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Prihvati svoje božansko nasljedstvo
Još uvijek se sjećam razgovora s mladićem čija me reakcija na spominjanje Boga
duboko potresla. Razgovarali smo općenito o životu, svakodnevnim vrijednostima, radostima
i teškoćama. Razgovor je jednostavno tekao, kao da smo iste proživjeli događaje, vodili iste
borbe i sudjelovali u istim veselim događajima. Nadopunjavali smo se. A onda smo počeli
razgovarati o Bogu. Tu smo zapeli. Čim sam spomenuo Boga, izraz njegova lica se
promijenio, ušutio je i vrlo se uozbiljio. I dok sam mu govorio o svome živom i dinamičnom
odnosu s Bogom, naglo me je prekinuo.
"Bog ne postoji!" ljutito mi je rekao, "ako i postoji, nije ga nimalo briga za mene!"
Nakon toga je šutio, zamišljen, a na licu mu se odražavao grč pomiješan s tugom i bijesom.
Šutio sam i ja, čekajući neko detaljnije pojašnjenje. Uspio je nakon nekog vremena samo
procijediti nekoliko riječi. "Možda Bog i voli sve one ljude koji nedjeljom odlaze u crkvu, ali
mene ne voli i nikada mi ništa nije dao." Srdito je prekinuo naš razgovor, energično ustao i
udaljio se bez pozdrava.
Ostao sam zbunjen i razočaran njegovom reakcijom, jer nije poznavao Boga niti je bio
voljan čuti o svemu onome što mu Bog nudi. Nije bio spreman prihvatiti sve one darove koje
mu je Bog namijenio. Imao je svoje mišljenje o Bogu i nije ga htio mijenjati. Nisam imao
prigodu upoznati ga s Bogom. Ostao je prikraćen za sve one darove i blagoslove koje je Bog
namijenio svima onima koji ga poznaju i prihvaćaju. Bilo mi ga je žao.
Znam da Bog ljubi svakog čovjeka i svima želi dati svoje najbolje. Biblija ističe: «Ta
on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće
sve darovati?» (Poslanica Rimljanima 8,32). Iako je Bog priredio baštinu za sve ljude, u njoj
mogu uživati samo oni koji su prihvatili Isusa Krista kao osobnoga spasitelja, oni koje vodi
Duh Sveti.
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet
bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: “Abba! Oče!” Sam Duh susvjedok je s
našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a
subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo
(Poslanica Rimljanima 8,14-17).
Baština koju je Bog namijenio svojoj djeci obuhvaća niz darova, a mi ćemo se
usredotočiti na nekoliko najvažnijih.
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Spasenje i dar vječnoga života
Najveći dar koji je Bog dao čovječanstvu jest njegov Sin Isus Krist. Biblija tvrdi: «Uistinu,
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne
propadne, nego da ima život vječni» (Evanđelje po Ivanu 3,16).
Zašto čovjek propada? Zbog grijeha. Razmišljanje i razgovor o grijehu nije popularna
tema. Ne volimo govoriti o grijehu, pa čak niti razmišljati o njemu. To nas čini defenzivnima
ili krivima, u najmanju ruku se osjećamo neugodno. Najčešće pokušavamo izbjeći te osjećaje
uspoređujući se s drugima. Mnogi kažu: «Nisam ništa gori od drugih ljudi koji redovito
odlaze u crkvu». Kad nas zbog grijeha zapeče savjest, pokušavamo učiniti nešto dobro
drugima kako bismo je smirili. Drugi se pak pridružuju onima koji pokušavaju promijeniti i
na novi način primijeniti Božje zakone. Oni ističu da je vrijeme Božjih zakona odavno isteklo
i da u njih nitko danas ne vjeruje niti ih drži.
Pa ipak, neovisno od toga koliko se ljudi bore protiv Božjih zakona i Njegove riječi,
Božja riječ i njegovi zakoni ostaju nepromijenjeni. Bog kaže da su svi ljudi grješnici. Naš
grijeh, koliko god on nama bio lagan, neznatan i trivijalan, Bogu je neprihvatljiv. Biblija
ističe: «Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu
našem» (Poslanica Rimljanima 6,23). Stoga svaki čovjek, jer je grješnik, zaslužuje duhovnu
smrt.
U svemu je tome dobra vijest da nas Bog toliko ljubi da je odlučio osobno platiti
cijenu za naš grijeh. On je platio cijenu i za tvoj grijeh. Otkupio te. Bog je pripremio zamjenu
za našu smrt kako bi naš grijeh bio oprošten, u potpunosti i zauvijek. Isus Krist, Božji Sin, «u
tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo» (1
Petrova poslanica 2,24). Božja riječ ističe: «Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava
Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu» (Poslanica
Rimljanima 3,23-24).
Isus Krist je umro na križu kako bi za svakog čovjeka (i za tebe) osigurao vječno
oproštenje i onda je treći dan uskrsnuo kako bi nas uveo u prisutnost Božju, srušivši time zid
koji su naši grijesi stvorili između nas i Boga.
Kako primiti vječni život?
Ništa ne možemo učiniti da bismo stekli spasenje. Ne možemo platiti veliku kaznu
koju imamo zbog grijeha. Isus Krist je svojim životom platio cijenu za naš grijeh i tako nam
osigurao spasenje od smrti. Iako ništa ne možemo učiniti kako bismo zaradili spasenje, ipak
nešto možemo učiniti kako bismo primili spasenje. Postavi si sljedeća pitanja:
Želiš li biti spašen? Želiš li biti oslobođen od krivnje grijeha? Želiš li slobodan
pristupiti u Božju prisutnost kao njegovo dijete? Ako to želiš, proći ćeš kroz promjene. Trebat
ćeš se pouzdati u Boga, kojega vjerojatno dobro i ne poznaješ. To je poput potpisivanja
praznog ugovora kojega će Bog kasnije ispuniti.
Jesi li voljan zatražiti Boga oproštenje? Ovo je vrlo važno. Možeš li prihvatiti
činjenicu da si grješnik i da trebaš spasenje? Isus je rekao: «Nisam došao zvati pravedne, nego
grešnike na obraćenje" (Evanđelje po Luki 5,32). Isusov učenik Ivan je zapisao: «Ako
priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake
nepravde» (Prva Ivanova poslanica 1,9).
Jesi li voljan reći drugima da si predao svoj život Isusu Kristu? «Jer ako ustima
ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš
spašen» (Poslanica Rimljanima 10,9).
Ako možeš potvrdno odgovoriti na sva tri pitanja, tada si spreman za primanje
najvećega od svih darova. Možeš, već sada, zatražiti Boga da ti dade dar spasenja. Zamoli ga:
Gospodine Isuse, molim te, oprosti mi sve moje grijehe. Vjerujem da opraštaš grijehe onima
koji te traže. Budi moj Spasitelj i Gospodin. Dragovoljno ti se predajem i vjerujem da sam
tvoj. Ja sam te zatražio spasenje i vjerujem da si me spasio. Hvala ti što si mi oprostio sve
moje grijehe. Amen!
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Ako si zaista iz srca molio ovu molitvu i iskreno zatražio od Boga da ti oprosti grijehe
i bude tvoj spasitelj, on je to i učinio. Sada si dijete Božje i član si Božje obitelji. Svakoga
dana zahvaljuj Bogu za dar spasenja i vječnoga života. Počni očekivati vrijedne promjene u
svome životu, posebice u karakteru, jer Božja riječ – Biblija ističe: Ako je dakle tko u Kristu,
novi je stvor. Staro prođe, novo je, gle, postalo (Druga poslanica Korinćanima 5,17).
Što ćeš više čitati Bibliju i prakticirati njezina učenja u svome življenju, to ćeš više u
sebi zapažati kvalitetne promjene koje će ti donositi mir, radost, ispunjenje i ljubav prema
Bogu, prema tebi i prema tvojim bližnjima.
Duh Sveti
Ako si primio dar spasenja i postao dijete Božje, onda je Bog za tebe pripremio drugi vrlo
važan i vrijedan dar – Duha Svetoga. Godinama prije nego je Isus Krist došao na zemlju,
prorok Joel je zapisao proroštvo: «Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat
će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja» (Knjiga
proroka Joela 3,1). U Isusovo vrijeme Bog je pokazao Ivanu Krstitelju da će Isus Krist
ostvariti to proroštvo. Ivan je propovijedao: «…onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na
koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim' (Evanđelje po
Ivanu 1,33).
Što je krštenje Duhom Svetim?
Isus je govorio o krštenju Duhom Svetim prije svoga odlaska sa zemlje u nebo k Bogu Ocu.
«Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim» (Djela
apostolska 1,5). Zatim je objasnio što će se dogoditi: «Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će
sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje»
(Djela apostolska 1,8). Prvi su kršćani otkrili da im ta snaga omogućuju da svjedoče ljudima o
Kristu i daje im nove duhovne mogućnosti. Te mogućnosti uključuju ozdravljanje bolesnih i
činjenje čudesa, kao što je Isus obećao da će se događati: «Zaista, zaista, kažem vam: Tko
vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu»
(Evanđelje po Ivanu 14,12).
Ovo obećanje nije bilo samo za prve kršćane. Ono je za sve kršćane, uključujući i tebe.
Biblija ističe: «Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove
Gospodin Bog naš» (Djela apostolska 2,39).
Kako možemo primiti krštenje Duhom Svetim?
Kao i svi ostali darovi Božji, krštenje Duhom Svetim je na raspolaganju onima koji su
spremni i voljni primiti ga. Provjeri svoju spremnost na temelju sljedećih pitanja:
1. Jesi li dijete Božje, onaj koji je primio Božje spasenje? Samo spašene osobe mogu
primiti krštenje Duhom Svetim.
2. Jesi li tražio krštenje? Isus je rekao: «Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima
darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga
zaištu!» (Evanđelje po Luki 11,13).
3. Jesi li voljan podrediti cijeli svoj život Bogu? Zatraži Boga da se brine za tvoj duh,
dušu i tijelo.
4. Jesi li voljan primiti krštenje Duhom Svetim u vjeri? Vjera je uvjerenje tvoga srca
povezano s djelovanjem. Ako si uvjeren da je krštenje Duhom Svetim za tebe, i želiš
ga primiti, dodaj svome uvjerenju djela slavljenja i zahvaljivanja Bogu. Raduj se u
Bogu! Reci mu koliko ga voliš, slavi ga.
Dar govorenja u drugim jezicima
Možda će ti se tijekom slavljenja Gospodina pojaviti neke nepoznate riječi na jeziku kojega
nikad nisi učio. I dok budeš i dalje slavio Boga, On će ispuniti tvoja usta riječima koje časte
Boga i donose slavu Isusu Kristu. Tijekom molitve i slavljenja u drugim jezicima ne samo da
ćeš dati čast i slavu Gospodinu Isusu Kristu, već ćeš i sam biti duhovno izgrađivan. Vježbaj
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svakodnevno u ovom molitvenom jeziku. Ovaj izvrstan duhovni dar bit će ti veliko ohrabrenje
u životu.
Dar ozdravljenja
Ako si primio dar spasenja, onda u tebi živi Bog. Tvoje je tijelo postalo hram Duha Svetoga.
Kako Bog živi u tebi, a ti njemu pripadaš, on se brine za fizičko stanje tvojega tijela. Kada je
Isus bio na zemlji, ozdravio je mnoge ljude. Biblija jasno ističe da su svi koji su došli k njemu
ozdravili (Evanđelje po Mateju 8,16; 12,15). Kasnije je Isus dao autoritet nad bolestima
svojim učenicima. Kako je prva crkva rasla, događala su se mnoga ozdravljenja po vjeri
vjernika. Kako je «Isus Krist isti jučer i danas i zauvijek će biti isti» (Poslanica Hebrejima
13,8), možemo očekivati da će ozdravljati i danas.
Ozdravljenje dolazi na različite načine. Neki su ljudi ozdravljeni odjednom. No većina
ozdravljenja događa se tijekom nadnaravnoga procesa (po vjeri) ili prirodno (odmorom,
vježbanjem, zdravom prehranom, liječenjem). Naravno, svi će vjernici biti jednom
ozdravljeni jer će nam Bog u nebu dati nova savršena tijela (Poslanica Filipljanima 3,21).
Ako trebaš tjelesno ili mentalno ozdravljenje, dođi ponizno, poput maloga djeteta, k
Bogu. Ponekad ljudi zaustave Božje ozdravljenje svojom gorčinom i time što ne žele oprostiti
sebi ili drugima. Bog zahtijeva da opraštamo. Ponekad ljudi održavaju navike koje ih polako
uništavaju, stoga dio procesa ozdravljenja može biti i odvikavanje od tih navika. Ponekad će
Bog ohrabriti ljude da pozovu pastora i starješine Crkve da mole za njih (Jakovljeva poslanica
5,13-16).
Vjeruj Bogu. Kako se dnevno podređuješ Bogu, očekuj od njega ozdravljenje. Bog te
voli i želi ti sve najbolje. Dopusti mu da te ozdravi na svoj način i u svoje vrijeme. Odmaraj
se u Bogu i njegovoj vjernosti.
Dar slobode
Isus Krist je umro i uskrsnuo kako bi te oslobodio od grijeha, od tebe samoga i svakovrsne
tjeskobe. On je došao «proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti
potlačene» (Evanđelje po Luki 4,18). Mnogi ljudi su potlačeni. Pritisnuti su strahovima,
depresijom, nevjerom ili nekim nekontroliranim grijesima. Ovo nisu slabosti koje možemo
lako nadvladati. Moćne sile tame nas neprestano napadaju i treba nam Božja pomoć da ih
nadvladamo. «Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv
Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima» (Poslanica
Efežanima 6,12).
Odvija se Borba! Vjerojatno osjećaš njezine posljedice u svojemu življenju. Možda još
uvijek imaš probleme jer si prije negoli si osobno upoznao Boga, dopustio silama tame da
imaju utjecaj u tvojemu životu. Osoba se otvara utjecaju sila tame na različite načine:
sudjelovanjem u okultnim praksama, čitanjem okultne literature, sudjelovanjem na različitim
okultnim i new age seminarima, posjetima alternativnim iscjeliteljima, čitanjem i primjenom
horoskopa, čitanjem i gledanjem pornografskih sadržaja, itd.
Važno je spoznati da u tvojem življenju sile tame imaju određeni utjecaj, zatim to
iskreno priznati Bogu, a onda prihvatiti Božje oslobođenje. Zatraži Boga za oproštenje.
Proces oslobođenja i zaštite od sila tame možemo opisati u nekoliko koraka. Prvo, odrekni se
u ime Isusa Krista svake prakse i navike koja upućuje na povezanost sa silama tame. Drugo,
izbaci iz svoga doma sve što bi na bilo koji način bilo povezano sa silama tame, uključujući
okultnu literaturu, kipove i predmete, new age literaturu, pornografske sadržaje i sve ostalo
što nije u skladu s učenjem Biblije. Treće, mijenjaj sadržaje svojih navika. Ako si navikao
čitati okultnu literaturu, ne mijenjaj naviku čitanja, već literaturu. Umjesto okultnih knjiga i
članaka čitaj pobožne kršćanske knjige i članke. Ako si u različitim prigodama navikao
izgovarati i uzvikivati psovke, ne mijenjaj naviku izgovaranja i uzvikivanja, mijenjaj njihov
sadržaj. Kada govoriš, umjesto psovanja proslavljaj Boga. Umjesto da psuješ i proklinješ
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neku osobu, ti je blagoslivljaj i uzdiži. Sve svoje negativne navike, koje pokazuju znatne ili
neznatne utjecaje sila tame, možeš uz Božju pomoć promijeniti u navike koje će proslavljati
Boga i biti blagoslov tebi samome i drugim ljudima.
Bog te je oslobodio i priredio ti naoružanje kojim možeš zadržati tu slobodu. To ti
naoružanje Bog daje za duhovnu zaštitu od svakodnevnih napada sila tame. O tome
naoružanju možeš više pročitati u Poslanici Efežanima 6,10-20. Jedino oružje za napad
kršćana na sile tame jest Božja riječ, Biblija. Na sotonine napade i kušnje Isus je odgovarao
citiranjem Božje riječi (vidi Evanđelje po Mateju 4,1-11). Božja riječ je mač Duha. Naoštri
svoj "mač" pamćenjem redaka iz Svetoga pisma, poput: "Moćniji je onaj koji je u vama nego
onaj koji je u svijetu" (Prva Ivanova poslanica 4,4). Koristi svoj mač ili Riječ Božju u
svakodnevnom življenju. Biblija ističe: "Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći
će od vas!" (Jakovljeva poslanica 4,7). Zauzmi svoj položaj na koji te je Bog postavio i
verbalno se odupri đavlu iskazom poput ovoga: "Sotono, odlazi od mene u ime Isusa Krista.
Ja sam dijete Božje i pripadam Isusu Kristu koji je umro za mene. U njegovom imenu ja sam
slobodan!"
Raduj se u pobjedi. Zahvaljuj Bogu što je izvojevao bitku za tebe. Postojano živi u toj
slobodi tražeći Duha Svetoga da ispuni područje tvojega života u kojemu su imale utjecaj sile
tame. Zapamti Isusove riječi: "Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni"
(Evanđelje po Ivanu 8,36).
Plodonosan život
Kršćanski karakter se ne stječe odmah po prihvaćanju spasenja. Naprotiv, prihvaćanjem
Isusa Krista kao spasitelja spoznajemo koliko je naš karakter drugačiji od njegova. Tek tada
uviđamo da ne činimo dobra djela koja želimo činiti i da je naše loše navike teško odjednom
promijeniti.
Isus zna da ćemo se susresti s tim problemom. Stoga nudi i rješenje: “Hoće li tko za
mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom”
(Evanđelje po Luki 9,23). Čega se trebamo odreći? Samoga sebe, svojih sebičnih želja,
osobnih ambicija, ukratko - svojih takozvanih prava. Što trebamo uzeti? Svoj križ na kojemu
svakodnevno razapinjemo svoju staru grješnu narav. Danomice trebamo “smatrati sebe
mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!” (Poslanica Rimljanima 6,11).
Krštenje u vodi slijedi nakon prihvaćanja spasenja. Krštenje u vodi je simbol umiranja
grijehu. Svjedoči osobi koja se krsti i drugim ljudima da je ta osoba odlučila razapeti i ukopati
svoju staru grješnu narav i da je uskrsnula na novi život u Isusu Kristu.
Isus je rekao: “Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre,
donosi obilat rod” (Evanđelje po Ivanu 12,24). Drugim riječima, zrno smrću proizvodi plod.
Tako i kršćanin - smatrajući sebe mrtvim grijehu, a živim Bogu u Kristu Isusu - rađa plod
Duha Svetoga. Apostol Pavao ističe koji je to plod Duha Svetoga: “ljubav, radost, mir,
velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost” (Poslanica Galaćanima
5,22-23).
Kršćanski karakter je plod novoga života u Isusu Kristu, plod prebivanja Duha
Svetoga u kršćaninu, plod življenja po Božjoj riječi. Stoga budi u molitvenom zajedništvu s
Isusom Kristom, budi ispunjen Duhom Svetim i svakodnevno proučavaj Bibliju - riječ Božju
te živi u skladu s njom. Bog te je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima, u
Kristu (Poslanica Efežanima 1,3). Uživaj u tim blagoslovima. Uživaj u svojoj baštini.
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