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ПЕТАР 

 
Нови завет можемо замислити 

без неких личности, али 

никако без апостола Петра.  

За схватање плана спасења 

били би нам довољни Петар и 

његови разговори са Христом, 

и његов однос према осталим 

новозаветниим личностим. 

Петар је снажна личност која 

делује спонтано.  На 

страницама Новог завета он је 

увек активан.  На 

Педесетницу, још увек 

енергичан, али и благ, Петар 

говори у Господње име, и три 

хиљаде особа прима крштење.  

Међутим, сада је тај човек 

повезан са Богом.  Тако није 

било увек.  У међувремену, до 

Духова, нешто се са њим 

догодило. 

Једна од најизразитијих црта 

његовог карактера био је 

његов осећај: 'Умем да се сам 

бринем о себи.' Независан по 

природи, сигуран у себе, он је 

много штошта доживео у 

животу и верује да зна 

одговоре на сва питања.  Исус 

му каже: 'Одрећићеш ме се,' а 

Петар одговара: 'Да бих знао 

да ћу и умрети са тобом, нећу 

те се одрећи.' 

Као да је хтео рећи: 'Неки ће 

те се одрећи; знам, побећиће.  

Али на мене можеш рачунати, 

Господе Исусе.  Ја ћу остати.  

Мене није лако уплашити.  Ја 

ћу ти помоћи. Бићу са тобом.'  

Не бисмо могли рећи да Петар 

није био искрен.  Он је 

одлучио да штити свога 

Господа.  Његове намере су 

биле добре. 

Осим тога, Петар је био 

отворен. Свако је могао 

видети на чијој је страни.  Код 

неких се никада не зна коме 

припадају.  Покушај 

проникнути на чијој су страни 

или шта мисле, но нећеш 

успети.  Тако није било код 

Петра.  Он је увек ту.  Можда 

није у праву, али је ту.  Можда 

оно што каже ниеј тачно, али, 

коначно, на њега се може 

рачунати. 

'Не само да умем да се бринем 

за себе', говорио је, 'но не могу 

замислити да би ме ишта 

натерало у бег.' Нажалост, 

Петар није себе познавао.  

Био је сличан већини нас.  

Говоримо, а не знамо шта 

говоримо.  Наше речи нису 

повезане са стварношћу и 

немају дубине.  Петар још 

увек није погледао у дубини 



свога срца, још се ниеј суочио 

са самим собом.  Хвалио се, 

али се и бојао.  Како можемо 

објаснити такву 

недоследност?  Обично 

уплашени највише вичу. 

Ето, зато је Петар говорио 

гласно и хвалисаво.  

Покушавао је себе охрабрити, 

уверавајући самога себе да 

неће побећи.  Да је био 

сигуран у себе не би говорио 

тако гласно.  Плашио се, и 

речи су му служиле само као 

изговор. 

Кад је жена рекла: 'Зар ти 

ниси Галилејас?' можда није 

ни мислила да му постане 

непријатељ.  Али Петар је био 

толико уплашен да је букнуио 

кунући се.  Какав уплашен 

човек. 

Понекад наиђемо на човека 

који се љути, па се питамо: 

'Шта ли га то гризе?' А одговор 

је: Боји се - боји се свега и 

свакога.  У тренутку када је 

жена казала: 'И ти си један од 

њих'- он се почео клети 

говорећи: 'Не знам тога 

човека за кога говорите.'  

Пред нама је човек пун снаге, 

али који се у раду користи 

телесном, а не духовном 

силом.  Такав је у почетку био 

Петар. 

Онога тренутка када се сам 

Бог открио томе човеку, 

почела су да се збивају чуда.  

У суштини Петар је био 

нежног срца и желео је 

чинити оно што је исправно.  

Имао је снажан осећај и силне 

способности.  Проблем је био 

све то ставити под контролу и 

управити у одговарајућем 

правцу.  То је Господ хтео 

учинити за Петра.  Али, 

најпре се морало разбити 

привидно Петрово 

самопоуздање и заменити 

вером у Бога. 

Кад је Петар научио да плаче 

над поразом, дошло је до 

промене.  Многима би било 

лакше кад би мало плакали.  

Видео сам људе који су се 

толико стидели суза да су 

додиривали очи и казали: 

'Опростите, не би требало да 

плачем.' Неки од нас требали 

би да плачу.  Има ствари са 

којима бисмо се требали 

суочити, и кад бимо сбили 

довољно храбри да се с њима 

суочимо, можда би канула 

која суза.  Можда бисмо 

рекли: 'Господе, мислио сам да 

сам јак, али нисам.  Господе, 

признајем да и је потребна 

помоћ.'  

Многима од нас отупели су 

осећаји.  Има хришћана који 

кажу. 'У религији не желим 



никаквих осећаја.' Али исте 

видимо како виком навијају 

за неки фудбалски или 

боксерски клуб.  Време је да 

неки у своје односе с Богом 

укључе и своје осећаје.  не 

само реда ради, него зато што 

треба да штошта признају.  А 

можда пар суза приликом 

признања не би било наодмет. 

Све што је у вези с правом 

религијом мора дирати и 

наше осећање.  Петар је горко 

плакао.  И од тога тренутка 

ствари су кренуле на боље.  

Неко је рекао: 'Нека се стиди 

младић који не може плакати 

и старац који се не може 

смејати.'  

Исус ће касније рећи Петру: 'А 

ти, кадга се обратиш утврди 

браћу своју.' Како би Петар 

могао да нас охрабри и ојача?  

Верујем да би нас могао 

ојачати када би нам помогао 

да схватимо да смо грешници 

и нагнао нас да то признамо.  

Петар би могао да нас 

охрабри речима: 'Био је то 

велики дан у мом животу кад 

сам оставио по страни стид и 

дволичност, и када је Исус 

ушао у моје срце; кад више 

нисам тврдио да се могу сам 

бринути за себе.'  

Петар је у карактеру имао 

једну веома важну црту: могао 

је доносити одлуке.   

Кад га је Христос први пу 

позвао, петар је пошао за 

њим.  'А кад је ишао крај 

Галилејског мроа, виде два 

брата, Симона звакон петра, 

и Андреју, брата његова, како 

бацају мрежу у море; јер беху 

рибари. И рече им: Хајдете за 

мном, и учинићу вас 

рибарима људским.  А они 

одмах оставише мреже и 

пођоше за њим.' (Метеј 4,18-

20) 

До какве би обнове у нашем 

животу дошло кад бисмо и ми 

донели тако одређену одлуку 

за Христа и пошли за њим?   

‘Утврди браћу своју,’ рекао је 

Исус Петру.  Помози им да се 

одлуче.  Утврди их тако што 

ћеш им показати колико је 

важно подићи се и стати на 

Христову страну.  Покажи им 

како се могу поуздати само у 

мене. 

Петар је био прави 

истраживач.  ‘А Петар му 

одговори и рече: Господе, ако 

си ти, заповеди да дођем к 

теби по води. Он пак рече: 

дођи. И изишавши из чамца 

Петар пође по води и дође 

Исусу.’  (Матеј 14,28.29)  И 

онда је почео тонути. 

Можда ће неко рећи: Срамота 

је што је Петар потонуо.  

Многи од нас се не би ни 



усудили изачи из чамца.  Лако 

је критиковати.  Петар је 

почео ходати по води, али се 

онда уплашио.  Чини се да је 

за један тренутак помислио 

како се он може бринути за 

себе и онда је почео тонути.  

Но, мора се признати да је 

изашао из чамца, док су други 

сматрали да је сигурније 

остати у њему. 

И ми бисмо требали имати дај 

дух.  Да ли си нешто учинио 

за Бога?  Ако желимо да Бог 

за нас учини велике ствари, 

ми морамо створити велике 

планове.  Многи хришћани се 

моле за силу, али шта ће им? 

Да ли само зато да је имају, 

или да учине велике ствари за 

Бога?  Верујем да би нам 

Петар данас довикнуо: 

‘Подстичи тај дух храбрости.  

Уради нешто за Бога?’ 

Неки од нас толико знају да 

нас Господ мора положити на 

починак како би други који 

толико не знају могли нешто 

урадити за Бога.  Пре много 

година, епископ Врајт (Wright) 

у Сједињеним Америчким 

Државама проповедао је о 

умишљености неких младих 

људи кјои су мислили да човек 

може летети.  Казао је: 

‘Требали би знати да само 

анђели могу летети.  Тако је то 

Бог уредио, и никада се неће 

догодити да човек лети 

ваздухом.’ 

Часног епископа су 

сахранили, али његова два 

сина нису никада веровали у 

ту проповед.  И они су чули да 

људи не могу летети.  Отишли 

су на ливаду и - полетели.  Да, 

то су била браћа Врајт - први 

авијатичари.  Били су храбри 

и успели су. 

‘Немој ми прати ноге’, рекао је 

Петар Исусу.  Али Учитељ је 

одговорио: ‘Ако те не оперем, 

немаш удела са мном.’ (Јован 

13,8) 

‘Ако је то тако’, казао је Петар, 

‘пери ми и главу и руке.’ 

Петар је био човек који је 

могао напредовати.  Био је у 

стању учити, а то је 

изванредна карактерна црта.   

Коначно је Петар постао 

прави Божји човек.  Више 

није говорио: ‘Могу да се сам 

бринем о себи.’ Пустио је да 

Бог води бригу о њему.  Исус 

је Петру рекао: ‘А ти кад се 

обратиш утврди браћу своју.’  

Пре се Петар одрекао Господа.  

Сада га је нашао и зато ће 

постати сила другима.  

Будући да се то догодило с 

Петром, може се догодити и с 

нама. 

Како то знамо?  Исус нам је 



дао лек против страха.  После 

трагичне издаје Исус га је 

питао: ‘Петре, љубиш ли ме?’ 

‘Љубав изгони страх напоље.’ 

(1.Јованова 4,18).  Петров је 

проблем био страх.  Плашио 

се.  А сада му је Исус пружио 

лек. 

Петар је одговорио: ‘Ти знаш 

да те љубим.’ (Јован 21,15)  У 

његов живот је ушла љубав, и 

у том тренутку нестало је 

страха.  Петрова сигурност се 

није налазила у његовим 

речима, него у решењу које му 

је Исус дао - у љубави. 

Многи од нас имају искуства 

слична Петровим; али је 

дивно знати да га је Исус 

примио упркос његовим 

колебањима и спотицањима и 

од њега учинио Божјег човека, 

којега је Свети Дух могао 

силно покретати. 

Петар више не каже: ‘Могу да 

се сам бринем о себи.’ Он 

каже: ‘Ти знаш да те љубим.’  

Нема више страха, јер је 

Божја љубав ушла у његово 

срце.  Нека би то и нас 

охрабрило.

  

  



ЈУДА 
 
 

Желео бих да упознате мог 

пријатеља Јуду.  Ако мислите 

да немам право да тако 

говорим, хтео бих да 

прочитате Исусове речи: ‘А 

Исус му рече: пријатељу, 

зашто си дошао?’ (Матеј 

26,50)  Интересантно, зар не?  

Исус је Јуду назвао 

пријатељем; према томе 

исправно је да га и ја 

представим и као свога 

пријатеља. 

Можда чудно звучи назвати 

Јуду пријатељем.  Обично, кад 

се његово име спомене 

осећамо неку одбојност.  Ми 

то име не дајемо ни својој 

деци.  Чак ни псе тако не 

зовемо.  А Исус је ипак Јуду 

назвао ‘пријатељ’.  

Ти и ја никада нећемо моћи 

разумети Јуду, ако га не 

гледамо Исусовим очима.  Не 

смемо га сматрати 

непријатељем.  Многи од нас 

поносили би се његовим 

пријатељством.  Он је био 

утицајна личност и образован.  

По томе је био бољи од иједног 

између Дванаесторице.  Имао 

је изванредне 

административне 

способности.  Без сумње је био 

најбољи администратор у 

читавој групи.  Знао је како се 

воде финансије и био је 

благајник до последњег дана. 

Не само да је знао како да се 

брине за средства него је знао 

и како да до њих дође.  

Верујем да би се за већину 

прибављеног новца требало 

одати признање овом врло 

спретном човеку. 

Да је требало изабрати човека 

који ће јавности представити 

Исуса и његову 

Дванаесторицу, зар тај посао 

не бисте поверили Јуди?  Умео 

је да каже праву реч, да се 

сретне с правим људима, да 

повлачи одређене конце, да 

манипулише.  На крају, човек 

треба знати како се шта ради.  

Јуда је то знао и био је 

задовољан. 

Исус није мислио дволично 

када је Јуду назвао 

‘пријатељем’.  Уверен сам да је 

Исус био свестан да Јуда 

поседује дар поступања с 

људима и способност за 

склапање пријатељства.  Јуда 

је хтео Исусу помоћи да 

напредује и да успе.  Имајући 

то на уму, знао је шта треба 

да се уради у одређеном часу, 

да би се изградило 

краљевство.  Зар није сам 



Исус рекао да се краљевство 

приближило?  Јуда је 

вероватно мислио: ‘Хајде, 

успоставимо већ једном то 

краљевство.’ 

Међутим, Исус је једног дана 

рекао: ‘Не изабрах ли вас 

Дванаесторицу, а један од вас 

је ђаво?’ То исто је Исус 

једном рекао и Петру. (Види 

Матеј 16,23)  Кад је то 

изговорио мислио је на 

деловање зла у срцу.  Говорио 

је о сатанском делу у 

Петровом и Јудином срцу.  

Претпостављам да је Јуда био 

сличан свима нама.  

Штавише, није био обичан 

верник Цркве; био је вођа.  

Кад је требало организовати 

свакодневне послове, Јуда је 

водио посао.  Био је верски 

вођа, проповедник, благајник, 

све у једној особи.  Нема 

сумње да је с осталима чинио 

чудеса кад их је Исус слао два 

по два.  Не смемо заборавити, 

кад је Исус рекао да ће га 

један од Дванаесторице 

издати, ученици се нису 

одмах погледали и казали: ‘То 

је Јуда’.  Не, уместо тога они 

су питали: ‘Да нисам ја?’ 

Кад је Јуда приговорио због 

расипања новца који је 

Марија дала за онај скупоцени 

миомирис којим је помазала 

Исусову главу и ноге, имао је 

подршку осталих ученика.  

Финансијски није било 

разумно тако бацати новац.  

Дакле, пред нама је веома 

цењена личност, која се 

спретно служила 

манипулисањем и политичком 

стратегијом, у жељи да 

помогне напретку Божјег 

дела. 

Док тако размишљамо о Јуди, 

боље би било да размишљамо 

о себи, јер у нама има много 

Јудиног.  У нашем срцу има 

много тога што се налазило у 

Јудином срцу.  Док 

проучавамо живот овог 

човека запитајмо се стално: 

‘Господе, да нисам и ја?  Да 

нисам у обављању Божјег дела 

био толико промућуран да сам 

издао свог Господа?  Да нисам 

изабрао начин рада којим 

издајем Исуса?’  Да, ми смо 

запослени у Божјем делу као 

што је то био и Јуда; али он је 

то дело радио на свој 

властити, уместо на Божји 

начин. 

Будимо пажљиви кад је реч о 

Јуди.  Речено је да је дошао 

између људи боље 

образованих и на вишем 

друштвеном степену свога 

времена.  Верује се да је у 

Јерусалиму имао утицајне 

пријатеље.  Можда је и лично 

познавао првосвештеника 



Кајафу и друге 

великодостојнике.  Како се 

догодило да је Јуда постао 

издајник?  Мора да је био 

веома усамљен.  Вероватно је 

потицао из неког малог места 

у јужној Јудеји. Он једини од 

Дванаесторице ниеј био 

Галилејац.  Чим је пошао за 

Исусом одрекли су га се 

његови пријатељи.  Била је то 

велика жртва, јер је губитком 

пријатеља изгубио и утицај.  

Од малена су га учили да их 

Галилеје не долази ништа 

добро и било је тешко 

одлучити се да следи Исуса с 

тим Галилејцима.  Његов одгој 

је прилично компликована 

ствар.  Мора да су га његови 

јерусалимски пријатељи често 

пецкали и наговарали да 

напусти те луталице. 

Тако је испало да је Јуда био 

мало по страни, никада део 

групе.  Припадао је другој 

друштвеној средини, имао је 

боље образовање, био је 

утицајнији и знао се снаћи у 

Јерусалиму.  Желео је да 

Божји народ поврати 

изгубљени углед међу 

незнабошцима.  Веровао је, с 

осталим Јеврејима, да ће 

Месија доћи да створи снажну 

нацију и обнови Давидов 

престо.  Кад је Исус рекао: 

‘Краљевство се приближило’ и 

кад је Јуда видео чуда, дошао 

је до закључка да је то начин 

на који ће се краљевство 

најбрже основати.  Осетио је 

жељу да га следи као 

испуњење својих властитих 

нада и нада Израела. 

Не заборавимо, Јуд је био 

човек акције, способан у 

административним 

пословима.  Волео је да се 

ствари решавају, а не да се 

само прича.  Био је практичан 

човек и знао је да у овом 

свету човек мора бити реалан.  

Јуда није веровао да Јевреји 

требају само седети и чекаи 

да Бог све заврши.  Имао је 

могућност да види мноштво 

прилика за које је сматрао да 

их Исус из дана у дан 

пропушта.  Он је био вођа 

покрета који је намеравао 

поставити Исуса за краља.  

Мало је манипулисао, и 

ствари су кренуле... 

Јуда је веровао да ради за 

Исуса.  Остали једноставно 

нису знали како да Исусу 

помогну да крене.  Нису 

имали појма о политици.  Јуда 

је хтео да сви људи уживају 

благослове које је Исус могао 

дати.  Није могао поверовати 

да одлагање Исусовог 

крунисања може бити од 

икакве користи, и наравно, 

остали ученици су се с тиме 

сложили.  Ако је Исус Месија, 



народ за којега је толико 

учинио, окупиће се око њега и 

прогласити га краљем.  То ће 

помоћи многима који су сада 

још неодлучни.  А при томе ће 

Јуда имати част да га постави 

на Давидов престо. 

Његове су намере биле дивне, 

зар не?  Желео је да помогне 

Исусу да дође до престола и 

намеравао је да изигра 

првосвештеника Кајафу, 

продавајући му Господа за 

тридесет сребрника.  Не само 

да је желео да Исуса натера у 

ситуацију у којој ће морати 

деловати, него је вешто 

изманипулисао да превари 

првосвештеника.  Да, то је 

била права стратегија.  Знао 

је како треба покренути 

ствар.  Кад Исуса ухвате, 

мислио је Јуда, сви којима је 

Исус помогао ће се побунити 

и збациће Кајафу и 

Синедрион, а Исус ће се онда 

закраљити на Давидовом 

престолу. 

Онда би Јуда могао рећи 

Исусу: ‘Стварно сам се 

послужио малим триком кад 

сам те продао за тридесет 

сребрњака; али све се добро 

завршило, зар не?’  

А Исус ће се насмејати и рећи: 

‘Добро, Јудо, ти ствари увек 

завршиш како треба.’ 

Међу Божјом децом је било 

увек стратега и манипулатора, 

оних који желе покренути 

ствари, да сами пођу напред, 

оних кјои се много не брину 

како то раде.  Наравно, све 

што раде у Господњем је 

интересу.  Зар то онда није у 

реду?  Зашто да се не помогне 

да ствари крену? 

Многи у Јуди гледају ђавола с 

роговима.  Но немојте 

заборавити да је уживао 

поверење сваког појединог 

ученика и снажно на њих 

утицао.  Исус је, наравно, био 

Вођа, али с гледишта 

стратегије, Јуда је био шеф у 

манипулисању.  Он је знао 

како се то ради, како треба 

изазвати кризу.  Он ниеј 

играо на тако мали новац као 

што су тридесет сребрњака; 

Играо је на положај министра 

финансија у новом 

краљевству, са Исусом 

Христом на Давидовом 

престолу.   

Упознајте мога пријатеља - 

човека који је толико хтео 

помоћи Исусу - а распео га је 

на крсту. 

Колико смо ми с нашим 

властитим идејама, нашим 

властитим плановима, нашим 

властитим приликама, увек 

изнова покушали да 

помогнемо Богу, а у ствари 



смо издали његово срце и дух.  

Колико често.  Зар нисмо сви 

ми у овом или оном смислу 

криви? 

Јуда није био непоштен.  

Никако.  Бар не у својим 

очима.  Радио је за Бога 

много, а да за то није примао 

никакву награду.  НИје се 

сматрао лупежом.  Био је 

приватно запослен, имао је 

задатак, бринуо се за 

финансије и још прикупљао 

новац.  Многи од нас гледају 

Јуду, али питање је: ‘Господе, 

да нисам ја?’ 

Исус му је рекао: ‘Пријатељу, 

шта ћет ти овде?’ Јуда је имао 

план.  Сада је манипулисао.  

Изазваће кризу, суочиће 

првосвештеника и Исуса 

Христа.  Исус је тај сусрет 

стално избегавао.  Чини се да 

га није умео остварити.  Био 

му је потребан промућуран 

стратег, добар администатор, 

човек који потеже конце.  

Јуда је сматрао да све то 

поседује.  

Кад је Јуда коначно схватио 

да све иде наопако, да је 

манипулисање лоша ствар у 

Божјем краљевству, да таква 

стратегија и промућурност не 

доносе добра, улетео је Кајафи 

и пред њега бацио новац.  

Клечећи ухватио се за 

свештеникову одећу и 

повикао: ‘Ја издадох крв 

невину!’  

Кајафа је вероватно хладно 

одговорио: ‘Уклони се. Ми 

знамо такве. Нећеш ти нас 

преварити.’

 



СИМОН ИЗ КИРЕНЕ 
 

Pođimo u šetnju.  Ustvari to je 

više nego šetnja.  To je događaj.  

I u tom događaju bićemo 

suđeni.  Bog sa neba će gledati 

šta se događa. 

Moramo krenuti i poneti svoj 

teret.  Približite se, jer će se 

mnogo interesantnoga dogoditi. 

 Jutro je, između osam i 

devet sati.  Prošla noć je bila 

strašna i završila je Pilatovim 

pristankom da se Isus razapne.  

Upravo se pridružujemo 

neobičnoj pogrebnoj povorci.  U 

njoj je onaj koji treba biti 

sahranjen još uvek živ.  Sada ga 

vode.  Krenimo za njim. 

 Isus je upravo izveden iz 

Pilatove sudnice.  Odeven je 

opet u svoju vlastitu odeću.  

Umoran i upalih obraza On 

nesigurno korača.  Nije ni čudo, 

kad se setimo šta je sve prošao: 

mučenje i šibanje bičem koji 

mu je kidao meso.  Od Pashe 

prošle večeri ništa nije jeo. 

 Idući na ovaj pogreb ići 

ćemo s Onim koji sve to 

podnosi zbog naših greha.  

Jedan rimski vojnik stavlja na 

Isusovo rame veliki, teški krst. 

Pošto je iscrpljen, Isus tetura 

pod njegovim teretom.  Povorka 

kreće prema Golgoti izvan 

Jerusalima.  Za rimske vojnike 

povorka je suviše spora: Hajde, 

brže, viču. Završimo s time. 

Nećemo valjda gubiti celi dan. 

Još dvojica zločinaca 

trebaju biti razapeti.  I oni nose 

krsteve, ali naš pogled ostaje 

upravljen na Isusa. 

Vidimo kako tetura pod 

teretom.  Pada i opet se diže.  

Povokra malo zaostaje.  Hoće li 

On moći nositi svoj krst?  

Uobičajeno je da svaki zločinac 

nosi svoj krst. Krst je znak 

sramote i zbog toga ga neće 

nosit ni jedan rimski vojnik.  A 

što se jevreja tiče, ni jedan ga 

ne bi bi dotakao, jer bi se time 

kao obredno nečist isključio iz 

svetkovanja Pashe. 

Isus opet pada, ali ovaj 

put nije u stanju da ustane.  

Rimski vojnici postaju svesni da 

sam neće moći nositi krst.  

Odjednom se mnoštvu 

pridružuje stranaca, Simon iz 

Kirene. 

Bez sumnje je Simon bio 

jevrejin koji je došao na Pashu.  

Nije nam poznato šta je ljude 

navelo na pomisao da on 

sažaljeva Isusa.  Možda je to bio 

pogled na njegovom licu, ili 

način na koji je hteo pomoći 

Isusu.  Šta god bilo, rimski 

vojnici su povikali: Dobro, 

ponesi ga. Uzmi krst. 

Povorka kreće dalje. 

Prolazimo kroz gradsa vrata na 

putu prema Golgoti.   

Voleo bih da vidim 

pogled kojim je Isus pogledao 

svoga pomagača.  Kakav je ovo 



morao biti dan za Simona.  On 

je drukčiji od nas ostalih. Mi 

tek sledimo mnoštvo, a on 

učestvuje u samoj drami. 

Kakva prednost za ovog 

čoveka.  On sme nositi Hristov 

krst. Možda si i ti poželeo da ga 

poneseš.  Razmisli.  Da si se 

stvarno našao u ovoj gomili, da 

li bi se javio da Isusu poneseš 

krst? Simonu iz Kirene je 

naređeno da uzme krst i on je 

poslušao.   Verujem da je 

Simun već saosećao za tog 

Čoveka koji je posrnuo pod 

svojim preteškim teretom. 

Povorka kreće dalje. 

Gledamo žene, ljude, 

prvosveštenike.  Gledamo 

velikodostojnike, pa ono 

mnoštvo koje sledi povorku. 

Gledamo i Varnavu. 

Simon ne razume 

značenje svega toga, ali jedno 

razume bolje no ikada: moramo 

nositi svoj vlastiti teret. Istina 

nije za promatrače, nego za one 

koji su voljni da ponesu krst. 

Jedan od najvećih 

problema našega vremena jeste 

što mnogi od nas misle da su 

religiozni zato što nešto veruju. 

Mi čak učestvujemo u 

obavljanju verskih dužnosti. 

Idemo u crkvu i slušamo 

propoved.  Zar to nema veze sa 

religijom? Ali, drugim rečima, 

mi smo gledaoci, promatrači, 

slušaoci nasuprot tome. Simon 

je aktivno učestvovao.  Isitnu 

ne možemo shvatiti kao 

promatrači.  Nju možemo 

razumeo samo aktivnim 

učestvovanjem u istoj. 

Veliki broj onih koji su 

sačinjavali povorku nije shvatio, 

ali Simon je razumeo.  Dok 

pomže Gospodu u nosenju 

krsta njemu postaje jasna 

priroda spasenja. 

Danas mnogi ispovedaju 

veru. Svi volimo za sebe reći da 

verujemo. Nažalost, ima mnogo 

onih koji religiju ispovedaju, a 

malo onih koji učestvuju. Ima 

onih koji vole promatrati. Mi 

odlazimo u crkvu i promatramo. 

Naravno, ima i onih koji ni to 

ne čine i ostaju kod kuće. 

Nekada su svi 

učestvovali u pevanju, ali danas 

je i to nekima teško. Oni govore: 

Neka peva neko drugi, neka se 

drugi moli, neka drugi 

propoveda, ja ću gledati i reći da 

li je dobro obavljeno ili ne.  

Oni koji među nama 

samo ispovedaju Božje ime 

moraju izmeniti svoj način 

života.  Upravo se to dogodilo sa 

Simonom iz Kirene. Na ramenu 

je nosio krst. Hodao je uz 

Spasitelja i nosio teret i 

učestvovao je. 

Neki danas odbijaju da 

čitaju Bibliju. Nisu više ni 

slušači, a kamoli tvorci Reči. 

Simon iz Kirene bio je tvorac 

Reči. Krst je bio na njegovom 

ramneu. Verovatno su on i Isus 

razgovarali.  Voleo bih da čujem 

njihov razgovor. 



Još uvek smo u povorci. 

Simon koji nosi krst prima 

blagoslove. Neko možda kaže: 

Da sam ja bio tamo oči bih 

isplakao.  Neki su to i radili. 

Izveštaj govori o njima. Isus se 

okrenuo ženama i rekao im: 

Kćeri jerusalimske, ne plačite za 

mnom, nego za sobom i decom 

svojom. 

Neke su mu pristupile i 

rekle: Gospode, mi ne želimo da 

tako patiš.  Verovatno je u 

mnoštvu bilo i gubavaca koje je 

Isus izlečio. Žene nisu mogle 

shvatiti šta se to događa i 

plakale su. 

Isus je govorio: Nemojte 

me sažaljevati. Nisam slučajno 

upao u ovo. Izabrao sam 

dobrovoljno. Ja sam Sin Božji. 

Mogao sam pozvati u pomoć 

legije anđela. Kćeri 

jerusalimske, ne plačite za 

mnom. U stvari, ja učestvujem u 

vašem stradanju; nosim vaš 

krst. Vi koji ste izgubili svoje 

drage, vi koji ste bolesni i u 

mukama, ne plačite za mnom. 

Ja učestvujem u vašim 

nevoljama, u vašim tugama i u 

vašoj muci. Plačite za sobom. 

Nevolja sa ovim ženama 

bila je u tome što nisu razumele 

dubinu i značenje ovoga 

događaja. Isus je dobrovoljno 

uzeo na sebe naše nevolje. Krst 

koji je nosio bio je u stvari krst 

ljudske porodice koja je 

uključena u tragediju greha.  

Ne plačite za mnom, nego za 

sobom. Plačite zbog greha, zbog 

mržnje u ljudskom srcu, zbog 

suza koje majke prolivaju za 

svojim dragima. Plačite zbog 

ropstva, siromaštva i smrti. 

Isus kao da je govorio: 

Plačite za sobom, ali kad plačete 

setite se da sam tu da vam 

pomognem.  Na krst idem zato št 

onemam moći, nego zato što 

želim okusiti punu čašu vaših 

muka, vaših tuga, vaših boli. 

Pošao sam ovim putem da biste 

imali Druga koji vas razume u 

vašoj najdubljoj tuzi, vašem 

najvećem strahu, u trenutku 

najveće nevolje, da biste imali 

Prvosveštenika koji može 

stradati u vašim slabostima. 

Neverovatno je što je 

Isus pao pod teretom. Ali on je 

pao kao čovek, jer je uzeo na 

sebe slabost naše prirode. 

Religija nije samo stvar osećaja 

ili samilosti.  Ona zahteva 

učestvovanje, pravo poštovanje 

Boga. Žene koje su plakale nisu 

razumele kako trba služiti 

Hristu. Trebale su kazati: Bogu 

slava. Došao je da se poistoveti 

s nama; Bog je došao da bude 

kao mi. Bog je uzeo naš krst i 

nosi ga. 

Simon je počeo shvatati 

da ne nosi samo Isusov, nego i 

svoj krst. Možda se uspravio i 

rekao: Ovaj krst je lagan.  Tako 

je divno koračati pokraj Tebe i u 

svom životu osećati stvaralačku 

Božju moć. 



Moje breme nije teško, 

odgovorio je Isus.  I jaram moj je 

uvek lak.   

Nikada više Simon nije 

ono što je bio do tada. Mogao je 

reći: Bio je to pravi krst, ali ga 

ne bih zamenio ni sa čime na 

svetu. 

Tako će biti i sa nama. 

Kada budemo razumeli, reći 

ćemo: Bio je krst, ali šta su naše 

nevolje u poređenju sa slavom 

koju nam je Hrist pripravio? 

Kakva poruka. Na lisu 

Simuna iz Kirene sija svetlost 

spasenja, svetlost mira, svetlost 

Božja.  On je naučio šta znači 

davati i primati. Naučio je išta 

znači stradati.  Mnogi ne žele 

da nose krst, ne žele prihvatiti 

tragediju u kojoj se nalazi 

čovek. Oni plaču i jadikovanjem 

pokušavaju izbeći probleme 

života.  Simun to nije radio. On 

je uzeo krst. On je učestvovao u 

Isusovim patnjama.  Učino je to 

drage volje, znajući da pokraj 

njega korača Sin samoga Boga. 

Kao da vidim kad se 

Isus okrenuo Simunu i rekoa: 

Ako ko hoće za mnom ići, neka 

se odrekne sebe, i uzme krst 

svoj i ide za mnom.  I kao što 

sam rekao: teret je lak; zar ne 

Simune?  Sva Božja stvaralačka 

moć je tu da pomogne.  Nije ovo 

moj put kojim idem, jer ja sam 

Sin Božji. Ja sam Bog, ali te 

toliko volim, tebe ljudsko biće 

koje sam stvorio, da sam pošao 

ovim putem tuge i stradanja s 

tobom, da bih te mogao  

razumeti, tešiti i jačati. 

Simun nastavlja put. On 

oseća stvaralačku silu 

Svemogućega u svome životu.  

Nikada više to neće biti isti 

Simun. Sigurni smo da je 

postao hrišćanin, jer je u 

Markovom evanđelju 15,21 

zapisano da je Simun bio otac 

dvojice prvih hrišćana, Rufa i 

Aleksandra. Kao da vidimo 

Simuna kako se posle toga 

dana vratio kući i rekao 

dečacima: Najlepše na ovom 

svetu bilo je nositi krst Isusa 

Hrista.  Osećao sam Božju 

milost.  Osećao sam Božju silu. 

To je bio Bog. Hajdemo za njim. 

Pridružimo se onima koji znaju 

šta je spasenje. 

Da li si i ti kazao: Voleo 

bih da sam mogao nositi Isusov 

krst.  Možeš, jer Isus kaže: Ako 

učiniste jednom od ove moje 

najmanje braće, meni učiniste.  

(Matej 25,40) 

Još uvek idemo, ali naš 

se put bliži kraju, jer smo tu na 

Golgoti. Tu stoji i Simun iz 

Kirene. Okleva da spusti krst 

koji je za njega bio tako 

čudesan. Jedan rimski vojnik 

viče: Spusti ga i nestani odavde. 

Simun se okreće Isusu s 

osmehom. Našao je spasenje. 

Naučio je da učestvovati sa 

Isusom znači nositi svoj vlastiti 

teret.  Ali još nešto više. Naučio 

je kako je lako živeti s Isusom.



 

МАRIJA, MAJKA ISUSOVA 
 

Krst Isusa Hrista nije stvorio 

Božju ljubav, on ju je otkrio.  

Bog je ljubav, i uvek je to bio. 

To ćemo bolje videti ako se 

približimo krstu. Srce će vam 

ispuniti najveća ljubav svih 

vekova. 

 Ponekad pevamo pesmu 

kojoj tekst glasi: Ko gleda pod 

krstom na Isusa sad, taj verom 

već prima svoj spas. Važi li to i 

za tebe?  Ako priđemo gurpi oko 

krsta videćemo Mariju, Isusovu 

majku, slomljenog srca. 

Gledajte na sve što se zbiva 

njenim očima i osećajte ono što 

je ona moral aosećati. Uživite se 

srcem i snagom u ovaj događaj. 

 U Evanđelju po Jovanu 

čitamo: A stajahu kod krsta 

Isusova mati i sestra njegove 

majke. (Jovan 19,25)  To smo i 

očekivali od nje. Ona se nalazila 

u Pilatovoj sudnici kada su 

vikali: Raspni ga. Vidite li je 

kako rukama zatiskuje uši, 

zatvara oči i uzvikuje: O Bože. 

Bože moj.  Kako je sve to moralo 

kidati srce jedne majke. 

 Blagoslovena si ti među 

ženama, čula je pre trideset i tri 

godine. Ovoj lepoj mladoj 

devojci javio se anđeo Gavrilo i 

doneo joj novost, vest koja je 

zbunjivala: Rodićeš sina.  

Marija nije razumela.  Kako će 

to biti? Ja nisam udata. 

Onda je došla vest od 

Boga da će začeti Duhom 

Svetim, da je od Boga određena 

da svetu rodi Spasitelja. 

Sigurno sve to nije razumela. 

Da, čula je za dolazak Mesije. 

Svi sinovi Judini su čekali da se 

Davidov presto ponovo 

uspostavi u svoj svojoj slavi. I 

kad je anđeo rekao: Sin tvoj 

sedeće na prestolu Davidovom, 

ona je bila izvan sebe od 

radosti. 

Nekoliko meseci kasnije, 

kada je Marija donela Isusa u 

hram na posvećenje, prorok 

Simon joj je rekao nekoliko 

zbunjujućih reči. Verujem da 

se, dok je stajala pod krstom, 

setila Simunovih tajanstvenih 

reči: Govoriće mnogo protiv tvog 

Sina. A i tebi samoj probošće 

nož dušu. (Luka 2,35)   

Vratimo se do trenutka 

kad je Simun odložio krst.  Oko 

Isusa i vojnika u krugu su 

stajali Marija i ostali. Jedan je 

od vojnika naredio Isusu da 

legne na krst i počeo da mu 

kroz ruku probija klin. Marija je 

opet zatvorila oči i molila se: O 

Bože, sta to sve znači? On je 

trebao biti na Davidovom 

prestolu. Onda je klin probio i 

drugu ruku. Zatim su podigli 

krst i klinovima probili njegove 

noge. 



Marija to nije mogla 

podneti. Kako bi i mogla?  Kako 

bi jedna majka mogla gledati 

kako bezdušni ljudi muče 

njenog sina? Ali nije mogla da 

ode. Uostalom, zar to nije njen 

Sin?  Da, bio je i više nego Sin. 

Marija u sebi razmišlja o 

svemu. S njom su njena sestra, 

žena Kleofe, i Jovan, taj dragi 

učenik koji je pridržava i s njom 

se moli. Izgleda nemoguće, ali 

Isus visi na krstu. Raspeće. 

Strašno, a tako divno. 

Pokušajmo da odgovorimo na 

Marijino pitanje. Šta to sve 

znači?  To je najveća priča o 

ljubavi. 

Mi smo tamo kod 

raspeća. Tamo je celo 

čovečanstvo. Ono što se toga 

dana dogodilo tiče se svakoga. 

Bio je to vrhunac u veikoj drami 

otkupljenja. Krst je središte 

hrišćanske vesti, ali sam po 

sebi nije kraj. Krst je otkrivanje 

Božje ljubavi. Ljudima pod 

krstom služio je Najveći u 

svemiru.  Marija je osećala da je 

njen Sin ljubi. Bila je to ljbav 

veća od ijedne druge, jer On je 

bio viši nego zemaljski Sin: bio 

je Stvoritelj bio je Ljubav, bio je 

utelovljenje ljubavi. Ova ljubav 

obuzela je Mariju i svakoga pdo 

krstom, čak i one koji su bili 

ispunjeni mržnjom i mislim ao 

ubistvu. Svi su bili obuhvaćeni 

Božjom ljubavlju. 

Mi smo pod krstom, 

simbolom Božje ljubavi. Osećaš 

li kako te Bog ljubi? Dopuštaš li 

da te privuče njegova ljubav? 

Shvataš li da je Isus tu zato jer 

te je ljubio i još uvek te ljubi?  

Shvataš li da je ovo najveća 

ljuabv koja može biti iskazana 

čoveku? 

Krst je otkrivenje Božje 

ljubavi. Hrist je dopustio da mu 

zabiju klinove zato jer nas je 

voleo. Niko ga na to nije mogao 

nagnati. On je sam pristao. Bog 

je dobrovoljno pristao da 

strada. To je učinila ljubav. 

Pod Isusovim krstom 

stojimo i čekamo. Sada bolje 

shvatamo zašto Isus ovde 

umire. Božja se ljubav na jedan 

poseban način izlina na 

čovečanstvo. Isus ne misli na 

sebe. On misli na tebe i mene. 

Misli na ljude koji su u 

podnožju njegovog krsta. Kako 

je divno znati da te Bog ljubi.  

Marija stoji užasnuta. 

Šta to sve znači?, govori ona. 

Tebi samoj probošće nož dušu.  

Biće preznren i odbačen od ljudi. 

Ove i druge reči, pre 

neshvatljive, počinju dobijati 

značenje. Duboko u srcu Marija 

zna da je Isus više nego Sin. On 

je Spasitelj i učitelj i Gospodar 

stvaranja, Gospodar i Gospod 

svemira.  

Dok Isus visi na krstu, 

neki prolaze u blizini. Pojedinci 

mu se i rugaju. dRugi mašu 

glavom i kažu: Ako si Sin Božji, 

siđi s krsta. Zašto niej sišao?  

Marija je sve to slušala, ali je 



Isusovo lice i dalje odražavalo 

savršenu ljubav. Neće On sići. 

Pokazaže svoju ljubav do kraja, 

u punini, do najveće veličine. 

Bog se poistovetio sa ljudskim 

bićem, s ljudskom tragedijom. 

Bog je stvarno preko Isusa 

Hrista uzeo na sebe sve boli i 

nesreće koje nastaju kao 

posledica greha. 

Oni koji stoje pod 

krstom rugaju se Isusu, a njima 

se pridružuju i dva razbojnika 

sa svojim krstovima. Ali Isus ne 

prestaje ljubiti. Celo vreme moli 

se za one koji su pod krstom. 

Ljudska porodica se mora 

odlučiti ovde, i samo ovde je 

moguće spasenje, jer se mi 

spasavamo milošću. Naši se 

gresi ne mogu ispraviti; njih 

mora opraštati ljubav. Osim 

toga, naš život mora izmeniti 

milost i sila koja je veća od 

naše.  

Rugaju mu se, ali On 

nastavlja ljubiti. Zato je i 

uzviknuo: Oče, oprosti im jer ne 

znaju šta čine. 

Mnogo puta mislimo da 

ljudi namerno i svesno čine zlo. 

To nije uvek istina. Isus se moli 

da njegovim neprijateljima bude 

oprošteno njihovo neznanje, jer 

su bili uvereni da postupaju 

ispravno. Ovi verovučitelji su 

verovali da će spasenje doći 

preko ustanove, a ne preko 

Čoveka. On sa žaljenjem gleda 

one koji mu se rugaju, na 

starešine i sveštenike koji viču: 

Siđi, ako si Sin Božji. 

Pun savršene ljubavi On 

kaže: Oče, oprosti im, jer ne 

znaju šta čine. Greh neznanja. 

Kad Isus Hrist uđe u naše srce, 

On nas oslobađa od velikog 

neznanja koje iz nas stvara 

neprijatelje prema sebi i 

drugome.  

U čemu ti grešiš? Da li 

si ikada pogrešio? Da li si ikada 

izgubio vlast nad sobom? Da li 

si ikada izgovorio ono što nije 

dobro? Da li si ikada bio 

nestrpljiv? Da li si ikada učinio 

neki greh? Slušaj šta Isus kaže: 

Oče, oprosti im.  Prihvataš li 

njegovo oproštenje?  Ovo za nas 

kao deo istorije neka nikakvu 

vrednost. Potrebno je da to 

lično iskusimo. Potrebno je da 

svi kažemo: Hvala Bogu što mi 

je oprostio. Hvala Bogu što je 

oprao moje grehe.  Čujem glas 

sa krsta i vidim da me Isus 

gleda. Bio sam ljut, zao, mrzi 

sam, a oči ljubavi su me 

pogledale sa krsta kao da hoće 

reći: Praštam ti. Praštam ti. 

Pitam se šta se zbivalo u 

srcima onih ljudi ispunjenih 

mržnjom kada Isus nije hteo 

uzvratiti istom merom?  Što su 

ga više zlostavljali, to više ih je 

voleo. 

Isus ne vraća mržnju, 

protivljenje, ruganje. Iz njega 

teče samo ljubav, savršena 

ljubav. Praštanje. Kaok je 

nekad teško da oprostimo.  



Zašto? Teško je da oprostimo 

zato što nekad nismo u 

potpunosti prihvatili oproštenej 

Isusa Hrista. Kad ti i ja jednom 

prihvatimo njegovo oproštenje 

odmah ćemo osećati potrebu da 

svim ljudima opraštamo. 

Oprosti onome koji ti je 

nešto učinio. Učinjeno zlo ne 

možemo ispraviti. Ali možeš i 

trebaš oprostiti.  

Misli na Isusa koji je sa 

krsta gledao svoju majku koaj 

je stajala pokraj apostola. 

Rekao je: Ženo, eto ti sina. 

(Jovan 19,26)  Još uvek je 

spasavao druge. Mislio je na 

dobrobit svoje majke.  

Većina nas bi žalila 

same sebe: Zašto mi se to 

dogodilo?  Ne bi trebalo da se 

tako postupa sa mnom.  Nisam 

učinio ništa što to zaslužuje.  Ali 

On nije mislio na sebe. Kakve 

sreća što je mislio na tebe i 

mene.  

Ako o krstu razmišljaš 

samo kao o tragediji, onda si 

promašio njegovu vest, jer je 

Bog na krstu pokazao svoju 

ljubav. Kad su razbojnici, 

raspeti s Isusom, čuli reči: Oče, 

oprosti im, jedan od njih je 

povikao: Opomeni me se, 

Gospode, kad dođeš u carstvo 

svoje. Isus mu je odgovorio: 

Bićeš samnom u raju. Hoćeš li i 

ti reći Isusu: Seti me se. Seti se i 

mene. Razbojnik na krstu je 

mogao biti siguran u svoje 

spasenje, jer mu je bilo 

oprošteneo. Isus mu je oprostio 

i još pre njegove molbe, jer je 

Isus utelovljenje opraštanja. Ne 

samo da oprašta, nego On je 

sam oproštenje. 

Izveštaj nam kaže da je 

toga dana od šestog do devetog 

sata vladala tama. Stvoritelj 

koji je stvorio nebo i zemlju, 

nalazio se u agoniji. Celo 

stvaranje je takođe bilo u 

agoniji. Ali bila je to agoniaj 

ljubavi, a ne očajanja, jer se 

ljubav poistovetial s boli i 

tugom svih ljudskih sinova. 

Isus je u tom trenutku osvajajo 

ljubavlju. Odjednom, usred sve 

patnje, Isus oseća da ga je Bog 

napustio. Uzviknuo je: Bože 

moj. Bože moj. Zašto si me 

ostavio?   

Ispio je čašu sumnje i 

očajanja. Neki kažu da nikada 

ne sumnjaju. Ako si posumnjao 

i očajavao, seti se Isusa.   

Isus je odbacio čašu 

koju je ispio do dna i uzviknuo: 

Svrši se. Ispio sam čašu. Ljubio 

sam do kraja. Dao sam svoj 

život za one koji su me prezreli. 

Ljubio sam one koji su me 

mrzeli. Svršeno je. 

Odjednom je glasno 

uzviknuo, glasom u kojemu se 

osećala pobeda: Oče, u ruke 

Tvoje predajem duh svoj.  

Kakva drama. Kakvo 

otkrivanje savršene ljubavi. 

I dok stojimo pod 

krstom, On je ispustio poslednji 



dah, a mi se s razbojnikom 

molimo: Seti me se. 

Sa Marijom možemo 

kazati: Mislim da mi je sada sve 

mnogo jasnije. Neka bude volja 

Tvoja, neka mi bude po reči 

Tvojoj. 

 

 

 



 
АНДРИЈА 

 
Сви смо ми читали Нови 
завет и читамо га с 
уживањем, јер је 
непосредан; ту сусрећемо 
нама блиска људска бића.  
Један од оних које 
нарочито ценим јесте 
ученик који се ретко 
спомиње. У ствари, чини 
ми се да се у Новом завету 
спомиње само три пута, а 
сваки пут ради исто – 
представља пријатеље 
Исусу. 
 
Ако споменем Петра, одмах 
ћете се сетити речи као 
што су импулсиван, брз на 
језику, агресиван. Али ако 
споменемо Андрију, на шта 
ћете помислити?  Ништа 
нарочито, осим да је био 
пријатељски расположен. 
 
Први пут га сусрећемо као 
следбеника Јована 
Крститеља. Он и још један 
ученик разговарају с 
Јованом кад Исус пролази. 
Одједном обојица 
примећују да Јован 
посматра Исуса. Сав 
узбуђен, Јован говори: 'Гле, 
Јагње Божје.'  
 
Андрија и онај други 
осећају неодољиву жељу да 

пођу за Исусом. 'Где 
живиш?', питају. 
 
'Дођите и видите', одговара 
Исус. И они полазе с њим и 
тај дан проводе код њега.   
 
Волео бих да могу знати о 
чему су разговарали. 
Андрија и онај други 
ученик имали су на 
располагању један дан с 
Исусом.  Какав ли је то дан 
морао бити?  Ни ви никада 
више нећете бити сити кад 
сретнете Исуса, јер кад сте 
њега срели, срели сте 
Створитеља, живот.  У 
тренутку кад сретнете 
Исуса почиње живот. 
 
То се догодило и Андрији. 
Он се толико одушевио, да 
Исуса ниеј могао задржати 
за себе. Обично је то тако 
кад стекнете дивног 
пријатеља. Ако стварно 
цените пријатељство, 
желећете да и неко други 
упозна вашег пријатеља.  
Управо тако је и Андрија 
поступио. Одмах је отишао 
к Петру и рекао: 'Нашао 
сам Исуса из Назарета 
Јагње Божје. Осетио сам 
његову љубав која опрашта 
и видео његов осмех 
опроштења.  Говорио је 



дивне ствари. Али ниеј 
најважније шта је рекао, 
него како је то рекао и 
начин на који је гледао. 
Његове очи су говориле 
више од његових речи. 
Петр, Он је Месија. Хоћу да 
га упознаш.  Хоћу да га 
видиш, јер је Он у стању 
изменити човеков живот.'  
 
Изванредно. Прво шта је 
Андрија урадио било је да 
нађе свог брата. Верујем да 
се из овога може много 
научити. Млади обично 
кажу: 'Хтео бих да идем у 
Јапан, у Тајланд' – 'Хоћу да 
идем као мисионар у 
Африку.' Андрија није тако 
говорио. Он је отишао к 
своме брату. 
 
Сетите се опседнутога 
којега је Исус излечио када 
је казао Исусу: 'Хоћу да 
останем с тобом.' Исус је 
одговорио: Не, мислим да је 
боље да идеш кући.  Тако 
почиње сваки мисионарски 
рад. Снага сваке Цркве 
јесте њено хришћанско 
сведочење код куће. 
 
'Он нађе брата својега.' 
Онога који му је био близу 
и драг. Представио је 
Петра Исусу.  Ако бисте 
хтели да Андрију 
окарактеришете једном 
реченицом, да ли бисте 

нашли бољу од ове: 'Ево 
мог Пријатеља'? 
 
Каже се да је дом најбоље 
место за испитивање 
личности.  Исто тако би се 
могло рећи да је дом 
најбоље место за 
хришћанско сведочење. 
 
Како се слажете с онима 
који су вам блиски?  Да ли 
је представљање вашег 
Пријатеља Исуса у вашем 
дому извор радости?  
Имате ли деце?  Да ли су 
она срела вашег најбољег 
Пријатеља?  Право 
обраћење значи право 
пријатељство.  Немојте га 
претварати у нешто друго.  
То је однос.  Хришћанство 
није тек теорија, догма, 
апстракција. Хришћанство 
је Христ. 
 
Ми говоримо о еванђељу, о 
спасењу.  Да, али то није 
план, то је личност.  
Андрија је то знао, јер је 
казао: 'Ево мог Пријатеља.  
Он је толико урадио за 
мене; усрећио ме. Повећао 
је капацитет љубави и 
разумеваља код мене. 
Желим да упознаш мог 
Пријатеља.' Андрија иде 
најпре својој породици.  
Његов брат види да се а 
Андријом нешто збива и 
вољан је да слуша. Никада 



пре није Андрију видео 
тако срећног, тако 
заокупљеног нечим. 
Чини се да је Андрија, као 
верник Цркве био помало 
стидљив.  Замолио га да 
иступи у јавности и њега 
спопада истински страх.  
 
Многи личе на Андрију.  
'Шта да радимо?', питају.  
Оно исто што је радио и 
Андрија. Није учинио мнго, 
али оно што је урадио било 
је дивно и једино вредно.  
Помислите на губитак до 
којега би дошло да Андрија 
није Петра представио 
Исусу.  О Петру стално 
слушамо.  Увек је био у 
средишту збивања, али 
Андрија не.  Па ипак, 
Андрија ће оног последњег 
дана чути од Господа: 
Учествоваћеш у Петровој 
награди, јер си га мени 
довео.'  
 
Највећи рад који као 
хришћани можете обавити 
ниеј неки сензационални 
наступ пред јавношћу.  
Позовите пријатеље и 
кажите: 'Упознајте се с 
мојим Пријатељем.' То је 
урадио и Андрија.  
 
Понекад сумњам да би 
Андрија прихватио неку 
службу у цркви. Он није 
желео стајати пред очима 

људим.  Али у њега сте се 
могли поуздати да ће бити 
ту и рећи праву реч, у 
свако доба.  
 
Оно што је нама потребно 
јесте велики Пријатељ.  
Њему доводимо људе. 
 
Никада не бисмо смели 
напустити свог најбољег 
Пријатеља. Кад сте једном 
свесни да је Исус Христ 
ваш најбољи Пријатељ, 
никада нећете пожелети да 
га напустите. Као што је 
оно Петар казао: 'Куда да 
идемо да бисмо нашли 
Пријатеља као што си ти?  
Где ћемо наћи некога ко 
нас разуме, некога ко је 
вољан да нам опрости кад 
учинимо шта лоше?' 
 
Андрија се опет спомиње у 
Јовановом еванђељу 6,8.9. 
Око Исуса се окупило 
мноштво људи. Време је 
ручку. Људи су одушевљени 
Исусовим учењем, спремни 
да га слушау сатима. Кад 
некога радо слушаш, време 
као да стоји. Међутим, 
време је ручку, а хране 
нема.  Исус се окреће 
једноме од своих ученика и 
каже: 'Где ћемо купити 
хлеба да бисмо овима дали 
да једу?' Ученик одговара: 
'200 денара за хлеб није 
довољно.' Немамо довољно 



новца, а и да имамо, где би 
се овде шта могло купити?'  
 
Стидљив Андрија се 
прикључује и каже: 
'Разговарао сам ту с јендим 
дечаком и он има пет 
хлебова и две рибе, али то 
ниеј довољно, зар не?' Увек 
се повлачи.  Другим 
речима: 'Мислио сам да је 
то решење, а ако није, 
заборавите.' 
 
А Исус узима управо тих 
пет хлебова и две рибе и 
њима храни мноштво.  

Андрија је тога дечака 
довео к Исусу и рекао: 'Ево 
да те упознам с Исусом, 
мојим пријатељем. Дај му 
својих пет хлебова и две 
рибе и видећеш шта ће 
урадити.'  
 
Последњи извештај о 
Андрији налази се у Јовану 
12,2'-22.  Долазе Грци и 
кажу: 'Хтели бисмо да 
видимо Исуса.' Андрија то 
чује и – шта ради? Не треба 
дуго погађати: 'Дођите', 
зове, 'упознајте мог 
пријатеља Исуса.'  

 
 



ТОМА 
 

Често сте чули презрену 

изреку: 'Ти си сличан Томи!'  

Ко је Тома? Хајде да видимо 

какав је то човек. Тома је био 

један од дванаест Исусових 

ученика, човек који је добро 

познавао Исуса и искрено га 

волео.   

 

Ако бисмо требали описати 

нараштај у којем живимо, 

мислим да би му одговарао 

назив Томин нараштај.  

Никада није било тако тешко 

веровати, тако тешко побити 

сумњу.  Скептицизам је 

уздрмао темеље традиције, па 

чак и морала. 

 

Често и нас муче сумње.  

Верујем да и најискреније 

међу нама понекад муче 

сумње. Зар то није истина?  

Има и оних који кажу да 

никада не сумњају. Алу у то 

сумњам. 

 

Кад читам Свето писмо, а 

нарочито књигу о Јову, 

схватам да неки патријарси 

нису лако дошли до вере. 

Соломон у књизи 

Проповедника износи неке 

озбиљне проблеме који се 

односе н аверовање. Списи 

пророка Авакума ушли су у 

Свето писмо само из једног 

разлога: јер Богу постављају 

низ питања. 

 

Да ли си и ти неверни Тома? 

Ако јеси, не оклевај да то 

признаш.  Овде немам намеру 

да овај израз употребљавам са 

презиром.  Нико ти се неће 

ругати. Тома за мене није био 

човек неуспеха, него 

победник. Он је успео. Био је 

човек који је умео да постави 

питање.  У томе нема ништа 

лоше.  У ствари, човек који 

уме питати, показује своју 

надмоћ. 

 

Верујете ли да Бог може 

одговорити на вашу патњу?  

Верујем да Бог може 

одговорити на сва наша 

питања.  Ако сумњате, 

сматрам да се те сумње 

требају користити као што их 

је Тома користио, као 

степенице вери.  Кад би људи 

нашег времена, у којем се 

тако мало верује, пажљивије 

полгедали Тому, нашли би 

одговоре на сумње као што их 

је он нашао.  Тома је умео да 

испитује. Тражио је доказе.  

Тома није лако веровао. Желео 

је да види. Људи су данас 

научили да тако поступају. Ми 

смо у ствари нараштај Тома. 

 

У разговору са стотинама 

младих установићете да је 

највећи проблем сумња.  'Не 

могу да верујем.' 'Кажите ми 



како могу узверовати?' 'Муче 

ме сумње.'  Таквима треба 

рећи: 'Дивно је што сумњате. 

То је терен са којега можемо 

кренути.'  За оне који траже, 

верујем да Бог има одговоре.  

 

Драго ми је што је Тома 

постављао питања.  Драго ми 

је што и данашњи нараштај 

поставља питања. Ако су 

наша питања значајна, Бог је 

спреман да их саслуша и на 

њих одговори. 

 

Тома је био сличан многима у 

овој генерацији склоној науци.  

Млади често долазе: 'Дајте нам 

чињенице. Хоћу доказе.' 

Одлично. 'Хоћу да то Бог 

објасни.' Изванредно. На 

добром смо путу. Такви ђаци 

и студенти нису проблем.  

Потешкоћа настаје када се 

људи задовољавају лаким 

одговорима, када никада не 

постављају питања, када 

понављају питања која су 

постављали њихови родитељи. 

 

Да ли сумњаш?  Одлично.  

Имаш ли питања?  Одлично.  

Наш пријатељ Тома је 

постављао мноштво питања.  

Нигде у Библији не стоји да је 

због тога био укорен.  Уместо 

тога видимо да је то човек 

који је на крају изградио 

дубоку и непоколебљиву веру. 

 

У близини Мадраса у Индији 

налази се брдо које носи име 

Свети Тома.  Легенда каже да 

је Тома у првом веку после 

христа дошао у Индију и тамо 

проповедао еванђеље.  Ево 

сумњичавог човека који је 

питао и онда кренуо далеко 

изван своје земље да Божје 

одговоре пренесе другима. 

Има ли у томе нешто лоше? 

 

Нема ништа лоше са 

генерацијом која поставља 

питања.  Требамо се увек 

молити Богу да нам да 

храбрости за постављање 

питања и милости да примимо 

одговоре.  

 

Наш Бог је силан, 

неоградничене мудрости.  

Нема птиања на које Он не 

може одговорити. Кад би само 

овај нараштај ишао Томиним 

стопама, брзо би открио 

истину у Исусу Христу, онако 

како ју је и Тома открио. 

Стекли би лично искуство с 

Богом, које је обрадовало 

њихово срце. 

 

Неко ће рећи: 'Па како сад то?  

Увек сам слушао да се о Томо 

говори с презиром, а ево, сада 

је одједном добар човек'.  Зар 

тома није напредовао у свом 

искуству?  За нас је срећа што 

га можемо убројити међу 

Дванаесторицу.  Због сумње 

није био искључен из Цркве.  



У њему је горела жеља да 

добије одговоре на своја 

питања. 

Има оних који поставе питање 

и затим одлазе. Неки тако 

чине и са молитвом. Ви знате 

како је то: закуцају на Божја 

врата и онда као мала деца 

беже кад чују да Бог долази. 

Неки се од нас тако моле, а 

неки тако постављају питања.  

Изговоримо питање, а затим 

одлазимо, уместо да чекамо 

одговор. 

 

Не бој се постављати питања. 

Не бох се сумњати. Остани да 

чујеш Божји одговор. Ако 

нема одговора, то је 

вероватно зато што ниси 

слушао. Бог је разбио Томине 

сумње, а то ће исто учинити и 

код тебе. 

 

Највећа Томина врлина била 

је његова жеља да верује. Он 

је имао питања, али је пре 

свега желео веровати. Не бој 

се сумње, ако желиш 

веровати. Не бој се 

постављати Богу питања, ако 

желиш добити одговор. Тома 

је желео веровати. 

 

У 14.поглављу еванђеља по 

Јовану, Исус је својим 

ученицима говорио о Небу: Да 

се не плаши срце ваше.  

Верујте у Бога и у мене 

верујте. Многи су станови у 

кући оца мојега.  Кад не би 

било тако, казао бих вам.  Јер 

идем да вам приправим 

место. (14,1) 

Тома је наизглед показао 

сумњу: Господе, не знам куда 

идеш. И како можемо пут 

знати?  Ово није било ништа 

друго до отворено питање. 

 

Исус није укорио Тому, него 

му је одмах одговорио: Ја сам 

пут, истина и живот.  Онда 

се Филип умешао у разговор и 

поставио неко мање значајно 

питање. Оно очигледно није 

долазило из срца. Хтео је да 

им Исус покаже Оца. Обратие 

пажњу на начин како је Исус 

одговорио њему, а како Томи.  

Толико сам времена са вама, 

и и ниси ме упознао, Филипе?  

Никада Исус није тако укорио 

Тому. Тома је постављао 

искрена питања и добио 

одговоре. Исус је увек знао 

разлику између мудро 

смишљеног питања и тражења 

одговора. Кад су га 

испитивали у току суђења, 

није имао шта рећи својим 

непоштеним истражитељима, 

али је много шта рекао оним 

акоји су постављали искрена 

питања, жељни да верују. 

 

Наш нараштај може да учи од 

Томе. Тома је хтео доказ, али 

је хтео и да верује. Он је био 

спреман да верује. Ако ова 

генерација искрено тежи за 

одговорима, Бог ће их дати. 



Бог има одговор за свакога ко 

је испуњен сумњом.  Немој 

бежати са својим сумњама. 

Стани, и послушај Божји 

одговор.  

Тома је имао још једну велику 

врлину. Био је храбар.  

Сматрам да међу 

Дванаесторицом ни један није 

био тако храбар као Тома, 

осим можда Петар. Погледајте 

пажљиво у 11.поглавље 

Јовановог еванђеља.  Сећате 

се како су Исус и његови 

ученици напустили 

Јерусалим. Ученике је било 

страх.  У граду је владао 

немир. Пронео се глас да ће 

Исуса осудити на смрт.  

Одједном је Исус примио 

поруку: 'Онај који ти је мио, 

Лазар, болестан је.' Ученици 

су се питали хоће ли Исус 

ићи?  Ако иде, то ће 

вероватно бити крај, смрт.  

Чекали су на одговор. Хоће ли 

ићи или не?  Петар се нећкао, 

Андрија га је одговарао. Јован 

га је молио да не иде. А онда 

је пришао Тома. Рекоа је 

храбро: 'Хајдемо и ми, да 

умремо с њим. Хајдемо. Ја 

сам спреман умрети. Хајдемо. 

Петре, ти тврдиш да љубиш 

Исуса? Хајде, да умремо с 

њим. Андрија, бојиш се?  

Идемо да умремо с њим.' Ето, 

то је био Тома.  

 

Ми одговоре не примамо само 

због својих проблема, и зато 

што смо у суштини кривице. 

Нисмо вољни дати свој живот. 

А ни ти ни ја нећемо никада 

добити одговор на неко 

значајно верско питање ако 

на олтар не положимо свој 

живот. 

 

Многи су кукавице који тврде 

да имају много проблема са 

вером. Они не маре за 

слободу. Нису вољни да 

жртвују у овом материјалном 

свету. Желе сво време 

сигурност и да се неко з ањих 

брине. Боје се да им се шта не 

догоди. Боје се да ће неко 

нешто рећи против њих. Боје 

се да ће их неко замрзети. Ми 

смо увек једно или друго, деца 

или хероји спремни да умру. 

 

Ова генерација нема право на 

одговоре од Бога док није 

вољна да свој живот положи 

за истину.  Неки данас 

добијају веће и дубље 

одговоре неко ико у 

прошлости, али су се за њих 

знојили, трудили и плакали. 

Били су сумњичави, очајни, 

онда су Богу поставили своја 

питања и казали: 'Тај одговор 

је толико важан да сам 

спреман умрети за њега.' Ако 

тако тражиш одговор, 

добићеш га.  Желиш ли 

одговор?  Да ли си кукавица 

или слабић?  Шта си спреман 

дати за њега?   

 



И овој генерацији која тражи 

сигурност, Тома има нешто 

рећи. Послушајмо: 'Хајдемо и 

ми да умремо с њим.' 

 

Тома је захтевао да све види. 

И то је било добро. Страшно је 

што  данас велики број 

хришћана задовољно одлази у 

цркву, а нису искусили шта 

Исус може и хоће да учини за 

њих.  Ми се не требамо 

бринути шта је Тома желио 

видети. Ми се не требамо 

бринути шта је Тома желио 

видети. Он је рекао: 'Док не 

видим нећу веровати.' 

 

Тома је могао казати и ово: 

'Али, ако и верујете, верујем и 

ја.' 

Али то не би било лично 

искуство. Без унутрашњег 

осведочења, заснованог на 

доказу, његове сумње не би 

биле решене. 

 

Да ли си и ти то искусио?  Да 

ли си задовољан 

хришћанством, а да не знаш 

да сте ти и Исус пријатељи?  

Или твој ум тражи доказе да 

ојачаш своје веровање? 

 

Код Томе ми се и ово свиђа: 

Кад се Исус појавио први пут, 

он је био одсутан.  То нешто 

показује. Тома је био спреман 

да очајава, али без других.  То 

ми се свиђа.  Ако се неко не 

може сам суочити са 

очајањем, онда од њега нема 

много користи.   

 

Остали су се ослањали једни 

на друге.  Нису могли да се 

помире с најгорим. Једини је 

Тома рекао: 'Волео бих да је 

тај извештај тачан, али ако 

није, биће то велика превара.  

Мен еније потребно тешити 

као Петра, Андрију или 

Јована.  Ја ћу овај проблем 

сам решити.' Ако нисте 

спремни да се сами суочите с 

очајањем, онда никада нећете 

открити Исуса Христа. 

 

Осам дана касније Исус се 

појавио опет. Овога пута је 

присутан и Тома, али не као 

део стада.  Он ће се лично 

осведочити.  Исус каже: 'Мир 

вама' и одмах се обраћа Томи: 

'Томо, поставио си многа 

питања. Драго ми је, јер ја 

желим да ти на њих 

одговорим.'  

 

Човек који је постављао 

питања, спустио се на колена 

и повикао, као што би требао 

повикати и наш нараштај: 

'Господ мој и Бог мој.'  

 

Исус је рекао Томи: Веровао 

си у мене, зато си видео 

доказ, али желео бих да ти 

нешто кажем.  Томо, благо 

онима који верују а лично ме 

не виде.



PAVLE 
 

A posle sviju, javi se i meni. 

(1.Korinćanima 15,8)  Divnih li 

reči.  Divne zato što govore o 

ličnom susretu Pavla i Hrista.  

Divne i zato što nam otkrivaju 

tajnu kako i mi možemo tako 

nešto doživeti. 

 Raduje me što je Pavle 

govorio iz ličnog iskustva. Sreo 

je Stvoritelja svemira, Isusa 

Hrista.  Biblija opisuje taj 

događaj, ne zbog pakla, nego 

zato da  potvrdi kako se sa 

Hristom može sresti svako ko 

želi da se bliže upozna sa 

Spasiteljem. 

 Verujem da je takav 

susret s Bogom moguć.  Usred 

mnoštva glasova u svetu mi 

možemo čuti tihi glas, glas 

živoga Boga. Kad to bude, 

čovekov život izlazi iz haosa i 

dobija smisao i svrhu.  Danas 

nam je kao nikada pre potreban 

osećaj ličnog odnosa sa živim 

Bogom. 

 Pošto nije pripadao 

Dvanaestorici, apostol Pavle 

nije imao prilike da se druži s 

Isusom.  Pa ipak je bio apostol.  

On se lično sreo s Isusom 

Hristom. A posle sviju, javi se i 

meni, rekao je sa osvedočenjem.   

 Vratimo se u vreme dok 

je Pavle koristio ime Savle.  

Odgajan je u jakoj religioznoj 

sredini. Studirao je etiku religije 

i otkrivenja Staroga zaveta.  

Mnogo puta je čitao kako se 

Bog javio Abrahamu, Jeremiji i 

Jezekilju. To mu je bilo dobro 

poznato. Odgajan je u domu 

koji je bio bogat tradicijom u 

pogledu otkrivenja. 

 Ali tuđe iskustvo nije 

njemu pomoglo.  On je i dalje 

bio čovek s unutrašnjim 

sukobima, ispunjen 

neprijateljstvom.  Pošto je 

stalno ratovao sa samim 

sobom, ratovao je i s drugima.  

Pri kamenovanju Stefana, 

odisao je željom za ubijanjem.  

Kasnije dobija odobrenje da 

progoni hrišćane u Damasku.  

Bio je religiozan, ali ne i 

pobožan, jer nije sreo Isusa 

Hrista. 

 Ponekada nam ljudi 

kažu: Govorili ste kao da ste to 

iskusili.  Često to nije lako.  

Dešava se da slušamo ljude i 

čini nam se kao da su pročitali 

neku knjigu. Kad se prvi put 

susrećemo s Pavlom, on je 

sličan takvima. On filozofira.  

Ali onda dolazi do promene.  

Ljudi i žene su znali da je sreo 

Isusa Hrista. 

 Postoji velika razlika 

između teorije i prakse.  Neki iz 

običaja idu nedeljom u crkvu da 

ispitaju ideje, da malo morališu 

i da raspravljaju o dobrim i 

lošim postupcima drugih.  Ali je 

velika razlika između njih i onih 

koji u crkvi služe Bogu zato što 

su ga sreli. 



 Posle Damaska, Pavle 

kaže: A posle sviju javi se i 

meni. 

On je oslepeo na putu u 

Damask i tamo je ostao tri 

dana.  Tek tada je sreo Hrista.  

Tek tada je promenio misli i 

postao jedan od najvećih 

svedoka za Isusa Hrista.  

Nestalo je svakog 

neprijateljstva.  Njegova priroda 

se promenila.  Sreo je Isusa.  

Spoznaja da ga Bog ljubi, a 

time se podrazumeva potreba 

promene, preobrazila ga je u 

novog čoveka. Bilo je to delo 

Sv.Duha.   

 Jov je rekao: Ušima sam 

slušao o tebi, a sada te oko moje 

vidi. (Jov 42,5)  Jov je bio 

pobožan.  Za njega je pobožnost 

bila daleko viša nego samo 

filozofija, više nego iskazivanje 

nekih misli.  Ona je bila lično 

iskustvo sa živim Bogom. 

 Hrišćansko iskustvo nije 

samo teoretsko; ono je istinsko.  

Gde se god našao, Pavle je 

govorio: Sreo sam Isusa. On mi 

se javio. 

 Kako se to dogodilo?  

Pavle je bio na putu u Damask, 

s nalogom da može progoniti 

hrišćane.  Odjednom ga je 

obasjala svetlost. Čitajmo o 

tome u Delima apostolskim u 

9.glavi. To je uzbudljiv događaj. 

On nikada nije prestao pričati o 

tome.  Sećate li se kako je tada 

rekao: Šta hoćeš da činim?  

Ustvari, Pavle je tog trenutka 

primio svoje apostolstvo, jer se 

tako nešto može dobiti samo od 

živoga Boga. 

 Kako je silan bio kao 

propovednik. Odakle mu sila?  

Sreo se sa Isusom.  Kad čitamo 

Pavlove poslanice ne možemo a 

da ne osetimo radost, osećaj 

susreta sa živim Bogom.  To se 

oseća. Ako smo prošli kroz to 

iskustvo, onda znamo šta je 

Pavle osećao.  On je bio 

ispunjen hvalospevima, jer je to 

premašivalo svaki um.  

 Susret sa živim Bogom 

ne može se iskazati rečima.  Um 

ne može to potpuno shvatiti i to 

je dobro. Kad bismo mogli 

dokazati Boga, onda bi Bog bio 

mrtav. 

 Pavle Isusa nije sreo 

samo na putu u Damask, nego i 

češće kasnije. Ustvari, on 

nikada nije ispuštao Isusa iz 

vida. Živeti, za njega je značilo 

imati Hrista.  

 Zanimljivo je čitati o 

Pavlovim vizijama. Biblija kaže 

gde nema utvare rasipa se 

narod. Za Pavla znamo da je u 

svemu što radi imao osećaj 

prisutnosti živoga Boga. 

 Nije dovoljno sastati se 

sa Isusom i onda otići. Nije 

dovoljno otići u crkvu i slušati 

lepe službe.  Pavle je to radio od 

detinjstva, ali se promenio posle 

Damaska. Zašto? Jer je imao 

viziju. Zato je postao drugi 

čovek. Isus mu se javio.  



 Divno je znati šta je 

Božja želja da treba raditi. 

Zbunjen si? Neodlučan? Jedna 

vizija od Boga biće dovoljna da 

reši problem. 

 Pavle je imao viziju, 

direktan susret s Bogom. Isto 

tako Bog i nama otkriva svoju 

volju. Slušaj. Razgovaraj s 

Bogom. On se ne pojavljuje 

samo na trenutak. On dolazi da 

ostane, kao i kod Pavla. Evo ja 

sam s vama u sve dane do 

svrštetka sveta. To kaže Isus. 

 U Delima apostolskim 

18,9 Pavle i Bog su se ponovo 

sreli. A Gospod reče noću Pavlu 

u viziji: ne boj se, nego govori, i 

da ne učutiš.  Govori dobru 

vest. Nemoj ćutati. Nemoj da se 

umoriš. 

 Isto to Bog govori i 

nama. Ako i nema odgovora, 

ako ljudi ustanu na nas kao što 

su ustali na apostola, Bog kaže: 

Napred. Govori. Ne boj se. Neka 

tvoje reči potiču od Boga. 

Upravo zato što je Pavle sreo 

Boga mogao je nastaviti rad. 

Hrist mu se javio i Pavle je to 

znao. Od toga trenutka Gospod 

je bio za njega stvarnost. 

 Kad je opet jednom 

postao malodušan, Gospod mu 

je progovorio u viziji: Ne boj se 

Pavle, valja ti doći pred cara. 

(Dela 27,24). To je bilo u jednoj 

oluji na moru, a Pavle je bio 

okovan. Zatim je došao 

brodolom u kojem je samo za 

dlaku izbegao smrt. I opet Bog 

kaže: Pavle, sve će biti dobro. 

Kaži ljudima da niko neće 

poginuti. To su Božje reči. 

 Pavle govori u 

2.poslanici Korinćanima 12,4 o 

divnom susretu s Bogom: kako 

je bio odnesen u raj, i čuo je 

neiskazane reči. 

 Nas Nebo mora privući 

kao i Pavla.  Mi moramo imati 

viziju o boljem svetu, moramo 

shvatiti da je Isus pripremio 

bolje mesto za svoju decu. 

 Meni su vrlo drage 

Pavlove reči: Nisam bio 

neposlušan nebeskoj viziji.  

Odluka koju je doneo na putu u 

Damask uvela je Hrista u 

njegov život.  Iz dana u dan 

Pavle je obnavljao njegovu 

prisutnost. 

 Bog je spreman da ti se 

javi.  Ne budi neposlušan 

nebeskoj viziji, pa će i tvoj život 

biti preobražen svetom Božjom 

prisutnošću. 

 

 

 



  



Informacije o Crkvi Sv.Trojice (REC/ACNA) 
Una sancta catholica et apostolica ecclesia 

Ecclesia reformata anglicana 
 

Crkva Sv.Trojice u Beogradu jeste anglikanska/episkopalna 
crkva, 
protestantska u tradiciji, reformisana u teologiji, episkopalna u 
crkvenom ustrojstvu. 
 
Ona je zajednica vernika koja veruje u objavu Svetoga pisma, a 
njeni koreni datiraju u razdoblje crkvene reformacije 16.veka. 
Naša parohija svim srcem podržava pet velikih načela 
reformacija:  
1.Samo Sveto pismo za pitanja vere i prakse (Sola Scriptura); 
2.Spasenje samo po veri (Sola Fide);  
3.Opravdanje samo po milosti (Sola Gratia);  
4.Milost samo po Isusu Hristu (Solo Christo);  
5.Sva slava pripada samo Bogu (Soli Deo Gloria) 
 
Naša bogosluženja posvećena su isključivo Bogu i predstavljaju 
našu žrtvu i hvalu jedinom Gospodu. Nije nam cilj da se na 
njima zabavljamo, animiramo posetioce niti uzdižemo služitelje, 
već samo da damo čast i hvalu Svetoj Trojici, Jednom Bogu, koji 
to zaslužuje. Iz tog razloga nemojte biti obeshrabreni ako nas 
ima malo. Gospod ej rekao: ’Jer gde su dva ili tri sabrani u ime 
moje onde sam ja među njima.‘ Zato uzdignite glave puni ponosa 
na Gospoda i dolazimo redovno na bogosluženja imajući veru u 
Njega koji nas je izbavio da budemo dostojni slaviti Njegovo ime. 
 
Mir Gospodnji bio uvek sa vama. 
 



 



 
At Church of the Holy Trinity (REC/ACNA), Holy Communion at the Lord's 
Table is central to our worship and the source of all we do. It defines our 
relationships, strenghtens our souls, and confronts us with the realities of 
Christian living. We invite you to experience traditional Anglican worship and 
Biblical preaching and instruction with us. 
 
All worship services at Trinity follow the Angilcan Prayer Book, an ancient 
tradition that guides our worship and teaches us how to pray. Prayer Book 
worship allows worshipers of all ages and traditions to unite with each other 
to offer praise to our Lord. 
 
Baptized Christians of all ages are invited to worship and partake of the 
Lord's Table with us. Because we worship together as families, squirming 
children and chattering babies are loved and welcomed in the service while 
they grow and learn to worship. 
 

 
 





 
 
 

„Јер Божја реч је жива и делотворна, оштрија је од сваког 
двосеклог мача и продире дотле да раздваја душу и дух, 

кости и њихову мождину, и може просудити мисли и намере 
срца.“ 

(Jеврејима 4,12) 
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