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“Ako vršimo njegove
zapovijedi, po
tom znamo da ga
poznajemo. Tko tvrdi:
«Poznajem ga», a ne vrši njegovih zapovijedi,
lažac je, i u njemu nema istine.”
(1 Iv 2.3-4)
veljača 2006.

Jeste li se ikada pitali kako sa sigurnošću
možemo reći da poznajemo Isusa?
Ponekad na ovakvo jednostavno i bitno
pitanje ostajemo zbunjeni i ne možemo
iskreno odgovoriti, a razlog je taj što ga
ustvari ne poznajemo dovoljno.
Kada kažem da ga ne poznajemo
dovoljno, ne mislim na nekakvo mistično
duhovno otkrivenje, san ili viziju spoznaje
njegova božanstva ili dobrote, nego ga
ne poznajemo dovoljno zbog toga što ne
činimo ono što nam Isus govori i ne živimo
kako on želi da živimo.
Isus je u Ivanu 17.3 rekao: “A ovo je vječni
život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i
onoga koga si poslao, Isusa Krista.”
Ako želimo imati vječni život, jedno je

sigurno – trebamo spoznati Gospodina.
Spoznati ili znati Boga treba postati naš
prvotni cilj, zato pogledajmo koje to
karakteristike opisuju čovjeka koji poznaje
Boga.
1. ČOVJEK KOJI POZNAJE BOGA VRŠI
ISUSOVE ZAPOVIJEDI
Problem na koji danas nailazimo u
kršćanstvu je taj da previše mistiﬁciramo
naše kršćansko življenje i uvjeravamo same
sebe da znamo Gospodina zbog više stvari;
ili jer smo već duže vrijeme u crkvi, ili jer
smo prošli razna biblijska predavanja i
teološke institucije ili pak zato što sjedimo
na vodećim pozicijama u crkvi.
Ali prema Pismu, poznavati Boga
prvenstveno znači vršiti Isusove riječi i
živjeti na način kako je on živio: “Tko tvrdi
da ostaje u njemu, taj mora tako živjeti kako
je on živio.”
(1 Iv 2.6)

Spoznati ili znati Boga
treba postati naš prvotni cilj
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Prava
Danas postoji rijeka kršćana koji za sebe
energično tvrde da poznaju Gospodina, ali
ne vrše niti žive prema Isusovim riječima.

osobnog spasitelja dok u isto vrijeme može
biti i hladan, odnosno neposlušan prema
Božjoj volji i njegovim zapovijedima.

Takvo žive u djelotvornoj zabludi koja im
daje lažnu sigurnost da su Kristovi dok misle
da u isto vrijeme mogu pripadati i Bogu i
svijetu. Većina ih je napustila osoban odnos
s Gospodinom, ne čitaju više ni ne vrše
njegovu Riječ, pokušavaju biti dobri ljudi.

Drugim riječima, takav kršćanin može ići u
crkvu, govoriti drugima da zna Božju volju
dok u isto vrijeme može živjeti kako hoće.
Ne mora se riješiti starog načina života i
grešnih navika, ne mora promijeniti svoj
način razmišljanja i životni stil, već samo
nabaciti “kršćansku masku”.

Zbog takva stanja počinju živjeti jednim
čudnovatim životom bez ikakvih većih
odgovornosti, a njihov razgovor o
duhovnim stvarima postaje toliko “uzvišen”
da izgleda kao da su mudriji i pametniji od
ostalih vjernika. Najčešće su bez konkretnih
životnih plodova; besposliče, odlaze iz jedne
crkve u drugu i opravdavaju svoj grijeh, tj.
svoje loše karakteristike i grešne navike,
dok u isto vrijeme kažu da poznaju i vrše
njegovu volju.
Apostol Ivan iz sličnih razloga piše ovo
pismo kako bi se suprotstavio lažnim
učiteljima u ranom kršćanstvu koji su
govorili da je napuštanje grešnih navika i
starog načina života bila ustvari mogućnost,
a ne zapovijed za nanovo obraćene vjernike.
Takvi su podučavali da vjernik s pravom
može reći da “poznaje Boga” kao svoga

Ne možemo nedjeljom
pripadati njemu, a od
ponedjeljka do sljedeće
nedjelje živjeti za sebe prema
svojim tjelesnim djelima.
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To je velik problem s kojim se i danas nosi
crkva Isusa Krista jer nažalost, lakše je
proklamirati spasenje nego živjeti ili slušati
Spasitelja.
Apostol Ivan kaže nam da su takvi ljudi
lašci i da zavaravaju sami sebe: “Tko tvrdi:
«Poznajem ga», a ne vrši njegovih zapovijedi,
lažac je, i u njemu nema istine.”
(1 Iv 2.4)
Crkvo Isusa Krista, ne možemo živjeti
dvostrukim životom jer ako smo ljudi koji
tvrdimo da poznajemo Boga, jedno je
sigurno, a to je da smo se riješili grijeha
jedanput zauvijek i da više ne hodamo u
njegovoj tami: “A ovo je poruka koju smo
čuli od njega i koju vam dojavljujemo: Bog
je svjetlo i nikakve tame nema u njemu. Ako
tvrdimo da smo u zajedništvu s njim, a živimo
u tami, lažemo i ne postupamo prema istini...
ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe
varamo, i u nama nema istine.”
(1 Iv 1.5-6,8)
Kada Ivan kaže da je Bog svjetlo, želi reći da je
Bog savršeno svet, da savršeno stoji u istini i da
nas jedino on može osloboditi tame grijeha.

Prava
Grijeh ne može prebivati u Božjoj
prisutnosti. Crkvo, ako želimo znati
Boga i imati zajedništvo s njim, moramo
se maknuti od naših grijeha. Ne
možemo nedjeljom pripadati njemu,
a od ponedjeljka do sljedeće nedjelje
živjeti za sebe prema svojim tjelesnim
djelima. Ako to činimo, jedno je sigurno,
nalazimo se u djelotvornoj zabludi koja
nas udaljava od Kraljevstva nebeskog:
“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, na koja vas unaprijed
upozoravam, kako sam i prije upozorio:
oni koji čine takva djela neće baštiniti
kraljevstva Božjega.”
(Gal 5.19-21)
Čovjek koji poznaje Boga jedanput je
zauvijek raščistio s grijehom i vrši Isusove
zapovijedi. Ne živi u tami po djelima tijela,
već se nalazi u istini s njim vršeći njegovu
volju: “Ako tvrdimo da smo u zajedništvu s
njim, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo
prema istini.”
(1 Iv 1.6)
2. ČOVJEK KOJI POZNAJE BOGA ŽIVI
KAKO JE ISUS ŽIVIO
Crkvo, ako tvrdimo da ostajemo u njemu,
onda moramo i “živjeti kako je on živio”
(1 Iv 2.6).
Jednom dok sam bio kod jedne osobe u
posjetu i savjetovanju, na vratima sobe
zapanjila me ta rečenica, za koju sam, kada

sam je prvi put ugledao, čak mislio da se ne
nalazi u Bibliji: “Tko tvrdi da ostaje u njemu,
taj mora živjeti kako je on živio.” Kada sam
se uvjerio da se taj stih nalazi u Pismu, u
jednom trenutku sam se osjetio šokiranim
jer sam shvatio da baš i ne živim kao što je
on živio.
Crkvo, koliko je samo ta rečenica
ozbiljna? Kada je pročitamo, ako smo iz
pentekostalno-karizmatske pozadine,
prvo pomislimo na znakove i čudesa, ali
želim vam reći da je živjeti kao što je Isus
živio ipak više nego učiniti neki znak ili
čudo. Živjeti kako je on živio znači biti
poslušan njegovim riječima i slijediti
njegovu poslušnost prema Bogu te služiti
u ljubavi drugim ljudima oko sebe.
Jednako tako znači i biti spreman
oprostiti onima koji loše govore o nama,
dati kada te netko nešto traži, ispružiti
se još jednu milju više od traženog,
umrijeti sebi i svojim sebičnim željama
i ambicijama, ljubiti svoje žene kao “što
je Krist ljubio svoju crkvu” ili “pokoriti se
svojim muževima”, “ne ogorčiti svoju djecu”
ili se pak poniziti pred drugim ljudima.
Danas, vjerujem da je pakao pun kršćana,
pastora, duhovnih radnika i teologa koji
su govorili o Kristu i podučavali o njemu,
ali ga nikada nisu poznavali jer nisu htjeli
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Prava
živjeti kako je on živio. Nakon što ih je
on dotaknuo, odlučili su i dalje živjeti
svojim životima s mišlju da je dovoljno
pokriće podučavati o njemu i postati
“dobar čovjek” (naravno, u vlastitim, a ne
u Božjim očima).
Takvi čak vole slušati o Isusu, mogu sjediti
na bogoslužjima, pjevati ili plesati, ali kada
dođe vrijeme da izvrše nešto što je rekao
Isus, ostaju nepomični.
Slična je situacija bila i u vrijeme proroka
Ezekiela kada su ljudi slušali Božje riječi,
vikali Amen i Haleluja, ali nisu htjeli vršiti
ono što su čuli jer su im srca bila ogrezla
u grijehu. Izvana su čak pozvali druge da
dođu na bogoslužje i čuju riječ “od Jahve”,
ali kada su je čuli, nisu je izvršili: “A o tebi,
sine čovječji, sinovi naroda tvoga kazuju uza
zidove i na kućnim vratima i govore jedan
drugom: ‘Hajde da čujemo kakva je to riječ
došla od Jahve! I hrle k tebi kao na zbor
narodni; i narod moj sjeda preda te i sluša
tvoje riječi, ali ih ne izvršuje: naslađuju se
njima u ustima, a srce im ide za nepravednim
dobitkom. I gle, ti si za njih kao slatka pjesma
uz glazbu otpjevana glasom umilnim: riječi ti
slušaju, ali ih ne izvršuju.”
(Ez 33.30-32)
Bili su isti kao i farizeji koje je Isus ukorio u
7. poglavlju Marka. Takvi ljudi mogu slijediti
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preljubničkog i pokvarenog
naraštaja
4

određene vjerske aktivnosti, ali će isto tako
dopustiti da im se srca udalje i ohlade od
Gospodina.
Zato se pastori pitaju odakle takva srdžba
i mržnja među vjernicima dok se vjernici
pitaju odakle takva taština kod pastora,
propovjednika i duhovnih službenika koji
se više ne mogu družiti ili razgovarati s
običnim pukom (ili onima koji nisu na
istom nivou). Ili pak vjernici da bi vidjeli
svoje duhovne radnike, trebaju popuniti
obrasce za sastanke ili im titulirati.
Crkvo, Isus nije živio tako. Iako je bio Kralj
kraljeva, ljudi nisu trebali popunjavati
obrasce da bi se našli s njim; družio se
s običnim pukom, prao je noge svojim
učenicima, bio u stanju reći “oprosti”, a
učenici mu nisu trebali reći: “Uzvišeni
apostole, pastore, odnosno uzvišeni
Jaganjče, možemo li te nešto upitati?”
Takvi ljudi ne žive kao što je Isus živio. Za
njih stoji Isusova riječ upućena farizejima:
“Lijepo je o vama licemjerima prorokovao
Izaija kad napisa: ‘Ovaj me narod štuje
usnama, a srce mu je daleko od mene.
Uzaludno je bogoštovlje koje mi iskazuje.’”
(Mk 7.6-7).
Govoreći o lažnim učiteljima (lažnim
kršćanima), Tit je takve odlično opisao:
“Tvrde da poznaju Boga, a djelima niječu.
To su odurna, buntovna i ni za kakvo dobro
djelo sposobna stvorenja.” (Tit 1.16) Baš
takvi i jesu – odurni, bahati i buntovni;
loši vjernici i duhovni radnici, loši kao
očevi i majke ili radnici. U svakom pogledu
nemaju svjedočanstvo.

Prava
Neki dan čuo sam razlog rastave jednog
od mojih bivših profesora. Razlog je
bio ﬂert i preljub s drugom osobom na
jednom fakultetu. Takva osoba i dan danas
podučava na teološkim institucijama, ali
jedno je sigurno – iako uči iz Pisma, on ne
zna Gospodina.

oči.″ (prijevod Vrtarić)
(1 Iv 2.9-11)

Preljubi, pornograﬁja, ﬁnancijske
malverzacije, laži i prevare, izljevi bijesa
i mržnje, političke spletke i zavisti,
denominacijske utrke... Kakvim bi se samo
riječima mogli opisati pastori, teolozi,
duhovni radnici i vjernici u ovoj našoj
“lijepoj” Hrvatskoj.

Kada pred takvima u razgovoru spomenete
imena neke braće i sestara ili crkve koje
preziru u srcu (ili se s njima natječu), neće
moći o njima reći ni jednu dobru riječ
ili će im se često izobličiti lice (postat će
nervozni). Pod krinkom zauzetosti ili kakve
duhovnosti izbjegavaju zajedništvo s
njima. Kakva je to samo duhovnost? Takva
gdje crkve u Hrvatskoj ne mogu zajedno
surađivati zbog teološke nepodobnosti (kod
nas je svatko najbolji i pametniji od drugih)
dok su ustvari pravi razlozi jal, strah ili
zavist. Čak i političari mogu sjesti sa svojim
protivnicima na sok, a duhovni radnici
danas su toliko uvredljivi da ne mogu biti
u zajedništvu jedan s drugim. Ponekad
mislimo da ćemo vjerojatno jedini u
Hrvatskoj biti na nebu, ali kako ćemo uopće
doći zajedno u nebo kada se na zemlji ne
možemo ni pozdraviti?

Koliko je samo ponosa i licemjerstva među
nama kada kažemo da mi nismo kao “oni”,
zapadni kršćani, posebno Amerikanci; pri
tom ne gledajući realno na svoje stanje
ili razumijevanje da grijeh ne poznaje
međudržavne granice. Vrijeme je da Isus
očisti svoju kuću od toga preljubničkog i
pokvarenog naraštaja koji svojim životom
uništava dobro svjedočanstvo o “putu
istine” i uzdigne novu generaciju predanih
kršćana koji će svojim životom oprati ljagu
njegova tijela.
Čovjek koji tvrdi da poznaje Boga mora
živjeti kako je Isus živio!
3. ČOVJEK KOJI POZNAJE BOGA LJUBI
SVOJU BRAĆU I OSTAJE U SVJETLU
“Tko kaže da je u svjetlosti, a mrzi brata svoga,
u tami je sve do sada. Tko ljubi brata svoga, u
svjetlosti ostaje i razloga za spoticanje u njemu
nema. Ali tko mrzi brata svoga, u tami je, u tami
hodi i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila

Koliko samo vjernika kaže da poznaje Boga,
a ne može zajedno sjesti ni na kavu ili sok
s drugim vjernicima koji eventualno nisu iz
njihovih denominacija ili pokreta?

Ivan nam jasno kaže: “Ali ako u svjetlu živimo,
kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s
drugim, i krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od
svakoga grijeha.”
(1 Iv 1.7)

Ako kažemo da ga znamo,
onda se nalazimo u zajedništvu
jedan s drugim.
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Prava
Ako kažemo da ga znamo, onda se nalazimo
u zajedništvu jedan s drugim. Zapovijed da
ljubimo jedan drugoga nalazi se i u Starom
i u Novom zavjetu i to nije nešto novo,
kaže apostol Ivan, već staro, ali kroz Isusa
objašnjeno na jedan novi, radikalniji način:
“Ljubljeni, ne pišem vam novu zapovijed, nego
staru zapovijed koju ste primili od početka...”
(1 Iv 2.7)
U Ivanu 13.34-35 Isus nam jasno kaže:
“Novu vam zapovijed dajem: ‘Ljubite jedan
drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi
jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan
prema drugome, po tom će svi upoznati da ste
moji učenici.’”
Crkvo Isusa Krista u Hrvatskoj, ako tvrdimo
da poznajemo Boga, onda ćemo ljubiti
svoju braću i ostati u svjetlu. Takva ljubav je
požrtvovna, nesebična i puna povjerenja. Ta
će nam ljubav donijeti dugoočekivanu žetvu
i održati nas snažnima te ujedinjenima u
ovom neprijateljsko-natjecateljskom svijetu.
Takva ljubav neće vladati samo u krugovima
naših denominacija ili pokreta nego i izvan
naših “sigurnih” granica. Takva je ljubav veća
od organizacijske ljubavi, ali neće ignorirati
grijeh ili napustiti zdrav razum. Ustvari, kada
Ivan govori o toj ljubavi, on više govori o
jednom stavu našega nutarnjeg srca koji
neće prezirati ili ignorirati druge ljude i koji

Ljubav je prvenstevno
odabir jer je i Krist
odabrao ljubiti nas. Nije to
učinio jer se tako osjećao.
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neće tretirati druge kršćane ili službenike
kao neprijatelje ili natjecatelje što je kod
nas, kao što sam već rekao, vrlo česta pojava
(ponekad činimo iste stvari iz straha ili kako
bismo dokazali da imamo bolju crkvu ili
način od drugih).
Kršćanska ljubav jednako tako nisu samo
topli osjećaji ili poljupci, nego naša odluka
da pokažemo zabrinutost za brata ili sestru,
poštujemo ih bez obzira osjećamo li ili ne
osjećamo prema njima toplinu. Ljubav je
prvenstevno odabir jer je i Krist odabrao
ljubiti nas. Nije to učinio jer se tako osjećao.
Čovjek koji tvrdi da poznaje Boga ljubi svoju
braću i na taj način ostaje u svjetlu!
Ako tvrdimo da poznajemo Boga, a ne
želimo biti u zajednici jedan s drugim,
dovodimo sebe do duhovnog sljepila koje
nas vodi u vječnu tamu: “Ali tko mrzi svoga
brata, u tami je; on živi u tami i ne zna kamo
ide, jer mu je tama zaslijepila oči.” (1 Iv 2.11)
Za takve vjernike, pastire, teologe i duhovne
radnike stoji riječ proroka Jeremije: “Stog će
im se puti prometnuti u tlo klizavo: u mraku će
posrtati i padati.” (Jr 23.12) Takvi ne traju dugo
jer često padaju u zamke koje im pripravlja
sam Gospodin. Možda na početku izgledaju
kao oni koji imaju žar, sve znaju, viču iz svega
glasa i poskakuju, ali zbog te mržnje postaju
slijepi i padaju u razne zamke izopačenosti i
grijeha. Izreke 22.14 daju nam dobar primjer
toga: “Duboka jama usta su preljubnice, i na
koja se Jahve srdi, pada onamo.”
Čovjek koji tvrdi da pozna Boga ljubi svoga
brata i ostaje stalno u svjetlu!

Prava
Ljubav nam na Božji način pomaže da stalno
opraštamo i kročimo smjelo u odnose
s Bogom i ljudima bez straha da ćemo
drugima biti na štetu. Ona nas neće voditi
u izolaciju od drugih kao mržnja i zavist jer
“Tko ljubi svoga brata, stalno je u svjetlu, i u
njemu nema sablazni.” (1 Iv 2.10)
4. ČOVJEK KOJI POZNAJE BOGA
PROVODI VRIJEME BOŽJOJ
PRISUTNOSTI I NE LJUBI SVIJETA
Ako želimo nekoga upoznati, moramo mu
se i približiti. Ako želimo upoznati Boga,
trebamo se približiti njemu i održavati
vrijednosti njegova Kraljevstva.
Zanimljivo je kako apostol Ivan u daljnjem
tekstu koristi riječ upoznati. Ivan govori
očevima i kaže im da im piše jer “su upoznali
onoga koji je od početka”.
(1 Iv 2.13)
Grčka riječ koja se u ovom tekstu koristi za
riječ upoznati uobičajeno znači upoznati
nekoga iskustveno ili biti upoznat s nekom
osobom.
Ljudi koji poznaju Boga ljudi su koju su ga
prvenstveno iskustveno upoznali. Ne znači
da su ga upoznali iz knjiga ili kojekavih
kršćanskih priručnika ili seminara, nego
su to ljudi koji s Isusom provode vrijeme.
Takvima nije stran izraz “tajna klijet”.
Koliko se mi družimo s Isusom tijekom dana
ili tjedna? Pet ili deset minuta? Koliko se
“družimo” s televizijom ili prijateljima? Pet
ili šest sati dnevno? Nije ni čudo da znamo
više o svijetu nego o Stvoritelju svijeta. Zato

i jesmo tjelesni i svjetovni jer smo više u
svijetu nego s njim.
Postali smo lijeni - ne želimo moliti, čitati
Bibliju i svjedočiti (to smo činili kada nismo
imali ništa, a sada kada smo se sredili, više
ne “osjećamo” potrebu za Isusom).
Ako kojim slučajem molimo, većina molitve
usmjerena je na naše potrebe. Bitno nam
je da molimo za ispit, novi mobitel (stari
ima već preko šest mjeseci), hlače, stan,
auto, uspjeh na poslu i tome slično. Koliko
se samo trudimo postati kao svijet. Naše
vrijeme oblikuje svijet, a ne Isus. Na našim
licima i jeziku nije Isus već najnoviji ﬁlm,
marka ili frizura. Naš životni stil određuju
televizijske emisije, “Zabranjena ljubav”
ili “Big Brother”. Više znamo o glumcima
iz “Naše male klinike” nego o likovima iz
Biblije. Zato nije ni čudo što u Hrvatskoj
nema probuđenja.
Crkvo, novi nam programi, dizajn brošura,
web stranica ili stil slavljenja ne mogu
pomoći. Približavanje Stvoritelju jedino je
rješenje! “A meni je milina biti u Božjoj blizini,
imati sklonište svoje u Jahvi.”
(Ps 73.28)
Svjetovni kršćani ne poznaju Boga!
Svjetovnost nije samo ograničena vanjskim
ponašanjem – ljudima s kojima se družimo,

Ako želimo upoznati Boga,
trebamo se približiti njemu i
održavati vrijednosti njegova
Kraljevstva.
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mjestima na koje izlazimo ili aktivnostima
u kojima uživamo. Svjetovnost isto tako
može biti i unutarnja jer započinje u srcu
i karakteriziraju je tri opisana stava koja
spominje apostol Ivan: “požuda tijela”, tj.
preokupacija zadovoljavanjem ﬁzičkih želja;
“požuda očiju”, tj. žudnja za akumuliranjem
stvari, klanjanjem bogu materijalizma i
“oholost zbog imetka”, odnosno ponos
života opsesijom za statusom i važnosti.
(1 Iv 2.16)

se približimo Isusu i vratimo u njegovu
prisutnost koja će nam povratiti žar i pomoći
da se okrenemo podalje od ljubavi prema
ovom svijetu. Onda ćemo moći reći da
poznajemo Boga i da imamo “život” u sebi i
svojim crkvama: “Približite se k Bogu, pa će se
i on približiti k vama! Grešnici, operite ruke! Vi
s razdijeljenom dušom, očistite srca! Osjetite
se bijednima, zatužite i zaplačite! Neka se vaš
smijeh pretvori u tugu, a radost u žalost!”
(Jak 4.8-9)

Za čovjeka koji poznaje Boga bitne su
vrijednosti: samokontrola, davanje i
ponizno služenje.

Ivan kaže: “Ako priznajemo svoje grijehe,
vjeran je on i pravedan: oprostit će nam
grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.”
(1 Iv 1.9)

Čovjek koji poznaje Boga ne ljubi svijeta
jer se u njemu nalazi Očeva ljubav: “Ako tko
ljubi svijet, u njemu nema ljubavi Očeve.” (1
Iv 2.15)
Ako želimo postati takvim čovjekom, vrijeme
je da počnemo biti vršioci, a ne samo
slušatelji njegove Riječi. Vrijeme je da se
odreknemo naše grešne taštine, radikalno
maknemo od grijeha i starih navika,
oprostimo onima koji su nas uvijedili i živimo
kako je Isus živio. Da ne “ljubimo riječju i
jezikom, nego djelom i iskreno”.
(1 Iv 3.18)
Crkvo u Hrvatskoj, sada je vrijeme da

Priznaj svoje grijehe na taj način da ih
više ne činiš; okreni se Isusu i postani jak i
slobodan od ovog svijeta, i Zloga. On te želi
obnoviti kako bi postao čovjek koji ga ne
samo po čuvenju već i iskustveno poznaješ.
Samo ćeš kao takav vidjeti Božju slavu i
“ostati zauvijek”.
(1 Iv 2.17)

On te želi obnoviti kako bi
postao čovjek koji ga ne samo
po čuvenju već i iskustveno
poznaješ.
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