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eki mladić je bio postavljen za direktora banke u
osjetljivoj dobi od trideset dvije godine. Ovo je
unapređenje bilo daleko gore od onoga što je ikada
mogao sanjati, i vrlo zastrašujuće, pa je otišao starom

predsjedatelju odbora da ga pita za savjet kako postati
dobrim direktorom banke. 

“Što je najvažnija stvar koju trebam učiniti kao novi direktor?”
upitao je starog kolegu.

“Donosi ispravne odluke”, ovaj mu je kratko odgovorio.

Mladić je razmišljao o tome nekoliko trenutaka i rekao: “Puno vam hvala; to je bilo vrlo
korisno. Ali možete li biti malo određeniji? Kako donositi ispravne odluke?”

Mudri starac je odgovorio: “Važno je iskustvo.”

Razljućen, mladi je direktor rekao: “Ali, gospodine, zato sam ovdje. Ja nemam iskustvo
koje mi je potrebno da donosim ispravne odluke. Kako mogu steći iskustvo?”

“Pogrešnim odlukama”, bio je starčev odgovor.

N

ISPRAVNE ODLUKE

PRIMJENA
Duhovna zrelost ne dolazi lako. Ona se uglavnom stječe
činjenjem brojnih pogrešaka. Nemojte se previše obeshrabriti
ako sada ne možete živjeti savršenim kršćanskim životom. Zato
je tu predaja. Ako ste predani, iako uvijek iznova padate, ipak
ustrajavate i nastavljate učiti iz svojih pogrešaka. Ne okrećite se
od Isusa; On se nikada ne okreće od vas.

Prevela: Tünde Torma
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16. ožujka 2013. obilježen je Svjetski dan mladih.
Tog dana mladi adventisti diljem svijeta ujedinili su se
u Kristovom duhu te na različite načine pokazali da su
Njegovi sljedbenici – kršćani, te da je propovijedanje
Evanđelja na praktičan način sastavni dio njihovog
života.

U ovome broju Odjeka vidjet ćemo različite aktivnosti
mladih u Jadranskoj uniji konferencija, koji kao aktivni

sudionici svojih crkava služe na korist
društvu i svojim bližnjima. Neka

nas ovi mladi ohrabre i
potaknu na svakodnevno
koračanje s Kristom i na
propo-
vijedanje

Evanđelja
cijelome

svijetu.
Prenesimo

Kristovu poruku ljudima oko sebe
radujući se Njegovom dolasku.
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SVJETSKI DAN MLADIH
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SVJETSKI DAN 
MLADIH DARUVAR

ođa mladih Kršćanske adventističke crkve, Gilbert Cangy, odredio je subotu 16.
ožujka 2013. kao Svjetski dan mladih. I mi mladi iz Daruvara željeli smo postati
Isusove ruke i noge pa smo mislili globalno, a djelovali lokalno. Uz Božju pomoć

osmislili smo projekt služenja u našoj mjesnoj zajednici. Budući da su ljudi ovog vremena
vrlo zabrinuti i opterećeni strahom za opstanak i osiguranje normalnog života vlastitoj
obitelji, odlučili smo im pružiti riječi utjehe iz Božje riječi. Napuhali smo stotinjak balona i na
njih pričvrstili kartice s odabranim tekstovima koji pružaju utjehu. Iskoračili smo iz crkvene
zgrade i balone sa smiješkom dijelili osobama zabrinutog lica, na glavnom trgu našega
grada. Pokazujući ljubaznost, suosjećanje i prijateljstvo, željeli smo da svatko zna da ga Bog
ljubi.

v
--Valentina Šidak-Rohlik --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH MARIBOR

subotu 16. ožujka, mladi iz mjesne crkve Maribor 1, u povodu Svjetskog dana
mladih koji je organiziralo vodstvo Odjela za mlade pri Generalnoj konferenciji
Kršćanske adventističke crkve, u središtu grada pripremili su poseban program.

Dijelili su balone na kojima je bio natpis iz Evanđelja po Luki: “Kako želite da vama čine ljudi,
tako činite i vi njima.” (Luka 6,31)

Tom su prigodom postavili i štand na kojem su dijelili Nove zavjete i literaturu o zdravlju.
Posjetitelji su se uz razgovor za štandom mogli zasladiti i kolačima koje su pripremili mladi.
Radi veće prepoznatljivosti, sudionici programa su obukli majice s natpisom “Isus voli
Maribor”. Projekt im se, prema njihovim riječima, toliko svidio da su odlučili “akciju”
ponavljati jednom mjesečno.

u
-- Teja Fistravec --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH LJUBLJANA

sklopu Svjetskog dana mladih koji je bio u subotu 16. ožujka, mladi adventistički
vjernici u Ljubljani odlučili su učvrstiti vlastitu vjeru i uljepšati dan sugrađanima.
Djelima ljubavi pokušali su prolaznicima dan učiniti posebnim i po uzoru na Isusa

širiti Evanđelje. Pridružili su im se i mladi iz nekih drugih crkava zapadne regije kao i iz
Kranja, Kopra i Jesenica.

Nakon završetka bogoslužja bogatog pjesmama i molitvom i poticajne duhovne misli
pastora Marka Močnika, uputili su se u središte grada. Prolaznici su ih lako prepoznali po
plavim majicama na kojima je pisalo Face 2 Face, pa su osim već spomenutih ciljeva željeli
potaknuti i komunikaciju “oči u oči” - bez sve popularnijih društvenih mreža kao što su
Facebook i Twitter. Dijelili so kolačiće ljubaznosti uz koje je bio poticajni biblijski redak, i
“besplatne” zagrljaje. Odaziv prolaznika bio je upravo nevjerojatan i teško je zamisliti što
može učiniti jedan običan zagrljaj. Malo tko je ostao ravnodušan i nerijetko su potekle i suze.
Budući da glazba spaja ljude, mladima se pridružio i studentski gospel acapella zbor Bee
Geesus koji je pod Prešernovim spomenikom zapjevao nekoliko svojih najpoznatijih pjesama
kojima su bili oduševljeni i brojni turisti koji su te subote posjetili Ljubljanu.

Nakon prijepodnevnog dijela akcije mladi su otišli na zajednički ručak, a zatim u Tivoli gdje
su nastavili s aktivnostima. Prijepodnevnim aktivnostima dodali su i kreativne radionice i
dijeljenje balona punjenih helijem s tekstom kojima su također poticali prolaznike da djelo
ljubaznosti proslijede dalje i na taj način i oni nekome uljepšaju dan. Postavili su i bazenčić
pun šarenih loptica u koji su prolaznici mogli sjesti i pomoću zabavnih i zanimljivih pitanja
pročavrljati i tako graditi prijateljstvo. Prolaznici su bili oduševljeni, kao i mladi koji su
sudjelovali u akciji.

Sudionici ovoga posebnog programa okupili su se navečer u crkvenim prostorijama i uz
palačinke nastavili druženje na kojem se većina razgovora vodila oko aktivnosti toga dana i
želje da to što prije ponove.

u
-- Lučka Godina --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH KORČA

i smo aktivnost mladih nazvali “Dobri Samarijanac”. Nakon što smo u subotu
sve isplanirali, sljedećeg dana krenuli smo u akciju. Bog je bio s nama i dao nam
sunčano vrijeme, za razliku od subote kada je sniježilo. Aktivnost smo započeli

molitvom da Bog bude s nama mladima dok ćemo odlaziti k našim sugrađanima. Podijelili
smo se u tri skupine i usredotočili se na zdravstveno evanđelje. Jedna je skupina otišla u
bolnicu, razgovarala s bolesnicima i ohrabrivala ih. Druge dvije skupine otišle su u parkove
gdje se obično mogu naći stariji ljudi. Besplatno smo im mjerili krvni tlak i dali nekoliko
zdravstvenih savjeta. Također smo dijelili po jednu jabuku i knjigu pisca Alejandra Bullona
Znakovi nade. Jabukom smo podsjećali ljude na engleski slogan da nas “jedna jabuka
dnevno čuva od liječnika”, dok se u knjizi nalazila evanđeoska poruka. 

Naši mladi bili su vrlo ohrabreni i duhovno osvježeni nakon ovih aktivnosti.

m
-- Trifjol Ngjela --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH ALI DEMI

ladi crkve Ali Demi u Tirani pridružili su se obilježavanju Svjetskog dana mladih
mladim adventistima širom svijeta. Odlučili su posjetiti starački dom koji je
smješten blizu crkve, a također i romsku zajednicu u gradu Fushe Kruje. Isplanirali

su svaki detalj programa i bili su vrlo uzbuđeni zbog onoga što će se dogoditi. Uz pomoć jednog
našeg prijatelja imali smo mogućnost prevesti i urediti himnu Svjetskog dana mladih “Bog zove” i
naši mladi su je puno vježbali kako bi je otpjevali na albanskom jeziku. 

U subotu ujutro 16. ožujka mladi su se okupili u crkvi i molili se kako bi primili Božje blagoslove za
dan koji je pred njima. U staračkom domu koji su posjetili bila je skupina studenata s
medicinskog fakulteta. Naši mladi izveli su program s kršćanskim pjesmama na albanskom, čitali
su iz Biblije i na kraju završili program molitvom za sve njih. Poslije su sa starim osobama
razgovarali o različitim temama. Kupili su i veliku tortu od svojih ušteđevina. Jedan štićenik doma
rekao je: “Hvala vam za tortu, ali vaša prisutnost je bila najbolji desert koji smo danas dobili.”
Mladi su također posjetili i sobe starih osoba koje zbog bolesti nisu mogle biti prisutne na ovom
programu. Zadovoljstvo starih ljudi nije se moglo opisati riječima, ali njihove su oči odražavale
radost i sreću. Mladi su podijelili kršćansku literaturu ovim starim ljudima, a i studentima s
medicinskog fakulteta. Neke studente je zanimalo tko su adventisti, što vjeruju i postavljali su
različita pitanja o knjizi Znakovi nade. Naši su mladi oduševljeno govorili o tome što znači biti
adventist i o nadi koju imamo u Isusov dolazak. Štićenici doma zahvalili su našim mladima za
zadovoljstvo koje su im pružili i zatražili da im ponovno dođu i posjete ih.

Tijekom programa napravili smo nekoliko fotografija i videosnimaka i dio tog video-materijala
istoga je dana poslan na Hope Channel. 

U subotu poslijepodne otišli smo u grad Fushe Kruje gdje postoji mala skupina adventista. Tamo
smo pozvali skupinu romskih majki i njihove djece. Mladi su otpjevali nekoliko pjesama, a nakon
programa bio je organiziran domjenak kao i podjela paketa za njih. 

Poslije smo se vratili u Tiranu i završili ovu aktivnost molitvom i zahvalnošću Bogu za priliku koju
nam je dao da smo mogli upriličiti tako divan događaj; da smo imali mogućnost biti Isusove ruke
i noge, “živa poslanica”. Skupina mladih iz naše crkve poslala je predivnu poruku svim mladima
širom svijeta, svojim sestrama i braći u Isusu Kristu: “I sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje
mladosti prije nego dođu zli dani i prispiju godine kad ćeš reći: ‘Ne mile mi se.’” (Propovjednik
12,1)

m
-- Aldo Ziko --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH BISTRANSKI NOVAKI

ladi iz crkve Bistranski Novaki napisali su posebno pismo poziva vjernicima i
mladima koji su nekad dolazili u crkvu, a posljednjih godina više ne dolaze.

U tom pismu koje je bilo napisano u prijateljskom, osjećajnom i duhovnom tonu, ove osobe
pozvane su na posebno bogoslužje koje je bilo priređeno 16. ožujka na Svjetski dan mladih.
To je bio način na koji su mladi crkve u Bistranskim Novakima željeli učiniti nešto posebno
toga dana.

Više osoba odazvalo se ovom pozivu i prisustvovalo vrlo lijepom i bogato priređenom
bogoslužju u kojem su na poseban način sudjelovala djeca. Gost govornik bio je pastor Leo
Espana, predsjednik Albanske misije, koji je duhovnom porukom oduševio sve nazočne.
Boravak i druženje s osobama koje su neko vrijeme izbivale iz crkve završili su zajedničkim
ručkom i odlukom da svi zajedno nastave dolaziti u crkvu.

m
-- Zlatko Đurin --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH DURRES

rkva u gradu Durresu također se pridružila Svjetskom danu mladih. Naši mladi, iako ih
je bilo malo, osjetili su radost pridruživanja velikoj adventističkoj obitelji širom svijeta u
ovom posebnom danu sudjelujući u aktivnostima za dobrobit društva.

Unaprijed je bio dogovoren posjet jednom od dva sirotišta u našemu gradu. Ravnateljica ove
ustanove uljudno nam je dala dozvolu da održimo svoju aktivnost u subotu 16. ožujka upozorivši
nas da ne smijemo fotografirati za vrijeme aktivnosti zbog internih pravila ustanove.

Mladi iz crkve u Elbasanu posjetili su mlade u crkvi u Durresu i održali zajedničko bogoslužje
tijekom ove posebne subote. Propovijedao je pastor Gentian. Poslije su se prisutni vjernici okupili
na zajednički ručak u čemu su svi radosno sudjelovali. Zatim je skupina iz crkve u Durresu
posjetila sirotište kako je bilo planirano.

Skupinu su radosno dočekala djeca koja su s radošću primala darove koji su unaprijed bili
pripremljeni; naši su mladi imali priliku družiti se sa svakim djetetom. Pripremili su posebne
aktivnosti za siročad kao što su pjesme i društvene igre, a najljepši trenutak je došao kada su naši
mladi pričali biblijske priče djeci o Isusovoj ljubavi. Djeca su bila stara između šest mjeseci i
dvanaest godina.

Ova aktivnost ostavila je dubok dojam na srca djece kao i na sve mlade koji su sudjelovali u
programu. Naši su mladi zahvalili Bogu za priliku što su mogli posvetiti svoje vrijeme i talente
djeci kojima nedostaje skrb i ljubav njihovih bioloških roditelja. 

Nema sumnje da su potrebe s kojima se ova djeca suočavaju velike i zato su mladi iz crkve u
Durresu odlučili nastaviti ovu inicijativu i ponovno posjetiti djecu u ovom sirotištu. Na odlasku su
se pomolili za ove najmanje.

Članovi crkve u Durresu organizirali su i darivanje krvi osobi koja povremeno treba primiti
transfuziju krvi. Vjernici su dosad već darivali krv, a spremni su podupirati ovu osobu koja je u
velikoj potrebi za rukama koje su spremne pomagati.

Mladi u Durresu zahvaljuju Bogu za priliku što su na ovaj način mogli doprinijeti obilježavanju
Svjetskog dana mladih širom svijeta.

c
-- Clarissa i Leo Espana --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH SPLIT / RIJEKA

sklopu Svjetskog dana mladih adventista, koji je obilježen 16. ožujka, mladi riječke
crkve odlučili su uz logističku pomoć Centra za socijalnu skrb Gada Rijeke pomoći
socijalno najugroženijim obiteljima. Novac koji smo prikupili bio je dovoljan da

kupimo osnovne potrepštine za tri obitelji koje smo posjetili tu subotu popodne i
razveselimo ih ne samo svojim darovima, već i prisutnošću. Ovakvi nas događaji potiču na
razmišljanje koliko uistinu slijedimo Onoga koji je za sebe rekao da nije došao da Mu služe,
već da On bude sluga. Naša je želja i molitva da nam služenje i pomaganje nakon ovog
događaja na svjetskoj razini postane svakodnevnica i da nam prijeđe u način života.

-- Marko Zeko --

ubota 16. ožujka ostat će u lijepom sjećanju vjernicima mjesne crkve u Splitu.
Prijepodne je bilo svečano jer se krstila Danira iz Šibenika. Budući da je taj dan bio
Svjetski dan mladih adventista, nekoliko mlađih (točnije pet) i jedna starija vjernica

odlučili su ga obilježiti dijeljenjem knjižice Evolucija i stvaranje po Splitu. Na rivi, autobusnoj i
željezničkoj postaji, po lijepom i sunčanom vremenu, pomalo vjetrovitom, oko 150
prolaznika uzelo je ovu malu ali vrijednu knjižicu. Tog subotnjeg poslijepodneva mladi iz
Splita doista su bili uzor svojim sugrađanima i pokazali riječju i bedžom, a i djelom da vole
Isusa! 

s
-- Kristijan Mojzeš --

u
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SVJETSKI DAN 
MLADIH ZAGREB

subotu 16. ožujka mladež Adventističke crkve diljem svijeta obilježila je Svjetski dan
mladih na inicijativu Odjela mladih Generalne konferencije. Mladi svih zagrebačkih
crkava odlučili su taj dan provesti u zajedničkim akcijama. 

Dan smo započeli zajedničkim bogoslužjem u prostorima mjesne crkve Centar. Pastor Slobodan
Bobo Marčeta svojom nas je ohrabrujućom duhovnom porukom potaknuo i pozvao da budemo
prijatelji i ruka pomoćnica svojim bližnjima. Po završetku bogoslužja svi su dobili bedž s porukom
“Budi uzor” te smo se, ovisno o odabranim aktivnostima, podijelili u skupine. 

Većina mladih podijelila se u dvije skupine te krenula u šetnju gradom dijeleći upisnice u Dopisnu
zdravstvenu školu. Matija Kovačević bio je koordinator skupine koja je krenula prema centru
grada, a Damir Jerak vodio je skupinu prema Maksimiru. Unutar tih dviju većih skupina mladi su
se podijelili na manje grupice i krenuli u šetnju različitim rutama kako bi pokrili što veći dio grada
i dosegli što više naših sugrađana. 

Nekolicina mladih u pratnji pastora Marčete otišla je u trgovački centar West Gate gdje je
prolaznicima također dijelila upisnice u Dopisnu zdravstvenu školu te na taj način pozivala ljude
da razmisle o svojem načinu života. 

Jedna skupina hrabro je odlučila darivati krv. Oko 25 mladih uputilo se u Zavod za transfuzijsku
medicinu. Nažalost, neki nisu mogli darivati krv, no bili su moralna potpora drugima i pozitivan
primjer dobrih namjera. 

Posebno smo zadovoljni uspjehom akcije upisa u Registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih
matičnih stanica koja je organizirana u dogovoru sa Zakladom Ane Rukavine. Djelatnici Zaklade
došli su u prostore Udruge “Više od života” gdje su svi sudionici Svjetskog dana mladih mogli dati
uzorak krvi za tipizaciju. Akcija je također bila otvorena za javnost pa se toga dana u Registar
upisalo 57 osoba. 

Po završetku aktivnosti ponovno smo se našli u prostorima mjesne crkve Centar gdje smo imali
poslijepodnevno bogoslužje te smo, uz razmjenu iskustava, Svjetski dan mladih priveli kraju. 

Zahvalni smo Bogu što nam je dao priliku da održimo akcije koje su na blagoslov našim
sugrađanima te za sva iskustva i zajedništvo koje smo osjetili tog dana. Naša je molitva da se
ovakve akcije organiziraju i ubuduće te da mala djela pažnje usmjere naše bližnje k Bogu.

u
-- Zagrebački Organizacijski odbor Svjetskog dana mladih --
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SVJETSKI DAN 
MLADIH MARUŠEVEC

ladi iz Maruševca također su se odazvali akciji “One in Compassion” i time se
pridružili adventističkoj mladeži diljem svijeta koja je Svjetski dan mladih željela
obilježiti na poseban način - služenjem drugima. Petnaestak mladih odlučilo je

sudjelovati u akciji, a prije polaska svatko se mogao opredijeliti na koji će način sudjelovati.
U planu smo imali dati krv u varaždinskoj bolnici, predati nešto svoje odjeće u Crveni križ,
besplatne zagrljaje, dijeliti hranu beskućnicima i dijeliti traktate “Glow”. 

U subotu ujutro svi smo se okupili na dogovorenoj lokaciji te u 9:30 krenuli u Varaždin. Kad
smo stigli, razdvojili smo se u skupine i svatko je izvršavao svoju ulogu. Dio ekipe “besplatnih
zagrljaja” na početku nije imao hrabrosti, ali, hvala Bogu, to se ubrzo promijenilo jer je Bog
pravovremeno slao ljude koji su nas ohrabrili kako bismo i mi mogli ohrabriti druge. Bilo je
lijepo vidjeti nepoznata, ali i nasmiješena lica koja dolaze po jedan zagrljaj. Čovjek dobije
osjećaj da smo svi svoji, da smo svi jedna velika obitelj. Obitelj koja je nažalost sve više
otuđena. Bili smo i na Gradskom groblju gdje smo dijelili traktate i razgovarali s ljudima. Bilo
je tu i suza. Veliko je iskustvo kada šireći kršćansku nadu potakneš nekoga na plač. Tada
postaneš svjestan da oko tebe postoje ljudi koji čeznu za utjehom. 

Iz Varaždina smo krenuli kući u 12:30. Vjerujem da je mladima ova akcija bila na blagoslov, a
što je još važnije, da su i oni bili blagoslov. Razmišljali smo da bi bilo dobro organizirati
ovakve akcije češće jer je to dobar način kako stupiti u kontakt s ljudima, ali i prilika kada
možemo poslužiti drugima te steći iskustvo i ohrabrenje. Nadamo se da ova ideja neće ostati
samo u mislima.

m
-- Josip Pavić --



i izvi�a�i imamo zlatno pravilo: “Sve što �elite da drugi vama �ine, �inite

i vi njima.”

�inimo li dobro samo iz sebi�nih pobuda ili ima nešto više u tome? Pa naravno

da ima – �inimo dobro jer volimo ljude...

Prije neki dan slu�ajno sam pogledao ulomak filma iz kojeg bih vam �elio

prenijeti dio razgovora:

A: “Stvarno si pomogla tim ljudima. U�inila si dobro djelo a da nisi tra�ila

ništa zauzvrat. I uza sve to, nisi ni novinare pozvala...”

B: “Da, tako je bilo…”

Što je poanta dobrog djela? Je li to samo dobro djelo ili pri�anje o tom djelu?

Neki, na�alost, ovakvu vrstu pri�anja nazivaju iskustvima, ali se bojim da ljudi

kojima je u�injeno to dobro djelo, pa i Bog, to vide kao hvalisanje.

Zamislite zlatno pravilo malo druk�ije: “Sve što �elite da drugi vama �ine i o

tome pri�aju drugima, tako i vi njima �inite...” Ja ne �elim ovakvu vrstu dobrih

djela. To me podsje�a na organizaciju koja napravi �ek veli�ine 2m x 1m i sazove

novinarsku konfereciju kod predaje tog �eka...

�initi dobro djelo je lanac koji je jako lijepo prikazan u spotu organizacije Life

Vest Inside. Netko kome je u�injeno dobro djelo treba ga širiti dalje drugim

ljudima. Njihov moto je ljubaznost. Nemoj samo �initi djela ljubaznosti, nego

tako �ivi!

Takvu ljubaznost sam ja do�ivio kad mi je prijatelj s posla u jednom danu

pomogao 14 sati postavljati rubnike za vrt. Bez njegove pomo�i ne znam bi li ove

godine bilo raj�ica u mojem vrtu! A sad se nadam da �u mo�i dijeliti s drugima

sve što �e izrasti kao višak i što ne�u mo�i pojesti...

Neka se i tvoj �ivot sastoji od �injenja dobrih djela zato što voliš ljude!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb
edded&v=nwAYpLVyeFU#!
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Iz “Evanđelja Crvenog čovjeka” 

ir nije bio nekakav pasivni pojam, odsutnost rata ili vremensko razdoblje između
ratova, prepoznat samo kao pastorak zakona - kao što je to na nesreću bio slučaj s
većinom zapadnih naroda, među kojima su zakoni mira u međunarodnim

razmjerima bili prepoznati od zakonodavaca kao propisi koji dolaze nakon ratnih zakona.

Za Irokeze, mir je bio zakon. Upotrebljavali su istu riječ za oba pojma. Mir (zakon) je bio
pravednost u akciji, praksa pravde među pojedincima i narodima. Ako bi ga ikad tumačili
kao mističnu, tajnovitu prisutnost, oni ga ne bi tražili u nekom zamišljenom povlačenju iz
svijeta, već u ljudskim institucijama, posebno u dobrim vlastima. Njihova Konfederacija, koju
su nazvali Veliki mir, za njih je bila svetinja. Vođe koji su upravljali Savezom bili su njihovi
svećenici.

U njihovim mislima mir je bio tako
neodvojiv od života da nisu imali
poseban izraz kojim bi ga nazvali. Činili
su ga ovi elementi: Zdravlje (zdravo
tijelo i zdrav um), Zakon (pravda koja bi
zadovoljavala svaki pojedini slučaj), i
Vlast (koja ulijeva povjerenje da će
pravda prevladati).

Mir je način života, a karakteriziraju ga
mudrost i dobrota. Njihov simbol za
takav Mir je bilo Drvo, a Drvo je imalo
korijene u zemlji. ...

Poput tornjeva crkava, Veliki Bijeli Bor
koji “probija nebo” i “dopire do sunca”
podiže misli Irokeza prema značenju
mira - Radosnoj vijesti za koju su
vjerovali da je Veliki Duh ... poslao
Deganawidahu [objavitelja Saveza] kako
bi im je dao.

Stablo je u načelu označavalo Zakon,
ujedno Ustav, koji je izražavao uvjete
njihova Saveza. No tu su i drugi važni
elementi u simbolu.

Grane su značile sklonište, zaštitu i
sigurnost koju ljudi nalaze u jedinstvu u
sjeni Zakona. 

Korijenje, koje se protezalo na četiri
četvrtine Zemlje, označavalo je nastavke
Zakona, Mira, grleći cijelo čovječanstvo.
Ostali narodi, koji još nisu članovi

Vladimir Janušić

MM
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Saveza, vidjet će korijene nakon što izrastu, i ako su ljudi dobre volje, poželjet će ih slijediti
do njihovog izvora i skloniti se s drugima pod Drvetom.

Orao koji vidi daleko, postavljen na samom vrhu Drveta, označava budnost. A orao na vrhu
stabla nadgleda korijenje koje se širi na sjever, jug, zapad i istok. Orao će otkriti ako se bilo
kakvo zlo približava vašem Savezu te će kliktati i dati upozorenje.

Orao ima svoju moć. On je podsjetnik da i najveće političko umijeće koje čovjek može
smisliti ne može očuvati mir ako ne postoje budni ljudi koji stoje uvijek na oprezu da ga
brane.

Deganawidah je iščupao Drvo, a ispod njega se pojavila špilja kroz koju teče rijeka, prolazeći
daleko izvan vidokruga prema nepoznatim područjima pod zemljom. U ovu rijeku je bacio
sve ratno oružje, ratne sjekire i koplja, rekavši da će osloboditi zemlju od tih izuma zlog uma. 

Zatim, zamijenivši Drvo, uspostavio je Veliki mir, čime je najavio da neprijateljstva više neće
biti između Pet naroda, već mir Ujedinjenog naroda.

Zanimljiva priča, zar ne? Indijanska legenda plemena Irokez o miru ono je čemu i mi kao
izviđači težimo i pozvani smo ga graditi. Priča nam govori o miru koji je za njih bio isto što i
zakon. I označava stanje u kojem će biti ako se sklone pod njegovu zaštitu. Što prikazuje
mir? Mir prikazuje veliko drvo koje svoje korijenje širi na sve četiri strane svijeta. Na koga nas
podsjeća Deganawidah? Na Krista. U ovoj priči je Deganawidah, možemo reći, predstavnik ili
glasonoša mira. Biblija nam kaže za Krista da je Knez mironosni. “Jer dijete nam se rodilo, sina
dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez
mironosni.” (Izaija 9,5) Dakle, možemo reći da imamo Krista koji zamjenjuje sve drugo i daje
sebe kako bismo mi imali mir s Bogom. I svima daje mir koji mi kako izviđači trebamo širiti i
drugima, jer Isus kaže: ‘’Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem
kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce!’’ (Ivan 14,27)
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d 5. do 7. travnja 2013. godine održana je Šumska škola u susjednoj nam državi Srbiji, u
gradiću Zlatiboru. Naši prijatelji izviđači iz Srbije pozvali su nas, izviđače iz Hrvatske i
Slovenije, da sudjelujemo u njihovoj Šumskoj školi kao gosti, na što smo se mi rado

odazvali. 
Na put smo krenuli kao skupina od osam predstavnika izviđačkih društava iz Slovenije i

Hrvatske. Uz nas tamo su bili domaćini – izviđači iz Srbije i Makedonije. Gost Šumske škole bio je
vođa danskih izviđača Peter Bo; on nas je učio nove vještine, ali i pokazivao načine kako da i mi,
kao vođe, učimo druge izviđačkim vještinama. Prvi dan učili smo o vatri; kako je zapaliti, održavati
i kako pripremiti hranu na njoj. Pa smo naučili pripremati jaja, tost, desert od banane s
čokoladom i slična “izviđačka” jela. Također smo učili kako dobiti vodu iz stabla breze i neke nove
čvorove. 

Sljedeći dan bila je subota. Ujutro smo slavili Boga na bogoslužju uživajući u pjesmi i
zajedništvu. A tijekom dana također smo imali niz aktivnosti. Učili smo izrađivati predmete od
drveta kao što su vrata kampa, stol i klupe, ležaljke i sl. Odmah smo isprobali naučeno
pravljenjem maketa od štapića. Podijelili smo se u timove i svaki je imao zadatak da sagradi most
koji će spajati dva stola. Morali smo upotrijebiti maštu jer je cilj bio da most od tankih drvenih
štapića izdrži što veću težinu. Svaki tim je osmislio svoj most i zatim je slijedilo testiranje. Za svaki
most bila je zakačena kanta u koju se lijevala voda. Most pobjedničke ekipe izdržao je 6,5 l vode.
Potaknuli smo natjecateljski duh, ali i naučili nešto novo i zanimljivo. 

Za ovom zanimljivom aktivnošću slijedila je još jedna. Pravili smo rane. I nama je na početku
zvučalo neobično, ali smo shvatili o čemu se radi. Vježbali smo postupke prve pomoći u što
stvarnijim situacijama. Nismo pravili prave rane na sebi, već smo ih crtali i šminkali. Na kožu smo
zalijepili vosak koji je izgledao kao naša koža i zatim smo na njemu udubili oblik rane, a u
udubinu smo stavili umjetnu krv. Svatko je napravio neku ranu. Bilo je jako zanimljivo i kreativno. 

Peter Bo nam je zatim ispričao kako su oni ovo koristili na orijentacijskim trčanjima. Na putu
su ostavili čovjeka kojemu su napravili takve umjetne rane, a on je glumio da je ozlijeđen. Svaka
ekipa je morala pravilno reagirati u toj situaciji i upotrijebiti svoje znanje prve pomoći bez
pravljenja panike. Tako je svatko mogao provjeriti svoju reakciju u situaciji koja na prvi pogled
izgleda životna i stvarna. Za svakoga je izviđača važno ne samo da nauči teoriju za neko
natjecanje, već da zna primijeniti svoje znanje u životu i tako pokaže da voli i brine se za bližnje i
prirodu. 

Nakon kratke pouke iz orijentacije, pala je noć i došlo je vrijeme za glavni zadatak toga dana –
noćno orijentacijsko trčanje. Podijelili smo se u ekipe, dobili jednu kartu, jedan kompas i jednu
baterijsku svjetiljku. Prvi zadatak bio je pronaći na karti točke na kojima se nalaze zadaci, a zatim
smo krenuli. Vani je lagano padala kiša, a naš prvi zadatak bio je zapaliti vatru. Usprkos kiši i
vjetru, prvi zadatak smo riješili vrlo uspješno. Na ostalim smo postajama također trebali
primijeniti znanje koje smo stekli u ta dva dana. Tu je bilo vezanja čvorova, čitanja skrivene
poruke svijećom i sl. A najveći zadatak bio je u šumi. Negdje u šumi je stajao čovjek s baterijskom
svjetiljkom, a sjeverno, južno, istočno i zapadno od njega bile su postavljene kutije u koje smo mi
morali staviti određene poruke. Ali glavni problem je bio što nas čovjek sa svjetiljkom nije smio
osvijetliti; u tom slučaju, onaj koga osvijetli ispada iz igre. Tu je bio potreban timski rad i
snalažljivost. Bilo je trčanja, šuljanja, skakanja u blato i sličnih pothvata, ali iako smo se vratili
skroz blatni i mokri, svima nam je bilo vrlo zanimljivo i zabavno. Te večeri su svi očekivali da ćemo
tako umorni brzo zaspati, ali nismo mogli izdržati da ne iskoristimo dragocjeno vrijeme za
produbljivanje starih, ali i novostečenih prijateljstava, što je jedan od najvažnijih čimbenika
svakog sastanka izviđača, bio to izlet, kampiranje ili kantonovanje. Idući dan smo naučili još neke
nove vještine i aktivnosti, no uskoro je bilo vrijeme za rastanak. 

Vratili smo se kući puni znanja, novih ideja i oduševljenja za rad, ali i oplemenjeni novim
prijateljstvima i lijepim uspomenama.

Dorothea Relić

ŠUMSKA ŠKOLA NA ZLATIBORU

OO
ŠUMSKA ŠKOLA NA ZLATIBORU
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Ekipno natjecanje u kojem postoji više zadataka po dijelovima. Zahtijeva dobru
povezanost među igračima.

Uzrast: Od deset godina

Vrijeme trajanja: Više od sat vremena

Igra�i: Petnaest ili više

Materijal: Ovisi o zadacima

L Igrači pripreme stazu na kojoj 
označe nadzorne točke kroz koje 
moraju proći sve ekipe 
koje sudjeluju u igri.

L Na početku igre i nakon što 
uspješno prođe jednu nadzornu 
točku, ekipa dobiva tajnu obavijest 
o tome gdje se nalazi sljedeća 
točka.

L Na svakoj točki stoji osoba koja je zadužena da objasni o kojem se zadatku radi i da 
daje upute kako doći do sljedeće nadzorne točke.

L Zadaci mogu biti vježbe spretnosti, traženja, usklađenosti pokreta... Najuobičajeniji su: 
uspjeti nasmijati nadzornika, stajati na tri noge i jednoj ruci, pronaći neki mali skriveni 
predmet, ispričati vic. Postoji nebrojeno mnogo igara te još toliko njih koje sudionici 
sami mogu izmisliti.

L Tajne poruke pomoću kojih treba otkriti gdje se nalazi sljedeća nadzorna točka mogu 
biti poput: “Radi noću kako bi mogao jesti ujutro” (“pekara”), ili poruke u kojima brojke 
zamijene slova: “13d13t9 n1 s9osk13 t23g” (“Idite na seoski trg.”).

L Kad je sve spremno za igru, određen put, nadzorne točke, poruke i zadaci, jedan igrač 
stane na svaku nadzornu točku, a igrači se podijele u skupine od četiri ili pet igrača.

L Ekipe počinju igru desetak minuta nakon prethodne skupine, da se ne nađu u isto 
vrijeme na istoj nadzornoj točki. Pobjednička je ekipa ona koja u najkraćem vremenu 
prijeđe čitav put.

GYMKHANAGYMKHANA

IZVIĐAČKA IGRA
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IZVIĐAČKA VJEŠTINA

BRI�AN PRIJATELJBRI�AN PRIJATELJ
Četvrti razred
1. Objasni kako možeš biti brižan prijatelj. Pronađi, pročitaj i 

upamti 1. Petrova 5,7.
2. Razgovaraj s jednom osobom i pitaj sljedeća pitanja:

a) dan i mjesec njenog rođenja;
b) koje su njene omiljene životinje;
c) koje su joj dvije boje najdraže;
d) tri omiljena jela;
e) četiri stvari koje su joj važne;
f) zamoli novog prijatelja/icu da ti ispriča nešto o svom posljednjem putovanju.

3. Posjeti portira/irku i ponesi mu/joj nešto. Koristi gore navedena pitanja kao osnovu za 
razgovor.

4. Ispričaj jednoj od osoba gore kako te Isus voli i da voli također i njih.
5. Pokaži brižno ponašanje prema svojim roditeljima tako što ćeš:

a) pomoći u održavanju urednosti svoje sobe,
b) pomoći u kuhinji u pripremi ili pospremanju,
c) obavljati dodatne zadatke bez da ti netko kaže.

6. Ispričaj nešto posebno što si učinio za nekoga.

Pomo�:
1. Razgovarajte o načinima na koje djeca mogu 

pokazati brižnost, primjerice pomaganjem 
starijima, ljubaznošću prema djeci s kojom se 
igraju ili braći i sestrama; odnošenjem čaše 
vode ili cvijeća nekomu tko je bolestan; 
dijeljenjem knjige ili igre. Napravite popis za 
djecu o načinima kako biti ljubazan i brižan 
kod kuće, u školi, crkvi, parku... Naučite i 
razgovarajte o stihu u 1. Petrovoj 5,7.

2. Naučite djecu da upišu rođendan kako bi 
mogli odnijeti ili poslati čestitku ili cvijeće i 
iznenaditi svog novog prijatelja/icu. Pitanja su 
osmišljena tako da ohrabre i potaknu djecu da 
posjete svoje nove prijatelje.

3. Ohrabrite djecu da posjete osobu s 
invaliditetom i da joj nešto ponesu. Neka koriste pitanja iz točke 2 kao osnovu za 
razgovor. Prijedlozi: košarica proljetnog cvijeća, slika koju su sami nacrtali i obojali, 
predmeti od papira koje su izradili...

4. Razgovarajte s djecom o njihovim osjećajima prema Bogu i o tome kako mogu drugima 
pokazati Njegovu ljubav.

5. Potičite djecu da priređuju lijepa iznenađenja i pronalaze načine da budu korisni kod 
kuće bez da ste ih nešto posebno zamolili.

6. Kao grupa, obitelj ili sami isplanirajte i učinite nešto korisno za nekoga posebnog.

Uživajte dok to radite i promatrajte reakciju nakon učinjenog.
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rezervirano za poeziju

Mo�eš usporediti �ovjeka s �ovjekom,
Uo�iti sli�nosti i razlu�iti razliku.

Karakter s karakterom, manu s vrlinom.
Mudrost s glupoš�u, pli�ak s dubinom. 

Mo�eš usporediti, na primjer, jutro s jutrom,
Oluju s vjetrom, ili jesen s ljetom.

Mo�eš usporediti �ivot sa �ivotom,
Zdravlje s boleš�u, dostojanstvo sa sramotom.

Mo�eš usporediti godinu s godinom,
Sjetvu sa �etvom, pobjedu s porazom.

Mo�eš usporediti nebeska sazvije��a s ljepotom lica,
Kraljevsku gozbu sa šakom krumpirovih klica.

Mo�eš usporediti vru�inu Sahare s tibetanskim zrakom,
Podnevnu svjetlost s dubokim... morem.

Mo�eš usporediti reflekse ma�ke sa sporoš�u pu�a,
Zadah smrti s mirisom ru�a.

Al’ s ljubavlju Kristovom usporedbe nema,
Ne postoji ništa niti pribli�no isto.

Ne, nema sli�nosti s raspetim Kristom,
Sa slavom vje�nosti, sa zaklanim Bogom.

Sli�nosti nema, i usporedbe nema
S �e�njom te ljubavi, darom te milosti.

Sa snagom tog oprosta, s ljepotom svetosti,
Ne, nema sli�nosti!

S Njegovim dodirom,
S Njegovim pozivom,

S Njegovom silom,
S Njegovom pobjedom.

S Njegovim pogledom i Njegovim mukama,
S Njegovim osmijehom i Njegovim rukama.

Ne, nema sli�nosti s raspetom ljubavi.
Pred njom smo svi ništavni, pred njom smo svi gubavi.

[ 24 ] Odjek | 120 | ožujak - travanj 2013.

Josip Salajster

BEZ USPOREDBE!
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Mogu se prijaviti adventistički 
mladi koji imaju 

najmanje 18 godina 
(najkasnije do 1. rujna 2013.)

Ne propustite uključiti se u ovo nezaboravno 
duhovno iskustvo! Vaš doprinos je od 

neprocjenjive važnosti!

Više informacija na: 
dalmacijaufokusu@gmail.com 

Prijave

DALMACIJA U FOKUSU

Iskoristite priliku! 
Udružite se s drugim mladima i 

doživite duhovnu avanturu života! 

Jedna godina za Isusa je misijski projekt koji 
vam omogućuje da godinu dana budete posebno 
aktivni za Isusa i provedete nezaboravno vrijeme u 
srcu Dalmacije. Kroz ovaj program mladi uče kako 
voljeti Boga i bližnje te kako Isusa približiti ljudima u 
suvremenom društvu. Kroz njega dajete svoj 
doprinos širenju Radosne vijesti u Dalmaciji.

Iskusit ćete sljedeće:

s
v
s
d

“JEDNA GODINA ZA ISUSA”

Istinsko zajedništvo 
sa članovima tima

Zajednička služba
lokalnoj zajednici 

Duhovni i osobni rast

Obuka i trening

Hrana i smještaj
Svaki mjesec članovi tima 
dobivaju mali džeparac. Svi 
troškovi smještaja, hrane i 
lokalnog putovanja su pokriveni. 
Smještaj je osiguran u 
novouređenim prostorijama 
crkvene zgrade u Splitu.

Organizator: Jadranska unija konferencija – Odjel misionstva i Odjel mladih
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d 12. do 14. travnja 2013. održan je prvi u nizu od tri proljetna sabora za mlade u
Hrvatskoj. Ovaj sabor održan je u Novoj Gradiški i pokrivao je Slavoniju i Baranju, ali je
bilo i gostiju iz Bosne, Pule, Maruševca i drugih dijelova Hrvatske. Svi dečki-gosti sabora

bili su smješteni u crkvi u vrećama za spavanje, a sve djevojke-gošće bile su smještene po
kućama domaćina. 

Zajedništvo na ovom saboru započelo je već u petak
bogoslužjem u 19.30 u crkvi u Novoj Gradiški. Najprije je sve
prisutne pozdravio Radoslav Bučko, domaćin sabora i
pastor crkve u Novoj Gradiški i poželio svima dobrodošlicu i
ugodan boravak na ovom vikend-druženju. Zatim je Dario
Kovačević, govornik sabora, nadahnuto govorio u petak kao
i na svim drugim bogoslužjima tijekom cijelog vikenda i
oduševio mlade da svim srcem slijede Boga i da se odluče
stati na Njegovu stranu.

Sabor u Novoj Gradiški

O
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U subotu je bogoslužje počelo u 10 sati, a nakon njega je bio poslužen obilan i ukusan
zajednički ručak u kojem su svi rado sudjelovali. Ugodno ozračje zajedništva nastavilo se i u
poslijepodnevnoj šetnji gradom. 

Zatim je uslijedilo poslijepodnevno bogoslužje s početkom u 16.30 gdje je Dario sve prisutne
ponovno oduševio propovijedi o Esteri. Nakon bogoslužja ponovno su se svi prisutni udružili
u zajedničkoj večeri i druženju, a navečer su svi skupa pratili emisiju “Do posljednjeg zbora” i
pružali potporu našoj skupini Agape. 

Na svim bogoslužjima, zajedničke pjesme pratio je orkestar koji se sastojao od raznih
instrumenata i puno darovitih glazbenika, a sve je bilo u slavonskom štihu, što je posebno
doprinijelo dobrom ozračju na ovom saboru. 
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Zajednički vikend nastavljen je i u nedjelju bogoslužjem u 9 sati na kojem nam je Dario
ponovno iznio duboku duhovnu poruku o Demi koji je napustio Pavla jer ga je svijet mamio.
Zatim su svi prisutni bili pozvani na izlet na Strmac, gdje su proveli nekoliko nezaboravnih
sati. Izlet na Strmac okrunio je ukusni grah koji su domaćini pripremili za sve prisutne.

Sve skupa, na ovome saboru bilo je prisutno oko dvije stotine i pedeset ljudi; sabor je zračio
pravim zajedništvom i dobrim duhom i vidjelo se da je puno uloženo u dobru organizaciju,
pogotovo što se domaćina tiče. 

Ovim putem još jednom želimo zahvaliti domaćinima što su svim prisutnima omogućili
ovako lijepo i ohrabrujuće vikend druženje, a posebno zahvaljujemo Bogu što je pružio
priliku da se Njegov narod okupi oko Njegove riječi i dobije novi poticaj i oduševljenje u
slijeđenju Njegovih stopa.

Vjerujemo da će biti još puno ovakvih prilika gdje ćemo se moći okupljati kao Božji narod ne
samo u druženju, već i u proučavanju Njegove riječi, a najviše nas raduje to što ćemo
jednoga dana imati pravi sabor na Nebu gdje nećemo biti ograničeni regijama, već ćemo
zauvijek biti svi zajedno s našim dragim Isusom.
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Nezadovoljna lica
este li primijetili koliko je nezadovoljnih lica u svijetu u kojem živimo i
krećemo se? Jeste li primijetili koliko tjeskobe i nemira, straha i pritisaka
ljudi pokušavaju nositi i progutati, sakriti i potisnuti? Možete li

procijeniti koliko je zapravo agresivna i destruktivna cijena navodne sreće
suvremenog čovjeka? Jeste li primijetili koliko smo uistinu hladni, sebični i
grabežljivi u toj svojoj grčevitoj borbi za egzistencijom i užitkom?
Primjećujete li koliko nezadovoljnih lica oko nas vodi žestoke bitke s
osjećajima krivnje i kompleksima manje vrijednosti? Jeste li primijetili koliko
je nesređenih i razorenih obiteljskih i svih drugih mogućih međuljudskih
odnosa? Toliko je praznih i nezadovoljnih ljudi koji glume da je sve u redu,
dok zapravo ozbiljno strahuju da će ih pritisci nepovratno slomiti. I mnogi u
konačnici tako i završavaju. Slomljeni i izgubljeni. Nezadovoljni su i bogati i
siromašni. I starci i oni mlađi i djeca. 

Odakle to nezadovoljstvo? Mora li baš tako biti? Postoji li uistinu kvalitetno
rješenje za ovu prazninu i očaj koji je zahvatio svijet, i u kojem sam i sam

-- Josip Salajster --

J

ISKUSITI NEŠTO BOLJE
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dugo vremena patio? Želim progovoriti isključivo na temelju vlastitog
iskustva, jer bi sve ostalo bilo samo još jedno isprazno teoretiziranje,
prodavanje magle. Moj duboki očaj i nezadovoljstvo trajali su sve dok nisam
dopustio Bogu da mi otkrije je li stvaran, je li živ, je li prisutan i je li uopće
zainteresiran za ono što mi se događa. To je bio ključni trenutak. I danas sa
sigurnošću vidim i znam da je Bog Isus Krist jedva čekao da se spustim s
prijestolja svoje oholosti i samodovoljnosti i da dopustim Njegovom Duhu i
Njegovoj svemoćnoj, nevidljivoj ruci da intervenira u mojem životu i da mi
pokaže svoju bezgraničnu ljubav i čežnju da me učini istinski sretnom i
zadovoljnom osobom. 

Otkad sam Isusu Kristu otvorio sva vrata i svaki kutak svojega srca i predao
Mu svoj život, On je uklonio moj očaj i nezadovoljstvo i dao mi jasan pogled
na stvarnost. Iako ne živim bez problema i briga koje opterećuju i druge
ljude, moje srce je ispunjeno i mirno, a On me ni u jednom trenutku nije
iznevjerio. Svi i sve nas može iznevjeriti, ali Isus Krist ne može. Svaka moja i
vaša navodna sigurnost i vrijednost u životu može nas gorko iznevjeriti. Bilo
da se radi o članovima obitelji, prijateljima, zdravlju ili materijalnoj sigurnosti,
sve nas može katastrofalno razočarati, ali Isusova ljubav ne može. 

Njegovo obećanje glasi: “Ja sam Put, Istina i Život, i makar se pokrenule
planine i potresli brijezi, moja se ljubav neće odmaknuti od tebe niti će se
pokolebati moj savez mira s tobom.” Jedino rješenje za naše nezadovoljno
lice i prazan život je Isus Krist. Njegova smrt na križu govori nam, vrišti, koliko
je spreman oprostiti svaki naš grijeh, ukloniti jednom zauvijek svu našu
krivnju i dati nam ispunjen život, nadu, budućnost, mir i utjehu. Jedino
rješenje za naš očaj i pritiske koji nas često dovode do granice
izbezumljenosti, nalazi se u osobnom iskustvu i zajedništvu s Bogom koji je
na križu pomirio svijet sa sobom. To je jedino rješenje i nema drugog. Osobno
duboko vjerujem da je On i sada pokraj tebe i poziva te da vjeruješ i da Ga
pustiš u svoj život i svoje srce. I da iskusiš nešto daleko, daleko bolje u životu.
Isus je živ, Isus je prisutan, Isus je predivan!
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d petka, 5., do nedjelje, 7. travnja 2013., u Rakovom Škocjanu održan je prvi duhovni vikend za
mladež Kršćanske adventističke crkve u Sloveniji. Bilo je tridesetak mladih koji su bili smješteni u
prostorima CŠOD doma Rak. Gosti vikenda bili su Leo Nils España Reyes, predsjednik Albanske

misije, Bobo S. Marčeta, voditelj Odjela za djecu i mladež pri Jadranskoj uniji konferencija i Zmago Godina,
predsjednik Kršćanske adventističke crkve u Sloveniji.

Za jutarnja i večernja duhovna razmišljanja pobrinuo se Leo Nils koji je mlade oduševio za produbljenje
odnosa s Bogom i potaknuo ih na osobni duhovni rast. Govorio im je također i o sigurnosti spasenja,
utjecaju koji na mlade ima njihova okolina i kako to sprečava ili potiče njihov duhovni rast.

Sudionici su sudjelovali i na radionicama
koje su vodili Bobo i Zmago. Prva je govorila
o značenju molitve, a druga o proučavanju
Svetoga pisma. Sve je bilo prožeto
proslavljanjem Boga zajedničkim
pjevanjem, izmjenom iskustava,
druženjem, produbljivanjem prijateljstava i
uživanjem u predivnoj prirodi.

Ovaj vikend bio je poseban i doista je
pomogao sudionicima u njihovom odnosu s
Bogom.

-- Estera Vidakovič --

DUHOVNI VIKEND ZA
MLADE U SLOVENIJI

O
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Mark A. Finley

Razumjeti 
Božju volju

este li se ikada suočili s važnom odlukom i pitali se kako možete razumjeti
Božju volju? Koja je razlika između ljudskog nagona da nešto učinite i
božanskog osvjedočenja što biste trebali učiniti? Je li moguće spoznati

razliku između naše vlastite volje u danoj situaciji i Božje volje? Ovo biblijsko
proučavanje otkrit će biblijska načela koja nam daju odgovore na ova pitanja.
Vidjet ćemo kako možemo razabrati Božji glas i razumjeti Njegov plan za svoj
život.

Čitajte o Isusovom iskustvu u Getsemaniju u Mateju 26,36-42 i
usporedite ovaj tekst s Ivanom 8,29. Koji je stav Isusa pripremio da
razumije Očevu volju?

Isus je bio voljan činiti Božju volju čak ako se ona protivila Njegovoj vlastitoj.
Spasitelj je bio odlučan u namjeri da ugodi Bogu u svim okolnostima.

Ako mi baš želimo ići svojim vlastitim putem, Bog će nam to dopustiti. Ali
nećemo iskusiti radost poznavanja Božje volje. Da bismo prepoznali Božju
volju, moramo biti voljni pokoriti svoje vlastito mišljenje i namjere Njegovima
kamo god nas vodi i raditi što god On traži od nas. 

Čitajte Ivan 14,26; 16,13; 2. Timoteju 3,16. Kako će nam dva božanska
vodiča pomoći u donošenju odluka?

Bog nas nije ostavio same u procesu donošenja odluke. Dao nam je
svjedočanstvo svojega Svetoga Duha i svjedočanstvo Njegove riječi. Dok
tražimo Božju volju sa željom da Mu ugodimo, vodit će nas Sveti Duh. Sveti Duh
nas često vodi u proučavanju Božje riječi – Biblije; On nas nikada ne vodi da
učinimo nešto što bi bilo suprotno Božjoj riječi. Iako nam Biblija možda ne
govori konkretno za našu određenu situaciju, ona nam pruža načela koja nam
pomažu u procesu donošenja odluke. Kada se suočimo s odlukom, Sveti Duh će
nam pomoći razabrati biblijska načela u odgovoru na naše molitve, što će
utjecati na našu odluku. 

J

1.

2.



Koja nam ohrabrujuća obećanja puna 
nade Bog daje u Jakovu 1,5 i 
1. Ivanovoj 5,14.15 u vezi s procesom 

donošenja odluke?

Kada želimo razumjeti Božju volju u molitvi, On će nam dati mudrost. 
U molitvi mi priznajemo svoju potpunu ovisnost o Bogu.

Kada nismo sigurni kojim nas putem Bog vodi, što On tada čini?
Čitajte Izreke 15,22; 23,12.

Bog nas često upućuje pobožnim kršćanskim prijateljima koji nam daju mudar
savjet. Ponekad nam je potrebna šira perspektiva i veća vizija koju nam može
dati blizak prijatelj, pastor, učitelj ili netko od povjerenja. 

U donošenju mudrih odluka trebamo promatrati kako Bog vodi i
vidjeti otvorena vrata Njegove providnosti. Čitajte Izreke 23,26 i
usporedite načelo koje tu nalazite s Pavlovim iskustvom u

propovijedanju Evanđelja u 2. Korinćanima 2,12-14. Kako je Pavao znao da
Bog želi da nastavi propovijedati?

Koja nam načela u Ivanu 12,35.36 pomažu da spoznamo Božju volju?
Koliko je važno pokoriti se Božjoj volji i hoditi u svjetlu koje nam On
daje kako bismo znali kamo nas vodi u budućnosti?

Vjernost u “hodanju u svjetlosti” koju nam Bog daje najbolji je način da
razumijemo Njegovu volju u budućnosti. Ako odbacujemo svjetlost koju nam
je On danas dao, možda ćemo postati zbunjeni u prepoznavanju Njegovih
putova i završiti u “tami”.

Dok predajemo svoj
život Bogu da radi s
njim što On želi kako
bismo Mu ugodili u
svemu – u molitvi,
proučavanju Njegove
riječi, traženju
pobožnog savjeta i
traženju otvorenih vrata
Njegove providnosti –
možemo biti sigurni da
će nas On voditi. On nas
neće ostaviti same u
donošenju odluke. Sveti
Duh će nam dati duboko
osvjedočenje i mi ćemo
znati koji smjer slijediti.
On nam je obećao da će
nas voditi i mi Mu možemo u potpunosti vjerovati (Psalam 32,8; Izaija 58,11). 

5.

6.

4.
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