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B
iblija govori o poznavanju; onom koje je toliko 
važno da ima vječne posljedice. U Bibliji stoji 
obećanje da je “vječni život upoznati pravog 

Boga i onoga koga je on poslao, Isusa Krista” 
(Ivan 17,3). Iz ovog retka zaključujemo da postoji 
spasonosna spoznaja, odnosno da postoji Bog 
kojemu je stalo do odnosa i zajednice s čovjekom. 
Što je posebno u tom poznanstvu, ili možda 
nepoznanstvu za mnoge? Posebno je to što mi 
svojom odlukom utječemo na konačni ishod.

Ova spoznaja proizlazi iz činjenice da je Bog stvorio 
čovjeka slobodnog i sposobnog da donosi odluke. 
U svijetu u kojem živimo, mi na temelju različitih 
dojmova donosimo odluke. Bog želi da naša odluka 
bude osobna. To za nas ne može učiniti niti crkva, niti 
obitelj, niti prijatelji.

Sve što je Isus učinio tiče se nas osobno. To nije za 
tamo neke druge ljude, kojima ne ide baš dobro u 
životu, koji imaju određeni razlog zašto prihvatiti 
Krista. Isusovo djelo je poziv svima nama; poziv koji 
nas ne smije ostaviti ravnodušnima. Njegov život 
i smrt su sami po sebi sudbonosni poziv. Isus se 
obraća nama, kao što se obratio svojem učeniku 
Petru, kad je pitao za koga Ga ljudi drže.

Isus i nas danas pita: “Što ti osobno misliš o meni?” 
Nitko ne bi trebao ostati ravnodušan kad je u pitanju 
odluka za Isusa Krista!

Dragi mladi, Bog vas prihvaća u vašim nevoljama i 
problemima, ali vas želi i u vašoj udobnosti. Baš kad 
mislite da vam u životu sve ide, kad ste puni mladosti 
i snage, kad vas svi tapšu po ramenu zbog izgledne 
budućnosti, lijepog izgleda i poštovanja u društvu 

— Bog vas želi i tada. Nemojte misliti da Bog želi 
ljubomorno uzeti uživanja vaše mladosti. Naprotiv: 
On ih želi oplemeniti, uzdići i dati im pravi smisao.

Podijelimo nekoliko misli o smislu kakvog je pronašla 
jedna žena, poznatija kao Samarijanka, kroz razgovor 
s Isusom (Ivan 4. poglavlje). Njezin pronalazak 
životnog smisla došao je kroz borbu s istim kušnjama 
kakve snalaze i nas danas.

1. Predrasude i sumnja. Kao što je Samarijanka 
imala predrasude, i kao što je ispočetka sumnjala, 
slično je i s nama. Pogotovo u današnje vrijeme kad 
je istina relativna, i kad možda možemo zaključiti 
da je biblijska poruka zastarjela te da nema 
odgovarajuće rješenje za izazove današnjeg čovjeka. 
Možda je to zato što imamo predrasude prema 
samom kršćanstvu i crkvi kao ustanovi. Ali moramo 
biti svjesni jednoga: kršćanstvo nisu samo crkve kao 
građevine, ili formalno izjašnjavanje vjere kako to 
danas čine naši sugrađani. Kršćanstvo je slijeđenje 
Krista i odgovaranje osobno na Njegov poziv da 
vjerujemo, kao da na ovom svijetu ne postoji nitko 
drugi osim nas. Upravo iz toga slijedi da je crkva 
zajednica onih koji vjeruju i dijele isto oduševljenje.
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2. Prepoznavanje vlastitog stanja, 
propusta i životnih pogrešaka. Što više 
upoznajemo Isusa, to smo u svojim očima 
nedostojniji. Ako imamo ispravnu sliku o sebi — a 
imat ćemo je jedino kroz svijetlo Isusovih riječi — 
priznat ćemo da nam treba promjena. Isus je sa 
Samarijankom bio izravan i ukazao joj je na njezinu 
prošlost. Isus je izravan i s nama. Priznajmo stoga 
svoje grijehe i propuste.

3. Pojava gladi i potrebe za Božjim 
iscjeljenjem. U 1. Ivanovoj 2,10 piše: “Ako 
tvrdimo da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem, i 
njegove riječi nema u nama.” Treći korak je priznanje 
da uistinu trebamo Krista i oprost grijeha. Isus 
nam je spreman ponuditi živu vodu, baš kao što je 
ponudio ženi Samarijanki iz Sikara.

4. Dijeljenje te spoznaje s drugima. Ovo je 
bitan korak, jer blagoslovi spoznaje koje primamo 
ne bi smjeli ostati nepreneseni drugima. Pošto je 
bila osvjedočena u Isusovo mesijanstvo, Samarijanka 
je otrčala u grad da drugima navijesti tu Radosnu 
vijest.   

Nemojte misliti da prihvatiti Isusa Krista znači 
imati život osiguran od svih problema. Isus je i 
sâm rekao da ćemo u svijetu imati patnju, ali da se 
ohrabrimo jer je On pobjedio svijet. Što to znači da 
je On pobijedio svijet? To znači da, iako nas mogu 
mrziti i prezirati, ili možemo biti odbačeni čak i 
od svoje obitelji, prijatelja i društva koje ne cijeni 
Kristov sustav vrijednosti, mi zbog toga nećemo 
pokazati takav prijezir i mržnju prema njima. Mi smo 
pobjednici svijeta. Apostol Ivan je napisao: “Pa tko je 
pobjednik nad svijetom ako ne onaj koji vjeruje da je 
Isus Sin Božji?” (1. Ivanova 5,5)

Vjera i prihvaćanje Isusa Krista daje nam pobjedu 
nad grijehom. Takva vjera nam daje dostojanstvo 
Božjih sinova i kćeri. Više ne moramo biti podložni 
mjerilima koja nameće većina. Isus nas je oslobodio 
od neprestanog zadovoljavanja mjerila koja nam se 
nameću preko društva, medija i općeprihvaćenih 
stavova. Naša svjesnost da smo skupo plaćeni, i to 
krvlju Božjeg Sina, proizvest će u nama želju da Mu 
predamo cijelo svoje biće, jer je On toga vrijedan. 
Neka to bude vaša odluka!
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N
akon teške koronagodine stanke i izostanka druženja, 
djeca su se ovog ljeta s veseljem okupila na još 
jednom Ljetnom biblijskom tečaju u Maruševcu. 

Tjedan dana Maruševcem se orio dječji smijeh i radost. 
Iako to nije bila velika skupina kao inače, nešto više 
od četrdesetero djece je jedva dočekalo vidjeti svoje 
prijatelje i bolje upoznati Božju riječ, provodeći tjedan 
dana u prirodi i zajedništvu. Djeca su bila uključena 
u razne aktivnosti kroz koje su učili, vježbali, pjevali i 
igrali se. Svake večeri nas je pastor Dejan Vučetić kroz 
aktivnosti i temu poučavao o osobinama pasa te kako 
biti pravi prijatelj. U srijedu je bio upriličen izlet na OPG 
Lukač, gdje smo se upoznali s velikim brojem domaćih 
životinja te saznali raznovrsne činjenice o njima, a tamo 
smo vidjeli i najveće hrvatsko govedo: boškarin.

Djeca su tijekom cijelog tjedna sudjelovala u kreativnim 
radionicama te izrađivala pomagala koja su im bila 

potrebna za izvedbu igrokaza u subotu. Skupina “crveni” 
su svakog jutra obrađivali temu prijateljstva te su nam 
u subotu pripremili igrokaz o izgubljenom sinu, dok su 
“plavi” učili kako biti pobjednik te su nam igrokazom o 
Davidovom životu prikazali njegove životne pobjede. 
Vjerujem da se svi slažu da Ljetni biblijski tečaj ne bi 
bio takav da nema bejzbola. Ove godine je sve vrvjelo 
natjecateljskim duhom i veseljem. No, jake vrućine 
nam nisu dale puno vremena za igru na suncu pa smo 
se snašli i rashladili vodenim toboganom te vodenim 
igrama. Tjedan je jako brzo prošao i došlo je vrijeme za 
rastanak, rekli bismo najteži dio tjedna. Za neke je to bio 
prvi takav tečaj, a za neke — nažalost — posljednji, jer 
do odrastanja dolazi brzo i djetinjstvo traje kratko. Stoga, 
djeco, dođite dok još možete! 

Vidimo se 2022. godine!

Ljetni biblijski tečaj Vanessa Senicki
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Studentsko kampiranje na Fratarskom otoku Melinda Deduš

Fratarski otok je već tradicionalno, barem tjedan dana 
svakog ljeta, dom mnogim studentima iz mnogih 
zemalja. Prošle godine, nažalost, to nije bio slučaj 

zbog već dobro nam znanog razloga. Zato je ove godine 
studentski kamp bio još željnije iščekivan. Konačno je 
došao i taj 18. srpnja 2020., ta dvije godine iščekivana 
nedjelja. Osamdesetak mladih i studenata se prijavilo 
i došlo na kampiranje, gdje smo barem na tjedan dana 
mogli sve svoje obveze, brige i strahove staviti na čekanje.

Došli su studenti iz Srbije, Austrije, Velike Britanije, Irske, 
Poljske, Australije i raznih dijelova Hrvatske. Kampiranje 
je, nakon što su se svi smjestili, službeno započelo 
večerom i večernjim bogoslužjem, a govornici tijekom 
cijelog tjedna bili su Ana i Radenko Džuver, koji su nas, 
tijekom jutarnjih i večernjih bogoslužja, vodili kroz 
različita razdoblja Davidovog života te nam dali korisne 
pouke koje možemo primijeniti na vlastite živote.

Studentsko kampiranje je zamišljeno više kao odmor, 
pa je zato bilo puno slobodnog vremena za kupanje, 
igranje društvenih igara, istraživanje obližnje Pule i 
druženje. Budući da je bilo mladih iz raznih zemalja, 
slobodno vrijeme koje smo imali dobro smo iskoristili i za 
međusobno upoznavanje. Tijekom tjedna bilo je nekoliko 
zanimljivijih događaja. Jedan od tih događaja bile su igre 
koje je organizirao Karlo Požgaj, uz pomoć svojega brata 
Leonarda. Igre Hunger games i Capture the flag, u kojima 
su glavna pomagala bili pištolji na vodu i vodeni baloni, 
bile su odlično osvježenje tijekom vrućih ljetnih dana, a 

ujedno smo se bolje povezali i obnovili vještine timskog 
rada. Osim igara, posebno veselje je bilo i na dan kad 
smo imali roštilj, koji je također već postao tradicija na 
studentskom kampiranju.

No, dva najljepša događaja ipak su bila sačuvana za kraj 
tjedna. U četvrtak smo na večernjem bogoslužju saznali 
da su se dvoje mladih, sudionici kampa Ruben Samuel 
Zečević i Mihaela Modrić, taj dan zaručili. U petak, na 
večernjem bogoslužju na stijenama, uz zalazak sunca, 
ugledali smo dupine dok su pokazivali svoje vještine 
skakanja iz vode i podsjećali nas na mnoga čudesa 
stvaranja. U subotu imali smo krunu cijelog tjedna — 
svečanost biblijskog krštenja u moru. Odluku da svoj 
život preda Isusu potvrdio je krštenjem Adrian Gojević iz 
Zagreba. Svečanost su svojim pjesmama uljepšali sastav 
mladih iz Srbije te sastav iz kampa. Duhovnu poruku 
uputila je Ana Džuver, a sâm čin krštenja obavio je pastor 
i voditelj kampa Matej A. Lukšić.

Tjedan nam je doista bio blagoslovljen i ispunjen samo 
lijepim doživljajima i prijateljstvima. Nismo niti bili svjesni 
koliko nam nedostaje takvih događaja i koliko smo ih prije 
uzimali zdravo za gotovo. Zato smo ove godine dodatno 
uživali, a Bog nas je sve čuvao da se nitko nije niti zarazio, 
niti ozlijedio. Njegovu prisutnost i zaštitu osjećali smo 
svakog dana, i zato najveća hvala ide upravo Njemu. 
Nadam se da ćemo se sljedeće godine okupiti u još većem 
broju, a do tad rado ćemo se sjećati predivnog tjedna koji 
smo ovog ljeta proveli na Fratarskom otoku.
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F
ratarski otok je mali otok kraj Pule, na kojem su se naši izviđači običavali okupljati u razmaku od nekoliko godina 
kako bi se družili, pjevali i proslavljali Boga u prirodi. Nakon duže stanke opet je odjekivalo zabijanje klinova i šatori 
su ponovno bili puni kampera. Šezdesetak izviđača, iz nekoliko različitih KID-ova, ponovno je veselo stalo u zbor. Uz 

svakodnevne aktivnosti, poput odbojke, ronjenja i skakanja u more, imali smo priliku naučiti nešto više o školjkama i 
biljkama. Naučili smo izrađivati narukvice i usavršili smo vještinu plivanja. 

Cijelo kampiranje upotpunile su propovijedi pastora Nevena Relića, pomoću kojih smo se prisjetili prvih izviđača 
spomenutih u Bibliji — onih koji su izviđali Obećanu zemlju. Na kraju smo se pozdravili našim tradicionalnim 
izviđačkim pozdravom sa željom da od sada svake godine imamo naš izviđački morski kamp na Fratarskom otoku. 
Stoga, iduće godine gledajte kampirati s nama!

First Camp Timea Gojević

prijave na: 
mladi.adventisti.hr
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Najvažniju pouku koju sam u životu naučila, naučila 
sam od djeteta. Bilo je to jednom prigodom dok 
sam se vozila gradskim prijevozom. 

Dječak od oko šest godina bjesnio je pokraj majke koja 
je sjedila kraj prozora i gledala van, s potpuno praznim 
izrazom lica. Uopće nije odgovarala na djetetovu vrisku. 
Dijete ju je stalno vuklo za rukav, kukajući i vrišteći. Žena 
je samo nijemo promatrala kišu koja je vani padala. 
Međutim, dijete je uporno nešto tražilo i nije željelo 
odustati.

Odjednom, baš odjednom, žena se trgnula, odgurnula mu 
ruku i viknula:

— Što ti hoćeš od mene?!

Dijete je zastalo.

— Pitam te lijepo: Što hoćeš? Znaš li ti tko si ti uopće? Ti 
si nitko! Razumiješ? Nitko! — derala mu se izravno u lice.

Dječak ju je nijemo gledao. Činilo mi se kao da mu se 
glava trese; a možda sam se i ja tresla. Osjetila sam da 
me oblijeva znoj. Sjećam se da sam se zapitala kome se 
ta žena zapravo obraća, jer sigurno ta pitanja nije ozbiljno 
postavila dječaku. Znam i da sam namjeravala ustati i 
ukoriti je da je loša majka te da je upravo ubila u pojam 
svojega sina.

Ali dok sam se spremala da to učinim, dječaku je prišao 
jedan mladić, student u traper jakni. Iz džepa je izvadio 
čokoladicu. Uhvatio je dječaka za ruku i rekao mu:

— Uzmi, ovo je za tebe.

Dječak je uzeo čokoladicu bez riječi. A onda je student 
izvadio i drugu čokoladicu. Dječak je oklijevao, ali uzeo je 
i nju.

A onda... Ono što se dogodilo i dalje mi tjera suze na oči.

Dječak nije otvorio čokoladice. Umjesto toga, uhvatio je 
majku za ruku. Nije se okrenula k njemu cijelim tijelom, 
ali je malo okrenula glavu, i to vrlo živčano. Vjerojatno je 
htjela nastaviti vikati. A onda je vidjela da joj dječak nudi 
čokoladicu.

Pogledala ga je, i vidjelo se da je zapanjena. Dječak joj je 
htio staviti čokoladicu na dlan.

— Neću! — rekla mu je.

Dvije čokoladice i dalje su bile u djetetovoj ruci. Nije ih 
sklanjao.

— Pojedi ih ti... — rekla je majka mnogo nježnije. — Ja 
stvarno neću.

Ipak, dječak joj je stavio jednu čokoladicu u krilo.

Nikad neću zaboraviti taj trenutak i tu zrelost. Taj 
šestogodišnji dječak u trenutku se preobrazio u muškarca, 
a ona je od bijesne žene postala divna mlada majka.  

Najprije je dugo šutjela i promatrala dječaka, kao da ga 
prvi put vidi, a onda ga je zagrlila. I on je zagrlio nju. Onda 
je uzeo čokoladicu iz njezinog krila, otvorio je i dao joj. 
Nije htio početi jesti svoju sve dok nije vidio da je ona 
počela jesti svoju.

Sjedila sam, promatrala ih i razgovarala sama sa sobom.

— Eto, ti velika spasiteljice, koja si htjela ustati i urlati 
na tu majku da je poniziš i izvrijeđaš pred svima. To bi 
učinila, i ništa ne bi postigla, osim skandala koji bi zabavio 
druge, i uvrede koju bi majka iskalila na nekome. A taj 
je student učinio sve mnogo bolje od tebe, koja si toliko 
starija i navodno mudrija. Nije ni on tek tako ponudio 
djetetu dvije čokoladice — mislila sam u sebi, diveći se i 
tom mladiću i djetetovom odgovoru na ponudu.

Vožnja se nastavila. Mladić je izašao, a majka i sin su 
sjedili zagrljeni. Sišla sam i ja. Mnogo sam razmišljala o 
tom danu i trebalo mi je dugo da shvatim što znači ta 
lekcija. Napokon sam je razumjela tek nedavno: druge 
poučavate primjerom. Ne poučavate ih tako što urlate na 
njih, tučete ih i vrijeđate. Pomaže samo davanje primjera, 
ništa drugo.

A taj maleni dječak pokazao je majci svoj primjer i 
promijenio je potpuno, a i sve nas u autobusu.

Dobrota 
pobjeđuje

Majka je usred autobusa gradskog 
prijevoza urlala na svojega 

šestogodišnjeg sina. Htjela sam je 
izvrijeđati, ali prestigao me jedan 

mladić — i rasplakao sve!

Akileja Bajmatova, književnica 
iz Kirgistana, objavila je na 

internetu svoju dogodovštinu iz 
autobusa javnog prijevoza — i 

dirnula ljude širom svijeta.

Akileja Bajmatova
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Desetak nas mladih proučavalo je Bibliju 
zajedno. Nakon što se nekoliko godina nismo 
vidjeli, dogovorili smo sastanak u Sacramentu 

u Kaliforniji. Namjeravali smo se sastati negdje u 
blizini sela mojega djeda i bake. 

Samo jedna djevojka iz našeg društva više nije dolazila 
u adventističku crkvu, ali smo je unatoč tome pozvali 
da nam se pridruži. Martha je pristala i mi smo se 
tome jako obradovali.

Prve večeri našeg sastanka bilo je dosta kasno. Noć je 
bila jedna od onih prelijepih toplih kalifornijskih noći.

Privlačniji 
od Isusa?

Paul Volk

Martha je rekla:

“Ja ću se još malo prošetati; tako je lijepa mjesečina.”

To je za mene bila prilika pa sam je upitao:

“Smijem li te pratiti?”

Kad smo izlazili kroz vrata, okrenuo sam se i onima 
koji su ostali dao znak da se mole.
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Krenuli smo u šetnju. Martha mi je pričala:

“Moj prijatelj je predivan čovjek. Voljela bih 
da ga upoznaš. On vodi 400 studenata. Mnoge 
djevojke bi rado izašle s njim. Ali on je odlučio da 
živi sa mnom.”

Rekao sam: “To mora biti privlačnije od Isusa 
Krista.”

“Kako to misliš?”

“Zato što si zbog njega napustila Isusa. On 
vjerojatno mora biti nešto posebno.”

Na to je odgovorila:

“Imaš pravo, Paul! Ne idem više u crkvu; više ne 
čitam Bibliju. Ali ja volim tog čovjeka. I — ja ga 
neću napustiti.”

Uživali smo u mjesečinom obasjanoj noći i 
razgovarali o svemu i svačemu. Iznenada smo 
začuli pasji lavež. Prema lajanju se dalo zaključiti 
da je životinja koja juri prema nama povelika. Pri 
mjesečevoj svjetlosti mogli smo vidjeti njegove 
zube i ja sam znao na koga će se prvo okomiti. 
Martha se sakrila iza mene. Pas se sve više 
približavao i ja nisam znao što da radim.

Onda sam unutarnjim nadahnućem povikao:

“U ime Gospodina Isusa Krista, vrati se!”

Pas je naglo stao, okrenuo se, i najvećom 
brzinom odjurio na imanje s kojeg je došao. 

Martha je provirila iza mene, pogledala za psom, 
a onda pogledala u mene i rekla:

“Tako nešto nisam još nikad doživjela!”

Odgovorio sam joj:

“Tako nešto ni ja još nikad nisam učinio! Martha, 
zašto je Bog učinio ovo čudo?”

Razmišljala je trenutak. Zatim je rekla:

“Znam zašto. Ja sam od kuće pobjegla isto kao 
ovaj pas. Moram se okrenuti i vratiti kući.”

Na tom prašnjavom putu spustili smo se na 
koljena i Martha je ponovno predala svoj život 
Isusu.

Poslije ovog vikenda vratila se i obavijestila 
svojeg prijatelja:

“Žao mi je, ali moraš se odseliti iz mojeg stana. 
Imam novog Prijatelja — On se zove Isus.”


