologu da riješi tvoj
problem. Drugi način da kažeš da si ovisan je da imaš vjeru u svog stomatologa
i njegovo umijeće da će on učiniti ono što
ti ne možeš. Isto je i s Bogom. Vjera je
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jednostavno ovisnost o Bogu da će On u tvojem životu učiniti ono što je
On obećao da hoće (a ti ne možeš).
Pogledaj još jednom u Galaćanima 2,20 da vidiš Pavlov dio u tome da
Krist živi u Njemu:
„...s Kristom sam razapet na križ, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u
meni; život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega,
koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao...“
Galaćanima 2,20
Pavao kaže da je njegov dio u dopuštanju da Krist živi u njemu po vjeri. U biti, ono što Pavao kaže je da on mora potpuno ovisiti o Kristu da čini
ono što samo Krist može. Vidiš, mnogi su me kršćani pitali, „Kako da ja
živim kršćanski život?“ To je pogrešno pitanje. Istina je da budući je Krist
taj koji živi svoj život u tebi, pitanje bi trebalo glasiti,
„Kako da DOPUSTIM Kristu da živi svoj život u meni?“

Odgovor je kroz ovisnost ili po vjeri u Krista. Prema kraju ove lekcije
vidjet ćemo zašto toliko kršćana nije promijenjeno zbog njihovog lažnog
vjerovanja o vjeri.
Hodanje po vjeri rezultira da Krist živi svoj život u tebi i to daje
izobilan život koji On obećava za tebe.
Vjera za kršćanina je način „KAKO“.

Život po vjeri Svetom Duhu dopušta da u tebi proizvodi:
•
•
•
•
•

SLOBODU od poražavajućih navika
POBJEDU nad tijelom, silom grijeha, Sotonom i demonima.
ISCJELJENJE od prošlih i sadašnjih rana.
PREOBRAZBU u Kristov lik.
BLISKOST s Bogom.

Četiri načina na koje možemo definirati VJERU
Da zadobiješ dublje razumijevanje vjere, želim ti dati četiri praktične definicije koje su meni pomogle kroz godine. Nadam se da će i tebi biti korisne.
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1. Vjera je SIGURNOST i UVJERENE
„Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti
kojih ne vidimo.“ Hebrejima 11,1
Neka od značenja riječi „sigurnost, jamstvo“ u Hebrejima 11,1 u Strongovom leksikonu su postojanost uma, odlučnost, pouzdanje i čvrsta vjera.
„Uvjerenje“ označava sigurnost. Pročišćavanjem ovih riječi jedna definicija vjere je slijedeća:
VJERA
Je JAMSTVO, POUZDANJE i SIGURNOST da je Bog ono što On kaže da
JESTE i da ĆE On ostvariti ono što obećava.

Primjena: Primjena ove definicije mogla bi biti, „Ja sam siguran da ne
mogu izgubiti svoje spasenje jer Bog je Onaj koji kaže da jeste i obećao mi
je da ne mogu izgubiti svoje spasenje prema Ivanu 6,37-40.“
Pitanja: Koliko jamstva i sigurnosti imaš u Boga s obzirom na ono tko
je On i što je On voljan i moguć učiniti u tvojem životu? Je li nedostatak
ovisnosti o Bogu pokazatelj nedostatka jamstva i sigurnosti?
Meditiraj: na Hebrejima 11,1 i razmisli o situacijama u kojima nisi
sasvim siguran i možda ti nedostaje pouzdanje da Bog djeluje u tim područjima.
Uključivanje Boga: U tim područjima moli Boga da ti da veće jamstvo
i sigurnost da je On onaj koji kaže da jeste i da će On u tvojem životu učiniti ono što je obećao.
2. Vjera je uvjerenje i iščekivanje.
VJERA
(definicija iz komentara Matthew Henryija)
„...je čvrsto UVJERENJE i IŠČEKIVANJE da će Bog učiniti SVE što nam
je obećao u Kristu.“

Volim ovu definiciju zbog riječi uvjerenje i iščekivanje. Zašto mi dolazimo Bogu prije svega? Mi Bogu dolazimo jer na nekoj razini mi vjerujemo da je Bog onaj koji kaže da jeste i da će On učiniti ono što je obećao
48

da će učiniti. Drugim riječima, mi smo do neke razine uvjereni u Božju
mogućnost da učini ono što nam je obećao.
Međutim, ostatak naših života mi ćemo trebati da nas Bog uvjerava
zbog naše nevjere. „Božansko uvjerenje“ je neophodan dio naše preobrazbe. Pavao je govorio o tome kako je Abraham bio uvjeren u Božju mogućnost i silu da će učiniti ono što je obećao u Rimljanima 4,21:
„...potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti što je obećao.“
Primjena: Primjena ove definicije mogla bi biti, „Dok hodam u ovisnosti o Bogu, ja sam uvjeren od Boga da me On ljubi i da će On preobraziti moj život.“
Pitanja: Koliko si uvjeren u Božju mogućnost i voljnost da preobrazi
tvoj život? Trebaš li još uvjeravanja od Boga?
Meditiraj: na tekstove Rimljanima 4,21 i Filipljanima 1,20. Razmisli o
ovim pitanjima, „Koja područja u tvojem životu trebaju daljnje uvjeravanje s obzirom na Božju ljubav, karakter i/ili obećanja?“
Uključivanje Boga: Počni moliti Boga da te dalje uvjeri u tim područjima na koja si pomislio.
3. Vjera je vjerovanje da ja „NE MOGU“ ALI „BOG MOŽE“.
JA NE MOGU – „Jer bez mene ne možete ništa učiniti.“ Ivan 15,5b
BOG MOŽE – „...onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti
ga do Dana Krista Isusa.“ Filipljanima 1,6
Mi prvo trebamo doći na mjesto svijesti da „ja ne mogu“ jer je istina da
samo „Bog može“ učiniti da Njegova obećanja preobraze naše živote. Još
jedan ulomak koji ističe istinu da Bog može je Psalam 37,5:
„Prepusti Jahvi putove svoje, u Njega se uzdaj i ON ĆE sve voditi.“
VJERA
dolazi do shvaćanja da ti NE MOŽEŠ učiniti ono što samo Bog MOŽE
učiniti u tvojem životu i zatim vjerovati da On to može.

49

Bog nam uvijek iznova u svojoj riječi govori da On može i da će On
dovršiti djelo koje je započeo.
Primjena: Primjena ove definicije mogla bi biti, „Ja se sam ne mogu
osloboditi ovog straha, ali dok hodam u vjeri, Bog me može (i hoće) osloboditi.“
Pitanje: Koje su tri stvari za koje znaš da ih ne možeš učiniti, ali Bog
obećava da će učiniti?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Meditiraj: na tekstu Ivan 15,5b i Filipljanima 1,6 i razmisli o onome
što pokušavaš učiniti s obzirom na kršćanski život ali nikako ne možeš.
Uključi Boga: Počni vjerovati da će Bog učiniti ono što ti ne možeš.
4. Vjera je SURADNJA s Bogom.
„Ja sam od sebe ne mogu ništa činiti. Kako čujem, sudim, i moj je sud
pravedan, jer ne tražim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.“
Ivan 5,30
Vjera znači da si donio odluku da ćeš surađivati s Bogom. To znači da
se više nećeš protiviti Božjem djelu ili da nećeš više pokušavati učiniti
ono što samo Bog može. Suradnja je stav vjere koji govori, „Gospode, ja
ti vjerujem da ćeš živjeti svoj život u meni i da ćeš preobraziti moj život u
skladu s Tvojom voljom.“
VJERA
je tvoja VOLJNA SURADNJA s Bogom da će preobraziti tvoj život u
skladu s Njegovom voljom.

Primjena: Pretpostavimo da se boriš s neadekvatnošću. Suradnja s
Gospodinom mogla bi izgledati ovako, „Gospode, ja Te molim da mi daš
voljnost da surađujem s Tobom i da se ne odupirem Tvojem djelu kad me
želiš osloboditi od moje neadekvatnosti.“
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Pitanje: U kojim područjima tvojeg života možda ne surađuješ s Bogom ili se odupireš Njegovom djelu u tebi?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: na tekst Ivan 5,30 i pitaj se, „Zašto se ja odupirem Bogu u
tim područjima mojeg života kad mi On obećava da će me osloboditi, dati
mi pobjedu i ispuniti moje potrebe?“
Uključi Boga: Započni moliti Boga da ti da voljnost da se prestaneš
odupirati Njegovom djelu preobrazbe u tvojem životu.
Slijedeći dijagram sažima četiri definicije vjere.
VOLJNA
SURADNJA

SIGURNOST
UVJERENJE

VJERA

UVJERENJE
IŠČEKIVANJE

JA NE MOGU
BOG MOŽE
Pitanja: Koja ti je od sve četiri najpraktičnija definicija vjere? Zašto?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Meditiraj: o četiri definicije vjere i moli Boga da ti dâ dublje otkrivenje
i volju da hodaš po vjeri.
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ČETVRTI DAN
Tri ključne istine s obzirom na vjeru
Prije nego završimo naše proučavanje o vjeri pogledajmo još tri ključne
istine o vjeri.
1. Ovisi li o tebi hoćeš li pokazati vjeru?
To je ključno pitanje na koje treba odgovoriti jer mnogo kršćana vjeruje
da o njima ovisi hoće li pokazati vjeru koja je neophodna da žive kršćanski
život. Počnimo tražiti odgovor na ovo pitanje gledajući na Isusove dvije
posljednje riječi na križu iz Ivana 19,30:
„Svršeno je.“
Ove dvije posljednje riječi našeg Gospodina na
križu imaju vječno značenje za tebe i mene kao kršćane. Jedno je značenje da je Krist jednom zauvijek
završio s našim grijesima. Međutim, postoji još jedno
značenje koje ima veze s našim kršćanskim hodom.
Dopusti da ti postavim pitanje, „Što ti možeš dodati
završenom djelu?“ Ništa!
Drugim riječima, Bog od tebe ne traži da učiniš bilo što što bi mogao
dodati Njegovom završenom djelu. Bog ne treba da ti bilo što postigneš za
Njega. Tvoj je dio kao što kaže u Kološanima 2,6 da jednostavno PRIMIŠ:
„Kako ste primili Gospodina Krista Isusa, tako nastavite u Njemu živjeti“
Kako se to može primijeniti na vjeru? Pogledaj Kološanma 2,9-10 što
smo proučavali u Prvoj lekciji:
„Budući da u Njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po Njemu
ste i vi ispunjeni. On je glava svakog Poglavarstva i Vlasti.“
Slijedeće je ključna istina koja se temelji na Kološanima 2,9-10:
Ako vam je dana punina U Kristu,
to znači da imate PUNINU Kristove VJERE u sebi.
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Poveži ovaj redak s onim u Filipljanima 4,19:
„A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu SVAKU vašu potrebu raskošno
prema svom bogatstvu.“
Budući da je Bog Izvor koji daje tvoju vjeru, tada nije na tebi da pokažeš ili proizvedeš vjeru. Budući je Krist u tebi i ti si u Kristu, ti imaš svu
vjeru koju ćeš ikada trebati. Tvoj je dio prema Kološanima 2,6 da PRIMIŠ
vjeru koja ti već pripada.
Dobra vijest!
Bog od tebe ne očekuje da proizvedeš vjeru.
On očekuje da PRIMIŠ Njegovu ZALIHU vjere.
Pitanja: Jesi li vjerovao da o tebi ovisi da proizvedeš i pokažeš vjeru
koja je potrebna za kršćanski život? Koliko bi lakše tebi bilo jednostavno
prihvatiti vjeru koja već jeste tvoja u Kristu umjesto da pokušavaš proizvesti vjeru koja se zahtijeva?
2. Što Isus misli kada kaže „MALA“ vjera?
„‘Malovjerni – reče im – zašto se toliko
strašite?’ Tada ustade, zapovijedi vjetrovima i
moru i nastade duboka tišina.“ Matej 8,26
Ono što je Isus mislio kad je rekao „mala“
vjera u ovom retku bilo je da učenici nisu
ostvarili svoju vjeru u punom kapacitetu. Zašto? U ovom trenutku, učenici nisu imali svu
Kristovu vjeru jer još u sebi nisu primili puninu Trojstva sve do dana Pentekosta.
Ti, s druge strane, imaš puninu Kristovog
života u sebi što znači da imaš svu Njegovu
vjeru. Pitanje je, „Hoćeš li ostvariti sve više i
više punine vjere koja je u tebi ili ćeš biti poput
učenika i živjet ćeš iz „male vjere“?
Pitanje nije „Koliko vjere imaš?“ Pitanje je:
„Ostvaruješ li puninu vjere koju već posjeduješ U Kristu?“
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Pitanje: Kako bi moglo promijeniti tvoj stav, znanje, da ti imaš u sebi
svu vjeru koja ti je potrebna u Kristu?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Uključi Boga: Moli Gospodina da ti dâ dublje razumijevanje da ti imaš
svu vjeru koja ti je potrebna i da je tvoj dio da ostvariš puninu vjere koju
već posjeduješ.
3. Božje djelo u tvojem životu NIJE nužno uvjetovano tvojom
vjerom.
„Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.“ Psalam 115,3
Božje djelo u tvojem životu nije nužno uvjetovano ostvaruješ li tisvoju
vjeru. Bog je suveren i On može činiti što želi u tvojem životu bez obzira
hodaš li ti po vjeri ili ne. Čak i kada ne hodamo po vjeri, to Boga neće
spriječiti da radi u našim životima. (Ja to zovem „milost“.) Međutim, iz
vlastitog iskustva ti govorim da kada sam namjerno hodao po vjeri ovih
posljednjih nekoliko godina u usporedbi s prvih trideset godina mojeg kršćanskog života, Bog je ubrzao svoje promjene u mojem životu. Ključna
istina koju trebamo upamtiti je:
Božji proces preobrazbe u tvojem životu
UBRZAT će se dok hodaš po vjeri.

Vjera uvijek mora imati objekt (predmet)
Vjera može imati puno objekata. Kad
voziš auto imaš vjeru u kočnice, ili imaš
vjeru u konstrukciju građevine u kojoj
radiš svaki dan, ili vjeru u stolac na kojem sjediš. Vjera nije ključna.
Ključan je objekt tvoje vjere. Objekt
naše vjere kao kršćana trebao bi biti
Isus. Vidimo to u slijedećim recima:
„Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa...“ Hebrejima 12,2
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„I zbog vjere u Njegovo ime, u ime Isus...“ Djela 3,16
Problem je u tome što postoji DRUGI objekt naše vjere.
Ja znam da ako već neko vrijeme živiš kršćanskim životom, tada znaš
da bi objekt naše vjere trebao biti Isus Krist. Ali budući da sam služio
mnogim kršćanima (koji su kršćani 10, 20, 30+ godina), ja sam iskusio
i svjedočio da postoji još jedan objekt njihove vjere. Taj je objekt njihov
vlastiti IQ, sposobnost i snaga volje. Razmisli o ovoj izjavi:
Ako ti vjeruješ da o tebi ovisi da uz Božju pomoć živiš kršćanski život,
je li moguće da je STVARNI objekt tvoje vjere TVOJ IQ, sposobnost i
snaga volje?

Dopusti da ti dam jedan primjer. Ako vjeruješ
da o tebi ovisi da uz Božju pomoć živiš kršćanski život, tada ćeš uzeti Božja obećanja o pobjedi,
slobodi i preobrazbi i pokušati vlastitim sposobnostima i snagom volje ta obećanja učiniti iskustvenom stvarnošću svojeg života.
U biti, ono što ti radiš je da stavljaš vjeru u sebe
i zatim moliš Boga da TI pomogne da sâm budeš
izvor koji će ta obećanja učiniti stvarnima u tvojem životu.
Međutim, što mi znamo da je istina? Iz Prve
lekcije znamo da nam 1. Korinćanima 1,30 govori da je Bog Izvor života u nama i da nam On neće pomoći da mi budemo
taj Izvor. U ovom trenutku želim to učiniti osobnim postavljajući ti pitanje:
Ako POKUŠAVAŠ u svojoj VLASTITOJ snazi i volji živjeti kršćanski
život, je li moguće da ćeš iskusiti stvarnu preobrazbu?

Toliki kršćani danas podučavani su kao što sam i ja bio da trebaju „primijeniti“ Božju istinu u svojim životima. Dok to zvuči vrlo duhovno, kako
ja to vidim, to znači da ja moram uzeti Božju istinu i pokušati učiniti da
ona djeluje u mojem životu koristeći moj vlastiti IQ, sposobnosti, samodisciplinu i snagu volje. Problem je tome što ako o meni ovisi hoće li to
funkcionirati, ja sigurno neću uspjeti jer to neću moći izvesti!
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Istina je da smo mi POTPUNO ovisni o Bogu da On uzme svoju
istinu i da učini da ona djeluje u našim životima.
Slijedeća pitanja mogu ti pomoći da odrediš kako ide tvoj hod vjere.
Proizvodi li tvoj hod vjere:
•
•
•
•

Trajnu pobjedu nad tvojim grješnim navikama i nad Sotonom?
Trajnu slobodu od tvojeg grješnog ponašanja?
Trajno iscjeljenje od tvojih prošlih i sadašnjih rana?
Trajnu preobrazbu u Kristov lik?

Ako ne možeš odgovoriti „Da“ na svako od prethodnih pitanja, je li
moguće da si vjeru u svoje sposobnosti stavio nasuprot vjere u Božju moć?
Ja te to ne pitam da bi u tebi izazvao krivicu ili sram. Razlog zbog kojeg
postavljam ova pitanja je da kad hodamo po vjeri u Krista, On će dovesti do toga da mi možemo iskusiti trajnu pobjedu, slobodu, iscjeljenje i
preobrazbu. Pogledaj slijedeći dijagram da vidiš rezultate kad svoju vjeru
stavljaš u svoje vlastite sposobnosti nasuprot stavljanja vjere u Boga.

Vjera u samog sebe kao tvoj
izvor, bez Božje pomoći =
Bez života, bez sile, bez
promjene života (više istog)

Vjera u Boga
kao izvor =
Život, sila i
preobrazba

IZBOR

Izbor iz trenutka u trenutak

Što ćeš izabrati?
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Posljedice toga što ćeš svoju vjeru staviti u sebe značit će da nećeš
iskusiti Kristov život niti Njegovu silu i da se u tvojem životu nikada neće
dogoditi stvarna preobrazba. Međutim, život po vjeri u Boga koji je tvoj
Izvor rezultirat će iskustvom Kristovog života i sile uz rezultat iskustva
radikalne preobrazbe.
Uključi Boga: Moli Duha da ti otkrije je li pravi objekt tvoje vjere u
tvoje sposobnosti i/ili tvoju snagu volje ili u Božju moć.
Pitanje: Što dijagram gore otkriva koje su posljedice ako si ti objekt
svoje vjere?
Uključi Boga: Ako otkriješ da stvarno hodaš u vjeri u svoje vlastite
sposobnosti nasuprot Božjoj moći, zamoli ga da ti dâ volju da možeš hodati u ovisnosti o Njemu kao tvojem Izvoru.
PETI DAN
Zašto se BORIMO imati vjeru u Boga?
„Što da činimo – upitaše ga nato – da radimo djela koja Bog hoće?
Ovo djelo Bog hoće – odgovori im Isus – da VJERUJETE u onoga koga
je on poslao.“ Ivan 6,28-29
Prije nego nastavimo, ja vjerujem da je važno pogledati tri razloga koja
sam ja otkrio kroz godine zašto se kršćani bore imati vjeru u Boga.
1. Mi u kršćanski život unosimo način razmišljanja „UČITI i ČINITI“
Ja vjerujem da je to prvi razlog zbog kojeg se borimo s problemom vjere. Zašto? Zato što je tako lako hodati u vjeri u vlastite sposobnosti jer to
je način na koji živimo naš život. Razmisli
o svom životu. Kako si živio do sada? Za
većinu od nas mi učimo o životu i zatim
idemo i izvršavamo ono što smo naučili.
Na primjer, naučiš kako raditi svoj posao i zatim ga izvršavaš. Naučiš kako igrati golf, ići u ribolov, ili u lov i zatim ideš
i to radiš. Naučiš kao podizati djecu i ko57

ristiš što si naučio da to učiniš. Ključ je u tome da koristiš svoj intelekt i
sposobnosti da „naučiš“ i zatim da to „činiš“. To je način na koji svi živimo
naše živote. Pitanje je je li taj sustav razmišljanja ‘uči i radi’ funkcionira u
životu kršćanskog života? Razmisli o slijedećem pitanju:
Vjeruješ li da trebaš NAUČITI Božje istine kako živjeti kršćanski život
i zatim u svojoj sposobnosti (uz Božju pomoć) ići i ČINITI ono što Bog
kaže?

Istina: Sustav razmišljanja „uči i čini“ ne funkcionira u življenju kršćanskog života. Zašto? Jer mi ne možemo činiti ono što samo Sveti Duh
može činiti i što On obećava da će činiti u našim životima. Sjećaš se Filipljanima 1,6? Kao što smo naučili u Prvoj lekciji da je samo Božja sila
ta koja će dovesti do duhovne preobrazbe. Kao što sam s tobom podijelio
svoju priču, ja sam pokušao živjeti „uči i čini“ kršćanski život i nikako
nisam uspijevao. Problem je u tome što ja nikada nisam došao do preobraženog života kojeg Bog obećava. Samo u istinskoj ovisnosti o Gospodinu
ta se istinska promjena stvarno može dogoditi.
2. Mi želimo biti UZROK i EFEKT naše duhovne preobrazbe.
Drugi je problem koji imamo s obzirom na vjeru taj što mi svoj intelekt, sposobnosti i darove ne možemo dovesti do toga da oni budu uzrok
i/ili efekt naše duhovne preobrazbe. To je problem jer mi uvijek koristimo
naš intelekt, sposobnosti i darove u našim poslovima, našim brakovima, u
podizanju djece. Prirodno je da pokušavamo preobraziti naše živote ili pomoći Bogu našim nastojanjima da budemo preobraženi, ali mi ne možemo
proizvesti ono što samo Bog može.
Istina: U našem hodu u vjeri mi smo ovisni o Bogu da dovede svoj
intelekt, silu i sposobnosti i da u nama učini ono što mi sami ne možemo
učiniti za sebe. Sjećate se Ivana 15,5b? To predstavlja borbu kad dođe do
toga da po strani ostavimo svoje sposobnosti i priklonimo se Božjim sposobnostima. Ja se nadam u određenoj mjeri da si ti već sada u procesu da
si uvjeren da samo Bog, tvoj Izvor, može dovesti do bilo kakve značajne
promjene u načinu na koji razmišljaš, osjećaš, odabireš ili se ponašaš.
Bilješka: To ne znači da ne trebamo koristiti svoj intelekt ili sposobnosti. Međutim, te stvari neće ti koristiti kada se radi o duhovnoj preobrazbi.
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3. Legalizam hrani „uči i radi“ kršćanstvo.
Ako si mnogo vremena proveo u okruženju legalističke crkve kao što
sam to ja, tada si vjerojatno živio kršćanski život „uči i radi“. Što smatram
legalizmom? Legalizam je pokušaj življenja kršćanskog života korištenjem tvojih vlastitih sposobnosti i čuvanju i slijeđenju određenih pravila kako bi se došlo do duhovne preobrazbe. Legalizam promovira lažno
vjerovanje da ti možeš biti izvor u pokušaju držanja određenih standarda
i pravila kako bi postao dobar kršćanin ili ugodio Bogu. Za mene je legalizam proizveo život borbe u mojoj vlastitoj snazi u pokušaju da ugodim
Bogu i da sâm sebe oslobodim. Možeš li se s time poistovjetiti?
Istina: Pokušavajući živjeti život prema setu standarda ili pravila nikada neće dovesti do stvarne preobrazbe. Kad pokušavaš više ili činiš više za
Boga neće dovesti do promjena koje priželjkuješ. To ćemo samo dovesti
do toga da ćeš se predati ili ćeš i dalje još više pokušavati živjeti kršćanskim životom. Istinska sloboda dolazi samo kad svoju vjeru staviš u Božju
silu i sposobnost da u tebi ostvari svoja obećanja preobrazbe.
Znači li to da trebam živjeti PASIVNIM životom i ništa ne činiti?
„...da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu.“ 1 Korinćanima 2,5
Često čujem ovakav komentar od ljudi koji pokušavaju razumjeti hod vjere
u Kristu da On živi svoj život u njima:
„Znači li život po vjeri da ja ne trebam
ništa činiti?“ Ili komentare poput, „Taj
hod po vjeri čini se vrlo pasivan“, ili,
„Što je onda moja odgovornost?“ Istina je da je hod u vjeri sve drugo samo
ne pasivan.
KLJUČNA ISTINA:
jeste da je kršćanski život vrlo aktivan, ali BOG je IZVOR AKTIVNOSTI
(duhovne preobrazbe) koja se događa.

Da bismo razumjeli gore navedenu istinu pogledajmo na Isusov život i
službu. Da li bi rekao da je Isus bio pasivan? Mislim da nitko od nas to ne
bi kazao. Međutim, što smo naučili o Isusovom životu? On je bio potpuno
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OVISAN o svom Ocu. Dok je hodao u ovisnosti, što se događalo? Otac je
otpuštao svoj život i silu KROZ Isusa koji je preobražavao živote. Stoga ti
svakako imaš odgovornost.
Tvoja je odgovornost da OVISIŠ o Kristu
da ON iz trenutka u trenutak živi svoj život u tebi.
Dok tako činiš, Bog otpušta svoj život i silu u tebi i radikalno mijenja
način na koji razmišljaš, osjećaš, odabireš i ponašaš se.
Meditiraj: o misli o tome da kad aktivno ovisiš o Bogu, On je Izvor
aktivnosti (duhovne preobrazbe) koja se događa u tebi.
Uključi Boga: Moli Boga da ti dâ otkrivenje o tom problemu pasivnosti, odgovornosti i aktivnosti.
Sažetak Druge lekcije
Nadam se da ti je ova lekcija dala bolje razumijevanje o tvojem dijelu
u Božjem procesu preobrazbe. Ključne točke koje se nadam da si upamtio
iz ovog proučavanja su:
• Tvoj dio u životu kršćanskog života je OVISNOST o Bogu kao
tvojem Izvoru.
• Ovisnost je druga riječ za VJERU.
• Ne ovisi o tebi da proizvedeš vjeru. Tvoj je dio da PRIMIŠ vjeru
koju imaš u Kristu.
• OBJEKT tvoje vjere ćeš biti TI SAM kao izvor ili će to biti BOG
kao Izvor.
• Mi se borimo s istinskim značenjem vjere zbog sustava razmišljanja „radi i čini“, zbog toga što ne možeš koristiti svoje darove i
sposobnosti i zato što si prigrlio bilo kakav oblik legalizma koji je
možda tvoje iskustvo.
• Kršćanski život nije pasivan. Bog je Izvor aktivnosti u tebi koje će
preobraziti svako područje tvojeg života.
• Rezultat života po vjeri u Krista su promjene u razmišljanju,
vjerovanju, ponašanju i odabirima.

Pogledaj ponovo dijagram na str. 28 s obzirom na
razlike između „običnog“ života i „pravog“ života
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Treća lekcija

Ključne istine o hodu po vjeri
Razumijevanje Krista kao tvojeg života
PRVI DAN
Pregled Treće lekcije
•
•
•
•
•
•

Što se događa kad učiniš korake vjere?
Rezultati života iz Božje sile
Značenje nadnaravnog Božjeg djela
Razumijevanje vjere nasuprot osjećaja i iskustava
Značenje pouzdanja u Krista
Razumijevanje kako se Krist kao naš život primjenjuje na svakodnevni život

Uvod
Nadam se da ti je prethodna lekcija dala jasnije razumijevanje problema ovisnosti i vjere. Sada kad razumijemo naš udio u Božjem procesu
preobrazbe, pogledajmo što se događa kad činimo korake vjere. Na kraju
lekcije mi ćemo započeti primjenjivati ono što smo naučili da bismo mogli
vidjeti kako izgleda približiti se Kristu kao našem životu u našoj svakodnevici.
Putovanje vjere započinje KORAKOM vjere.
„Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.“
Izreke 16,9
Zamisli da si se od kuće odselio u Indoneziju. Ti bi se odselio iz vrlo poznate kulture u onu koja je 180 stupnjeva drugačija od one u kojoj si živio.
Ti ćeš sada morati naučiti kako živjeti u toj novoj kulturi. Na isti način,
Bog te seli od tvoje „samo“ kulture života iz tvojih vlastitih sposobnosti u
novu „duhovnu“ kulturu života iz Njegove beskonačne sposobnosti. I ovo
je vrlo teška tranzicija. Međutim, Bog obećava da dok mi činimo korake
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vjere, On će za nas učiniti realnom našu preobrazbu i život izobilja koji On
obećava. Stoga, dopusti mi da započnem definicijom koraka vjere:
KORAK VJERE je trenutak u vremenu gdje UKLJUČUJEŠ Boga i Njegov
ŽIVOT i SILU vjerom.

Ako si kršćanin već duže vremena, ti
tada znaš da je kršćanski život hod u vjeri.
Međutim, postoje dvije ključne stvari koje
želim naglasiti o našem hodu u vjeri. Jedna je, volio bih da pogledamo što se događa
kad učinimo korak vjere. Druga je pogledati
u objekt naše vjere.
Što se događa u trenutku kad učiniš korak vjere?
Sjeti se Prve lekcije i istine da je u ovom trenutku u tebi SAV Božji
život i sila u skladu s Kološanima 2,9-10:
„Budući da u Njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po Njemu
ste i vi ispunjeni. On je glava svakog Poglavarstva i Vlasti.“
Budući da je u tebi sav Božji život i Njegova sila, što se događa kad
učiniš korak vjere?
Kad učiniš korak vjere, SAV Božji ŽIVOT i SILA se OSLOBAĐA u tebi da
preobrazi tvoje razmišljanje, tvoja vjerovanja i tvoje ponašanje.

Više ćemo govoriti o tome kako se Božji život oslobađa u nama na
kraju ove lekcije. Međutim, pogledajmo izbliza na Božju silu i što se događa kada se ona u nama oslobađa. Pogledaj kako Pavao povezuje vjeru s
Božjom silom:
„...da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu.“ 1. Korinćanima 2,5
„Zato se uvijek i molimo za vas da vas Bog naš učini dostojnima poziva
i da snažno dovede do savršenstva svako nastojanje oko dobrote i svaku
vjersku djelatnost...“ 1. Solunjanima 1,11
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Kad učiniš korak vjere, Bog ti ne daje samo jedan dio svog života i
sile. On oslobađa punu snagu svoje sile u tebi da preobrazi svako područje
tvojeg života.
Kakva je to sila Božja sila?
„Ali ovo blago nosimo u zemljanim posudama da se ona izvanredna uspješnost pripisuje
Bogu, a ne nama.“ 2. Korinćanima 4,7
Blago koje ti i ja imamo je takvo da „nadilazi
veličinu i silu Božju“. Kakva je to sila? Pogledaj
u Efežanima 1,19-20:
„...koliko je u nama koji vjerujemo izvanredno velika Njegova snaga koja odgovara djelotvornosti silne moći njegove, što je pokaza u Kristu uskrisujući Ga od
mrtvih i postavljajući Ga ‘sebi s desne strane’ na nebesima...“
Razmisli o tome!
ISTA sila koja je uskrsnula Isusa od mrtvih je U TEBI!

Dodatno tome, Božja sila koja je u tebi je ista sila koja je:
•
•
•

Stvorila nebo i zemlju.
Razdvojila Crveno more.
Drži svemir zajedno.

Sasvim je neophodno da mi živimo iz Božje sile jer bez nje nikada nećemo iskusiti Božja obećanja preobrazbe. Ti si sigurno pokušao vlastitom
snagom volje i snage pobijediti neke grješne navike ili si jednostavno pokušao ne griješiti. Ako je tako, kako je to kod tebe djelovalo? Istina je da
mi trebamo živjeti iz te sile Božje koja u nama prebiva da bi mogli iskusiti
bilo kakvu značajnu preobrazbu.
Život IZ Božje sile u tebi RADIKALNO će promijeniti
način na koji razmišljaš, vjeruješ, odabireš i ponašaš se.

Pitanje: Jesi li do ovog trenutka shvatio veličinu Božje sile koja prebiva u tebi?
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Meditiraj: na tekst 2. Korinćanima 4,7 i Efežanima 1,19-20 i razmisli
o veličini Božje sile koja živi u tebi.
Uključi Boga: Moli Boga da te uvjeri na dublji način s obzirom na
Njegovu božansku silu koju posjeduješ i kako On želi iskoristiti tu silu da
te oslobodi.
Što može učiniti Božja sila kad je oslobođena u tebi?
Što može učiniti Božja sila u nama? Pavao jasno o tome govori u Efežanima 3,20:
„Onomu koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti...“ Efežanima 3,20
Razmisli za trenutak o ovom redku. Pavao vrlo smjelo izjavljuje kada
kaže da ono što Bog može učiniti po svojoj sili je „iznad svega što mi možemo moliti ili misliti“. Pavao izgovara ovu istinu jer je iskusio tu silu koja
je tako snažno djelovala u njemu da ga je odvela na mjesta preobrazbe za
koja nikada nije mislio da su moguća. Ako je Božja sila to mogla postići u
njegovom životu, što misliš da bi Božja sila mogla postići u tvojem životu?
Božja sila U tebi:
•
•
•
•
•
•

OBNAVLJA tvoj um da vjeruješ istinu. Rimljanima 12,2
OSLOBAĐA te od utvrda grijeha. Ivan 8,32
ISCJELJUJE tvoje rane. Psalam 147,3
Daje ti POBJEDU nad tijelom, grijehom, Sotonom i svijetom. 1.
Korinćanima 15,57
PREOBRAŽAVA način na koji razmišljaš, osjećaš, odabireš i ponašaš se. 2. Korinćanima 3,18
PRIVLAČI te u bliski odnos sa samim sobom. Efežanima 1,5

Pitanje: Kad si posljednji puta iskusio da je Božja sila promijenila način na koji razmišljaš, vjeruješ, odabireš ili se ponašaš? Zapiši tri promjene
koje bi želio iskusiti na tim područjima.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Meditiraj: na tekst Efežanima 3,20 i razmisli koje bi promjene Bog
morao učiniti u tvojem životu tako da zajedno s Pavlom možeš reći, „On
može učiniti izvanredno više nego što ja mogu moliti ili misliti“.
Uključi Boga: Počni moliti Boga da preobrazi tvoj život s obzirom na
promjene koje želiš iskusiti.
Kroz godine u službi ja sam došao do zaključka da VEĆINA kršćana
stvarno ne razumije VELIČINU Božje sile jer nisu učinili korake vjere da
mogu iskusiti Božju silu.

„Recite Bogu: ‘Kako su potresna djela Tvoja! Zbog velike sile Tvoje
dušmani ti laskaju.“ Psalam 66,3
DRUGI DAN
Ne zaboravi da Božja sila u tebi neće učiniti NIŠTA ako TI ne
odabereš hodati po vjeri.
Nedavno sam kupio laptop računalo. U usporedbi s onim kojeg sam kupio prije dvije godine, ovaj je imao toliko više memorije i snage. Kako i sa
svim kompjutorima, ja imam pristup svim informacijama koje trebam kroz
Internet. Međutim, sva ta snaga i pristup neće mi koristiti ako ne pokrenem
kompjutor. Sve dok to ne učinim on će biti samo skupi uteg za papir!
Isto je istina i za Božju silu. U ovom trenutku ti posjeduješ svu Božju
silu. Međutim, Božja je sila beskorisna ako ti ne zagaziš u tu silu.
Način na koji se UKLJUČUJEŠ u Božju silu je kroz KORAKE vjere.

Dopusti da ti dam vizualnu sliku da to objasnim. Zamisli
plastičnu bocu koja je puna vode i ima zatvarač. Voda u boci
predstavlja puninu Trojstva i svu Božju SILU. Zamisli da je
ta boca vode ušla u tebe o spasenju (jer kod spasenja ti si
primio puninu Božjeg života i sile u sebe).
Međutim, ako se otvarač na boci ne ukloni ti nikada nećeš
moći piti iz boce ili iz nje crpiti Božju silu. Dok činiš korake
vjere, Bog uklanja zatvarač na boci i ulijeva svoju silu u tebe
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preobražavajući tvoje razmišljanje, tvoje vjerovanje i tvoje ponašanje. Ono
što mene žalosti je što toliko mnogo kršćana živi onako kako sam ja živio
trideset godina. Oni u sebi nose silu koja može preobraziti njihove živote,
i oni ili stvarno ne razumiju veličinu Božje sile ili ne razumiju kako mogu
pristupiti Njegovoj sili. Rezultat je toga da njihovi životi ostaju nepromijenjeni. Oni žive u porazu usred pobjede. Sila koja ih može osloboditi,
iscijeliti i preobraziti beskorisna je. Oni žive kao nekršćani živeći život u
vlastitom intelektu, sposobnosti i snazi volje umjesto da žive iz Božje sile.
Ako se ne priključimo na Božju silu vjerom,
neće se dogoditi ZNAČAJNIH preobrazbi u tvojem životu.

Božja sila će učiniti NADNARAVNO djelo u tebi.
Riječ koja je ključna za razumijevanje Božjeg djela u našim životima
je riječ „nadnaravno“. Razlog zbog kojeg je tako važno razumjeti riječ
„nadnaravno“ je zato što je sve što Bog postiže u tvojem životu „nadnaravno“ djelo. Stoga, prije nego krenemo dalje, dopusti mi da definiram
„nadnaravno“ djelo:
„NADNARAVNO“ DJELO
je djelo koje Bog čini u nama i kroz nas dok hodamo po vjeri
i za koje NE PSTOJI prirodno ili ljudsko objašnjenje.

Dopusti mi ilustrirati „nadnaravno“ djelo pričom o padu Jerihona iz
Jošue 6,3-5:
„Svi vi ratnici obiđite oko grada jedanput na dan. Tako činite šest dana. A sedam
svećenika neka nose pred Kovčegom sedam
truba od ovnujskih rogova. Sedmoga dana
obiđite sedam puta oko grada, a svećenici
neka trube u trublje. Pa kad otežući zatrube u rog ovnujski, neka sav narod, čim čuje
glas trube, podigne silnu bojnu viku. I srušit će se gradski bedemi, a narod neka tada
ulazi svaki odande gdje se nađe.“
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Volio bih da još jednom pročitaš priču i da staviš sebe u nju. Što da je
Bog tebi rekao da hodaš oko Jerihona šest dana, da trubiš u trubu sedmi
dan, da povičeš i da će bedemi tada pasti? (Za tvoju informaciju, Bog Židovima nije rekao da donesu dizalicu s metalnom kuglom.) Iz ulomka znamo
da su oni upravo učinili što je Jahve rekao i da je rezultat bio da su se bedemi stvarno srušili. Ključna je stvar koju trebamo razumjeti da je njihov
udio bio hodati oko grada, svirati u trube i zatim vikati. Oni su sve to činili s
vjerom. Međutim, nijedna od tih stvari nije uzrokovala da se bedemi sruše.
U Božje savršeno vrijeme, On je u svojoj sili, nadnaravno srušio bedeme.
Razmisli o ovome: je li moguće da Bog želi isto nadnaravno djelo učiniti u tebi? Zar nam On ne obećava da će srušiti zidove naših lažnih vjerovanja, naših grješnih navika, naših rana kako bi nas oslobodio? Stoga je
tvoj udio hodati po vjeri i vjerovati u Njegovu nadnaravnu silu da će On
upravo to učiniti. Dok On to čini i ti ćeš poput Židova, kad zidovi padnu,
stajati u strahopoštovanju pred Njim.
Pitanje: Kakvo nadnaravno djelo želiš da Bog učini u tvojem životu?
Je li to pobjeda nad unutarnjom borbom, sloboda od grješnih navika, preobrazba tvojeg tjelesnog ponašanja, itd.?
Meditiraj: na Jošua 6,3-5 i razmisli o ovom pitanju, „Ako Bog može
srušiti fizičke zidove Jerihona, zar neće srušiti zidove tvojih lažnih vjerovanja, grješnih navika i utvrda ako hodaš u vjeri?“
Uključi Boga: Počni raditi korake vjere i moli Boga da počne rušiti te
zidove.
Što trebamo razumjeti o Božjem nadnaravnom djelu u nama
Vjerojatno se može slobodno reći da većina kršćana razumije da je Božja sila nadnaravna. Međutim, kad ja kažem da On želi učiniti nadnaravno
djelo u njima, tada su skloni imati problema u razumijevanju tog koncepta.
Pa što onda znači nadnaravno kad se radi o Božjoj sili koja djeluje u nama?
Pogledajmo dvije ključne istine da odgovorimo na to pitanje.
1. Ti većim dijelom NEĆEŠ OSJEĆATI ili ISKUSITI Božju
nadnaravnu silu koja radi u tebi.
Ako ćeš za trenutak sudjelovati sa mnom ja mislim da ti mogu pokazati
što mislim. Učini korak vjere sa mnom upravo sada. Jednostavno reci,
„Gospode, ja Ti vjerujem u ovom trenutku da će Tvoja sila poteći u meni.“
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Ako si to učinio u vjeri, osjećaš li bilo što? Osjećaš li navalu Božje sile
koja teče kroz tebe? Većinu vremena nećeš osjećati Božju silu u sebi dok
hodaš u vjeri. Zašto je to tako? Pogledaj 2. Korinćanima 5,7 za odgovor:
„Krećemo se, naime, u području vjere, a NE u području gledanja.“
Pavao nam u ovom retku govori
da je to hod vjere, a ne hod osjećaja ili iskustva. Češće NEĆEŠ osjećati niti iskusiti bilo Božji život ili
Njegovu silu. Zašto to može biti
frustrirajuće? Kao ljudska bića mi
osjećamo i naše je iskustvo života kroz jedno ili više od naših pet
osjetila u svakom trenutku. Budući
su osjećaji i iskustvo sastavni dijelovi našeg života, lako je zaključiti
da ćemo osjetiti ili iskusiti Božje
djelo kada učinimo korak vjere.
Istina je da VEĆINU VREMENA ti NEĆEŠ osjetiti niti iskusiti Božji život i
Njegovu silu
koji teku kroz tebe kad učiniš korak vjere.

Osobni primjer
Kad sam ja započeo svoje putovanje vjere, jedna od stvari koje sam
želio bila je da me Bog iscijeli od rana koje mi je nanio moj otac. Moj put
prema iscjeljenju započeo je korakom vjere koji je izgledao ovako: „Gospodine, ja Te molim da iscijeliš te rane koje mi je nanio moj otac, verbalnim, emocionalnim i fizičkim zlostavljanjem.“ U tom trenutku sva Božja
sila iscjeljenja bila je otpuštena u mene.
Međutim, ja nisam osjećao ništa niti sam imao iskustvo Božje iscjeljiteljske sile. Iako nisam osjećao Božju silu, što nam govori Božja istina?
Bez obzira jesam li osjetio nešto ili nisam, Božja sila bila je izlivena u
mene. Istina je da samo zato što ja nisam imao iskustvo Božje iscjeljiteljske sile, to ne mijenja činjenicu da je Bog u tom trenutku radio da me
iscijeli. Stoga, ovdje je sama ključna istina za hod u vjeri:
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KLJUČ za hod u vjeri:
VJERUJ da Bog radi u tebi dok hodaš u vjeri
bez obzira OSJEĆAŠ li nešto ili imaš ISKUSTVO Njegovog života i sile
koji djeluju u tebi.

Pitanja: Jesi li u prošlosti pokušao hodati u vjeri, ali si bio obeshrabren
i odustao zato što nisi osjetio niti imao iskustvo Božjeg djela u svom životu? Pomaže li ti da bolje razumiješ hod u vjeru znajući istinu da možda
nećeš osjetiti niti imati iskustvo Njegovog života i sile koji djeluju iako je
On na djelu?
Meditiraj: o istini da čak i kada ne osjećamo i nemamo iskustvo Božje
sile, On djeluje u nama dok hodamo u vjeri.
Uključi Boga: Moli Boga da ti da dublje otkrivenje istine da možda
nećeš osjetiti ili iskusiti Njegov život i silu u sebi u trenutku kad učiniš
korak vjere. Započni s koracima vjere u području koje želiš promijeniti.
Iako nećeš osjetiti da se promjena događa, moli Boga da ti potvrdi da On
djeluje u tebi.
NEZNANJE i NE VJEROVANJE toj istini jedan je od glavnih
razloga zašto ljudi ODUSTAJU od hodanja u vjeri.
TREĆI DAN
2. Ti nećeš znati KAKO Božja sila djeluje u tebi.
„Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi.“ Psalam 37,5
Dodatno tome, mi ne možemo i nećemo znati kako Božja sila djeluje u
nama kako bi nas promijenila. U vojsci postoji fraza koju ja često koristim.
To je, „Ti si u potrebi da znaš osnove.“
Isto je i s Bogom. Budući da nam Bog
ne govori kako nas On preobražava, mi to ne trebamo znati. To može biti
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vrlo frustrirajuće jer mi uvijek želimo znati kako sve oko nas funkcionira.
Međutim, u većini slučajeva Bog ti neće reći kako On djeluje. On samo
obećava da će raditi u tebi dok hodaš u vjeri.
NADNARAVNO također znači da ti Bog NEĆE govoriti
o svom PROCESU preobrazbe tvojeg života.

Jedna od najvećih borbi koje imam kada dijelim ove istine je to da ti
ja ne mogu opisati Božji proces preobrazbe tvojeg života. On nije (i neće)
tebi i meni pokazati kako On čini svoje djelo. On jednostavno želi da učiniš korake vjere u Njega i da znaš u vjeri da On čini svoje nadnaravno djelo u tebi. Zato nema formula niti kontrolnih lista za hodanje u vjeri budući
će Božje djelo u tebi biti jedinstveno samo za tebe i nikoga drugoga.
Zato što je Božje djelo NADNARAVNO djelo i individualno je izrađeno
po mjeri, mi ne možemo kršćanski život učiniti formulom ili kontrolnom
listom.

Razmisli o ovom pitanju: Je li moguće da nam Bog ne govori
kako On djeluje kako bi izgradio našu vjeru?
Pitanje: Zašto misliš da mi imamo potrebu znati što Bog čini u našim
životima umjesto da to ne znamo? Koji bi mogli biti neki negativni rezultati ako se držimo te naše potrebe da znamo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Imaš li bolje razumijevanje zašto ne možemo raditi formule ili kontrolne liste za ljude kako da žive kršćanski život?
Meditiraj: na Psalam 37,5 i moli Boga da te odmakne od potrebe da
znaš kako On djeluje u tvojem životu.
Uključi Boga: Dok radiš korake vjere u području u kojem želiš promjene, moli Gospodina da ti da želju da imaš mir ne znajući kako On djeluje.
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To ne znači da ti nećeš iskusiti promjene.
Čak iako ti nećeš osjetiti ili iskusiti Božji proces, ti ćeš KONAČNO
iskusiti PROMJENE u svom razmišljanju, u vjerovanju, u ponašanju i
odabirima koje činiš.

Bog želi da iskusiš promjene koje On
dovodi u tvoj život i ti ćeš to iskusiti. Međutim, ti možda nećeš osjetiti ili iskusiti
Njegovo djelo prije nego se dogodi stvarna
promjena.
Na primjer, ti počinješ moliti Boga u vjeri da te oslobodi straha od neuspjeha. Dok
hodaš u vjeri, Božja sila djeluje u tebi da te oslobodi, ali ti možda nećeš
iskusiti da se proces oslobađanja događa. Međutim, u Božje savršeno vrijeme ti ćeš jednog dana otkriti da se više ne bojiš neuspjeha. Ključ je u tome
da moraš hodati dovoljno dugo u vjeri da bi iskusio željenu promjenu.
Stoga je ključno pitanje u tvojem hodu vjere slijedeće:
Hoćeš li hodati dovoljno dugo u vjeri da ISKUSIŠ promjene u svom
životu?

Budući da mi ne znamo (a Bog nam to ne govori) koliko vremena mora
proći nakon što počnemo hodati u vjeri u području u kojem želimo iskusiti
promjenu, mi trebamo hodati u vjeri sve dok ne iskusimo neku preobrazbu
u svom životu. Više ćemo govoriti o našim očekivanjima u našem hodu
vjere kasnije u ovom proučavanju. Što se događa kad iskusiš nadnaravne
promjene?
Preobrazba donosi POUZDANJE U KRISTA.
„Siguran sam u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro djelo među
vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.“ Filipljanima 1,6
O kakvoj sigurnosti Pavao govori? Pavao ne govori o sigurnosti u sebe.
Umjesto toga, Pavao govori o sigurnosti do koje dovodi Bog i to sigurnosti u
Krista. Zašto? Pavao svjedoči da je on iskusio takve nadnaravne promjene od
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Boga da njegovo pouzdanje više nije samo pouzdanje u njegove sposobnosti.
Umjesto toga to je pouzdanje u Krista i Božju moć o kojoj Pavao govori.
POUZDANJE U KRISTA događa se kad počneš
ISKUŠAVATI nadnaravne promjene u tvojem životu.

Bit ću iskren prema tebi i reći da među mnogim kršćanima ne vidim
baš previše pouzdanja u Krista jer mnogi ne hodaju dovoljno dugo u vjeri
da bi iskusili nadnaravne promjene. Stoga, moja ohrabrenje za tebe je da
nastaviš hodati u vjeri dovoljno dugo da možeš iskusiti pouzdanje u Krista
i da jednog dana s Pavlom možeš reći:
Onomu koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti i misliti...“ Efežanima 3,20
Međutim, ne zaboravi da je razvijanje pouzdanja u Krista proces. Pavao
koristi riječ „siguran“ kako bi taj proces otkrio u 2. Timoteju 1,12:
„Zbog toga ovo i trpim, ali se ne stidim, jer znam komu sam vjerovao
i siguran sam da on može sačuvati povjereno mi blago do onoga Dana.“
Isto će biti i s nama dok hodamo u vjeri i iskušavamo Božje djelo preobrazbe u našim životima. Baš poput Pavla, i mi ćemo biti sigurni s obzirom
na Božju želju i sposobnost da se On pokreće i djeluje u našim životima.
I zato dok hodamo u vjeri dovoljno dugo da možemo iskusiti promjenu
u našim životima, naše POUZDANJE u Boga će RASTI.

Pitanje: Da možeš iskusiti promjene koje obećava Božja sila, što bi to učinilo za tvoje pouzdanje u Božju sposobnost i želju da promijeni tvoj život?
Meditiraj: na 2. Timoteju 1,12 i moli Duha da ti otkrije dubinu Božjeg
pouzdanja.
Uključi Boga: Moli da te počne uvjeravati na dublji način u svoju sposobnost i želju da preobrazi tvoj život. Moli ga da ti dâ veće pouzdanje u
Boga u ono što On jeste i ono što On obećava.
Primjer: „Gospodine, moje pouzdanje u Boga nije odveć veliko. Ja te
molim da preobraziš moj život i da izgradiš moje pouzdanje u Tvoju sposobnost da me možeš promijeniti.“
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ČETVRTI DAN
Živjeti od Krista kao tvojeg (PRAVOG) ŽIVOTA
Pogledali smo istinu da se Božja sila oslobađa u nama dok hodamo u
vjeri. Dodatno tome, Kristov život je isto tako otpušten u nama kada učinimo korak vjere. Stoga u ovom dijelu želim da dublje pogledamo u značenje i praktičnu primjenu toga da je Krist naš život i da je On oslobođen
u našim životima.
Sjećaš se ova dva retka iz Prve lekcije koji otkrivaju da je Krist život?
„A kad se pojavi Krist, VAŠ život...“ Kološanima 3,4
„Ja sam put, istina i ŽIVOT..“ Ivan 14,6
Što znači da je Krist tvoj život?
Krist kao tvoj život znači
da su ti na raspolaganju NADNARAVNE KARAKTERISTIKE Kristovog
života koje ti može dati SAMO Krist.

Da ti dam primjere Kristovih karakteristika, pogledajmo u slijedeće
redke:
„Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost.“ Galaćanima 5,22
„Obucite se dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u
milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost! Podnosite
jedan drugoga i dobrostivo opraštajtemeđusobno ako tko protiv koga ima
nešto što je za ukor kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako
činite i vi! A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene
skladnosti!“ Kološanima 3,12-14
„Ubuduće budite jaki u Gospodinu i Njegovoj silnoj moći!“ Efežanima
6,10
Plod Duha u Galaćanima 5,22 i ono u što se moramo obući u Kološanima 3,12-14 (tj. srdačnost, dobrota, poniznost, itd.) i biti „jaki“ u Kristu kao
u Efežanima 6,10 su svi primjeri karakteristika Kristovog života.
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Pogledajmo ponovo na listu nekih karakteristika iz Kristovog života iz
Prve lekcije s obzirom na što znači da je Krist tvoj život.
Krist kao tvoj život znači da JE Krist tvoje:
Bezuvjetna ljubav
Pobjeda
Vrijednost
Prihvaćenost
Vjera
Sloboda
Strpljivost
Snaga

Mir
Sila
Oproštenje
Razumijevanje
Sigurnost
Neustrašivost
Mudrost
Razboritost

Podobnost
Poniznost
Pouzdanje
Smjelost
Pravednost
Nesebičnost
Odmor
Sućut

Hrabrost
Nada
Blagost
Kontrola
Vjernost
Radost

Razmisli za trenutak o ovome: Sve stvari gore nabrojene tebi su na
raspolaganju kroz Krista u svakom trenutku. Stoga, uzmi si vremena i još
jednom prođi čitavu listu.
Koje od ovih Kristovih karakteristika želiš više iskusiti?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Kakva je razlika između karakteristika Kristovog života i
ljudskih karakteristika?
Da bolje možemo razumjeti karakteristike Kristovog života, mi trebamo
prvo razumjeti da postoji ljudska konotacija ovih karakteristika kao i duhovna. Mi znamo da u području ljudskog života mi također možemo iskusiti osjećaje mira, strpljivosti, sigurnosti, itd.
stoga, suprotstavimo ljudske karakteristike s
karakteristikama Kristovog života:
LJUDSKE karakteristike – osjećaji
ili iskustva koja generira čovjek MOGU
biti promijenjena našim okolnostima i/ili
odnosima.
Recimo da je tebi danas baš dobar dan.
Osjećaš ljudsku radost, mir i sigurnost. Me74

đutim, dolaziš kući i otkrivaš da ti je netko provalio u kuću, da je u kući poplava zbog neispravne slavine i da tvoj dvogodišnji sin ima napad bijesa.
Što će se uskoro dogoditi s tvojim ljudskim osjećajima mira, radosti i
sigurnosti? Brzo će nestati! Kako bi ta ista situacija izgledala u životu iz
karakteristika Kristovog života? Prije nego odgovorim na ovo pitanje pokušajmo definirati karakteristike Kristovog života.
Karakteristike KRISTOVOG ŽIVOTA – NADNARAVNE Kristove karakteristike koje daje Krist i koje NE MOGU promijeniti okolnosti niti odnosi.
„Sada nalazim RADOST u patnjama koje podnosim za vas...“
Kološanima 1,24
Kroz Pavlov hod u vjeri on je došao na mjesto gdje je iskusio veliku
radost čak i usred svojih patnji. To nije bila ljudska radost jer je gotovo nemoguće iskusiti ljudsku radost kad si u patnjama. Pavao je imao iskustvo
radosti Kristovog života koje ga nisu mogle lišiti čak ni patnje.
Koristeći isti primjer kao ranije, pretpostavimo da kad se suočiš s krađom, poplavom i djetetom koje se dere ti počinješ osjećati srdžbu, frustraciju ili nestrpljivost. U tom trenutku po vjeri ti možeš na sebe navući
karakteristike Kristovog života mir, radost i strpljivost. (Ne zaboravi da
budući da ti imaš Kristovu puninu tebi su na raspolaganju sve karakteristike Kristovog života.) Kako to izgleda u praksi?
„Gospode, ja gubim svoju ljudsku radost i počinjem osjećati srdžbu,
frustraciju i nestrpljivost. Molim Te da u svojoj sili zamijeniš te osjećaje s
mirom, radošću i strpljivošću Kristovog
života u ovom trenutku.“
Upravo u tom trenutku, sila Duha
potiskuje tvoju srdžbu, frustraciju i nestrpljivost dok Krist izlijeva svoj mir i
strpljivost u tebe. Možda to nećeš osjetiti odmah, ali dok nastaviš crpiti iz Njegovog mira i strpljivosti, tvoji osjećaji
srdžbe, frustracije i nestrpljivosti će
opasti.
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KLJUČNA razlika između LJUDSKIH karakteristika i karakteristika
KRISTOVOG ŽIVOTA je
da niti jedan odnos ili protivne okolnosti tebe ne mogu LIŠITI
iskustva karakteristika Kristovog života.

Pitanje: Kako bi to utjecalo na borbe i sukobe s kojima si danas suočen
kad bi mogao živjeti iz karakteristika Kristovog života mira, počinka, radosti, strpljivost, opraštanja, itd.?
Meditiraj: o tome kako bi tvoj život bio drugačiji kada bi imao iskustvo karakteristika Kristovog života koje toliko želiš iskusiti.
Uključi Boga: Započni činiti korake vjere i moli Boga da te preobrazi
tako da možeš iskusiti Kristov mir, radost, opraštanje, itd.
Primjer: „Gospodine, moja je želja hodati u tvojem miru. Ja Ti vjerujem da možeš preobraziti moj život tako da mogu iskusiti Tvoj mir.“
Pogledajmo dalje kako to izgleda crpiti iz Krista kao našeg života usred
dnevnih borbi s kojima smo suočeni.
Crpiti iz Krista kao našeg života usred naših UNUTARNJIH i
VANJSKIH borbi
Prije nego počnemo govoriti o tome kako crpiti iz Krista kao našeg
života, ja želim podijeliti neke ključne misli o borbama s kojima se suočavamo. Prva je slijedeća:
Bog će KORISTITI tvoje negativne okolnosti ili teškoće i borbe
da te PODSJETI na tvoju trajnu POTREBU za Kristom kao tvojim
životom.

Kad god podučavam i vodim bilo kojeg pojedinca ili par koji se bori,
oni se samo žele usredotočiti kao izaći iz te borbe ili boli koja je rezultat njihove borbe. Međutim, važno je znati da Bog koristi tu borbu da ih
privuče ponovo u ovisnost o Njemu i tako da oni počnu crpiti od Krista
kao njihovog života u tim situacijama. Bez prepoznavanja naše potrebe za
Kristom kao našim životom u tim situacijama, mi ćemo se okretati našim
sposobnostima u pokušaju da riješimo ili izađemo iz borbi. Često samo
ovo dijelio s obzirom na borbe:
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Bog može dopustiti da se nađeš u borbi koju NE MOŽEŠ pobijediti
zato što On želi da dođeš k Njemu da On učini ono što SAMO On može
učiniti.

Pitanje: Kakva borba je danas tvoje iskustvo za koju se čini da ne
možeš prebroditi s obzirom na tvoje unutarnje borbe, tvoje odnose ili
tvoje suprotne okolnosti?

PETI DAN
Crpiti iz Krista koji je „JA JESAM“.
Sve borbe stvaraju potrebu. Na primjer, tvoje borbe mogu stvoriti potrebu za mirom, strpljivošću, mudrošću, itd. Gospodin kroz Pavla u Filipljanima 4,19 kaže:
„A moj će Bog ispuniti U Kristu Isusu svaku vašu potrebu...“
Pavao govori da je Isus taj koji ispunjava naše potrebe. Isus ispunjava
te potrebe samim svojim životom. Dodatno tome, Isus u Ivanu 14,6 kaže:
„JA SAM put, istina i život...“
Kad se radi o tome da Krist ispunjava naše potrebe, On kaže da je On
„JA JESAM“ koji može ispuniti svaku našu potrebu. Kako bi mogao razumjeti ono što mislim, molim te pogledaj na stranicu pod naslovom „JA
JESAM“ na kraju ove lekcije. Kao što možeš vidjeti s liste, Krist je „JA
JESAM“ za sve što mi trebamo. Dopusti da ti dam neke praktične primjere
toga i kako možemo primijeniti Krista kao „JA JESAM“.
Primjer br. 1: Pretpostavimo da si suočen s odbacivanjem svog supružnika. Potreba je za Kristovim prihvaćanjem. Isus kaže, „JA JESAM tvoja
prihvaćenost“. Stoga, jedan primjer kako ti možeš crpiti iz Kristove prihvaćenosti može izgledati ovako, „Gospodine, ja osjećam odbacivanje od
mojeg supružnika. Ja vjerujem tebi da Ti možeš BITI moja prihvaćenost.“
Primjer br. 2: Pretpostavimo da je tvoj posao u riziku zbog smanjenja
firme. Osjećaš tjeskobu. Tvoja je potreba za Kristovim mirom. Isus kaže,
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„JA JESAM tvoj mir“. Stoga, jedan primjer kako možeš crpiti iz Kristovog
mira može izgledati ovako: „Gospodine, ja sam zabrinut i tjeskoban jer
mogu izgubiti posao. Ja se u Tebe pouzdajem da BUDEŠ moj mir.“
Meditiraj: o istini da je Krist „JA JESAM“
Vježbaj: što je ono što trebaš na osnovi unutarnjih i vanjskih borbi s
kojima si suočen danas? Idi na „JA JESAM“ listu i nađi „JA JESAM“ koji
se najbolje može primijeniti na tvoju borbu.
Uključi Boga: Moli Boga da On BUDE ono što ti treba u tvojoj borbi.
Ovisno o ozbiljnosti borbe, ti možeš trajno tražiti Krista da On BUDE ono
što ti treba s obzirom na tvoju situaciju.
Konačna misao o Kristu kao našem životu
Ja slušam kršćane koji govore da oni mole Krista da im dâ stvari kao što su strpljivost, mir, itd.
To je kao da od farmaceuta tražite da vam napiše
recept. Međutim, budući da mi imamo sav Kristov
mir, radost i ostalo (Kološanima 2,9), trebamo li
mi onda tražiti nešto što već imamo? Drugim riječima, Isus nije božanski farmaceut koji nam daje
ono što trebamo. Umjesto toga, On kaže da je „JA
JESAM“ ono što trebaš (tj., JA JESAM je tvoj
mir, radost i počinak). Stoga, kao što smo vidjeli u primjerima ranije, ti ne
trebaš moliti Krista da ti „dâ“ svoj mir, radost i mudrost. Ti jednostavno
trebaš Njemu „vjerovati“ da će On BITI tvoj mir, radost, mudrost.
Istina je da Krist JESTE tvoj život.
On tebi NE dijeli nešto od sebe.
Umjesto toga, On ti stalno daje SAMOG SEBE kao tvoj život.

Koraci vjere kada crpiš od Krista koji će ispuniti tvoje potrebe
u okolnostima s kojima si suočen
Pogledajmo neke primjere kako izgleda kad crpiš iz Krista kao „JA
JESAM“ na radnom mjestu, u braku i u okolnostima.
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Na tvojem radnom mjestu
Primjer br. 1: Pretpostavimo da imaš stresan posao (zar ga nemamo
svi?). Jednog dana dolaziš na posao i nalaziš kako te stres zarobljava i
lišava mira i počinka u Kristu. Korak vjere da crpiš od Krista kao tvojeg
života mogao bi izgledati ovako:
Korak vjere: „Gospodine, zarobljava me ovaj stres na mom poslu. Ja
se pouzdajem u Tebe da ćeš Ti BITI moj mir i počinak.“
Ključna istina: Možda će biti potrebno nekoliko koraka vjere prije
nego ćeš se moći osloboditi stresa i početi imati iskustvo Kristovog mira
ali ti ćeš u konačnici iskusiti taj mir.
Primjer br. 2: Upravo si izgubio posao, i počinješ se osjećati bojažljivo, tjeskobno ili srdito. U tom trenutku imaš potrebu za Kristovom hrabrošću, počinkom i pouzdanjem.
Korak vjere: „Gospodine, ja sam izgubio posao. Osjećam se tjeskobno
i zabrinuto. Ja se pouzdajem u Tebe da će Ti BITI moj mir i počinak usred
ove situacije.“
Vježba: Pogledaj na stranicu „JA JESAM“. Što tvoj posao čini stvarajući potrebu za tim da Krist može biti „JA JESAM“ koji će ispuniti tvoju
potrebu? Počni moliti Krista da bude „JA JESAM“ koji će ispuniti tu potrebu.
U tvojem braku
Primjer broj 1: Pretpostavljam da svog supružnika želiš ljubiti Kristovom ljubavlju. (Ako nije tako trebaš razgovor.) Ti znaš da sâm od sebe ti
ne možeš proizvesti bezuvjetnu ljubav Kristovu koju tvoj supružnik treba.
I zato, korak vjere prema crpljenju iz Kristove ljubavi za tvoju suprugu ili
supruga može izgledati ovako:
Korak vjere: „Gospodine, ja ne mogu proizvesti bezuvjetnu ljubav
prema svom supružniku. Ja Te molim u vjeri da ljubiš mojeg supružnika
KROZ mene Kristovom bezuvjetnom ljubavlju.“
Ne zaboravi: Dok moliš ovu molitvu ti vjerojatno nećeš osjetiti Kristovu
ljubav kako protječe kroz tebe, ali znaj u vjeri da se to događa. Sjeti se da
dok hodaš u vjeri, Bog uistinu nadnaravno ljubi tvojeg supružnika kroz tebe.
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Izazov: Učini ovaj korak vjere koliko god puta ti padne na pamet u slijedećih trideset dana i radi bilješke o bilo kakvim promjenama kako vidiš
svog supružnika ili kako on ili ona vidi tebe. Počet ćeš zapažati nadnaravnu promjenu u tvojem bračnom odnosu.
Primjer br. 2: Recimo da postoje stvari koje tvoj supružnik radi i zbog
kojih gubiš strpljenje. U tim trenucima ti možeš crpiti od Kristovog strpljenja čineći korak vjere:
Korak vjere: „Gospodine, moj supružnik iskušava moju strpljivost. Ja
Te molim da Ti BUDEŠ moja strpljivost prema mojem supružniku.“
Bilješka: Vidiš li da ja ne kažem, „Isuse, pomogni mi da budem strpljiv“? Isus ti ne želi pomoći da BUDEŠ strpljiv. ON JESTE tvoja strpljivost.
Vježba: Pogledaj na svoj brak i razmisli što trebaš od Krista kao tvojeg
života na području bračnih sukoba. Počni činiti korake vjere crpeći od Krista
kao „JA JESAM“. Još jednom možeš pogledati na „JA JESAM“ stranicu.
Primjena za tvoje okolnosti
Primjer br. 1: Pretpostavimo da se boriš s financijama. Postaješ tjeskoban i zabrinut i ne znaš što ćeš učiniti. Umjesto da se predaš tjeskobi i
brizi, uključi Boga u vjeri i suoči se s tim:
Korak vjere: „Gospodine, ja sam jako tjeskoban i zabrinut i ne znam
što ću učiniti s računima koje treba platiti. Ja vjerujem Tvojoj suverenosti
i molim Te da Ti BUDEŠ moj mir, počinak i pouzdanje i da ćeš pribaviti
načina da to mogu postići.“
Primjer br. 2: Recimo da si kod liječnika saznao da imaš neku ozbiljnu
bolest. Strah te počinje savladavati, ali odlučuješ učiniti korak vjere:
Korak vjere: „Gospodine, ja se bojim što bi mi se moglo dogoditi u
ovom stanju. Ja vjerujem Tebi da ćeš Ti BITI moja hrabrost i moja snaga i
da ćeš taj strah ukloniti od mene.“
Vježba: Pogledaj na bilo koju negativnu i protivnu okolnost s kojom si
suočen (financije, zdravlje, itd.) i odluči koje su potrebe nastale kao rezultat tih okolnosti. Ponovo, idi na „JA JESAM“ stranicu i počni poduzimati
korake vjere u tim područjima.
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Ključne točne kojih se trebaš sjetiti kad crpiš iz Krista kao
tvojeg života:
1. Kad vjeruješ Kristu da će On BITI sve ono što trebaš, ti tada primaš
PUNINU Kristovog života (sav Njegov mir, snagu, bezuvjetnu ljubav, itd.) u tom trenutku.
2. Sjeti se da je izlijevanje Njegovog života u tvoj život NADNARAVNI proces.
3. Budući da je to nadnaravno, možda NEĆEŠ odmah osjetiti iskustvo
onoga što vjeruješ da Krist JESTE (tj. mir, sposobnost, strpljivost).
4. Međutim, to NE mijenja istinu da Krist izlijeva u tebe puninu svog
mira, strpljivosti, itd. u tom trenutku.
5. BEZ OBZIRA osjećamo li ili imamo iskustvo Kristovog života u
trenutku kad molimo za to, mi znamo VJEROM da nam On daje
svoj mir, strpljivost itd.

Sažetak Treće lekcije
6. Korak vjere OTPUŠTA u nama Božju silu.
7. Ta sila u nama je ista sila koja je Isusa PODIGLA iz mrtvih.
8. Kroz tu silu koja se u nama otpušta mi ćemo početi imati ISKUSTVO obnove uma, pobjedu, slobodu i preobrazbu.
9. Božja sila je NADNARAVNA sila u tome što nema ljudskog objašnjenja za promjene koje se događaju.
10. Nadnaravno znači da mi NEĆEMO nužno odmah OSJETITI ili
imati ISKUSTVO Božje sile u nama niti ćemo razumjeti kako Bog
djeluje.
11. Međutim, iako mi možda nećemo osjetiti Božju silu koja djeluje,
mi ćemo u KONAČNICI iskusiti preobrazbu koju Bog obećava.
12. Dok imamo iskustvo tih promjena, Bog će u nama izvesti POUZDANJE U BOGA.
13. Mi možemo crpiti iz karakteristika KRISTOVOG ŽIVOTA iz trenutka u trenutak s obzirom na borbe s kojima se suočavamo na
radnom mjestu, u braku, obitelji ili u protivnim okolnostima.
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„JA JESAM tvoj život“
Kako nastaju potrebe u tvojem životu, Krist je „JA JESAM“
koji će ispuniti tvoje potrebe. Umetni svoje osobne potrebe i
pronađi na listi kako Krist može biti ispunjenje tvojih potreba.
Ti trebaš_______________________________?
Isus kaže, „JA JESAM tvoj_____________________________“
JA JESAM tvoja ljubav – Galaćanima 5,22
JA JESAM tvoja radost – Ivan 15,11
JA JESAM tvoja sposobnost – 2. Korinćanima 3,5
JA JESAM tvoja mudrost – 1. Korinćanima 1,30
JA JESAM tvoj put – Ivan 14,6
JA JESAM tvoja istina – Ivan 14,6
JA JESAM tvoj počinak – Matej 11,28
JA JESAM tvoj um – 1. Korinćanima 2,16
JA JESAM tvoja želja – Psalam 73,25
JA JESAM tvoja potpunost – Kološanima 2,10
JA JESAM tvoje posvećenje – 1. Korinćanima 1,30
JA JESAM tvoja svrha – Efežanima 1,10
JA JESAM tvoj identitet 2. Korinćanima 5,17
JA JESAM tvoja sigurnost – Izreke 1,33
JA JESAM tvoja dobrota – Galaćanima 5,22
JA JESAM tvoje pouzdanje – 2. Korinćanima 3,4
JA JESAM tvoja samilost – Psalam 25,6
JA JESAM tvoje opraštanje – Daniel 9,9
JA JESAM tvoj uspjeh – Rimljanima 8,37
JA JESAM tvoja ustrajnost – Hebrejima 10,36
JA JESAM tvoj mir – Efežanima 2,14
JA JESAM tvoja postojanost – Hebrejima 12,2
JA JESAM tvoja vjera – Rimljanima 15,5
JA JESAM tvoja snaga – Rimljanima 6,10
JA JESAM tvoja suverenost – 1. Timoteju 6,15
JA JESAM tvoja bliskost – Psalam 139,3
JA JESAM tvoja blagost – Galaćanima 5,22
JA JESAM tvoja poniznost – Matej 11,29
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JA JESAM tvoja prihvaćenost – Rimljanima 15,7
JA JESAM tvoja vjernost – Galaćanima 5,22
JA JESAM onaj koji ispunjava tvoje potrebe – Galaćanima 4,19
JA JESAM tvoj osloboditelj Psalam 18,2
JA JESAm tvoja sloboda – Ivan 8,32
JA JESAM tvoja pobjeda – 1. Korinćanima 15,57
JA JESAM tvoja nježnost – Galaćanima 5,23
JA JESAM tvoja strpljivost – Galaćanima 5,22
JA JESAM tvoja hrabrost – Ivan 16,33
JA JESAM tvoj pobjednik – Rimljanima 3,12
JA JESAM tvoja svetost – Kološanima 3,12
JA JESAM tvoja samokontrola – 2. Timoteju 1,7
JA JESAM tvoje spasenje – Psalam 27,1
JA JESAM tvoje pouzdanje – Jeremija 17,7
JA JESAM tvoj vodič – Psalam 48,14
JA JESAM tvoj pastir – Psalam 23,1
JA JESAM tvoj tješitelj – Ivan 14,16
JA JESAM tvoj Abba – Galaćanima 4,5-6
JA JESAM tvoja nada – Kološanima 1,27
JA JESAM tvoj život – Ivan 14,6
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Četvrta lekcija

Iskustvo Božjih obećanja pobjede,
slobode i iscjeljenja
PRVI DAN
Pregled četvrte lekcije
•
•
•
•

Razumjeti „vjerovanje“ nasuprot iskustva preobrazbe
Božji proces obnove naših umova za Njegovu istinu.
Iskustvo pobjede i slobode od poražavajućih grješnih navika i utvrda.
Božji proces iscjeljivanja nas od prošlih i sadašnjih rana.

Uvod
Do ovog časa u proučavanju ja vjerujem da si počeo raditi korake vjere
s obzirom na područja u tvojem životu gdje želiš iskusiti preobrazbu. Ako
jesi, vjerujem da si iskusio do neke mjere promjenu u svojim mislima,
osjećajima i odabirima. U ovoj lekciji vidjet ćemo kako će naš hode vjere
donijeti slijedeće promjene u našim životima:
•
•
•

Naš će um biti obnovljen da vjerujemo Božjoj istini nasuprot naših
lažnih vjerovanja. Rimljanima 12,2
Iskusit ćemo pobjedu i slobodu od naših tjelesnih ponašanja i poražavajućih grješnih navika. 1. Korinćanima 15,57
Iskusit ćemo iscjeljenje od naših prošlih rana. Psalam 147,3

Prije nego počnemo govoriti o ovim stvarima, želim s tobom podijeliti
vrlo kritičnu istinu s obzirom na tvoj hod vjere.
„Vjerovanje“ nasuprot iskustvu
Vjerujem da je ovo najključniji dio čitavog ovog proučavanja. Zato uzmi vremena i razmisli i meditiraj o ovome što ćeš čitati. Sjeti se da većinu
vremena ti nećeš osjećati niti iskusiti Božji život i silu koja djeluje u tebi
kad počneš svoj hod u vjeri u području tvojeg života koje želiš da se promjeni. Međutim, nakon nekog vremena hodanja u vjeri ti ćeš početi imati
iskustvo promjena u svom razmišljanju, vjerovanju, odabirima i ponašanju. Ja pozivam na hod po vjeri sve dok ne iskusiš promjene „vjerovanja“.
Što znači „vjerovanje“?
84

„VJEROVANJE“
znači da dok STVARNO ne iskusiš promjenu, ti NASTAVLJAŠ vjerovati
da Bog u tebi djeluje iako NE osjećaš niti imaš iskustvo Njegovog
djelovanja u tebi.

Ključ hoda u vjeri je nastaviti „vjerovati“ dovoljno dugo sve dok ne
iskusiš promjene u svojim mislima, odabirima, vjerovanjima ili ponašanjima. Dopusti da ti dam jedan primjer koji će to ilustrirati.
Pretpostavimo da se boriš kako nekoga voljeti. Kako si u prošloj lekciji
otkrio da ti je na raspolaganju sva Kristova ljubav, ti počinješ raditi korake
vjere u primanju Kristove ljubavi.
Korak vjere može izgledati ovako, „Gospodine, ja tu osobu ne mogu
voljeti. Ja crpim iz Tvoje ljubavi iz koje mogu voljeti tu osobu.“
Rano u tom procesu ti nećeš osjećati niti imati iskustvo Kristove ljubavi. Međutim, ako hodaš u vjeri, što mi znamo da je istina? Krist stalno
daje svoju ljubav tebi za tu osobu. Budući da u ovom trenutku ti nemaš
iskustvo Kristove ljubavi, ja to nazivam „vjera“ u ljubav. Međutim, AKO
nastaviš „vjerovati“, ti ćeš na kraju doći na mjesto kada ćeš početi imati
iskustvo Kristove ljubavi za tu osobu. Ne zaboravi da je kretanje od vjere
do iskustva nadnaravno djelo Duha za koje je potrebno vrijeme. Dolje je
ilustracija kako izgleda kretati se od „vjere“ do „iskustva“.

„Vjera“
Ljubav

VRIJEME

„Iskustvo“
Ljubav

Proces kretanja od vjere do iskustva
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Osobna priča
Dopusti da s tobom podijelim osobnu priču kako me je Bog vodio od
„vjere“ u ljubav do „iskustva“ ljubavi. Imao sam jednog rođaka kojeg jednostavno nisam mogao voljeti. Bile su neke stvari s obzirom na tu osobu
koje su me tjerale da stišćem pesnicu kad sam blizu nje. (Poznajete li nekog takvog?)
Nakon što sam neko vrijeme podučavao ove istine, Gospodin mi je tu
osobu doveo na um i potaknuo je u mojem umu slijedeće misli: „A što je
s onim rođakom kojeg baš ne voliš? Hoćeš li ono što podučavaš druge
primijeniti na tu osobu?“ Moja je prva reakcija bila, „Pa mislim da neću“.
Moj je problem bio da ja nisam želio voljeti tog rođaka.
Gospodin je tada stavio još jednu misao na moj um. „Ja znam da ti ne
želiš voljeti tu osobu, ali hoćeš li dopustiti Meni da tu osobu volim kroz
tebe?“ Ja sam rekao, „Hoću, ja sam voljan dopustiti Tebi da je voliš kroz
mene.“
I zato sam počeo „vjerovati“ radeći korake vjere i pouzdajući se u Gospodina da tog rođaka može voljeti kroz mene. Proces „vjerovanja“ trajao
je 18 mjeseci. Čitavo to vrijeme ja nisam osjećao nikakvu ljubav prema toj
osobi, ali nastavio sam hodati u vjeri. Zanimljiv dio te priče je da sam u
tih 18 mjeseci vidio promjene u odnosu te osobe prema meni. Ta je osoba
postala puna razumijevanja prema meni i mnogo ljubaznija. Bio sam začuđen, jer još uvijek nisam osjećao nikakvu ljubav prema toj osobi.
Međutim, jednog dana, nakon 18 mjeseci kad sam ušao u kuću te osobe
počeo sam osjećati u sebi Božju bezuvjetnu ljubav prema toj osobi. Neću
zaboraviti taj dan dok sam živ jer sam iskusio jedno od najnadnaravnijih
djela koje je Bog ikada učinio u mojem životu. Bio sam zadivljen i začuđen Božjom preobražavajućom silom. Možeš li zamisliti što je ta promjena
u meni (i njoj) učinila za moje pouzdanje u Boga?
Pitanje: Postoji li netko u tvojem životu koga čini se baš ne možeš
voljeti? Jesi li voljan pustiti da Bog tu osobu voli kroz tebe? Ako je tako,
počni raditi korake vjere i ako „vjeruješ“ dovoljno dugo, i ti ćeš iskusiti
(kao što sam i ja) Kristovu ljubav za tu osobu. Ako nisi voljan moliti Boga
da voli tu osobu kroz tebe, moli ga da ukloni tvoju volju na mjesto gdje ćeš
biti voljan prepustiti Njemu da tu osobu voli kroz tebe.
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Dva razloga zbog kojih se borimo „vjerovati“
dovoljno dugo
1. Živimo u kulturi INSTANT zadovoljstva
Jedan razlog zbog kojeg se borimo s „vjerovanjem“ je taj što živimo
u kulturi „instant“ zadovoljstva koja
kaže, „Želim to i želim to sada!“ Ja
to nazivam mikrovalna kultura. Taj
isti sklop razmišljanja unosimo u naš
hod vjere i mi želimo iskusiti promjenu i želimo je iskusiti brzo. Istina je
da će većim dijelom tvoj hod u vjeri biti putovanje, a ne sprint. I možda će
trebati neko vrijeme prije nego iskusiš preobrazbu.
Bit ću iskren s tobom. Ja vjerujem da je to prvi razlog zbog kojeg
većina kršćana nikada ne iskusi nadnaravnu preobrazbu. Oni su toliko
nabrijani u želji da iskuse brzu promjenu da ne žele učiniti dovoljno koraka vjere kako bi iskusili stvarnu promjenu.
Zato je ključno pitanje s obzirom na tvoj hod u vjeri:
Hoće li tvoje „VJEROVANJE“ izdržati dovoljno dugo da
ISKUSI preobrazbu?

2. Sotona će te kušati da PRESTANEŠ hodati u vjeri.
Drugi razlog zašto se borimo s „vjerovanjem“ je da je posljednja stvar
koju Sotona želi je da ti budeš preobražen i oslobođen. I zato, kad ti „vjeruješ“, on će te napastovati da prestaneš vjerovati i hodati u vjeri dajući ti
misli obeshrabrivanja i sumnje. Razlog je taj da ćeš lakše odustati kad si
obeshrabren i kad sumnjaš u Boga. Više ćemo govoriti o Sotoninom udjelu
da sprječava tvoj hod u vjeri u Petoj lekciji.
Jedna konačna misao na ovu temu:
U vrijeme perioda „vjerovanja“ ne zaboravi crpiti iz Kristove
STRPLJIVOSTI i POSTOJANOSTI sve dok ne iskusiš promjenu.
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Znam da sam nekoliko puta u svom hodu vjere postao nestrpljiv ili sam
želio odustati jer se ništa nije mijenjalo onako kako sam zamislio. Kad
su došli ti periodi (a doći će), tražio sam Krista da bude moja strpljivost i
postojanost. Evo primjera kako je to izgledalo:
Primjer: „Gospodine, ja sada već neko vrijeme hodam po vjeri, ali
nemam iskustvo nikakve promjene. Nestrpljiv sam. Vjerujem tebi da ćeš ti
BITI moja strpljivost i postojanost. Pokreni moju volju da mogu nastaviti
hodati koracima vjere.
Volio bih da ti mogu reći koliko dugo moramo „vjerovati“ prije nego
ćemo iskusiti promjene, ali ja to ne mogu. (Ako ti Bog o tome progovori,
molim te reci mi.) Jedna stvar koju sam naučio je da Bog čini da naša vjera raste u vremenima čekanja da budemo promijenjeni. Stoga, dok prolaziš ostatak ove lekcije, primijeni ovaj princip kretanja od „vjerovanja“ do
iskustva Božjeg preobražavajućeg djela. Prije nego krenemo u primjenu
istina s obzirom na naša lažna vjerovanja, poražavajuće griješenje navike i
rane, pogledajmo ključnu riječ „vjere“ koju uvijek iznova koristim u svom
osobnom hodu.

DRUGI DAN
Ključna riječ VJERE u procesu preobrazbe: POVJERAVANJE
„...on koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je to prepuštao pravednom
Sucu...“…1. Petrova 2,23
Ako si kršćanin onda znaš da su riječi „vjere“ pouzdanje, molitva, itd. Međutim, postoji još jedna riječ
za koju ja vjerujem da je jedna od najaktivnijih riječi
vjere koje su nam na raspolaganju, a to je riječ „povjeravanje“. Što znači povjeravanje?
POVJERAVANJE
Davanje Bogu na čuvanje nečeg ili nekog tko nam je dragocjen.
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Problem je s mnogim kršćanima da se drže sukoba u odnosima i borbi
u okolnostima koje Bog nikada nije za njih nakanio. To rezultira u trajnoj
boli, patnji i jadu. Bog nikada nije nakanio da te tvoje borbe prevladaju.
Njegova je želja da svaku borbu, svaki sukob i svaku protivnu okolnost
povjeriš Njemu. Zašto? Zato što je On jedini koji se istinski može suočiti
s tvojim borbama.
Jedan primjer koji mnogo puta koristim da istaknem ovo je kako ja ima
svoj omiljeni Meksički restoran u koji volim ići. Kad donose hranu, oni
to čine na vrućim tanjurima i uvijek mi kažu da je tanjur vruć. Međutim,
jednog sam dana zaboravio i uhvatio sam tanjur. Nije trebalo dugo prije
nego sam osjetio bol. Zamisli da ta bol predstavlja svaki unutarnji i vanjski
sukob kroz koji prolaziš sada. Što će biti ako držiš taj tanjur? Ti ćeš i dalje
osjećati bol i muku koje idu uz to. Stvar je u tome da se sa svakom borbom
i sukobom moraš odnositi kao s tim vrućim tanjurom. Bog ne želi da se
toga držiš. Bog želi da to povjeriš Njemu da On to riješi za tebe.
Istina je da ti NISI dizajniran tako da budeš preplavljen bilo kakvim
unutarnjim ili vanjskim borbama. Bog je nakanio da svaki od tih
problema POVJERIŠ Njemu.

S obzirom na ostatak ove lekcije, Bog želi da Njemu povjeriš svoja
lažna vjerovanja, poražavajuće grješne navike i rane da ih On preobrazi.
Stoga, dok gledamo korake vjere s obzirom na Božja obećanja preobrazbe,
ja ću koristiti riječ „povjeriti“ da ti dam primjenu te riječi na ta obećanja.
Kako izgleda korak vjere za iskustvo Božjih obećanja
preobrazbe?
U ostatku ove lekcije i u slijedećoj lekciji mi ćemo vidjeti kako izgleda
u hodu vjere iskustvo Božje sile koja:
•
•
•

OBNAVLJA naš um da vjerujemo istini umjesto svojim lažnim
vjerovanjima. Rimljanima 12,2
Ti daje POBJEDU i SLOBODU od tvojih poražavajućih grješnih navika i tjelesnih ponašanja. 1. Korinćanima 15,57; Ivan
8,32
Te iscjeljuje od tvojih rana. Psalam 147,3
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Ključne istine za razumijevanje hoda vjere i Božjih obećanja
Prije nego počnemo primjenjivati hod vjere na Božja obećanja, važno
je razumjeti neke ključne istine o hodu vjere i obećanjima što ćemo proučavati. Ja ću ovo ponoviti mnogo puta kroz ostatak proučavanja.
1. Ključno je razumjeti da je hod vjere PROCES. To je putovanje, a
ne sprint.
2. Kao rezultat toga ti ćeš možda morati učiniti NEKOLIKO koraka vjere prije nego ćeš iskusiti bilo kakvu promjenu u načinu razmišljanja, osjećaja, odabira i ponašanja.
3. Ne zaboravi da nećeš odmah OSJETITI ili ISKUSITI Božju silu
koja protječe kroz tebe dok počneš koračati korake vjere.
4. Ono što te Bog uči dok ČEKAŠ na Njega da promjeni stvari u tvojem životu je vjera.
5. Ako ne učiniš korake vjere, ti NIKADA nećeš iskusiti Božja obećanja preobrazbe.
Hod vjere i OBNOVA tvojeg uma
„Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma...“ Rimljanima 12,2
Svi se mi borimo s lažnim vjerovanjima kad se
radi o kršćanskom životu. Svi imamo lažna vjerovanja o Bogu, o drugima, o braku, o kršćanskom životu,
da spomenemo samo nekoliko. (Pogledaj neka od tih
lažnih vjerovanja na kraju ove lekcije.) Ta lažna vjerovanja mogu rezultirati u grješnom ponašanju, sumnjama, nevjeri i mogu
nas navesti da prestanemo hodati u vjeri. Definirajmo lažno vjerovanje:
LAŽNO VJEROVANJE
je bilo kakvo vjerovanje koje je u SUPROTNOSTI ili nije u skladu s
Božjom istinom.

Sjetite se što sam rekao ranije „ti nećeš živjeti dalje od onog što vjeruješ. Ako vjeruješ laži, tako ćeš živjeti.“ Ako ne dopustimo Bogu da obnovi
naše umove za istinu, tada ćemo ostati u ropstvu naših lažnih vjerovanja.
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To će nas ropstvo zadržati zatvorene u stalno lažno razmišljanje, pogrešne
odabire i tjelesno ponašanje. Stoga je Božji cilj u obnovi tvojeg uma da te
oslobodi zamjenom tvojih lažnih vjerovanja Njegovom istinom. Dok On
to čini, to će promijeniti tvoje razmišljanje, tvoje odabire i tvoje tjelesno
ponašanje.
Zato je obećanje da će se naši umovi promijeniti prema Rimljanima
12,2 toliko ključno za naš hod po vjeri i preobrazbu. Još je jedna ključna
istina koju moraš razumjeti prije nego nastavimo:
KLJUČNA ISTINA:
TI ne možeš OBNOVITI svoj vlastiti um Božjom istinom.
SAMO Bog može postići tu obnovu i preobrazbu.

To je važno jer mnogi kršćani vjeruju da oni mogu sami obnoviti svoje
umove. Istina je da samo Bog to može učiniti. To je još jedna stvar o kojoj
Isus govori kada u Ivanu 15,5 kaže, „bez mene ne možete činiti ništa“.
Stoga pogledajmo neke primjere lažnih vjerovanja i koje korake vjere možemo učiniti da uključimo Božju silu da obnovi naše umove.
Primjer br. 1: Pretpostavimo da si do sada vjerovao laži da o tebi ovisi
da uz Božju pomoć živiš kršćanski život. Sada kad znaš istinu da samo
Krist u tebi može živjeti kršćanski život prema Galaćanima 2,20 ti možeš
uključiti Boga u vjeri da obnovi tvoj um za istinu.
Korak vjere: „Gospodine, ja sam vjerovao laži da mogu živjeti kršćanski život uz Tvoju pomoć. Istina je da ja to ne mogu. Stoga, ja Tebi povjeravam svoje lažno vjerovanje i molim Te da obnoviš moj um za istinu da
samo Ti možeš živjeti kršćanski život u meni i kroz mene.“
Primjer br. 2: Pretpostavimo da imaš lažno vjerovanje da te Bog osuđuje ili okrivljuje kad griješiš ili kad ne uspiješ. Istina koju nalazimo u
Rimljanima 8,1 je da više nema osude od Boga s obzirom na tvoje grijehe
zato što su svi tvoji prošli, sadašnji i budući grijesi oprošteni. Oni su plaćeni Kristovom smrću na križu, oprošteni su i zaboravljeni.
Korak vjere: „Gospodine, ja još uvijek vjerujem laži da me ti osuđuješ
kad griješim i kad ne uspijem. Ja priznajem i kajem se* zbog tog grijeha
i ja povjeravam to lažno vjerovanje Tebi. Ja Ti vjerujem da ćeš obnoviti
moj um za istinu da me Ti ne osuđuješ niti ne sudiš kad griješim.“
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*Važna bilješka: Kad ti griješiš, neophodno je priznati i kajati se za
taj grijeh. Priznati jednostavno znači složiti se s Bogom da si sagriješio, a
kajati se znači da ti je žao zbog onog što si učinio i da se okrećeš od grijeha
i okrećeš se ponovo k Bogu.
Primjer br. 3: Ti vjeruješ laži da o tvojem supružniku ovisi da te bezuvjetno prihvati. Mi to ne možemo u sebi niti od sebe jer smo skloni
prihvatiti jedni druge ako su ispunjeni određeni uvjeti. Istina je da naše
bezuvjetno prihvaćanje može doći samo od Krista.
Korak vjere: „Gospodine, ja vjerujem laži da o mojem supružniku
ovisi da me bezuvjetno prihvati. Ja tu laž povjeravam Tebi i molim Te
da obnoviš moj um za istinu da potrebu za bezuvjetnom ljubavlju možeš
ispuniti samo Ti.“
Vježba: Pogledaj na listu pod naslovom „Lažna vjerovanja“ na kraju
ove lekcije. Odaberi neka od tih lažnih vjerovanja od kojih želiš da tvoj um
bude obnovljen i moli Boga da ti otkrije određeno lažno vjerovanje kojeg
te On želi osloboditi. Zatim započni činiti korake vjere prema Njemu da
obnoviš svoj um. Možeš koristiti primjer dolje.
Primjer: „Gospode, ja vjerujem laži da __________________________.
Ja tu laž povjeravam Tebi i molim Te da obnoviš moj um i da tu laž nadomjestiš svojom istinom.“
Dok moliš Boga da obnovi tvoj um za istinu, moli ga da ti otkrije
promjene koje On čini u tvojim mislima, vjerovanjima i odabirima.

KLJUČNE ISTINE: S obzirom na hod vjere i obnovu tvojeg uma
1. Ne zaboravi da je obnova tvojeg uma PROCES. To se neće dogoditi preko noći.
2. Neka tvoja lažna vjerovanja su SNAŽNIJA od nekih drugih jer si
u njih dulje vjerovao.
3. Stoga će trebati NEKO VRIJEME hodanja u vjeri prije nego ćeš
iskusiti bilo kakvu promjenu u tvojem razmišljanju i ponašanju.
4. Ti možda nisi svjestan nekih svojih lažnih vjerovanja i zato moli
Boga da ti OTKRIJE tvoja lažna vjerovanja.
5. Moli Boga da ti otkrije misli, odabire ili ponašanje koje se MIJENJA dok tražiš Njega da obnovi tvoj um. (To je važno jer promjene
mogu biti vrlo suptilne.)
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TREĆI DAN
Hod vjere za iskustvo POBJEDE i SLOBODE od tjelesnih
ponašanja i utvrda
„...jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.“ 1. Ivanova 5,4
Svi mi imamo grješne navike i tjelesna ponašanja nad kojima želimo imati
pobjedu. Međutim, skloni smo pokušati zadobiti pobjedu i slobodu kroz naše
vlastite sposobnosti. Zar nije zanimljivo
kako Ivan u prethodno navedenom retku
ne govori o našoj snazi, sposobnosti ili
snazi volje koja može dovesti do pobjede.
Pobjeda dolazi kroz vjeru. Krist je naša
pobjeda i sloboda i pouzdanjem u Njega
po vjeri, On dovodi do pobjede nad našim grješnim navikama i tjelesnim ponašanjima. Prije nego pogledamo na
Božji proces zadobivanja pobjede i slobode, volio bih da pogledamo na
značenja tijela, tjelesnih ponašanja i utvrda.
Što je TIJELO?
Pavao opisuje svoje tijelo na slijedeći način u Rimljanima 7:
„Zakon je, znamo, duhovan, a ja sam tjelesan, prodan u ropstvo grijeha.“ Rimljanima 7,14
„Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to jest u mojem
tijelu. Zaista, htjeti dobro jest u mojoj moći, ali nije učiniti ga.“ Rimljanima 7,18
Kako možemo definirati tijelo?
Biblijsko značenje riječi „tijelo“ je čovjekova ŽELJA da živi od SEBE
kao izvora, NEOVISNO ili ODVOJENO od Boga kao Izvora.
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Prije spasenja naučili smo da nemamo izbora nego ovisiti o sebi (našem
tijelu) kao izvoru za rješavanje naših problema, suočavanja s životom, postizanja uspjeha. Živjeli smo život iz vlastitih izvora (kao što je obrazovanje, inteligencija, izgled, talenti, sposobnosti, mogućnosti, samodisciplina
i vlastita snaga) odvojeno od Boga kao Izvora. Dok smo tako činili to je
pojačavalo našu želju da BUDEMO izvor života.
Kad smo bili spašeni, Bog je u tim spasenju imao dvije nakane. Prvo je
nas želio spasiti od naših grijeha. Drugo, On je u nas stavio svoj život i silu
da nas spasi od samih sebe ili našeg „samoživota“ koji Biblija naziva „tijelo“. Ja taj „samoživot“ definiram kao stav u nama koji kaže, „JA sam sve!“
(Primjedba: Vrijedno je u ovom trenutku primijetiti da Bog svakome od
nas dao IQ, talente, sposobnosti, itd. međutim, Bog nikada nije nakanio da
mi živimo iz tih talenata i sposobnosti neovisno od Njega.)
Život iz tijela uvijek će voditi do želje da živimo neovisno o Bogu.
Budući da smo STVORENI da živimo ovisno o Bogu, mi nikada nećemo
živjeti život koji nam Bog obećava ako ODABEREMO živjeti iz našeg
tijela.

Dopusti da ti postavim dva pitanja, „Je li moguće da koristiš svoje Bogom dane talente, sposobnosti, snagu i snagu volje odvojeno od Boga, da
se suočavaš sa svojim vanjski problemima, unutarnjim borbama i drugim
područjima tvojeg života?“ „Pokušavaš li svojom snagom živjeti kršćanski život?“ Ako je tako, imam još jedno pitanje:

„Koliko dobro to kod tebe djeluje?“
Kod nekih od nas to može izgledati kao da djeluje sasvim dobro. Ali
istina je:
Bog te tako opremio da taj život NIKADA neće djelovati
osim ako živiš u OVISNOSTI o Njemu.

Karakteristike tijela
Da bismo imali bolje razumijevanje našeg tijela, ispitajmo neke karakteristike tijela.
94

„Tijelo“ je neovisan stav koji kaže:
•
•
•
•
•
•

Ja mogu imati kontrolu.
Ja mogu ispuniti svoje potrebe.
Ja se mogu suočiti ili pobijediti sve probleme.
Ja se mogu suočiti sa svim okolnostima
s obzirom na moj brak, obitelj, posao, financije, itd.
Ja mogu uspjeti.
Ja mobu biti svoj vlastiti bog.

Zato što je ŽELJA da živimo iz tijela toliko snažna,
tjelesne želje nas uvijek dovode na mjesto „JA MOGU“ živjeti
NEOVISNO od Boga.

Život iz tijela dovodi do tjelesnog ponašanja.
Dok živiš iz tijela, rezultat je uvijek TJELESNO PONAŠANJE.

„Poznata su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima
slična...! Galaćanima 5,19-21a
Postoji druga strana života iz tijela. To će dovesti do „djela tijela“ koja
su tjelesni stavovi i tjelesna ponašanja poput ovih nabrojenih u Galaćanima 5,19-21. Ja jednostavno tjelesna ponašanja definiram na slijedeći
način:
Tjelesno ponašanje:
Svako ponašanje koje izražavamo
a koje je rezultat života NEOVISNO od Boga.

Tjelesna ponašanja i stavovi su izvor naših lažnih vjerovanja. Oni dolaze u dva oblika: pozitivna tjelesnost i negativna tjelesnost. Dolje su neki
primjeri negativne i pozitivne tjelesnosti.
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Primjeri negativne tjelesnosti: srdžba, neadekvatnost, neopraštanje, zavist,
kontrola, strah, zabrinutost
Primjeri pozitivne tjelesnosti: samopouzdanje, samouvjerenost, samodostatnost, uspjeh, snaga u sebi
Primjedba: Pozitivnu tjelesnost je
teže prepoznati jer može izgledati vrlo
privlačno, ali to je još uvijek tjelesnost. Ključna riječ u definiciji pozitivne tjelesnosti je „ja“.
Vježba: Idi do liste tjelesnih ponašanja na kraju ove lekcije i zapiši pet
tjelesnih ponašanja koja se najviše mogu primijeniti na tebe.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ČETVRTI DAN
Koji su REZULTATI života tvojeg tjelesnog ponašanja?
Ako odaberemo živjeti iz našeg tjelesnog ponašanja, Biblija nam u Rimljanima 8,6 govori da to rezultira u „smrti“.
„Težnja tijela jest SMRT, a težnja Duha život i mir.“
Ta „smrt“ je u Strongovom Leksikonu definirana kao „jad naše duše
koji je rezultat grijeha“. Ako nastaviš živjeti iz svojih tjelesnih ponašanja
i stavova, neizbježan rezultat bit će „jad“ tvoje duše.
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Koji su neki primjeri „jada“ duše?
Osuda
Stres
Tjeskoba
Sram
Neopraštanje

Tuga
Srdžba
Krivica
Oholost
Gorčina

Samosažaljevanje
Neadekvatnost
Strah
Zabrinutost
Frustracija

Bezvrijednost
Okrivljavanje
Odbačenost
Nesigurnost
Nezadovoljstvo

Pitanje: Dok čitaš kroz ovu listu, je li tvoje iskustvo neka od ovih karakteristika jada duše?
Kad se predajem svom tjelesnom
ponašanju i neko vrijeme živim tako,
ja to nazivam odlazak u „svinjac s razmetnim sinom“. Sjećaš se razmetnog
sina koji je odlučio živjeti neovisno i
završio sa svinjama? To je ono što se
nama događa kad idemo tijelu. Mi završavamo kao razmetni sin valjajući se
u blatu i blateći svoje tijelo. Petar govori o ovoj istini u 2. Petrovoj 2,22:
„Na njima se događa što kaže istina poslovica: ‘Pas se vraća na svoju
bljuvotinu’ i ‘Okupana se svinja vraća da se valja u kaljuži’.“
Bog te želi OSLOBODITI tvojih tjelesnih ponašanja.
Hod u vjeri u Njegovoj sili je tvoj jedini NAČIN da izađeš iz svinjca
razmetnog sina!

Pogledajmo sada značenje utvrda.
UTVRDA –Ponavljani i pojačani model tjelesnog razmišljanja,
vjerovanja ili ponašanja.
Mi svi imamo tjelesna ponašanja, a svako takvo ponašanje ima drugačiju razinu u kojoj mjeri stišće naše živote. Čvrsta tjelesna ponašanja koja
imaju snažan pritisak na nas ja nazivam „utvrdama“. Ja utvrdu jednostavno definiram na slijedeći način:
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UTVRDE:
Tjelesna ponašanja koja imaju tako snažan stisak na nama
da ne vjerujemo da ikada možemo biti od njih slobodni.

Neki očitiji primjeri utvrda su pornografija, prežderavanje i droge. Međutim, kroničan strah, tjeskoba, ponos, samopouzdanje i srdžba su također
primjeri utvrda. Pogledajmo stoga u Božju istinu s obzirom na oslobađanje
od tih utvrda.
Božje obećanje slobode
Božje obećanje s obzirom na naše tjelesno ponašanje i utvrde nalazimo
u Ivanu 8,32:
„Upoznat ćete istinu, a istina će
vas osloboditi.“
„Upoznati“ u ovom retku nije samo
intelektualno znanje. „Upoznati“ znači da ti je Sveti Duh dao osobno otkrivenje biblijskih istina. I o tome dobro
razmisli. Isus kaže u Ivanu 14,6, „Ja
sam istina“. Stoga, dok nam Sveti Duh
daje otkrivenje Njegove riječi i mi činimo korake vjere, Krist kao naša istina će nas osloboditi.
Dok činimo korake vjere CRPEĆI iz Kristove SLOBODE
i Božje SILE da nas oslobodi, mi ćemo u KONAČNICI iskusiti slobodu
za kojom čeznemo.

Dobra je vijest da nema utvrde koja je veća od Božje sile koja te može
osloboditi. Ja to svjedočim jer je mene Bog oslobodio utvrda pornografije,
kroničnog straha, tjeskobe i kritizerskog i osuđivačkog stava. On će isto
učiniti i za tebe. Pogledajmo neke primjere koraka vjere za iskustvo slobode od tjelesnih ponašanja i utvrda.
Koraci vjere s obzirom na slobodu od tjelesnih ponašanja i
utvrda
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Primjer br. 1: Pretpostavimo da imaš tjelesno ponašanje srdžbe. Bog
je obećao da će te osloboditi srdžbe. Stoga, kako će izgledati korak vjere
koji će donijeti Božju silu koja će te osloboditi?
Korak vjere: „Gospodine, ja se borim sa srdžbom. Ja povjeravam
moje tjelesno ponašanje srdžbe Tebi i ja ti vjerujem da me možeš osloboditi. Ukloni moju volju za srditošću od mene.“
Ključna točka: Razina i dubina tvoje srdžbe će (uglavnom) odrediti
koliko će vremena trebati da budeš oslobođen. Što je dublja srdžba, više
će vremena trebati da se počneš oslobađati.
Pogledajmo jedan primjer utvrde i kako izgleda hod u vjeri za slobodu.
Primjer br. 2: Pretpostavimo da imaš utvrdu pornografije. Kako će
izgledati koraci vjere da se oslobodiš te borbe.
Korak vjere: „Gospodine, ja sam nemoćan da se oslobodim od te utvrde pornografije. Ja te molim u Tvojoj sili da me počneš oslobađati.“
Primjedba: Pretpostavimo da si učinio nekoliko koraka vjere, ali nisi
iskusio nikakvu pravu razinu slobode. (Ne zaboravi da Božja sila uvijek
djeluje kroz našu vjeru čak iako to možda nije naše iskustvo Njegove sile
iz trenutka u trenutak.) Korak vjere u ovom času može izgledati ovako:
Korak vjere: „Gospodine, ja sam učinio nekoliko koraka vjere, ali nisam oslobođen svoje borbe s pornografijom. Ja te molim da TI BUDEŠ
moja snaga i postojanost tako da nastavim činiti korake vjere.“
Još jedan korak vjere u ovom procesu mogao bi izgledati ovako:
Korak vjere: „Gospodine, uvjeri me da Ti djeluješ u meni i da me oslobađaš od pornografije iako ja ne mogu osjetiti Tvoju silu na djelu.“
Dok nastavljaš hodati koracima vjere, ti ćeš se naći kako više ne ideš u
pornografiju. Međutim, možeš podleći i vratiti joj se. U takvim časovima
sjeti se da ćeš u većini borbi kao što je to sa svima nama iskusiti različite
razine pobjeda i poraza. Nemoj se osuđivati kad padneš. To se očekuje. O
tome ćemo više govoriti u slijedećoj lekciji. Kada dođeš do nekog uspjeha
pa onda padneš, učini još jedan korak vjere koji može izgledati ovako:
Korak vjere: „Gospodine, hvala Ti što si me počeo oslobađati. Međutim, ja sam pao i vratio se pornografiji. Ja ti to priznajem i kajem se.
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Nastavi me podsjećati da je ovo hodanje prema slobodi putovanje i da će
trebati vremena da budem potpuno slobodan.“
Ključne istine s obzirom na hod vjere i iskustvo Kristove
slobode
1. DUBINA stiska tvojeg grješnog modela tjelesnih ponašanja odredit će do neke razine koliko će vremena trebati dok počneš osjećati
ili iskusiti bilo kakvu slobodu od istoga.
2. Naći ćeš se poražen svojim grješnim modelom tjelesnih ponašanja
mnogo puta kad budeš hodao u vjeri. To je u redu jer NE MOŽEŠ
očekivati instant slobodu. U tim trenucima kad sagriješiš, POKAJ
SE od tog grijeha i nastavi hodati u vjeri.
3. Istina je da ćeš pasti mnogo puta u svom hodu prema iskustvenoj
slobodi. Međutim, dok nastaviš hodati u vjeri ti ćeš POSTEPENO
iskusiti Kristovu slobodu.
4. Budi duhovo OPREZAN i moli Boga da ti otkrije kako te On oslobađa.
Osobno svjedočanstvo oslobađanja od moje kronične tjeskobe
Budući me kronična tjeskoba proždirala više 40 godina, trebalo je nekoliko koraka vjere dok sam počeo imati iskustvo slobode. Išao sam od
spoznaje Božje istine da je On moj mir do postepenog vjerovanja u to.
Tako je polako moja tjeskoba počela slabiti. Mnogo sam puta u tom procesu bio preplavljen tjeskobom. U tim časovima ja sam priznavao i kajao
sam zbog moje tjeskobe i nastavio raditi korake vjere.
Dok me Bog nastavljao uvjeravati da je On moj mir i da je suveren i ima
kontrolu nad svime, ja više nisam vjerovao da moram živjeti u kroničnoj
tjeskobi. To ne znači da ne osjećam tjeskobu s obzirom na neke situacije.
To samo znači da više ne živim u kroničnom stanju ili stavu tjeskobe. To
je bilo putovanje, ali sloboda koju sada imam kao svoje iskustvo bila je
vrijedna svih učinjenih koraka vjere.
Vježba: Napiši najmanje tri svoja tjelesna ponašanja i pojačane utvrde
od kojih želiš biti oslobođen.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Uključi Boga: Započni korake vjere i moli Boga da te počne oslobađati. Moli Ga da On bude tvoja snaga, strpljivost, postojanost u tim vremenima na tom putu kad pomisliš odustati ili ne vjeruješ da Bog djeluje.
Moli ga da te učini svjesnim suptilnih promjena koje se možda događaju
dok te oslobađa.

Hod vjere u iskustvu iscjeljenja od RANA
„On liječi one koji su srca skršena i previja rane njihove.“ Psalam 147,3
„Al’ Ja ću te iscijeliti, rane ti
zaliječiti...“ Jeremja 30,17
Mnogi kršćani danas pate od
nekih vrsta rana u svojim životima.
Rane dolaze u mnogim oblicima:
•

•
•

Zlostavljanje – koje dolazi
u fizičkom, emocionalnom,
seksualnom ili verbalnom
obliku.

Trauma – rastava, smrt ili napuštanje.
Nesreće – poslije kojih ostaju dugoročni zdravstveni problemi ili
problemi kretanja.

Ključ za razumijevanje rana je u tome da nije događaj ili događaji koji
je uzrokovao ranu koja je problem. Umjesto toga, to su lažna vjerovanja
koja rezultiraju od događaja koji ranjavaju.
Dopusti da ti dam primjer. Podučavao sam ženu koja je bila seksualno
zlostavljana od oca. Od tog zlostavljanja ona je došla vjerujući da je prljava i bezvrijedna. Ona je susrela i udala se za kršćanina. Ona je kazala da je
on bio pobožan suprug i vrlo se dobro prema njoj ponašao.
Međutim, zbog lažljivih vjerovanja u osjećaje prljavosti i bezvrijednosti, ona nikada nije iskusila niti malo seksualne bliskosti. To je u konačnici
dovelo do problema u braku jer ona nikad nije bila iscijeljena od lažnih
vjerovanja koja su okruživala njeno zlostavljanje.
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Bog obećava da će te iscijeliti od tvojih rana obnovom tvojeg UMA za
istinu i da će te OSLOBODITI od lažnih vjerovanja koja okružuju tvoje
rane.

Stoga pogledajmo Božji proces iscjeljenja. Kao što se sjećaš, problem
nije događaj koji je nanio ranu. To je lažno vjerovanje koje je rezultiralo
od događaja koji je uzrokovao ranu.

PETI DAN
Koraci vjere s obzirom na iscjeljenje od tvojih rana
Primjer br. 1: Pretpostavimo da si iskusila rane od mame ili tate dok
si odrastala i zbog toga vjeruješ da si odbačena ili neprihvaćena. Dolje su
neki koraci vjere koje možeš učiniti dok crpiš iz Božje sile da te iscijeli.
Korak vjere: „Gospodine, kao dijete bila sam verbalno zlostavljana i
duboko sam povrijeđena. Kao rezultat toga ja vjerujem da sam odbačena
i neprihvaćena. Ja povjeravam svoje rane Tebi i molim te u vjeri da obnoviš moj um za istinu da me Ti bezuvjetno prihvaćaš i da više ne trebam
vjerovati da sam neprihvaćena.“
Primjer br. 2: Možda si ranjena zbog supružnika koji te zlostavljao što
je dovelo do rastave.
Korak vjere: „Gospodine, kao rezultat mojeg braka i rastave ja se osjećam bezvrijedno. Ja ti vjerujem da ti možeš BITI moje iscjeljenje i uvjeriti me da svoju vrijednost mogu naći samo u tebi.“
Ne zaboravi: Ako je tvoje ranjavanje trajalo godinama, trebat će vremena da osjetiš ili iskusiš Božje iscjeljenje. Ako se danas nalaziš u situaciji
koja stvara rane, možda trebaš biti više hotimična u poduzimanju koraka
vjere i traženju od Boga da bude tvoja zaštita i snaga u toj situaciji.
Uključi Boga: Jesi li iskusio ranjavanje u prošlosti? Ako jesi, počni
činiti korake vjere za Boga da obnovi tvoj um za istinu s obzirom na lažna
vjerovanja koja okružuju tvoje ranjavanje.
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Važna primjedba: Ti možda ne znaš lažna vjerovanja koja su povezana s tvojim ranama, ali Bog zna. Stoga jednostavno moli Njega ta obnovi
tvoj um i da te oslobodi.
Ranjavanje i neopraštanje
Ranjavanje i neopraštanje idu ruku pod ruku kad te povrijedi druga osoba. Zbog dubine rana, laž je da ti nikako ne možeš oprostiti toj osobi za
ono što je učinila. Međutim, to je laž jer ti je sve Kristovo opraštanje na
raspolaganju da možeš oprostiti osobi koja te ranila. Problem je u tome
što mi nismo voljni oprostiti. Mi iz Biblije znamo da trebamo oprostiti,
ali naša se volja opire opraštanju toj osobi. Ja to znam jer nisam bio voljan oprostiti svom tati 48 godina. Međutim, Bog mi je pokazao na vrlo
nadnaravan način svoju sposobnost da me pokrene od neopraštanja prema
opraštanju. Dopusti da s tobom podijelim kako me Bog iscijelio.
Osobno svjedočanstvo neopraštanja mojem tati
Zbog dubokih rana od tatinog verbalnog, tjelesnog i emocionalnog zlostavljanja, ja sam bio srdit, ogorčen i nisam mu želio oprostiti. Gospodin
je očito znao da ja nisam voljan oprostiti. Međutim, On mi je govorio kroz
moje misli i rekao mi, „Ja znam da ti ne želiš oprostiti svojem tati. Jesi li voljan dopustiti Meni da ja oprostim tvojem tati kroz tebe?“ U tom trenutku ja
nisam želio oprostiti svojem tati, ali bio sam voljan dopustiti Bogu da oprosti mojem tati kroz mene. Ovdje su neki primjeri koraka koje sam učinio:
Korak vjere: „Gospodine, ja ne mogu oprostiti mom tati koji me zlostavljao i ranio. Ja Te molim da Ti BUDEŠ moje oproštenje i da oprostiš
mojem tati kroz mene. Ja Te molim da me pokreneš od moje nevoljnosti
do želje da oprostim.“
U periodu od 18 mjeseci dok sam hotimično molio Boga u vjeri da
oprosti mojem tati kroz mene, Bog je počeo mijenjati moj stav. On je nadnaravno preobrazio moju volju do točke da sam na kraju tih 18 mjeseci na
Božje pitanje hoću li oprostiti svom tati, rekao „Da“. Dok sam nastavio
htjeti oprostiti mojem tati (to nije bio jednokratni događaj), Bog je uklonio srdžbu i gorčinu i zamijenio je Njegovom ljubavlju. Ne samo da sam
oprostio svojem tati, ja ga sad mogu voljeti jer je Sveti Duh promijenio
moje srce. To je jedno od najvećih nadnaravnih stvari koje je Bog postigao
u mojem životu jer nikada nisam mislio da je ikad moguće da ja oprostim
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svojem tati za ono što je činio. On će to učiniti i za tebe bez obzira na dubinu rana koje imaš ili si iskusio.
KLJUČNA ISTINA
Bog će te pokrenuti od nevoljkosti da oprostiš da postaneš voljan
oprostiti.

Primjedba: Evo nešto čega se moraš sjetiti kad je u pitanju opraštanje.
Niti ja niti Bog ne opravdavamo zlostavljanje mojeg oca. Ono je bilo vrlo
stvarno i vrlo ranjavajuće. Međutim, Bog kaže da On sve stvari vodi na dobro u Rimljanima 8,28. Božansko dobro bilo je da je On promijenio moju
volju dovevši me na mjesto opraštanja. Još uvijek postoje neke posljedice
tih rana, ali za veći dio me Bog oslobodio od lažnih vjerovanja koja su ih
okruživala.
Uključi Boga: Razmisli o nekome za koga ne vjeruješ da mu možeš
oprostiti. Jesi li voljan vjerovati Bogu da će toj osobi oprostiti kroz tebe?
Zatim počni činiti korake vjere slične mojima prethodno spomenutima i
moli Boga da oprosti toj osobi kroz tebe. Isto tako počni vjerovati Bogu da
će promijeniti tvoju volju tako da ćeš biti voljan oprostiti.
KONAČNA MISAO
Neopraštanje PREKIDA tok Kristovog života u tebi.

Ključne istine s obzirom na hod vjere i iscjeljenje od rana
1. Ne zaboravi da nije događaj ili događaji glavni problem kod ranjavanja. To su LAŽNA VJEROVANJA koja dolaze od tih događaja.
2. NEMA „brzog“ popravljanja dugoročnog ranjavanja. Možda će
trebati dugo vremena za zacjeljivanje rana koje možda nosiš godinama.
3. Ti ćeš morati CRPITI od Krista da On bude tvoja postojanost i
strpljivost za vrijeme procesa iscjeljivanja.
4. Možda će trebati VREMENA da te Bog pokrene od tvoje nevoljkosti do voljnosti da oprostiš, osobito ako si živio s neopraštanjem
dugo vremena.
5. Međutim, kad Bog bude obnovio tvoj um ti ćeš početi imati ISKUSTVO Njegovog iscjeljenja.
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Rano u svom hodu vjere ti ćeš morati biti HOTIMIČAN.
Kad počneš hod vjere trebat ćeš biti HOTIMIČAN
s obzirom na koračanje u vjeri.

Pogledaj u Matej 7,8 da potvrdiš ovu točku:
„Tko traži, nalazi...“
Vrijeme u kojem je glagol „traži“ znači konstantno djelovanje. Drugim
riječima, ono što Isus govori u ovom retku je da tvoje traženje mora biti
trajno i namjerno. Rano u mojem hodu vjere ja sam bio hotimičan s obzirom na moje korake vjere.
Dopusti da ti dam osoban primjer da objasnim. Kad sam prvi puta naučio ove istine koje dijelim s tobom, jedna stvar u vezi mojeg života koju
sam želio da Gospodin promijeni bilo je moje tjelesno ponašanje koje je
bilo kritizersko i osuđivačko. Zato sam postao vrlo hotimičan u molitvi
Gospodinu svaki puta kad bi mi to palo na um, da preobrazi moje kritizerske i osuđivačke stavove. Još jedan način kako možemo definirati „hotimično“ je da sam imao odlučnu voljnost da molim Boga da me promijeni
u tim područjima.
Analogija bi mogla biti kao kad si prvi puta naučio voziti. Rano kad si
tek počeo voziti morao si biti vrlo usredotočen i hotimičan u vezi upravljanja, kočenja i okretanja. Stalno si morao misliti na sve što je bilo uključeno u te radnje. Međutim, kako si nastavio raditi te stvari, one su postale
navikom i dolazile su automatski. To je on što Bog želi učiniti u tebi rano
u tvojem hodu vjere. On želi razviti „svetu naviku“ da ga stalno moliš da
preobrazi tvoj život.
I zato, bilo da moliš Krista kao tvoj život, bilo da moliš da obnovi tvoj
um, za slobodu ili pobjedu, ili moliš za iscjeljenje, važno je biti vrlo hotimičan kako bi razvio trajan stav ili „svetu naviku“ molitve i ovisnosti o
Njemu.

Konačne istine o hodu vjere
•

U koracima vjere ti učiš kako živjeti po vjeri.
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•
•
•
•
•

Kroz tvoj hod po vjeri, realnost života po vjeri postat će veća stvarnost za tebe nego život prema osjećajima i iskustvima.
Što više hodaš po vjeri, više ćeš gledati svaku situaciju Božjim
očima što će rezultirati da ćeš bolje razumjeti koje su Njegove nakane.
Što duže hodaš po vjeri, više ćeš mira imati ne znajući što će se
slijedeće dogoditi u tvojem životu jer ćeš imati veće pouzdanje u
Božju suverenost i kontrolu.
Ako ustraješ u svom hodu po vjeri, iskusit ćeš nadnaravno Božje djelo koje će promijeniti način tvojeg razmišljanja, vjerovanja,
odabiranja i ponašanja.
Dok nastavljaš hodati po vjeri tvoj odnos s Bogom postat će dublji
uz rezultat da ćeš uživati biti u Njegovoj nazočnosti i bit ćeš više
usklađen s Njegovim planom, svrhom i voljom za tvoj život.

Sažetak
1. Bog ti može dati pobjedu, slobodu i iscjeljenje odmah ili to može
biti DULJI proces PRIJE neko ćeš iskusiti ove stvari. (Većinu vremena ovo je slučaj.)
2. Znaj po vjeri, osjećaš li ili ne, da dok hodaš po vjeri Bog DJELUJE
u tvojem životu da te oslobodi, da ti da pobjedu, da te iscijeli i da
preobrazi tvoj život.
3. S vremena na vrijeme možda ćeš izgubiti strpljenje s Božjim vremenom. Moli ga da BUDE tvoja STRPLJIVOST i POSTOJANOST kad dođu takvi periodi.
4. Budi duhovno SVJESTAN svakog dana Božjeg djelovanja u tvojem životu. To može biti SUPTILNA promjena ili niz suptilnih
promjena. Moli ga da te učini svjesnim promjena koje On čini.

LAŽNA VJEROVANJA
Lažna vjerovanja o Bogu:
Ja vjerujem da Bog jeste,
ili u prošlosti u vrlo strasnoj situaciji osjećao sam kao da je Bog:
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Srdit
Osuđivački
Bez ljubavi
Hladan i dalek

Opasan
Nesposoban
Indiferentan
Kažnjava

Nenaklonjen
Nema kontrolu
Ne brine
Nema sućuti

Lažna vjerovanja o drugima:
Ja imam pravo ne oprostiti drugima.
Ja moram zaslužiti prihvaćenost da budem prihvaćen.
Drugi moraju ispuniti moje potrebe.
Mišljenje drugih određuje moju vrijednost.
Drugi me moraju bezuvjetno voljeti.
Drugi moraju ispuniti moje standarde da budu prihvaćeni.
Lažna vjerovanja o tome kako živjeti kršćanski život:
1. Ja moram raditi za Boga:
		
a. Da zadobijem Njegovu ljubav.
		
b. Da Bog bude zadovoljan sa mnom.
		
c. Da zadobijem Njegovu prihvaćenost.
		
d. Da izbjegnem osuđivanje.
		
e. Da se dobro osjećam sam sa sobom.
		
f. Za zadovoljim druge.
2. Na meni je da koristim svoj intelekt i svoje sposobnosti
(uz Božju pomoć):
		
a. Da držim Njegove zapovijedi.
		
b. Da Njegova obećanja učinim stvarnima u mom životu.
		
c. Da se preobrazim.
		
d. Da budem sretan.
		
e. Da budem uspješan.
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Tjelesna ponašanja
Biti egoističan

Odbijaš gledati pozitivno
Očekuješ najgore

Postaješ previše introspektivan
Žališ sebe
Depresivan si
Udaraš sam sebe
Igraš ulogu žrtve/mučenika
Fokusiraš se na svoje muke da
zadobiješ pažnju i sućut

Tražiš vodstvo od:

Astrologije/horoskopa
Gatanja i/ili okultnog
Postaješ pesimističan
(negativan)

Nemaš pouzdanja i optimizma
Ne vjeruješ drugima, sebi, Bogu
Crkvi i/ili vladi
Očekuješ najgore
Nikad nisi zadovoljan sobom ili
drugima

Povlačenje (izolacija)

Distanciran si od sebe i od drugih
Izbjegavaš druge
Zatvaraš se u školjku
Postaješ nepristupačan
Drugima daješ tretman šutnje
Odbijaš komunicirati

Postaješ neprijateljski

Sarkastičan (zajedljiv)
Ciničan (prezriv)
Mrzovoljan (zlonamjeran)
Neljubazan si
Nagao
Imaš ispade bijesa i srdžbe
Sklon zlostavljanju
Sklon verbalnom zlostavljanju
Igraš igre da sakriješ srdžbe,
sumnji i nesigurnosti

Bijeg (bol/pritisak) koristeći:

Promiskuitet, bančenje
Droge i alkohol, pričanje
Zaposlenost, škola
Hobiji/igre, čitanje
Kompjutor, maštanje
Televizija, filmovi
Pornografija, spavanje
Prejedanje, religija
Posao/karijera, seks

Postaješ tjeskoban (brineš se
i bojiš)

Prestrašen si
Nemaš mira ni odmora
Postaješ paraliziran
Paranoidan si (pretjerano
sumnjičav)

Kivan si (zamjeraš)

Postaješ ćudljiv (zlovoljan)
Boriš se s gorčinom
Ne opraštaš
Držiš evidenciju uvreda
Tražiš osvetu
Kažnjavaš sebe ili druge
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Boriš se nepošteno

Spletkariš
Ogovaraš (govoriš iza leđa)
Uključuješ se u pasivno-agresivno
ponašanje
Koristiš humor da sakriješ prave
osjećaje
Zaboravljaš stvari, odbijaš
komunicirati, kasniš, odgađaš,
itd.
Podcjenjuješ se

Misliš da si uvijek ti problem
Previše se ispričavaš
Prestrog si prema sebi
Neugodno ti je kad uspiješ
Biti samodiscipliniran
(samopouzdan)

Prihvaćanje sebe i drugih na
temelju postignuća
Postaješ perfekcionist
Silno se trudiš ne pogriješiti
Bojiš se da ne pogriješiš
Legalističan si.
Živiš po „pravilima“
Osjećaš obavezu (moram,
trebam)
Ljubomoran si na uspjeh i sreću
drugih
Okrutan si prema sebi i drugima
Postavljaš nerealne standarde
sebi i drugima
Postaješ opsjednut:

Postignućima
Priznanjem/statusom

Stjecanjem materijalnog
Što drugi misle o meni
Moje zdravlje
Moja vanjština
Prošlost (osobito prošle rane i
povrede)
Predan si cilju
Strukturi, redu i odredbama
Postaješ dominantan

Postaješ zapovjednički (šefovski)
Zahtjevan (agresivan)
Bahat (kontroliraš)
Strašiš druge
Odbijaš se predati
Ostaješ u kontroli kroz:

Prijetnje
Manipulacija (koristiš krivicu,
Sažalijevanje, šutnju, laskanje,itd.)
Prisiljavanje (prijetnje)
Svjetovnost (psovke)
Pasivnost (glumiš bespomoćnost)
Ne jedeš (bulimija/anoreksija)
Nemaš sućuti, blagosti

Razumijevanja, dobrote,
Ljubavi, postaješ obramben,
Teško prihvaćaš ljubav,
komplimente, oproštenje,
Ne možeš sebi oprostiti
Izazivaš druge

Opireš se autoritetima
ne surađuješ (nisi fleksibilan)
ne želiš učiti (zatvorenog uma)
izazivaš neslaganja (svađe)
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iritantan si (otežavaš drugima)
Argumentativan si
Tvrdoglav si
Nerazuman si
Niječeš stvarnost

Ignoriraš probleme i nadaš se da
će nestati
Niječeš sve što je loše i
subjektivan si
Zavaravaš druge i sebe
Lažeš sebi i drugima
Pretjeruješ (preuveličavaš)
Postavljaš zid

Lijen si (apatičan, letargičan)
Postaješ preozbiljan
Previše si analitičan
Ne znaš se zabavljati
Nemaš radosti ni života
Biti samopravedan (sam sebe
opravdavaš)

Daješ izgovore (racionaliziraš)
Skrivaš pogreške
Moraš se dokazivati
Ti nikada nisi problem
Kriviš nekoga ili nešto
Izbjegavaš odgovornost
Kad pogriješiš teško ti je:
ispričati se, priznati pogrešku,
tražiti oproštenje,
tražiti pomoć i izraziti
izraziti zahvalnost

Skrivaš što stvarno misliš
Pretvaraš se
Pokušavaš zadiviti druge i/ili
zadobiti pažnju
Glumiš (ponašaš se kao
Imaš superioran stav:
Da znaš nešto iako ne znaš)
„Ja znam što je najbolje.“
Pretenciozan si (lažnjak)
Površan si (nikoga ne puštaš blizu) „Moj način je najbolji.“
Bojiš se da ćeš razočarati druge
Pasivan si (nedostaje ti
inicijative)

Preolako se predaješ (odustaješ)
Ne riskiraš
Čekaš da ti netko kaže
Kako misliti i što učiniti
Kolebaš se
Neodlučan si
Podcjenjuješ se

Odgađaš (odugovlačiš)
Neodgovoran si (nepostojan)

Postaješ kritičan (osuđivački)

Nalaziš greške u drugima, sebi i
svemu oko sebe
Sitničav si
Imaš predrasude (netolerantan)
Stalno se žališ (nikad ništa nije
dovoljno dobro)
Postaješ siguran u sebe
(samopouzdan)

Ovisiš o sebi umjesto o Bogu i o
drugima
Postaješ ponosan (ohol)
110

Postaješ egocentirčan (ponašaš
se nadmeno)
Hvališeš se
Arogantan si (drzak)
Tašt si (samodopadan)

Pretjerano osjetljiv
Uvredljiv si
Pod kontrolom si straha i razbijaš
stvari
Automatski vidiš odbačenost

Postaješ neosjetljiv

Postaješ onaj koji udovoljava
(dobar dečko)

Bezobziran, bez sućuti
Pokušavaš sve usrećiti
Indiferentan i nemaran
Izbjegavaš konflikt/čuvaš mir
Ravnodušan si (nonšalantan)
Govoriš, „u redu je“ ili „nije važno“ Govoriš što misliš da drugi žele
čuti
Postaješ napet („na straži“)
Želiš da drugi pogriješe ili ne
Teško se opuštaš
uspiju
Uznemiren si
Pretjerano pokoran
Postaješ nestrpljiv
Teško ti je reći „ne“
Lako se uzrujaš
Ne znaš se zauzeti za sebe
Pogrešno predstavljaš situaciju
Postaješ emocionalno
Preolako se predaješ drugima
izoliran

Izbjegavaš bliskost
Teško izražavaš osjećaje i
mišljenja
Potiskuješ (gomilaš) osjećaje
Sputan si (ograničen)

Postaješ spasitelj

Živiš prema osjećajima

Podcjenjuješ se

Vjeruješ da je istina ono što je
okrutno (zločesto)
Pogrešno osjećaš
Preosjetljiv na kritike

Previše si zaštitnički
Previše si odgovoran
Postaješ previše uključen u tuđe
probleme, događaje
Pod svaku cijenu sve izbjegavaš
Previše si posesivan
Previše pričaš i ne slušaš
Donosiš odluke za druge
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Peta lekcija

Borba vjere
PRVI DAN
Pregled pete lekcije
•
•
•
•
•

Što je borba vjere?
Istine o borbi vjere.
Neprijatelji u borbi.
Dobiti borbu nad tijelom, silom grijeha i Sotonom/demonima.
Borba vjere i tvoj misaoni život.

Uvod
Kad si hotimičan u svom hodu u vjeri, neće dugo potrajati i naići ćeš
na otpor. Ako već koračaš koracima vjere, onda znaš o čemu govorim. Taj
otpor dolazi kad se suprotstaviš određenim unutarnjim i vanjskim neprijateljima koji žele spriječiti tvoj hod u vjeri. Ono o čemu ćemo govoriti
u ovoj lekciji su neprijatelji s kojima se suočavamo u ovoj borbi i kako
možemo uključiti Boga da vodi borbu s tim neprijateljima da bi pobijedio
u borbi vjere.
Što je borba vjere?
„Bij plemenitu bitku vjere...“ 1. Timoteju 6,12
Ja borbu vjere definiram na slijedeći način:
BORBA VJERE
To je rezultat suočavanja s OTPOROM od neprijatelja u tvojem hodu vjere.

Istina je da ćeš od prvog koraka vjere naići na otpor. Pitanje koje ti želim postaviti u ovom trenutku je slijedeće:
•
•

Jesi li svjestan da postoji borba?
Jesi li uključen u borbu?
112

Ja sam spoznao da ima mnogo kršćana koji
istinski ne razumiju da postoji velika borba koja
se vodi protiv njih. Petar potvrđuje tu borbu u 1.
Petrovoj 2,11:
„Ljubljeni, opominjem vas: budući da ste ‘tuđinci i stranci’, klonite se tjelesnih požuda, jer
one vojuju protiv duše!“
Prva stvar koje moramo biti svjesni je da borba
postoji. Ako ne znamo da postoji borba, mi ćemo
živjeti kao da borbe nema. Dodatno tome, ako znamo da postoji borba, a mi
se ne borimo u skladu s 1. Timoteju 6,12, to će rezultirati s tri stvari:
Prvo, u konačnici ćemo se PREDATI i odustati od Boga
i našeg hoda u vjeri.
Drugo, OKRENUT ćemo se sebi kao izvoru iz kojeg živimo naš život.
Treće, NIKADA se neće dogoditi nikakva preobrazba.

Stoga je ključno da mi u potpunosti razumijemo borbu vjere, neprijatelje s kojima se suočavamo u toj borbi i kako pobijediti u borbi. Recimo
prije svega nešto o ključnim istinama koje trebamo znati o borbi vjere.

Istine o borbi vjere
1. Ti ne možeš voditi tu borbu
„Ta Jahve, Bog vaš , ide s vama da se
bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas
spasi.“ Ponovljeni zakon 20,4
Istina o borbi vjere je ta da ti bez Boga
ne možeš voditi tu borbu. Zašto? Zato što
tvoja snaga i snaga volje nisu dovoljan par
za silu protiv neprijatelja s kojima se suočavaš. Izgubit ćeš bitku svaki puta kad se
odlučiš uključiti se u borbu odvojeno od
Božje sile. Dobra je vijest da Bog obećava
da će se boriti ZA tebe pobjeđujući svakog
neprijatelja s kojim se suočavaš!
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Bog NIKADA nije nakanio da ti vodiš borbu
koju NE MOŽEŠ dobiti bez Njega.

2. Tvoj dio u borbi vjere
„Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!“ Izlazak 14,14
Iako će Bog u konačnici voditi tu borbu, ti imaš ključni dio koji moraš
odigrati: „Budi miran“. U početku to može zvučati vrlo pasivno, ali istina
je da je „budi miran“ vrlo aktivna fraza u tome što ti moraš nastaviti vjerovati Gospodinu u vjeri da će On izvojevati borbu s rezultatom.
„Biti miran“ znači da se ti možeš odmarati jer si ovisan o Božjoj sposobnosti i sili da pobijedi neprijatelje tvojeg hoda u vjeri. Ovu istu istinu
vidimo u Psalmu 46,10: „Prestanite i znajte da sam ja Bog...“ Ako sam ja
uvjeren u Božje sposobnosti da je On Pobjednik nad mojim neprijateljima,
ja mogu iskusiti počinak dok se On bori za mene.
Tvoja vjera aktivira Božju silu da uništi neprijatelje tvojeg hoda u vjeri.

3. Koristi Božju riječ kao dio borbe vjere.
„Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!“
Psalam 119,28
„...upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.“ Ivan 8,32
Bitan dio borbe vjere je uključivanje Boga Njegovom istinom. Riječ
„upoznati“ u Ivanu 8,32 znači više od intelektualnog znanja. To znači „vjerovati“. Mi također znamo da je sâm Krist istina prema Ivanu 14,6. I zato,
kada vjerujemo Božjoj istini i uključujemo Boga u vjeri, On će iskoristiti
svoju istinu da uništi neprijatelje tvojeg hoda u vjeri i da te oslobodi. Vidjet
ćemo kako to praktično izgleda u slijedećem dijelu ovog proučavanja.

Vizualni primjer hoda u vjeri
U dijagramu dolje vidimo s lijeve strane gdje mi započinjemo naš kršćanski hod. U početku mi uglavnom živimo iz tijela, imamo iskustvo nerazriješenih sukoba, robujemo grješnim navikama, itd. Na desnoj strani
su Božja obećanja preobrazbe koja želimo iskusiti. Most između jednog i
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drugog je vjera. Nastavit ćemo koristiti ovaj dijagram dok prolazimo kroz
ovu lekciju.

Hod vjere

Tijelo
Nerazriješeni sukobi
Robovanje
Poraz
Obrambeni
mehanizmi
Još sličnih
stvari

Sloboda

VJERA

Pobjeda
Iscjeljenje
Bliskost
Život
Preobrazba

Tko su neprijatelji u ovoj borbi?
Dok počinjemo svoj korak vjere suočit ćemo se s unutarnjim i vanjskim
neprijateljima i preprekama. Tri glavna neprijatelja u našoj borbi vjere su
tijelo, sila grijeha i Sotona sa svojim demonima. Ja te neprijatelje nazivam
„nesveto“ trojstvo. Dijagram dolje to ilustrira.

“NESVETO”
TROJSTVO

TIJELO

SOTONA DEMONI

“Nesveto”
trostvo
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SILA GRIJEHA

Uz „nesveto“ trojstvo ima još jedan potencijalni neprijatelj s kojim se
suočavamo, a to je naš misaoni svijet. Kad započnemo hodati u vjeri, mi
ćemo naići na ova četiri neprijatelja što će rezultirati borbom vjere. Vidi
ilustraciju dolje.

Vođenje borbe vjere
Tijelo
Sila grijeha
Sotona/Demoni
Misaoni život
Tijelo
Nerazriješeni sukobi
Robovanje
Poraz
Obrambeni
mehanizmi
Još sličnih
stvari

Sloboda

VJERA

Pobjeda
Iscjeljenje
Bliskost
Život
Preobrazba

Pogledajmo svakog neprijatelja pojedinačno da vidimo kako ćemo
uključiti Boga da vodi borbu vjere i da pobjedi u toj borbi.
KLJUČNA ISTINA
Tvoja snaga, sposobnosti i snaga volje NISU jednaki SILI tvojih
neprijatelja.
Ako ih pokušavaš pobijediti bez Boga to će UVIJEK rezultirati porazom.

DRUGI DAN
Neprijatelj br. 1 – TIJELO
116

Iz naše prošle lekcije trebao si steći dobro razumijevanje tijela i tjelesnih ponašanja kao rezultat toga. U ovoj lekciji ćemo vidjeti kako tijelo
stvara otpor našem hodu vjere.
Tvoje tijelo UVIJEK će se odupirati tvojem hodu vjere.
Tvoje tijelo UVIJEK će se odupirati tvojem hodu vjere. To vidimo u
Galaćanima 5,17:
„...jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi
tako da ne činite što biste htjeli.“
Mi ćemo se ostatak života boriti s tijelom i njegovim željama. Loša je vijest da
je povratak našim tjelesnom neovisnom životu položaj „poraza“ za sve nas. Drugim
riječima, lako je vratiti se tijelu zato što smo
navikli tako živjeti. Međutim, sada kad smo kršćani, mi imamo i drugu opciju. Budući da u sebi imamo puninu Božje sile, mi sada možemo odabrati
hodati u ovisnosti o Božjoj sili (što UVIJEK nadjačava tijelo).
Položaj PROPUSTA za svakog kršćanina je TIJELO.
Evo nekih načina na koje se tijelo opire tvojem hodu u vjeri. Tijelo
želi da:
1. koristiš svoje vlastite sposobnosti u preobrazbi samog sebe.
2. sumnjaš u Boga i odustaješ od Njega i Njegovih sposobnosti da
te preobrazi.
3. se ti vratiš natrag tvojim ponašanjima iz „blata svinjca“.
4. se ti predaš sili grijeha i napastima Sotone/demona.
Pitanja: Na temelju Rimljanima 5,17, koje su neke stvari koje bi ti
želio raditi ili neke koje radiš, a ne bi želio? Jesi li pokušavao raditi ili ne
raditi neke stvari snagom vlastite volje? Djeluje li to?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Borba vjere i tijelo
Tri su stvari koje Bog želi postići s obzirom na borbu vjere i tijelo. Bog
želi:
1. IZLOŽITI ponašanje tvojeg tijela kad se ono bori protiv tvojeg
hoda u vjeri.
Budući da je naš položaj u tijelu propuštanje, mi možda nećemo odmah
vidjeti kada se naše tijelo opire Božjem djelu u nama. Zato je ono što Bog
želi učiniti, izložiti to tjelesno odupiranje. U slijedećim redcima vidimo
kako je David tražio da Bog izloži njegovu tjelesnost.
„Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli
moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim, i povedi me putem vječnim!“
Psalam 139,23-24
I zato pogledajmo kako bi mogao izgledati korak vjere u kojem Bog
izlaže naš tjelesni otpor.
Korak vjere: „Gospodine, ja Te molim da Ti otkriješ kako se moje
tijelo opire Tvojem djelu u mojem životu.“
2. Tebi pokazati smrt TVOJEG TIJELA.
„Ja zbilja ne razumijem što činim, jer ne činim ono što hoću, nego
činim ono što mrzim.“ Rimljanima 7,15
Problem s tijelom je dvojak. Prvo nama se ne da okrenuti se od tijela.
Drugo, mi nemamo snagu ni u sebi ni izvan sebe da se oslobodimo zahvata
našeg tijela. I zato, Bog mora otkriti „smrt“ našeg tijela nama prije nego
ćemo mi biti voljni dopustiti Bogu da nas od njega oslobodi. (Ne zaboravi
da je „smrt“ tijela jâd duše koji rezultira kad se naše tijelo opire Božjem
djelu preobrazbe u nama.)
Kad ti pokazuje smrt TVOJEG TIJELA to je jednostavno Duh
koji ti otkriva JÂD koji uzrokuje tvoje tjelesno opiranje.

Problem je za mnoge kršćane taj što oni žive u jadu koji uzrokuje njihovo tijelo i žive u tome toliko dugo da više i ne vide da je to jad. Zato moli118

mo Boga da razotkrije taj jad. Inače smo mi i
dalje poput psa iz 2. Petrove 2,22 koji se vraća
na svoju bljuvotinu, liže je i ponovo povraća.
(Oprosti zbog ove slikovite analogije, ali to
je slika za koju se ja nadam da će Gospodin
iskoristiti da istakne ono što želi reći.)
Na primjer, recimo da se ti u svom tijelu
protiviš Božjoj želji da te oslobodi od srdžbe. Ono što će Bog učiniti je da će On otkriti
„smrt“ tvoje srdžbe i kako ona stvara stalni
sukob s tvojim supružnikom, djecom, kolegama na poslu i prijateljima. On
će natrljati tvoj nos u „bljuvotinu“ koju tvoja srdžba stvara tako da ćeš se
ti na kraju okrenuti od svoje srdžbe.
3. Tebi želi dati želju da hodaš u smrti SVOM TIJELU.
Jednom kad vidimo smrt (pomirišemo bljuvotinu) koju uzrokuje naše
tijelo, okrenut ćemo se od nje i hodati u ovisnosti o Bogu. Pogledaj u 2.
Korinćanima 4,11:
„Mi se uvijek, dok smo živi, predajemo
smrti (našeg tijela) zbog Isusa, da se i život
Isusov očituje na našem smrtnom tijelu.“
Ono što Pavao govori u ovom retku je
da Bog stalno razotkriva smrt NAŠEG TIJELA tako da hodamo u smrti NAŠEM TIJELU. Hodati u smrti našem tijelu znači da
mi shvaćamo jad koji naše tjelesno opiranje
uzrokuje u nama i mi se okrećemo natrag
Bogu da On nastavi raditi svoje djelo preobrazbe u nama. Kad hodamo u smrti NAŠEM TIJELU to je kao da pribijamo naše
tijelo (samoživot) na križ.
Hodanje u smrti TVOJEM TIJELU je drugi način na koji kažeš
da hodaš u pobjedi NAD svojim tijelom.

Uključivanje Boga: Moli Boga da razotkrije područja u kojima se tvoje tijelo opire Njegovom djelu u tvojem životu. Moli ga da ti pokaže smrt i
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jad koji to uzrokuje i pouzdaj se u Njega da će ti On dati želju da se ponovo
vratiš Njemu i nastaviš hodati u vjeri.
TREĆI DAN
Primjeri kako izgleda kad uključiš Božju silu u iskustvo pobjede
nad tvojim tijelom
Da iskusiš pobjedu nad tijelom:
1. Moli Boga da stalno RAZOTKRIVA tvoje tjelesno opiranje kad je
ono tvoje iskustvo.
2. Moli Boga da ti OTKRIJE „smrt“ (jâd) koju tvoje tijelo uzrokuje i
utječe na one koji su oko tebe.
3. Moli Boga da ti u Njegovoj sili da VOLJNOST da „umreš“ TVOM
TJELESNOM ponašanju tako da te ukloni od života iz njega.
Pogledajmo dva primjera kako uključiti Boga u vjeri da iskusiš pobjedu
nad tvojim tjelesnim ponašanjima:
Primjer br. 1: Pretpostavimo da uključuješ Boga da iskusiš oproštenje
osobi koja te povrijedila u prošlosti. Ti činiš nekoliko koraka vjere, a ta se
osoba pojavi u tvojem životu. Tijelo će se pokušati oduprijeti tvojem hodu
u vjeri pokušavajući te vratiti u tvoj tjelesni svinjac srdžbe, gorčine i neopraštanja. Kako ćemo uključiti Boga da nadjača tijelo?
Borba vjere: „Gospodine, ja počinjem ponovo biti srdit na tu osobu. Ja
te molim da mi u svojoj sili pokažeš smrt MOJE srdžbe i da mi daš voljnost da se od nje okrenem.“
Primjer br. 2: Pretpostavimo da odbacuješ svog supružnika. Ti sada
moliš Boga da obnovi tvoj um tako da ga/nju možeš bezuvjetno prihvatiti.
Dok radiš korake vjere, on ili ona kaže nešto što ponovo uzrokuje da odbačenost ponovo buja u tebi. U tom trenutku započinje borba vjere. Kako
izgleda uključivanje Boga u borbu vjere za tebe?
Borba vjere: „Gospodine, osjećam odbojnost prema svom supružniku.
Ja te molim da mi otkriješ smrt koju moja odbojnost uzrokuje u meni i
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njemu/njoj. Ja te molim da u svojoj sili nadjačaš taj tjelesni osjećaj i da me
makneš od te želje za odbacivanjem.“

Konačne misli o uključivanju Boga da nadjača tvoje tijelo
1. Ako HOTIMIČNO ne tražiš Boga da nadjača tvoje tjelesno opiranje, bit ćeš stalno poražen od njega (tijela).
2. Kada tek počneš tražiti pobjedu, slobodu ili iscjeljenje u određenim područjima tvojeg života, otpor tijela bit će vrlo JAK.
3. Što više uključuješ Božju silu da pobijediš svoje tijelo, sve ćeš više
otkrivati kako se opiranje tvoje tjelesnosti SMANJUJE s vremenom.
Ključna istina:
Za vrijeme tvojeg hodanja u vjeri mnogo ćeš puta odabrati vratiti se
tijelu. Međutim, u tim periodima Bog će tebi željeti razotkriti
SMRT TVOJEG TIJELA tako da ti možeš hodati u smrti prema njemu.

Uključivanje Boga: Ako tražiš od Boga pobjedu ili iscjeljenje u određenim područjima i imaš iskustvo tjelesnog opiranja tvojem hodu vjere,
uključi Boga da porazi tvoj tjelesni otpor.
Neprijatelj br. 2 – Sila grijeha
„A ako činim ono što neću, ne činim ga više ja, nego (sila) grijeh(a) koji
stanuje u meni.“ Rimljanima 7,20
Što je sila grijeha?
SILA GRIJEHA:
Je UNUTARNJA i STALNA sila u tvojem životu koja teži da te privuče ili
napastuje da živiš neovisno od Boga.

Sila grijeha u tebi uvijek te napastuje da živiš život iz vlastitog intelekta
i sposobnosti nasuprot Božje sile i života. To je sila nad kojim ne možeš
imati pobjedu jer snaga tvoje volje ne može se mjeriti sa silom grijeha. I
zato, ako ne uključiš Božju silu u vjeri, uvijek ćeš se predati sili grijeha.
Još jedna ključna istina je da je sila grijeha u „partnerstvu“ s tvojim
tijelom i tvojim tjelesnim ponašanjima. Da ti dam sliku kako oni zajed121

no djeluju, zamisli da jedeš u svom omiljenom
restoranu. Konobar ti donosi pladanj sa svim
tvojim omiljenim desertima. Ne možeš odoljeti
i zato uzimaš ne samo jedan nego više komada
slatkiša.
Sila grijeha je u ovom primjer konobar, a deserti su tvoja tjelesna ponašanja. Ako ne uključiš
Božju silu, ti ćeš se predati sili grijeha svaki puta
i odabrat ćeš izraziti tjelesno ponašanje. Pogledajmo neke primjere kako sila grijeha djeluje i
kako uključiti Božju silu da nadjačaš silu grijeha.
Primjeri kako izgleda kad uključiš Božju silu da iskusiš
pobjedu nad silom grijeha
Primjer br. 1: Danas ulaziš u ured i otkrivaš da je netko drugi promoviran, a ti si se toliko trudio. U tom trenutku, sila grijeha služi tvojem
tjelesnom ponašanju srdžbe ili osvete. Ti imaš izbor što ćeš u tom trenutku
učiniti. Ti se možeš predati sili grijeha (što te vodi u srdito i osvetničko
ponašanje), ili možeš uključiti Božju silu nad silom grijeha. Tako izgleda
borba vjere ako odlučiš uvesti Boga u borbu.
Borba vjere: „Gospodine, ja znam da ja zaslužujem tu promociju i
počinjem osjećati srdžbu, odbačenost i osvetu. Međutim, ja te osjećaje povjeravam Tebi i molim Te da u svojoj sili poraziš silu grijeha u meni i da
me odmakneš od želje da izrazim svoja tjelesna ponašanja.
Primjer br. 2: Saznaješ da tvoj prijatelj svašta priča tebi iza leđa. Kad
saznaješ tu vijest, sila grijeha je tu da pomogne tvojem tjelesnom ponašanju odbačenosti. Ako se predaš sili grijeha ti ćeš naći tjelesne načine da
odbaciš tu osobu. Evo kako bi to izgledalo ako uključiš Božju silu nad
silom grijeha:
Borba vjere: „Gospodine, ja Te molim da potisneš tu silu grijeha u
meni tako da joj se ne predajem i da se ne osvećujem i ne odbacujem svog
prijatelja.“
Vježba: Napiši neka tjelesna ponašanja s kojima se stalno boriš. Razmisli kako su ti ta ponašanja bila servirana od sile grijeha kad su ta tjelesna
ponašanja bila potaknuta.
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Uključivanje Boga: Moli Boga da potisne silu grijeha i da te odmakne
od izražavanja tih tjelesnih ponašanja.

Konačne misli o hodanju u pobjedi nad silom grijeha
1. Rano u tvojem hodu vjere sila grijeha će imati DOMINANTNU
ulogu. Naći ćeš se pobijeđen od sile grijeha u svojoj borbi vjere.
2. NEMOJ DOPUSTITI da te to obeshrabri. Kad se predaš grijehu,
priznaj ga i pokaj se i nastavi hodati u vjeri.
3. Dobra je vijest da dok nastaviš uključivati Boga da porazi silu grijeha, ona će imati sve SLABIJI i SLABIJI zahvat u tebi i ti ćeš
otkriti da se više ne predaješ tako brzo ili se uopće više ne predaješ
sili grijeha.
SILA GRIJEHA
će nastaviti biti prepreka i STALNO će te napastovati
da se predaš svojim tjelesnim ponašanjima.
Neprijatelj br. 3 – Sotona i njegove demonske sile
„Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava,
protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova
koji borave u nebeskim prostorima.“ Efežanima 6,12
Moram biti iskren s tobom i reći da u mojem ranom kršćanskom životu
mi nismo mnogo govorili o Sotoni. Još smo manje govorili o demonima.
Međutim, u ovih nekoliko posljednjih godina, ja sam otkrio da su Sotona i
njegovi demoni vrlo stvarni i imaju KONTINUIRANU strategiju:
Da UKRADU, UBIJU i UNIŠTE tvoj hod u vjeri.
Mi to vidimo u prvom dijelu 10,10:
„Lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi.“ Ivan 1,10a
Mi nećemo ulaziti u iscrpno proučavanje Sotone i demona, ali mislim da je
važno da razumiješ u najmanju ruku kako ti neprijatelji stvaraju otpor u našem
hodu vjere. Pogledajmo tri cilja koja Sotona ima u životu kršćana. On želi:
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1. Spriječiti tebe da upoznaš Krista kao
tvoj život.
2. Spriječiti te da razumiješ što znači da
Krist živi svoj život u tebi.
3. Spriječiti te da tražiš Boga vjerom kao
Izvor koji može preobraziti tvoj život.
Vidiš, Sotona zna Božju istinu i kakvi su rezultati ako kršćani postanu njome preobraženi.
Zato on i njegove demonske sile žele učiniti sve
što je u njihovoj moći da nas spriječe da znamo,
vjerujemo i da budemo oslobođeni Božjom istinom.
NAJVEĆA prijetnja Sotoni je Božja istina!
Najveća prijetnja Sotoni s obzirom na tebe je da ćeš odabrati
HODATI i VJEROVATI Božjoj istini.

Zato je cilj Sotone i njegovih demona spriječiti nas da hodamo u vjeri
u Božju silu tako da nastavimo živjeti u zatvoru svojih lažnih vjerovanja,
tjelesnih ponašanja i sile grijeha. Sotona zna da ako nas može držati da vjerujemo lažima, mi nikada nećemo iskusiti preobrazbu i život izobilja koji
Bog obećava. Njegova je primarna strategija da to čini kroz naše misli.
Primarna strategija Sotone/demona protiv kršćana je UMETANJE
lažnih, prijevarnih, napasnih, osuđujućih i tjelesnih MISLI u naše
umove.

Mi znamo da Sotona i demoni imaju sposobnost zbog onog što se dogodilo između Petra i Isusa u Mateju 16,21-23. Petar je Isusu rekao da on
nikada ne može otići na križ. Isusov odgovor bio je, „Idi od mene Sotono.“
Isus je govorio direktno Sotoni jer On zna da je Sotona umetnuo te lažljive
misli u Petrov um. I zato, pogledajmo kako to neprijatelj umeće misli u naš
um pokušavajući nas navesti da odustanemo od hoda u vjeri.
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ČETVRTI DAN

Primjeri kako izgleda uključivanje Božje sile u
iskustvo pobjede nad Sotonom i demonima
Primjer br. 1: Pretpostavimo da se boriš s financijama. Tvoja je duhovna želja
da se pouzdaš u Boga da će On pribaviti
potrebne financije, ali nakon nekoliko koraka vjere, tvoja se financijska situacija ne
mijenja. Sotona i njegove demonske sile
ulaze u sliku i nameću ti misli kao što je,
„Dao sam Bogu tjedan dana da riješi ovaj
problem i On nije učinio ništa da ga riješi. Njega vjerojatno uopće ne zanima moj
problem i zato je najbolje da se ja sam (ODVOJENO od Boga) pokušam
izvući iz ove zbrke.“
Ne zaboravi: Kad Sotona i demonske sile te misli unose u tvoj um, misli koje će ti doći uvijek će biti u prvom licu (ja, mene, meni, itd.) i zvučat
će kao tvoj glas.
Ako preuzmeš posjed nad tim mislima, tada je strategija neprijatelja
djelovala i misli će uvijek dolaziti u obliku prvog lica (Ja, mene, meni,
itd.) kao izvor. Međutim, ti možeš odabrati Boga da vojuje borbu vjere i da
porazi Sotonu i demone. Ovdje je primjer kako to može izgledati:
Borba vjere: „Gospodine, ja znam da me neprijatelj napastuje da odustanem od Tebe i Tvojih sposobnosti da riješiš moje financijske probleme.
Ja vjerujem u tvoju silu nad ovim iskušenjem. Nastavi me podsjećati da Ti
imaš kontrolu i da imaš rješenje za ovaj problem.“
Primjer br. 2: Stalno si žrtva svoje srdžbe. Kad si ti plijen svoje srdžbe,
Sotona i demoni u tvoj um stavljaju misli poput, „Ja sebe nazivam kršćaninom, a gledaj kako sam srdit. Moja me srdžba toliko osuđuje. Ja to nikada
neću moći pobijediti.“
Važno je znati Božju istinu jer Rimljanima 8,1 kaže, „Sad, dakle nema
nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“ I zato što te Bog više ne
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osuđuje, ti više ne moraš sam sebe osuđivati zato što si usvojio te sotonske
misli. I zato, kako će izgledati borba vjere uz ovaj primjer?
Borba vjere: „Gospodine, istina je da se prema Rimljanima 8,1 ja ne
moram osuđivati. I zato, ja vjerujem u tvoju silu koja može nadvladati ove
osuđujuće misli i uvjeriti me da ja stvarno više ne moram vjerovati u te
osuđujuće misli.
Pitanja: Imaš li negativne, lažljive ili osuđujuće misli koje se stalno
javljaju? Je li moguće da Sotona i demonske sile umeću te misli u tvoj um?
Uključivanje Boga: Moli Boga da ti otkrije izvor tih misli. Moli ga da
u svojoj sili zarobi te misli i da te sačuva da preuzmeš te misli i da im se
predaš.
Istine kojih se treba sjetiti u hodu vjere u suočavanju sa
Sotonom i demonima
1. Najveća strategija Sotone je da je PREVARANT. Kad on u tvoj um
stavlja misli, on te želi prevariti tako što čini da ti misliš da su to
TVOJE misli.
2. Ispočetka u tvojem hodu vjere, ti ćeš NASTAVITI usvajati misli
koje Sotona i demoni stavljaju u tvoj um jer tvoje rasuđivanje još
nije tako snažno.
3. Međutim, dok nastavljaš hodati u vjeri, tvoje RASUĐIVANJE će
RASTI i ti ćeš biti osjetljiviji odakle dolaze te misli.
Neprijatelj br. 4 – Tvoj misaoni život
„Zato je težnja tijela neprijateljstvo prema Bogu jer se ne pokorava
Božjem zakon niti to može.“ Rimljanima 8,7
Jedna od najvećih prepreka tvojem hodu vjere je tvoj misaoni život.
Kao što si vidio u nekoliko primjera gore, tvoj um može biti prevaren od
Sotone/demona. Dodatno tome, tvoj um može proizvesti lažljive, nevjerojatne i osuđujuće misli u sebi i od sebe. Te misli mogu stalno preplaviti tvoj
um i držati te u svom ropstvu.
Pogledajmo četiri oblika misli u tvojem umu koje te mogu odvući od
hoda u vjeri.
126

Zastrašujuće misli
„Uistinu, Bog nam nije dao duh
bojažljivosti, već duh snage, ljubavi
i trijeznosti.“ 2. Timoteju 1,7
Ja mislim da je jedna od glavnih
prepreka hodu vjere strah. Zašto?
Zato što nas lako paralizira i sprječava da hodamo u vjeri. I zato pogledajmo neke strahove s kojima se suočavamo s obzirom na naš hod u
vjeri i kako uključujemo Boga u borbu s tim mislima.
1. Strah od NEPOZNATOG
Pitanje kojeg se najčešće pribojavam je, „Što će se dogoditi ako učinim
korak vjere?“ To je valjan strah jer mi ne znamo točno što će se dogoditi
kad učinimo korake vjere. Taj strah od nepoznatog može nas spriječiti da
nikada ne učinimo taj prvi korak. Izvor tog straha je to što nismo u kontroli
onog što će se dogoditi kad učinimo korak vjere.
Istina: Istina je da Bog zna što će se dogoditi kad učinimo korake vjere. Kako raste naše pouzdanje u Božji karakter i Njegove obećanja, naši
strahovi od onog što se može dogoditi kad učinimo korake vjere će se
umanjivati. Stvar je u tome da mi nikada nećemo rasti u pouzdanju u Božji
karakter i sposobnost ako ne učinimo korake vjere.
Borba vjere: „Gospodine, ja se bojim učiniti korak vjere jer ne znam što
očekivati. Otkrij mi da se nemam čega bojati jer je moje najbolje tebi u interesu
i ti si u kontroli. Ukloni taj strah i daj mi voljnost da mogu hodati u vjeri.“
2. Strah od neuspjeha
Još jedno pitanje koje često čujem je, „Što ako učinim korake vjere i
ništa se ne dogodi ili Bog ništa ne učini?“ Strah od neuspjeha je vrlo česti
strah u hodu vjere (i u životu). Mi nećemo učiniti korake vjere jer se bojimo da će nas Bog iznevjeriti ili da ćemo mi iznevjeriti Boga.
Istina: Istina je da te Bog neće iznevjeriti i da ti ne možeš ne uspjeti
osim ako odlučiš da NEĆEŠ raditi korake vjere. Da, mnogo ćeš se puta
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okrenuti tjelesnim načinima, ali nemoj na to gledati kao na neuspjeh.
Samo shvati da je okretanje tijelu
dio procesa preobrazbe i da te to ne
čini neuspjehom. Budući da ne ovisi o TEBI da dovedeš do promjena
koje želiš, ti ne možeš ne uspjeti
ako hodaš u vjeri.
Borba vjere: „Gospodine, ja se
bojim da neću uspjeti ako učinim
korak vjere. Gospodine, ja svoj strah povjeravam tebi i molim te da me
uvjeriš da ne mogu ne uspjeti ako nastavim hodati u vjeri.“
Borba vjere: „Gospodine, ja Ti priznajem da sam se vratio tijelu. Podsjeti me da ni Ti ni ja na to ne trebamo gledati kao na neuspjeh. U Tvojoj
sili daj mi voljnost da nastavim hodati naprijed.“
3. Strah od BOLI ili PATNJE
Ja to toliko često čujem o hodu vjere, „Ne želim hodati u vjeri jer bih
mogao iskusiti bol ili trpljenje od Boga.“
Istina: Istina je da mi živimo u palom svijetu koji je pun boli i patnji.
Možda danas ne patiš, ali sigurno ćeš iskusiti bol i patnju negdje u budućnosti bez obzira hoćeš li učiniti korak vjere ili ne. Istina je da korak vjere
nije taj koji će uzrokovati patnju i trpljenje jer Bog nije to osmislio. Ono
što Bog obećava ako hodaš u vjeri je da će te osloboditi od trpljenja ili
preobraziti tvoj stav usred trpljenja.
Borba vjere: „Gospodine, ja se bojim da će biti boli i trpljenja ako
učinim korak vjere. Uvjeri me da su boli i patnje dio ovoga paloga svijeta.
Ako i patim, ja vjerujem Tebi da ćeš me izvesti kroz to i preobraziti moj
život usred patnji. Molim te da me u tim vremenima patnji uvjeriš da trebam Tebe u svakom trenutku.“
Uključiti Boga: S kojim se strahovima suočavaš u svom hodu vjere?
Počni činiti korake vjere i moli Boga da pobijedi tvoje strahove svojim
mirom i pouzdanjem.
Kad USVOJIŠ svoje strahove, oni će ti UKRASTI tvoj hod vjere.
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Misli koje te osuđuju
Iz našeg razgovora o Sotoni znamo da
Sotona i demoni mogu u naše umove ubaciti osuđujuće misli. Međutim, mi i sami
možemo stvoriti naše vlastite misli koje nas
osuđuju bez pomoći Sotone. Poslije mnogo
godina podučavanja i vođenja, ja sam otkrio
da mnogi kršćani provode sve više vremena
u samo-osuđivanju nakon što su sagriješili
nego onda kad su u samom grijehu. Ja znam
da je to bila istina u mojem životu.
Istina: Samo-osuđivanje dolazi kad ne znamo ili ne vjerujemo da je
Krist uzeo na sebe sve naše osude kad je otišao na križ. Kao rezultat onoga
što je Isus učinio, mi više nismo osuđeni. Sjećaš se Rimljanima 8,1?
„Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“
Budući da si oslobođen od SVAKOG oblika osude kroz Krista,
ti više NE MORAŠ samog sebe osuđivati.

Međutim, ovo je lakše reći nego učiniti. I zato pogledajmo kako to
izgleda kad Božju silu unosimo u borbu sa samo-osuđujućim mislima.
Primjer: Ti i dalje ne uspijevaš u području tvojeg života koje ti donosi
misli koje te osuđuju. Odlučuješ uključiti Boga da upravlja tim mislima.
Borba vjere: „Gospodine, ja sam usvojio ove osuđujuće misli. Ja sada
te osuđujuće misli povjeravam Tebi i molim Te da zarobiš te misli i da me
oslobodiš od osude. Obnovi moj um za istinu da više ne budem osuđen.“
Uključivanje Boga: Postoje li u tvojem životu područja gdje osjećaš
da ne uspijevaš i to donosi samo-osuđivajuće misli? Počni moliti Boga da
zarobi te misli i da obnovi tvoj um za istinu iz Rimljanima 8,1.
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PETI DAN

Bezvjerne misli
„‘Vjerujem“‘ – odmah poviče glasno dječakov otac. ‘Pomozi moju nevjeru!’“ Marko 9,24
„I tako vidimo da nisu mogli
‘ući’ zbog svoje nevjere.“ Hebrejima 3,19
Židovima je u Hebrejima 3,19
bila obećana „obećana zemlja“.
Međutim, u svojoj nevjeri oni su
odabrali da neće ući. To je bila
zemlja Božjeg izobilja i zaštite,
ali oni su kazali, „Ne!“ Što je bio
problem? Oni su vidjeli „divove“
u zemlji to je za njih bila veća realnosti nego Božje obećanje. Jedan od ključnih „divova“ koji te mogu spriječiti da vjeruješ i iskusiš preobrazbu je nevjera. Zašto?
Nevjera nas drži ZAKLJUČANE U naša lažna vjerovanja
i drži nas u ROPSTVU našim tjelesnim stavovima i ponašanjima.

Već sam ranije rekao da smo svi mi „nevjerni vjernici“. Ovime mislim
da mi vjerujemo Kristu za spasenje, ali ima mnogo stvari o Bogu i Njegovoj istini koje ne vjerujemo. Sjeti se da postoji razlika između „znati“
(intelektualno znanje) istinu i „vjerovati“ (osobno otkrivenje koje vodi u
preobrazbu) istinu. Kad započnemo hod vjere, postoji velika nevjera o nekoliko stvari, ali ja vjerujem da naša nevjera primarno pada u dva područja:
1 – Nevjera o tome TKO Bog jeste.
2 – Nevjera o tome ŠTO Bog može (ili hoće) učiniti u našem životu.

Stoga, kad u naš um dođu te nevjerne misli, mi trebamo uključiti Boga
da bije bitku s tim mislima.
Primjer: Pretpostavimo da se boriš s vjerovanjem da Bog stvarno želi
učiniti djelo u tvojem životu.
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Borba vjere: „Gospodine, ja se borim s mislima nevjere da Ti stvarno
želiš preobraziti moj život. Ja Te molim da zarobiš te misli i da obnoviš
moj um za istinu da Ti više od svega želiš preobraziti moj život.“
Borba vjere: „Gospodine, ja robujem ovoj utvrdi toliko dugo da više
stvarno ne vjerujem da me Ti od nje možeš osloboditi. Ja povjeravam tu
nevjernu misao Tebi i molim Te da me uvjeriš da ako ću dovoljno dugo
hodati u vjeri, da ćeš me Ti stvarno osloboditi.“
Uključi Boga: Odaberi jedno područje nevjere. Moli Boga da te započne pokretati od nevjere u vjeru na tom području.
Bilo koje područje NEVJERE pokrenut će te na mjesto
gdje ćeš ODUSTATI od hoda u vjeri.

Sumnjičave misli
„Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvorio Jahve, Bog. Ona
reče ženi: ‘Zar vam je Bog (stvarno)
rekao da ne smijete jesti ni s jednog
drveta u vrtu?’“ Postanak 3,1
„Ali neka ište s vjerom, bez ikakva
sumnjanja, jer je onaj koji sumnja
sličan morskom valovlju koje vjetar
podiže i tamo-amo goni.“ Jakov 1,6
Ja vjerujem da je sumnja ubojica vjere broj 1. Sumnja je bila prva taktika Sotone u Edenskom vrtu s Evom. On je znao da ako uspije navesti Evu
da posumnja, on će je tada lako navesti da učini neovisnu odluku protiv
Boga. Nadalje sam uvjeren kroz svoja savjetovanja koja radim s drugima
da nas sumnja brzo odvlači od hoda u vjeri.
Uvijek iznova čujem sumnje o Božjoj ljubavi, Njegovoj sili, Njegovoj
želji da nas oslobodi, itd. Sve dok kršćani žive u sumnji, oni neće hodati u
vjeri. Te sumnje počinju kao misli. I zato, kako izgleda kad molimo Boga
da zarobi te misli?
Primjer: Recimo da hodaš u vjeri u nekom području, ali još nisi iskusio
promjenu. Sumnja se počinje uvlačiti u tvoj um.
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Borba vjere: „Gospodine, ja počinjem sumnjati radiš li Ti stvarno u
mojem životu ili ne jer još nisam iskusio nikakve promjene. Ja Ti vjerujem
da ćeš Ti zarobiti te misli i da ćeš Ti BITI moja strpljivost i postojanost da
učinim sljedeći korak vjere.“
Uključivanje Boga: U kojim područjima života sumnjaš u Božju želju
ili mogućnost da te promijeni? Moli ga da On BUDE tvoja postojanost
usred tvojih sumnji.
Život u SUMNJI ne ostavlja mjesta za vjeru.

Konačne istine o borbi vjere
Dok završavamo ovu lekciju, želim završiti tako da podijelim neke konačne istine o borbi vjere.
1. U nekim borbama možda ćeš morati nastaviti boriti se
neko vrijeme.
Trajanje borbe vjere uvijek je različito. Neke prepreke s kojima se suočavaš mogu biti uništene odmah nakon što uključiš Boga. Međutim, mnoge situacije s kojima se suočavamo mogu uključivati dulju borbu vjere.
Dopusti da ti dam jedan primjer da to ilustriram:
Pretpostavimo da imaš stalnu ovisnost o hrani, alkoholu, pornografiji
itd. Kad kreneš na put k slobodi od tih ovisnosti, susrest ćeš se sa svakovrsnim protivljenjima. Požuda tvojeg tijela nastavit će odvlačiti te u
ovisnost. Sotona ili njegove demonske sile stalno će te iskušavati. Kad
odlučiš uključiti Boga da vodi tu borbu da budeš slobodan, to može biti
vrlo dugačka, teška i iscrpljujuća borba. I zato, ti ćeš možda trebati stalno
uključivati Boga da vodi borbu s tim preprekama koje neće tako lako pasti.
2. Bit ćeš kušan odustati od borbe.
„Ta dokle Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od
mene? Dokle ću nositi bol u duši; tugu u srcu obdan i obnoć? Dokle će se
dušmanin dizat na me? Psalam 13,1-2
Jesi li se ikad osjećao kao David u 13. Psalmu? Možeš li osjetiti borbu
u njegovim riječima? Istina je da ćeš mnogo puta htjeti odustati od borbe,
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osobito kad si u vrlo teškoj situaciji koja se čini
da nema kraja. Međutim, upravo u tim periodima
ti trebaš ustrajati u uključivanju Božje sile da se
bori za tebe.
„Uistinu sve što je nekoć napisano , napisano
je nama za pouku, da strpljivošću (ustrajnošću)
i utjehom, koje daje Pismo, trajno imamo nadu. I
neka vam Bog, izvor te strpljivosti (ustrajnosti) i
utjehe...“ Rimljanima 15,4-5a
Ono što moraš znati je da TI ne možeš pribaviti ustrajnost. Samo Bog to može!
I zato Ga moli da On bude tvoja ustrajnost da možeš ostati u borbi.
„Ali ako se nadamo onomu čega ne vidimo, postojano ga čekamo.“
Rimljanima 8,25
Rimljanima 8,25 nam govori da ako imamo „nadu“ (što je prevedeno
„pouzdano iščekivanje“) s obzirom na ono što je Bog obećao da će učiniti,
tada ćemo biti postojani u našem hodu ili borbi vjere. Kad iskusimo slobodu, pobjedu, iscjeljenje, itd., to će izgraditi naše pouzdanje u Krista da
nastavimo hodati u vjeri i da i dalje vodimo borbu.
KLJUČNA TOČKA
Dok USTRAJEŠ u borbi vjere i konačno iskusiš nadnaravnu Božju
promjenu, tvoje POUZDANJE U KRISTA povećava se i daje ti ŽELJU da
učiniš slijedeći korak vjere.

3. Sjeti se gdje ćeš završiti ako odustaneš od borbe.
„Na njima se događa što kaže istinita
poslovica: ‘Pas se vraća na svoju bljuvotinu’ i ‘Okupana se svinja vraća da se valja
u kaljuži.’“ 2. Petrova 2,22
Istina je da ako odustanemo od borbe,
sve što nam ostaje je povratak našem tijelu
kao izvoru. Mi se ponovo vraćamo u „svinjac sa razmetnim sinom“ svojih nastojanja
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ovisni o svom valjanju i svojim sposobnostima i snagom volje da promijenimo svoje živote, da riješimo svoje probleme i da ispunimo svoje potrebe.
Ako se okrenemo toj opciji, ne zaboravi da će to rezultirati u sve više i više
još gorih stvari.
Ključna istina:
Ako ne uključiš Boga u borbu vjere, VEĆ si izgubio.
Međutim, ako moliš Boga da se bori i ako OSTANEŠ u borbi,
ti ćeš u konačnici iskusiti Njegovu POBJEDU nad svim preprekama u
tvojem hodu vjere.

Sažetak
Vjerujem da sada imaš bolju ideju o smislu borbe vjere i neprijatelja
koji djeluju protiv tebe non-stop kako bi uništili tvoj hod u vjeri. Dobra je
vijest da borba može biti izvojevana i rezultat može biti sloboda, pobjeda,
iscjeljenje i preobrazba. Zato te želim ohrabriti da nastaviš voditi borbu
vjere tako da možeš s Pavlom reći:
„Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao.“
2. Timoteju 4,7

Borba može biti
izvojevana

Tijelo
Nerazriješeni sukobi
Robovanje
Poraz
Obrambeni
mehanizmi
Još sličnih
stvari

Sloboda

VJERA

Pobjeda
Iscjeljenje
Bliskost
Život
Preobrazba

Šesta lekcija

Očekivanja od hoda vjere
Konačne istine o hodu vjere
PRVI DAN
Pregled šeste lekcije
U ovoj posljednjoj lekciji važno je da pogledamo neka očekivanja koje
ćemo imati s obzirom na naš hod vjere. Dolje su očekivanja o kojima ćemo
govoriti.
Očekivanja od našeg hoda vjere
•
•
•
•
•
•
•

Imati stalan hod vjere
Iskusiti neuspjeh
Vjera nasuprot osjećaja
Božje vrijeme
Bol i trpljenje
Dokučiti što Bog čini
Doći do točke gdje nema borbe

Uvod
Ono što ćeš otkriti u svom hodu vjere je da ćeš imati očekivanja kako bi
to trebalo izgledati. Mi ćemo imati realistična i manje realistična očekivanja. U ovoj lekciji mi ćemo pogledati sedam najuobičajenijih nerealnih očekivanja na koja ćemo naići. Ja ću ta nerealna očekivanja suočiti s istinom.
Zatim ću završiti ovu lekciju dijeleći neke konačne istine o hodu u vjeri.

Očekivanje br. 1 – Ti ćeš stalno raditi odabir hodati u
vjeri u Boga.
Nerealno očekivanje: Ti ćeš stalno odabirati hodati u vjeri u Boga.
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Istina (realno očekivanje): Rano u tvojem hodu vjere, ti ćeš

mnogo puta odabrati vratiti se sebi
(svom tijelu) kao izvoru kojim ćeš
pokušati riješiti svoje probleme, naći
rješenja i učiniti da život funkcionira. Međutim, dok nastaviš hodati u
vjeri, ti ćeš otkriti kako ćeš se sve manje i manje vraćati svom tijelu.

Ovo je najkritičnije nerealno očekivanje koje treba odagnati. Rano u tvojem hodu vjere, ti ćeš se vraćati sebi
(svom tijelu) mnogo puta kao izvoru
kojim ćeš htjeti riješiti probleme ili se
suočiti sa svojim problemima. Zašto?
Prije svega, ne zaboravi da je tijelo tvoj uobičajen položaj. Ovim želim
reći da je život iz tijela nešto što ti je poznato. To je tvoja prirodna sklonost
kako koristiti svoj intelekt, sposobnost, snagu volje da živiš život neovisno
od Boga.
Dodatno tome, dok počneš hodati u vjeri, ti tada imaš ono što ja nazivam „slabom vjerom“ ili ono što Isus zove „mala“ vjera. Tvoja slaba vjera
je rezultat razine tvoje nevjere u ono Tko Bog jeste i što On može i hoće
učiniti. Zajedno s tvojom slabom vjerom ide „snažno“ tijelo. Tvoje će tijelo imati snažan zahvat na tebi u tim ranim danima, ali kad nastaviš vježbati
svoju vjeru, ona će postati jača nego snaga tvojeg tijela.
Uz to, dok učiš hodati u vjeri u Boga, počet ćeš imati iskustvo Njegovog života i sile koja preobražava tvoj život i ti ćeš shvatiti istinu da tvoje
ja nema prava rješenja, ni silu, ni sposobnost riješiti tvoje životne probleme. Kad ti Sveti Duh otkrije da hodaš u tijelu, jednostavno priznaj to Bogu
i okreni se k Njemu u tom trenutku. Dok vježbaš svoju vjeru, otkrit ćeš da
ćeš se sve rjeđe vraćati svom tijelu i tamo ćeš ostajati sve manje i manje.

NE ZABORAVI:
Istina je da ćeš se vraćati sebi (tijelu) kao izvoru MNOGO puta,
ali sjeti se da se već u SLIJEDEĆEM TRENUTKU možeš pokajati od
svog tijela i vratiti Bogu kao svom Izvoru.
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Uključiti Boga: Ako tražiš Boga da promijeni neko područje tvojeg života, jesi li otkrio kako je lako okrenuto se od Boga i vratiti se natrag svom
tijelu? Ako je tako, moli Boga da ti nastavi davati voljnost da hodaš u vjeri.

Očekivanje br. 2 – Neuspjeh NIJE opcija!
Nerealno očekivanje: Ne mogu si priuštiti da padam u svom hodu
vjere. Ako padnem, moram sâm sebe osuditi jer sam pao i vjerovati
da sam gubitnik.
Istina (realno očekivanje): Ti ćeš pasti mnogo puta u svom hodu
vjere. Međutim, to te ne čini gubitnikom niti ti daje dozvolu da se
osuđuješ.
ISTINA:
Bog OČEKUJE da ćeš pasti!
U Bibliji je bilo mnogo svetih ljudi koji su
padali mnogo puta, ali Bog ih je moćno koristio. Ne moramo gledati dalje od Davida da
razumijemo da možemo i da hoćemo padati
mnogo puta na tom putu. Međutim, što je Bog
rekao za Davida? On je bio čovjek po Božjem
srcu. I zato očekujte da ćete često padati. (Ja
pad jednostavno definiram kao povratak sebi
kao izvoru.) Vidiš, Bog očekuje da ćeš pasti
jer je On vrlo svjestan tvoje nevjere, snage tvojeg tijela, sile grijeha i snage
Sotone u tvojem životu.
Iako ćeš pasti mnogo puta, to tebe ne čini gubitnikom i to nije razlog
da sam sebe osuđuješ. Zašto? Rimljanima 8,37 govori da ti nisi gubitnik u
Božjim očima, već si „više nego pobjednik“ u Kristu. Kad padneš, jednostavno priznaj svoju grešku pred Bogom i pokaj se (vrati se) u slijedećem
trenutku i budi ovisan o Njemu.
Još jedna ključna stvar koje se moraš sjetiti je da Bog ono što ti zoveš
neuspjehom ne vidi kao neuspjeh. On tvoje vraćanje tijelu vidi kao „mogućnost“ da ti pokaže smrt tvojeg tijela i tvoju potrebu da se vratiš natrag k
Njemu. Kad padneš, ja se nadam da ćeš čuti Gospodnji glas koji ti govori:
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„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.“
Matej 11,28
Ključna istina koje se moraš sjetiti je slijedeća:
Ključna istina:
Nije važno koliko puta padneš. To će se dogoditi.
Međutim, Bog će tvoje neuspjehe iskoristiti kao MOGUĆNOST da ti
pokaže smrt TVOJEG TIJELA i tvoju POTREBU da ovisiš o Njemu u
svakom trenutku.

Meditiraj: na istinu da te Bog ne vidi kao gubitnika kad se vraćaš svome tijelu.
Uključi Boga: Ako se boriš s osjećajima da si gubitnik u svom hodu
vjere, moli Boga da te uvjeri da to nije neuspjeh. Umjesto toga, to je mogućnost da vidiš smrt svog tijela i da se vratiš Bogu.

Očekivanje br. 3 – Ti ćeš osjetiti ili iskusiti preobrazbu
„Krećemo se, naime, u području vjere, a ne u području gledanja.“
2. Korinćanima 5,7

Nerealna očekivanja: Dok činiš korake vjere ili hodaš u vjeri, ti

ćeš osjetiti ili iskusiti da Bog radi u tvojem životu.

Istina (Realna očekivanja): U većem dijelu tvojeg hoda u vjeri ti
NEĆEŠ osjetiti ili iskusiti Božji proces preobrazbe tvojeg života sve
dok ne iskusiš rezultate tog procesa (tj. slobodu, pobjedu, iscjeljenje,
itd.). Ti ćeš više „vjerovati“ nego iskusiti ili osjećati.
Znam da smo o tome već ranije govorili, ali s obzirom da je to očekivanje tako velika borba u hodu
vjere, želim još nešto o tome reći. To je kamen spoticanja jer mi svaki trenutak života osjećamo ili imamo
iskustvo našim ljudskom osjetilima. Međutim, kad
se radi o hodu vjere, mi možda nećemo osjetiti ili
imati iskustvo Božjeg djelovanja u našim životima.
Ja Božje djelovanje u tvojem životu uspoređujem
s infuzijom. Recimo da si u bolnici i da dobivaš an138

tibiotik infuzijom. Dok sjediš u bolnici i gledaš kako infuzija kaplje ti ne
možeš odmah osjetiti kako antibiotik djeluje. Međutim, ti vjeruješ da on
djeluje jer imaš vjeru u liječnika koji je obećao da će te to iscijeliti. I konačno, ti si iscijeljen i osjećaš posljedice tog iscjeljenja u svom tijelu.
Gotovo na isti način, kad počneš hodati u vjeri, Božje djelovanje je
poput infuzije i ti ne osjećaš da On djeluje, ali u vjeri znaš da On djeluje
jer to je to što On obećava. Ako dovoljno dugo hodaš, počet ćeš osjećati posljedice Božjeg djelovanja u obliku pobjede, slobode, preobrazbe i
bliskosti. Ključ je da držiš „duhovnu infuziju“ dovoljno dugo da iskusiš
Božja obećanja.
Kao ljudska bića mi osjećamo i imao iskustvo svega u životu.
Međutim, kad se radi o vjeri, mi možda NEĆEMO
osjetiti ili iskusiti Božje djelo preobrazbe.

Uključi Boga: Kad osjetiš sumnju ili obeshrabrenost u svom hodu vjere, moli Boga da te podsjeti da je to proces. Moli ga da te pokrene na mjesto veće vjere da On djeluje iako ti možda ne osjećaš ili nemaš iskustvo
Njegovog djelovanja.

DRUGI DAN

Očekivanje br. 4 – Božje vrijeme nasuprot tvojeg vremena
Nerealna očekivanja: Kad ja započinjem hod u vjeri, Bog će susresti moj vremenski raspored za promjene koje želim iskusiti.

Istina (Realna očekivanja): Bog ima savršeni raspored vre-

mena da se ispuni Njegova volja u tvojem životu (i On ti ne govori
kakav je njegov raspored vremena).
Ne znam kako je s tobom, ali ne očekujem da ću dugo čekati za bilo
što. Kad stavim ključ u bravu automobila i kad ga okrenem, ja očekujem
da auto odmah upali. Kad stisnem papučicu gasa ja očekujem da će auto
odmah reagirati.
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Kako je s tobom? Nažalost, u većini slučajeva, to nije način kako to djeluje s Bogom. Dok
hodaš Njegovim putem u vjeri, tvoja će želja biti
da ti Bog da slobodu, pobjedu i iscjeljenje tvojih rana što prije. Međutim, uskoro ćeš otkriti da
tvoj i Božji raspored vremena nisu baš jednaki.
Recimo da nastavljaš moliti Boga neko vrijeme da te preobrazi u nekom području, ali ništa se ne mijenja. Ti osjećaš da si dovoljno dugo
vremena proveo u vjeri i da bi već trebao iskusiti
neku promjenu. Kad Bog to ne ispunjava u tvojem vremenu, možeš biti na
kušnji da odustaneš od hoda u vjeri ili da budeš frustriran u Njemu. Niti
jedna od ovih opcija neće nikakvu promjenu koju želiš donijeti ništa brže.
Ključ je u tome da nastavljaš činiti korake vjere dovoljno dugo da iskusiš
promjenu koju priželjkuješ. Ključna stvar koje se moraš sjetiti kad nisi
sretan s Božjim rasporedom vremena je:
Iako Bog možda ne djeluje dovoljno brzo za tebe, On ipak djeluje!

„Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.“
Propovjednik 3,1
Jedno od pitanja koje smo skloni pitati Boga je, „Zašto tako dugo
traje da iskusim promjenu?“ Mi trebamo razumjeti da ćemo u nekim
područjima našeg života biti promijenjeni „brže“ nego u nekim drugim
područjima. Zašto? Slijede neki razlozi zbog kojih promjena može doći
sporije u nekim područjima života nego u nekim drugim:
•
•
•
•
•

Tvoja lažna vjerovanja su duboko ukorijenjena jer si dugo godina
u njih vjerovao.
Tvoje utvrde ili ovisnosti imaju snažan zahvat na tebe zbog duljine
vremena u kojem su te držale u ropstvu.
Dubina tvoje ranjenosti i duljina vremena s kojom si živio u svojoj
ranjenosti mogu rezultirati sporijim procesom iscjeljenja.
Neka područja tvoje tjelesnosti su snažnija i otpornija Božjem djelu nego neka druga.
Tvoja nevjera, sumnje i strahovi mogu uzrokovati da se opireš i
odgađaš Božje djelo preobrazbe u tvojem životu.
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Ja vjerujem da kada se radi o vjeri, ključno je pitanje:
„Koliko dugo možeš vjerovati Bogu AKO NISI
iskusio promjenu u svom životu?“

Pitanje: Koje su neke stvari koje bi bio na kušnji učiniti kada Bog ne bi
ispunio tvoj raspored vremena?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Uključi Boga: Ako već neko vrijeme hodaš u vjeri i imaš problem, a
nisi iskusio nikakvu promjenu, moli Boga da On bude tvoja strpljivost i
postojanost sve dok ne iskusiš promjenu.
Ne zaboravi:
Vjera znači vjerovati Bogu da On djeluje čak i ako nema vidljivog ili
iskustvenog dokaza tog djelovanja u našim životima.
Vjera je ključna stvar da te Bog podučava dok čekaš na Njega.

Očekivanje br. 5 – Neće biti boli ni trpljenja.
„Zaista, kao što se patnje Kristove preobilno izlijevaju na nas, tako
preobilna biva i naša utjeha po Kristu.“ 2. Korinćanima 1,5
„Prestanite se čuditi, ljubljeni – kao da vam se što neobično događa –
požaru koji bjesni među vama da vas iskuša. Naprotiv, radujte se što ste
dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad
se objavi njegova slava!“ 1. Petrova 4,12-13
Nerealna očekivanja: Ako učinim svoj dio u hodu u vjeri, Bog će
spriječiti bol, trpljenje i sukobe u mojem životu.

Istina (Realna očekivanja): Bit će boli, trpljenja ili sukoba,
ALI Bog će ispuniti tvoje potrebe kad dođu takvi periodi u životu i
u svoje vrijeme On će ti otkriti „božansko dobro“ da On djeluje kroz
tvoje trpljenje.
Ja ne volim (niti ću ikada voljeti) bol, trpljenje ili sukob. Ja znam da ti
osjećaš isto. Međutim, Bog nikada ne obećava da će naš hod vjere biti bez
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boli ili trpljenja. Zašto? Mi živimo u palom
svijetu, a u tom palom svijetu uvijek će na
nekoj razini biti trpljenja.
Postoje tri vrste ljudi: oni koji su trpjeli,
oni koji trpe sada i oni koji će trpjeti. Prije
ili kasnije, mi ćemo upasti u sve tri kategorije. Međutim, za kršćanina koji hoda u vjeri u
vrijeme trpljenja, Bog obećava da će ispuniti
sve tvoje potrebe (Filipljanima 4,19), da će
kroz to ispuniti božansku nakanu (Rimljanima 8,28) i da će to iskoristiti da te privuče u
veću ovisnost o Njemu (Ivan 15,5).
„Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onih
koji su odlukom Božjom pozvani...“ Rimljanima 8,28
Što ja otkrivam da je istina u mojem osobnom hodu je:
Moji NAJVEĆI periodi preobrazbe dogodili su se kad sam bio u boli i
trpljenju.

Ovdje to ponovo ne znači da ja pozivam bol i trpljenje. Međutim, kad
gledam natrag na Božje djelo u mojem životu, „božansko dobro“ su bile
promjene u mojem životu koje su bile rezultat boli i trpljenja. Dopusti da
podijelim osobnu priču da to objasnim.
Imam kronično zdravstveno stanje koje možda nikada neće nestati. U
počecima kad sam tek postao svjestan tog stanja, preklinjao sam Boga
da taj „trn“ ukloni od mene. Kad sam istinski počeo hodati u vjeri ja sam
prosuđivao da bi Bog mogao ukloniti taj trn. Međutim, dok ovo pišem, ja
još uvije patim u tom stanju. Razlika je u tome što sam ja shvatio božansko
dobro koje je rezultat mojeg trna. Bog koristi moje trpljenje da me nauči
ovisnosti, sućuti i postojanosti, da navedem samo nešto. Ja više ne tražim
Boga da ukloni taj trn. suprotno tome, ja sam sad prigrlio taj „trn“ jer kroz
njega imam iskustvo dublje ovisnosti o Bogu i preobrazbu koja je kako
Pavao kaže, „izvanredno izobilna izvan svega što mogu moliti ili misliti.“
Usred trpljenja vrlo je lako pokušati pobjeći od toga, ukloniti to ili pokušati nijekati. Istina je da nemamo kamo pobjeći osim k Bogu. On je jedini
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koji može biti tvoja utjeha, ustrajnost i nada usred tvoj trpljenja. Volio bih
da ti mogu obećati da više neće biti boli dok hodaš u vjeri, ali ja ti to ne
mogu obećati. Međutim, mogu reći s velikim pouzdanjem u Krista, da će trpljenje kao rezultat tvojeg hoda u vjeri uvijek imati božanski dobru nakanu.
„BOŽANSKO DOBRO“
Bog će iskoristiti svaki dio tvoje boli i trpljenja da te privuče
u VEĆU OVISNOST o Njemu, da PREOBRAZI tvoj život i da ti OTKRIJE
kako izgledaju njegova milost i milosrđe usred vremena tvojeg trpljenja.

Važna primjedba: Ako odabereš hodati u tijelu, Bog će upotrijebiti
trpljenje kao način da te disciplinira i dovede natrag u ovisnost o Njemu.
Uključiti Boga: U kojem području(-ima) tvojeg života imaš iskustvo
sukoba i trpljenja koji se čine beskrajni? Moli Boga da te privuče u dublju
ovisnost o Njemu s obzirom na to trpljenje. Moli Ga da ti otkrije na kojem
„božanskom dobru“ On sada radi. Ako bol ne prestane moli Ga da preobrazi tvoj stav usred te boli.

TREĆI DAN

Očekivanje br. 6 – Ti ćeš dokučiti što Bog čini u
procesu preobrazbe
„Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moj nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i
misli moje iznad vaših misli.“ Izaija 55,8-9
„Sve što on čini prikladno je u svoje vrijeme; ali iako je dopustio čovjeku uvid u vjekove, čovjek ne može dokučiti djela koja Bog čini od početka
do kraja.“ Propovjednik 3,11
Nerealna očekivanja: Ja ću razumjeti ZAŠTO i ŠTO Bog čini u
mojem životu.
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Istina

(Realna

očekivanja):

Mnogo puta ti nećeš razumjeti zašto Bog
čini ono što čini u tvojem životu. U konačnici, ono što Bog želi učiniti je ispuniti
tvoju duhovnu sudbinu da te preoblikuje
u Kristov lik. Bog će odrediti trebaš li ti
znati zašto ili što On čini ili ne čini u tvojem životu. On uvijek ima nakanu da ti
kaže ili da ti NE kaže što čini.
Pavao govori u 2. Korinćanima 4,8:
„U svemu trpimo nevolje, ali nismo u tjeskobi; ne znamo kamo bismo se
okrenuli, ali ne očajavamo...“
Vjerujem da se svi možemo poistovjetiti s Pavlom. Ja znam da sam
zbunjen zbog svega što Bog čini ili zbog onog što ne čini. Istina je, da
ćemo svi mi, u različitim periodima našeg puta, biti zbunjeni kad se radi o
Božjem djelovanju u našim životima.
Dio Božjeg plana za nas jeste da budemo zbunjeni jer zbunjenost stvara
potrebu za ovisnošću o Bogu. Kroz moju zbunjenost Bog me uči da ne trebam pokušavati dokučiti što On radi. On je već sve osmislio. On zna svršetak od početka i sve što On traži od mene je da mu vjerujem i da prestanem
pokušati dokučiti zašto i što On čini. (Je li moguće da je naša potreba da
znamo „zašto“ i „što“ zbog toga jer želimo biti u kontroli?)
Ti možeš POČIVATI u svojoj zbunjenosti (nevolji)
jer Bog ZNA točno zašto i što On radi i On IMA kontrolu.

Druga pitanja koja svi ovdje postavljamo su, „ZAŠTO? Zašto mi se
ovo događa ili zašto se ovo ne događa? Zašto ne prestaneš s time ili
zašto ne učiniš ovo?“ Mi svi imamo
„zašto“ pitanja i želimo odgovore na
ta pitanja. Međutim, mnoga od naših
„zašto“ pitanja ostaju bez odgovora,
jer u tim vremenima mi smo skloni
zaboraviti da je Bog Bog i da će nam
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On otkriti zašto ili što ako On to odluči. Božja je povlastica da nam kaže
zašto ili što On čini u našim životima. Bog uvijek ima božansku svrhu u
tome da ti daje odgovore (ili ne daje).
Ako si pod anestezijom i vjeruješ kirurgu koji operira tvoju glavu da
točno zna što mora učiniti u toj operaciji, zar onda ne možemo vjerovati
našem „nebeskom kirurgu“ koji točno zna što mi trebamo i zašto to trebamo? Dok učimo vjerovati mu, mi ćemo naučiti počivati u činjenici da On
točno zna što radi i da će to biti za našu vječnu dobrobit.
Ja znam da ovaj odgovor možda nije zadovoljavajući, ali ja sam došao
do vrlo važnog zaključka:
Ako Bog vjeruje da ti trebaš znati ZAŠTO ili ŠTO tada će ti On to reći.
Inače, tvoj je dio da vjeruješ da On zna ZAŠTO i ŠTO i da u tome
počivaš.
VJERA = POČINAK!

Uključiti Boga: Što se događa u tvojem životu kad ne razumiješ zašto ili
što Bog radi? Moli Boga da te uvjeri da ti stvarno ne trebaš znati osim ako On
odluči da ti kaže. Moli ga da ti dâ stav mira i odmora s obzirom na te probleme.

Očekivanje br. 7 – Doći ćemo do mjesta gdje će prestati
UNUTARNJA borba.
Nerealna očekivanja: Ja ću doći do mjesta u mojem hodu vjere gdje
više neće biti unutarnjih borbi.

Istina (Realna očekivanja): Bit će stalne unutarnje borbe

sve dok ne dođeš licem k licu s Isusom. Međutim, Krist u tebi pobijedio je sve unutarnje i vanjske borbe s kojima ćeš se ikada suočiti.
Dok hodaš u vjeri u Boga, iskusit ćeš više pobjede, više slobode i više
preobrazbe kroz tvoje unutarnje (i vanjske) borbe.
Mnogi kršćani su pod pogrešnim dojmom da ako dovoljno dugo hodaju u
vjeri, da će doći do mjesta gdje više neće biti borbi. Volio bih ti reći da je to
istina, ali to se nažalost neće dogoditi dok ne dođemo u nebo. Unutarnje borbe s našim tijelom, sila grijeha i naša tjelesna ponašanja trajat će čitav život.
Međutim, prije nego padneš u depresiju, dopusti da te uvjerim da možeš
iskusiti nevjerojatne pobjede nad svojim tijelom i stvarnu slobodu od svojih
grješnih navika koje su te stalno poražavale. Možeš iskusiti veliko iscje145

ljenje od svojih rana. Dodatno tome, dok
nastavljaš hodati u vjeri u Krista, možeš
iskusiti radikalnu preobrazbu dok Bog
preobražava tvoje tjelesno ponašanje u
ponašanje poput Kristovog. U stvari, doći
ćeš do mjesta gdje je Pavao bio kad je u
Efežanima 3, 20 uzviknuo: „Onomu koji,
prema snazi što silu svoju očituje u nama,
može učiniti neograničeno više od onoga
što možemo moliti ili misliti...“
Dobra je vijest da ako ustraješ u svom hodu vjere:
Bog će te dovesti na neka mjesta na tom putu gdje ćeš iskusiti
NEIZRECIVU radost (1. Petrova 1,8) i MIR koji nadilazi SVAKI razum
(Filipljanima 4,7).

Uključiti Boga: Moli Boga da ti da svoje pouzdanje da ćeš u jednom
trenutku stvarno iskusiti Njegova obećanja slobode, pobjede, iscjeljenja i
preobrazbe.

Sažetak
Prijatelji moji, ja sam iskusio sva ova očekivanja i više od toga. Mnogo sam se puta vraćao tjelesnosti. Međutim, svaki puta kad sam se vratio
svom „svinjcu s razmetnim sinom“, uskoro sam shvatio da se ništa neće
popraviti (a obično je bilo još gore). Shvatio sam da je moja jedina stvarna
opcija vratiti se Gospodinu i nastaviti koračati koracima vjere. Ja se još
uvijek „valjam“ s vremena na vrijeme, ali sve brže uviđam smrt svog tijela
i to me ponovo vraća u korake vjere.
ČETVRTI DAN

Konačne istine o tvojem hodu vjere
Istina br. 1 – Hod vjere postat će PRIRODNIJI.
Već smo govorili o činjenici da u početku moraš biti hotimičan u tvojem
hodu vjere. Ti učiš kako živjeti po vjeri i kao što sam ranije rekao, to je
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kao da se seliš u drugu zemlju i učiš novi jezik i kulturu. Ja se nadam da
do ovog trenutka ti znaš da je to putovanje kakvo još nisi iskusio. Teško
je. Bit će otpora, ali nagrada da ćeš biti preobražen dragocjena je. Dobra
je vijest da dok učiš hodati u vjeri tvoj će hod postati lakši dok nastavljaš
hodati u vjeri.
Jedan primjer koji želim upotrijebiti kako bih to ilustrirao je kad sam ja
učio voziti standardni automobili i automobil s mjenjačem. Kad sam tek
počeo voziti razumio sam kako funkcioniraju kvačilo i papučica gasa, ali
ja to ranije nikad nisam probao. Ispočetka sam se odvezao tek nekoliko
metara kad mi se motor ugasio. Što sam duže pokušavao odvezao bih sve
veću udaljenost i bilo mi je sve lakše uskladiti mjenjač i kvačilo. Isto je u
kršćanskom hodu. U početku moraš biti hotimičan u koracima vjere. Mnogo ćeš puta ugasiti svoj „duhovni“ motor vraćajući se svojoj tjelesnosti.
Međutim, u jednom će trenutku hodanje u vjeri postati kao disanje. Postat
će sve prirodnije. I ti ćeš otkriti:
•
•
•
•

Da se sve rjeđe vraćaš svojoj tjelesnosti.
Da sve manje vremena provodiš u svom tjelesnom „svinjcu s razmetnim sinom“ kad se vraćaš svojoj tjelesnosti.
Sve brže prepoznaješ smrt svog tijela i vraćaš se Bogu.
Sve više želiš hodati u vjeri.

Uključiti Boga: Kad se nađeš frustriran u svom hodu vjere, moli Gospodina za strpljivost i postojanost i dok to činiš otkrit ćeš da će tvoj hod u
vjeri postati „duhovno“ prirodniji.

Istina br. 2 – Tvoja preobrazba je doživotna KIRURŠKA
procedura.
„Mi se uvijek, dok smo živi, predajemo smrti zbog Isusa, da se i život Isusov očituje na našem smrtnom
tijelu.“ 2. Korinćanima 4,11
U trenutku kad si povjerovao Kristu, Bog je započeo doživotnu kiruršku proceduru da preobrazi tvoj život.
On je u procesu da te odmakne od života iz tvojeg tijela, tvojih lažnih vje147

rovanja i tvojih tjelesnih ponašanja. Međutim, ne postoji anestezija za bol
koja je povezana s ovim procesom. U različitim trenucima ove operacije ti
ćeš poželjeti (i hoćeš) skočiti s kirurškog stola i vratiti se tijelu. Međutim,
Bog te dovoljno ljubi da će te stalno privlačiti k Sebi da nastavi operaciju.
Sveti Duh zna točan put tvojeg kirurškog procesa. Kao božanski kirurg,
On razumije što se slijedeće mora dogoditi u tvojem procesu preobrazbe.
Dok nastavljaš hodati u vjeri, otkrit ćeš da sve više ostaješ na stolu jer si
iskusio slobodu, pobjedu i iscjeljenje koje je On obećao. Ti ćeš isto tako
sve više biti uvjeren da Bog zna što radi i da je sve što radi posljedica Njegove ljubavi prema tebi.
Božja božanska operacija je ČESTO bez anestezije.
Međutim, OSTANI na kirurškom stolu i dopusti Bogu da radi.

Uključi Boga: U kakvoj duhovnoj operaciji sada sudjeluješ koja te
nuka da skočiš sa kirurškog stola? Moli Boga da ti da voljnost da ostaneš
na stolu tako da On može završiti operaciju koju je započeo na tom području.
Istina br. 3 – Postoji sklonost da MJERIŠ svoj napredak.

Nemoj to raditi!

Bojim se da nismo svjesni koliko je duboko u nama urezan način razmišljanja obilježen „postignućima“. Time mislim da smo u mnogim područjima života skloni mjeriti sebe s nekim standardom ili s nekim drugim.
U tvojem hodu vjere ti ćeš biti na kušnji mjeriti svoj napredak i uspoređivati
svoj hod u vjeri s drugima. Molim te, nemoj to raditi. Razlog je dvojak:
1. Ti stvarno ne možeš mjeriti svoj duhovni napredak. Samo Bog to
može.
2. Putovanje svakog čovjeka je za njega jedinstveno. Stoga ti nemaš
osnovu uspoređivati svoje putovanje s bilo kojim drugim.
Nažalost, u ranim fazama ti ćeš vjerojatno popustiti napasti da mjeriš
svoj hod vjere s drugima. Rezultat će biti da ćeš se ili osuđivati ako ne napreduješ kako si planirao, ili ćeš iskusiti samoodobravanje (tj. ponos) ako
misliš da napreduješ brže nego drugi. Ubrzo ćeš dokučiti da će te mjerenje
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i uspoređivanje samo odvesti u tvoj tjelesni svinjac samoosuđivanja ili
ponosa. Stoga, odloži svoj „duhovni“ metar i uživaj u putovanju.
Iako nećeš moći
mjeriti svoj napredak, razmišljaj o
svom duhovnom
putovanju kao da
si na krstarenju.
Ako si na krstarenju ostavljaš za sobom pristanište, stojiš na krmi i više ne
znaš koliko si daleko otputovao. Međutim, ako odeš na stražnji dio broda
moći ćeš jasno vidjeti koliko si daleko od pristaništa. I zato, dok hodaš u
vjeri, pogledaj gdje si započeo i vidjet ćeš kako si daleko došao na putu
preobrazbe. Bit ćeš začuđen kako te brzo Bog odvodi od pristaništa.
Primjedba: U određenom trenutku ti ćeš se moći okrenuti i vidjeti kao
te daleko Bog doveo.
Uključi Boga: Jesi li bio na kušnji da odmjeriš svoj duhovni napredak?
Ako je tako, moli Boga da te uvjeri da ti to nikada nećeš moći izmjeriti.
Dok hodaš u vjeri, vrati se u stražnji dio broda i vidjet ćeš koliko si daleko
doputovao na svom putu preobrazbe.

Istina br. 4 – Dok nastavljaš hodati u vjeri, imat ćeš
DUHOVNE oči da vidiš što Bog čini u tvojem životu.
„...nama koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno.“ 2. Korinćanima 4,18
Slijepi je čovjek rekao, „bio sam slijep, sada vidim“ (Ivan 9,25). Kad započnemo taj hod vjere, mi smo dosta
slično slijepom čovjeku. Sve što možemo vidjeti je što nam govori naših pet
osjetila. Međutim, kao što nam naočale
daju jasniju sliku, dok nastavljamo hodati u vjeri, Bog nam daje „duhovne“ naočale kojima možemo vidjeti naš
život. Što su neke stvari koje možemo vidjeti tim „duhovnim“ naočalama?
Mi počinjemo vidjeti „božansko dobro“ koje se nastavlja čak i usred
boli i sukoba. Jasnije vidimo Božje svrhe i kako On ispunjava našu duhov149

nu sudbinu preobrazbe. Mi vidimo neprijatelje našeg hoda nemoćne dok
hodamo u Božjoj sili. Isto tako vidimo Božju ljubav za nas čak i kada sve
naše okolnosti govore drugačije.
Druga analogija koju koristim je gledanje tvojeg života iz Božje perspektive, s visine. Rano u tvojem hodu vjere to je kao da si u prizemlju.
Međutim, dok rasteš u vjeri ti dobivaš na visini i možeš sve više i više vidjeti što Bog radi i zašto to radi. Što Bog radi u tvojem životu bit će mnogo
jasnije kad se digneš na veću visinu.
Bog će ti dati duhovne OČI da možeš vidjeti ono za što je prirodan
čovjek slijep.

Vježba: S kojim si problemom trenutno suočen i trebaš ga pogledati
s veće visine? Moli Boga da sve gore navedene istine učini realnošću s
obzirom na tvoj problem.

Istina br. 5 – Ti ne možeš povezati korak vjere s
iskustvom preobrazbe sutra.
Druga ključna istina je da mi trebamo razumjeti da ne možemo povezati
korak vjere s preobrazbom sutra. To je borba jer mi želimo povezati „duhovne“ točke i shvatiti kako je sve što se događa u našim životima povezano. Istina je da Bog zna i da je naš dio da mu vjerujemo i da u toj činjenici
počivamo. Dio tog putovanja vjere je naučiti kako počivati u činjenici da
Bog zna kako su te točke povezane i da mi to ne moramo znati.
PETI DAN
Istina br. 6 – Tvoj hod vjere izgradit će POTICAJ dok

tvoje pouzdanje u Krista raste

„Takvo pouzdanje po Kristu imamo u Boga.“ 2. Korinćanima 3,4
Kao što sam ranije kazao, ja vidim tako mnogo kršćana koji žive s nedostatkom „pouzdanja u Krista“. Kao što sam ranije spomenuo to je zato
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što tek nekolicina hoda dovoljno dugo u vjeri da iskusi Božje nadnaravno
djelo u obnovi njihovih umova za istinu koja ih oslobađa.
Međutim, dok nastavljaš hodati u vjeri, tvoj duhovni hod je poput grude
od snijega koja se kotrlja nizbrdo. Dok tvoje pouzdanje u Krista raste, ti
dobivaš duhovni poticaj jer tvoja želja i voljnost rastu u želji da iskusiš
više i više Božje preobrazbe.
IZAZOV:
Učiniti dovoljno koraka vjere da iskusiš NADNARAVNE promjene da
izgradiš svoje POUZDANJE U KRISTA u Božju sposobnost i Njegovu
želju da preobrazi tvoj život.

Istina br. 7 – Preobrazba će doći POSTEPENO i
POLAGANO
Budući je proces preobrazbe primarno postepen i polagan, kako ću ja
znati da se promjena događa? U Rimljanima 15,8, Pavao nam govori da će
Bog potvrditi svoja obećanja:
„Kažem Krist je bio i ostao sluga obrezanih zbog Božje vjernosti da
potvrdi obećanja dana ocima...“
Mi u vjeri znamo da Bog djeluje u našim životima. Međutim, Bog želi
potvrditi promjene u tvojem razmišljanju, tvojim odabirima, tvojem ponašanju i tvojim osjećajima. I zato sam nabrojio neke načine koje Bog može
iskoristiti da potvrdi Njegovo djelo u tvojem životu:
1. Tvoj um počinje misliti i vjerovati Božjoj istini umjesto tvojim
lažima.
2. Tvoja volja počinje donositi odabire na temelju Njegove istine
o kojoj sada razmišljaš i osjećaš. To će u tebi proizvesti veću
voljnost da dođeš k Bogu da ti On i dalje obnavlja tvoj um za
svoju istinu.
3. Ti počinješ imati iskustvo nadnaravne promjene u svojim stavovima i ponašanjima.
4. Počet ćeš imati iskustvo iscjeljenja od svojih rana.
5. Počet ćeš imati iskustvo slobode i pobjede u područjima gdje si
do sada iskusio samo ropstvo i poraz.
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6. Tvoja želja da hodaš u vjeri će rasti a želja da se vraćaš svojoj
tjelesnosti će se umanjivati.
7. Otkrit ćeš da tvoja ljubav i želja za Bogom raste.
8. Otkrit ćeš da si sve više zadivljen i preplavljen i u strahopoštovanju tko Bog jeste i što je On učinio u tvojem životu.
Dok se te stvari počnu događati u tvojem životu, tvoje pouzdanje u
Boga će rasti i to će povećati poticaj i želju da nastaviš hodati u vjeri.

Istina br. 8 – Tvoje duhovno putovanje jednostavno se
svodi na ODABIR iz trenutka u trenutak
SVAKI trenutak ostatak tvojeg života ti ćeš donositi odabir iz trenutka u
trenutak da imaš vjeru u SEBE ili da imaš vjeru u BOGA.

Vjera u samog sebe kao tvoj
izvor, bez Božje pomoći =
Bez života, bez sile, bez
promjene života (više istog)

Vjera u Boga
kao izvor =
Život, sila i
preobrazba

IZBOR

Izbor iz trenutka u trenutak

Što ćeš izabrati?
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Vjera u sebe rezultirat će:
•
•
•
•
•
•

Nema pobjede
Nema slobode
Nema iscjeljenja
Nema preobrazbe
Nema radosti
Nema bliskosti

Vjera u Boga rezultirat će:
•
•
•
•
•
•

Pobjeda
Sloboda
Iscjeljenje
Preobrazba
Radost
Bliskost

Ne zaboravi da će na tvojem putovanju biti perioda kada ćeš:
•
•
•
•

Sumnjati u Božju mogućnost i voljnost da preobrazi tvoj život.
Biti frustriran i srdit na Boga.
Osuđivati sam sebe.
Poželjeti odustati.

Nažalost, vidio sam mnoge ljude koji su odustali na svom putu vjere. To
me silno žalosti kad to čine jer se okreću od jedine Osobe koja može učiniti razliku u njihovim životima. Sve što nam ostaje kad se okrenemo od
Boga je da se „snalazimo“ sa životom. Ja „snalaženje“ definiram kao ono
što mnogi pokušavaju niječući, prikrivajući, umrtvljujući bol kad njihova
nastojanja da riješe probleme ne funkcioniraju. I zato, kad si na kušnji
odustati:

Učini JOŠ JEDAN korak vjere.
Kad sve u tebi govori, „okreni se“, učini još jedan korak vjere. Ti ćeš od
Boga zahtijevati odgovore i kad ih ne dobiješ, učini još jedan korak vjere.
Kad su u tolikoj boli da više ne možeš podnijeti, učini još jedan korak
vjere. Kad si zbunjen, pritisnut i smeten, učini još jedan korak vjere. Ako
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to učiniš iskusit ćeš sve što Bog obećava i mnogo, mnogo više. Jedan dio
„mnogo više“ nalazimo u Rimljanima 5,17:
„...mnogo će sigurnije oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti
vladati snagom života po jednome – Isusu Kristu.“
VLADATI u životu je živjeti, crpiti i biti preobražen samim Kristovim
životom.

Hoćeš li postati kršćanin iz Ivan 6,66 ili iz Ivan 6,68?
Želim završiti ovo proučavanje usporedbom kršćana iz Ivana 6,66 i Ivana 6,68. Pogledajmo prvo Ivan 6,66-68.
„Tada se mnogi njegovi učenici povukoše i nisu više išli s njim (s Isusom). Onda Isus upita Dvanaestoricu: ‘Zar ćete i vi otići?’ ‘Gospodine,
komu ćemo otići? – odgovori mu Šimun Petar – Ti imaš riječi vječnoga
života.’“
Što je kršćanin iz Ivana 6,66?
„Tada se mnogi njegovi učenici povukoše i nisu više išli s njim
(s Isusom).
Nažalost, mnogi kršćani završe okrećući se od Krista i vraćajući se samima sebi kao izvoru. To je ono što ja nazivam kršćani iz Ivana 6,66. Što
uzrokuje da čovjek postaje kršćanin iz Ivana 6,66?
•
•
•

Oni ne poznaju istinu da Krist živi svoj život u njima i zato nastavljaju živjeti iz svog tijela umjesto da žive iz Krista.
Oni ne znaju kako istinski hodati u vjeri u Krista i zato nastavljaju
hodati u vjeri u svoje sposobnosti uz Božju pomoć.
Oni su hodali u vjeri u Krista, ali nisu hodali dovoljno dugo da bi
iskusili bilo kakvu preobrazbu, bivaju obeshrabreni i vraćaju se
sebi kao izvoru.

Kršćanin iz Ivana 6,66 je onaj koji u konačnici zaključuje
da hod u vjeri ne funkcionira i oni odustaju od hoda u vjeri i vraćaju se
sebi kao IZVORU.

154

Što je kršćanin iz Ivana 6,68?
„‘Gospodine, komu ćemo otići? – odgovori mu Šimun Petar – Ti imaš
riječi vječnoga života.’“
Što su Petar i ostala dvanaestorica zaključili:
Isus je jedini način života kršćanskim životom.
„Ja sam Put...“ Ivan 14,6

Učenici su zaključili da ne postoji drugi način nego ovisiti o Isusu. Oni
su učinili dovoljno koraka vjere u Krista tako da su vjerovali da je On jedini Izvor iz kojeg vrijedi živjeti život.
Zato bih ja kršćane iz Ivana 6,68 definirao kao one koji:
•
•
•
•

ZNAJU istinu da je kršćanski život Krist koji svoj život živi u
njima.
HODAJU u vjeri u Krista.
Imaju ISKUSTVO trajne duhovne preobrazbe.
Shvaćaju NEMA DRUGE alternative kako živjeti život osim
živjeti ga u Kristu.

Kršćanin iz Ivana 6,68 je onaj koji je iskusio dovoljno preobrazbe da
sve što želi je ISUS.

Posljednja točka je ključna jer će na tvojem putu biti perioda kad ćeš
shvatiti da je jedini put kako živjeti kršćanski život kroz Krista. To je mjesto na koje je Pavao došao u Filipljanima 3,8 gdje kaže:
„Štoviše, sve sada gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće
prednosti: spoznaje Krista Isusa, moga Gospodina. Radi Njega sam sve
žrtvovao, i sve smatram blatom, da Krista dobijem i da budem u Njemu...“
Vjerujem da do ovog časa jasno vidiš razliku između kršćanina iz Ivana 6,66 i Ivana 6,68. Ja se molim da te Bog dovede do istog zaključka do
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kojeg je doveo Petra i Pavla kad su bili uvjereni da nema drugog puta osim
„PUTA“ koji je Krist.
Želim ti zahvaliti što si prošao ovo proučavanje. Vjerujem da Sveti Duh
uzima ove istine i otkriva ih da preobrazi tvoj život. Moja je stalna želja i
molitva za tebe u dvije riječi koje Pavao koristi u Filipljanima 3,14:

„TRČIM PREMA CILJU“
Moja je molitva da ti nastaviš trčati i da učiniš slijedeći korak vjere.
Nastavi trčati i nemoj se predati i vraćati natrag svom tijelu. Nastavi trčati i
iskusi nadnaravna djela tog predivnog Boga punog ljubavi koji živi u tebi.
Nastavi trčati na mjesto na kojem ćeš zajedno s Pavlom u Filipljanima
1,21 reći:

„Za mene JE uistinu život Krist“
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Kamo ideš odavde?

Znaš li svoj isitnski
indentitet?

Upravo si završio Prvu knjigu
iz Četverodjelne serije nazvane
Living A Transformed Life in
Christ (Živjeti preobraženi život u Kristu). Druga knjiga u ovoj
seriji zove se Do You Know Your
True Identity? (Znaš li svoj istinski identitet?) Ako želiš naručiti
to proučavanje molim te da ideš
na web stranicu naše službe www.
chirstislifeministries.com i pogledaj u dijelu pod nazivom Store.

U dijelu nazvanom Store naći
ćeš seriju pod nazivom Živjeti preKnjiga 2
Bill Loveless
obraženi život u Kristu. U tom dijelu naći ćeš kurikulum pod naslovom Do You Know Your True Identity? Možeš ovu studiju kupiti online
ili je naručiti preko naše e-mail adrese koja je dolje. Ili, možeš slobodno
skinuti ove materijale badava i reproducirati ih u koliko želiš kopija. Postoji također i DVD za ovo proučavanje koji također možeš naručiti ili
gledati online pod nazivom Video na našoj web stranice.
Osobna primjedba: Bog je upotrijebio istine u ovoj studiji da me
oslobodi od mnogih lažnih vjerovanja koja sam imao o sebi. Ovo je uistinu studija koja mijenja život.
Znaš li tvoj istinski identitet govori o slijedećem:
•
•
•
•
•

Lažna vjerovanja koja vjerujemo o sebi.
Kako je oblikovan naš stari identitet.
Što je Bog postigao na križu da nam dâ novi identitet.
Kakav je naš istinski identitet u Kristu.
Božji proces preobrazbe tvojeg života u iskustvo tvojeg pravog
identitet.

Christ Is Life Ministries
Website: www.christislifeministries.com
Email: bill@christislifeministries.com
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