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Како уопште могу да започнем са 
Библијским курсом?

Сврха овог кратког Библијског курса је да опреми сваког апостолског 
освајача са оруђем које ће му помоћи у дељењу и научавању основа 
јеванђеља Исуса Христа. Курс је подељен на четири кратка научавања. 
Прво научавање се бави Речју Божјом и вером. Друго научавање се 
фокусира на покајање и нашу потребу за Богом у нашим животима. 
Трећа лекција покрива тему крштења и зашто се сви морамо крстити, и 
последњи, четврти део се бави крштењем Светим Духом.

Безброј пута, животи су били промењени користећи Библијске курсеве 
за досезање људи и преношење основних истина о Исусу Христу другим 
људима. Постоје многи начини како можемо да одржимо библијски 
курс некоме. Поделићу са вама неколико савета, како можете доћи у 
прилику да некоме понудите кратак Библијски курс: 

Сваки пут када неко по први пут дође у вашу цркву, не би требало 
да пропустите прилику да се представите и врло једноставно питате 
особу: “Да ли би желео/ла да сазнаш више о Светом Писму?“ Ако 
добијете позитиван одговор, можете да започнете. Све што треба да 
кажете је: “Одлично! Ја предајем кратки Библијски курс који траје 30 
минута. Кад би ти одговарало да се нађемо и почнемо?“ Договорите се 
око места и времена одмах. Ако добијете негативан одговор и особа 
каже да није заинтересована за студирање Светог Писма , просто кажите 
да нема никаквих проблема и можда можете да се нађете негде и само 
проведете време заједно дружећи се. Много пута људи препознају и 
ближе упознају Христа кроз наш однос са њима. Једноставно, будите 
отворени и слушајте шта вам Господ говори, Он ће вам помоћи да 
кажете и урадите оно што ће довести људе ка Њему. 

Увек слушај и чини како ти Дух Господњи говори. Можда ће ти рећи 
да се понудиш некоме да му купиш кафу, или Дух Господњи може да те 
води да некоме одржиш Библијски курс. Једноставно приђи тој особи 
и понови први савет кроз који смо већ прошли. Питај да ли би можда 
желео да сазна више о Светом Писму? Ако прихвати, договорите се око 
времена и места где ћете се наћи, не заборави да тражиш број мобилног, 
или пошаљеш захтев на Фејсбуку-у/Инстаграм-у да би после могао да 
ступиш у контакт са особом. Када већ будеш имао ове 3 информације, 
назови особу сат времена пре договореног састанка, и кажи да ћеш 
њега/њу чекати на договореном месту. Често, непријатељ ће покушати 
да са много ометања удаљи твог новог студента Библијског курса од 
тебе. Не дозволи му да победи. Буди одлучан, и видећеш како ће те 
Господ употребити да доведеш неког ка Њему.
Када кренеш да научаваш, увек понеси две идентичне Библије са 
собом, како би могао врло једноставно да свом студенту кажеш коју 
страну да отвори и коју главу и стих да погледа. То ће у великој мери 
допринети да научавање не траје дуже од 30 минута, и помоћи ће твом 
пријатељу да се осећа лагодно док га упућујеш у Реч Божју.

Увод у Свето Писмо

ЛЕКЦИЈА 1:       5

Реч Божја & Вера: Лекција 
о разумевању двеју 
фундаменталних елемената 
Апостолске вере. 

ЛЕКЦИЈА 2:   10

Шта је покајање: Шта 
покајање значи и зашто 
треба да послушамо писмо у 
вези покајања. 

ЛЕКЦИЈА 3:   18

Неопходност крштења: 
Зашто је крштење важно, 
и зашто га Свето писмо 
захтева. 

ЛЕКЦИЈА 4:  25 

Дар Светог Духа: Шта значи 
“бити испуњен Светим 
Духом” и како га можемо 
примити. 
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Увод у Свето Писмо
Ерастус Салисбери Филд  је био амерички сликар народне 
уметности. Сликао је портрете, пејзаже и историјске слике. 
Следећи цитат је био утиснут поред његовог познатог дела, 
које се зове „The Historical Monument of the American Repub-
lic“ (Историјски споменик Америке) у доњем десном углу:

Библија је кратак опис свега што се десило у прошлости; и 
сигурно предвиђање свега што ће се десити у будућности. Она 
решава сва питања о којима расправљамо, разлаже све сумње 
и ослобађа ум од свих оклевања. Открива јединог живог и 
истинитог Бога и указује на непогрешив пут ка Њему; ставља по 
страни све остале богове и показује испразност и лудост оних, 
који у њих верују. Библија је књига закона, указује нам шта је 
исправно, а шта погрешно; књига мудрости осуђује сваку лудост 
и порок; књига знања, која и од једноставних чини мудре. То је 
књига истине која открива сваку лаж и побија сваку заблуду; и 
књига живота која води сигурним путем даље од вечне смрти. 
Садржи најраније антиквитете, најчудније догађаје, јуначкa 
дела, мноштво ратова; описује земаљски, небески и подземни 
свет; објашњава нам порекло анђела, људских племена и 
легија пакла. Библија може да буде смерница доказаном 
механичару и највештијем уметнику; може да буде учитељ 
надареном реторичару и искуша снагу знања најутемељенијег 
математичара; може да збуни најпаметнијег професора анатомије  
и најспособнијег критичара. Библија представља комплетирану 
целину закона, савршено тело божанства и наратив којем нема 
равног. То је књига многих живота, путовања, и авантура. То је 
најбољи савез икад склопљен, најбољи доказ икад дат; најбоље 
дело икад потписано; и најбоље сведочанство икад запечаћено. 
Ова књига је краљево омиљено дело, најбоље мерило судије за 
прекршаје, најбољи водич за родитеље, непогрешив приручник 
сваког слуге и најбољи сапутник сваког младића. Најбољи 
буквар за децу и ремек дело за високо школоване људе. Садржи 
граматику за почетнике и дубоке изреке за оне у позним годинама. 
Учитељ неуком и речник мудрацу, садржи  знања и мудрост, 
промишљена је и за генијалце; тумачи сама себе. Охрабрује 
мудре и ратнике, обећава награду победницима. Али круна 
свега је, њен Аутор, који никад није нецеловит или лицемеран; 
варијације и промене код Њега не постоје нити сенка окретања. 
Библија се прилагођава свим редовима, чиновима и стањима 
људске врсте. Обраћа се како сиромашнима тако и богатима, 
како честитима тако и неправеднима. Дар такве књиге је вредан 
Свемогућег Аутора; она исказује Његову праведност и доброту 
разумевања сваког рационалног бића. Нема оправдања онај 
који је не чита, и немудар који не прима њене инструкције и 
поуке; кривом човеку додаје живот на живот, или смрт на смрт.
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ТО ЈЕ КЊИГА МНОГИХ 
ЖИВОТА, ПУТОВАЊА, 

И АВАНТУРА. ТО ЈЕ 
НАЈБОЉИ САВЕЗ ИКАД 
СКЛОПЉЕН, НАЈБОЉИ 

ДОКАЗ ИКАД ДАТ; 
НАЈБОЉЕ ДЕЛО 

ИКАД ПОТПИСАНО; 
И НАЈБОЉЕ 

СВЕДОЧАНСТВО ИКАД 
ЗАПЕЧАЋЕНО



Лекција 1: 
Реч Божја и Вера

Разлог због којег започињемо управо са Речју и Вером је тај, да 
су ово два темељна принципа на којима ћемо градити кроз ове 
четири лекције Библијског курса. Установићемо да је Реч Божја 
непогрешива и да можемо у потпуности веровати свакој речи 
која је записана у Светом Писму. Када ти заснујеш своју веру на 
Његовој Речи, Бог ће почети да чини невероватне ствари у твом 
животу.

Библијска позадина и чињенице

• Библија се састоји од 66 књига
• Библију делимо на два дела: Стари завет и Нови завет
• Стари завет се састоји од 39 књига
• Нови завет се састоји од 27 књига
• Бог је употребио више од 40 људи за писање Библије
• Прва књига Библије је Генесис (Постанак), а последња је 

Откривење
• Библија се састоји од 1.189 глава,  31.102 стиха и 783.137  

речи
• Најдужи стих у Библији је Јестира 8:9
• Најкраћи  стих је Јован 11:35
• Према подацима Библијског друштва из Израела, отприлике 

50 Библија је продато сваког минута на кугли Земаљској.

Кратки савети за читање Библије

Када проповедник или учитељ каже: „Молим вас, отворите ваше 
Библије у Делима Апостолским 2:38“, ми знамо да:

1. Дела Апостолска – је име књиге коју тражимо
2. „2“ је број главе
3. „38“ је стих који ће бити прочитан у другој глави

Хајде да сада узмемо наше Библије, нађемо  Дела 2:38 и прочитамо 
тај одељак из Писма.

 А Петар им рече: „Покајте се и нека се свако од вас 
крсти у име Исуса Христа за опроштење својих греха, 
и примићете дар Светог Духа.“ – Дела 2:38 

Када први пут узмемо Библију у своје руке, изгледа нам као велика 
књига коју нећемо успети да прочитамо до краја живота. Али постоје 
планови читања Библије који ти могу помоћи да прочиташ целу 
Библију за годину дана. Замисли, ако проведеш сваки дан читајући 
Библију 20 минута, можеш је целу прочитати два пута годишње! Чак 
и на твој смартфон можеш да скинеш апликацију Библије која ће те 
дневно подсећати да је читаш. Чак и ако немаш времена да читаш, 
постоје аудио верзије које можеш себи да пушташ у току дана.

Лекција 1:  Реч Божја и Вера 5

Дела 2:38 

Библија држи Гинисов 
Светски рекорд за 
најпродаванију књигу 
писану на основу чињеница 
и истине. Недавна процена 
је да постоји више од 5 
милијарди одштампаних 
примерака у више од 2.123 
језика!

Дела Апостолска 
– је име књиге 
коју тражимо

„2“ је број главе

„38“ је стих који ће бити 
прочитан у другој глави



Које су Предности читања Библије?

• Научићеш нешто о Творцу овог света
• Научићеш како да пребродиш тешке животне ситуације са 

којима ћеш се сусрести
• Научићеш о љубави коју Исус има за тебе
• На свако питање које имаш може добити одговор кроз Божју 

Реч
• И поред тога што је стара хиљадама годинама, и даље може 

да говори теби, данас

Ко је Аутор - Светог Писма?

А најпре знајте ово: ниједно пророштво из Писма не може да 
се тумачи произвољно. Јер, никад пророштво није настало 
људском вољом него су људи понети Светим Духом говорили 
од Бога.   2 Петрова 1:20-21

Аутор Речи Божје је само један, и то сам Бог. Бог би почео својим 
Духом да се покреће (инспирише) људе и они би записивали речи 
које им је Он говорио. Одличан пример тога, како Бог говори светом 
Божјем човеку можемо пронаћи у 2. Мојсијевој (Изласку).

Господ рече Мојсију: “Исклеши две камене плоче као што су 
биле оне прве, а ја ћу на њима исписати речи које су биле на 
првим плочама, које си разбио. Ујутро буди спреман, па се 
попни на Синајску гору и тамо на врху горе, стани пред мене. 
Нека нико не иде с тобом и нека се нико не појављује нигде 
на гори. Нека ни ситна ни крупна стока не пасе под гором. И 
Мојсије исклеса две камене плоче као што су биле оне прве, 
па се рано ујутру попе на Синајску гору, као што му је Господ 
заповедио, носећи плоче у рукама.“ 
2.Мој. 34:1-4

Ово се догодило између Бога и човека којег је он одабрао да запише 
оно што ми данас називамо - 10 Божјих заповести. Бог је рекао 
Мојсију да му донесе два камена да би могао да напише заповести 
на њих, како  би Мојсије могао да узме те заповести и пренесе их 
народу који је водио до обећане земље.

Господ прво говори, а човек Божји записује речи Господње.

Ево примера:  
Одете код доктора и он извади свој телефон, стисне дугме за 
снимање гласовне поруке и почне да прича. Када заврши, опет 
стисне дугме и пошаље и-мејлом својој секретарици ову гласовну 
поруку. Секретарица онда стави своје слушалице и почне да куца, 
реч по реч, искуца све што је доктор рекао. Када заврши, још једном 
провери тачност свог куцања, и онда, када је задовољна са тиме 
како текст изгледа, одштампа документ.
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КЊИГЕ СТАРОГ ЗАВЕТА

Закон: 1-5 књиге Мојсијеве

Историја: Исус Навин, Судије, 
Рут, 1. и 2. Самуилова, 1. и 2. 
Краљева, 1. и 2. Дневника, 
Јездра, Немија, Јестира 

Поезија: Јов, Псалми, Приче 
Соломонове, Проповедник, 
Песма на песмама

Велики пророци: Исаија, 
Јеремија, Плач Јеремијин, 
Језекиљ, Данило

Мали пророци: Осија, Јоил, 
Амос, Авдије, Јона, Михеј, 
Наум, Авакум, Софоније, Агеј, 
Захарија, Малахија

КЊИГЕ НОВОГ ЗАВЕТА

Јеванђеља: Матеј, Марко, 
Лука, Јован

Историја: Дела Апостолска

Писма црквама: Римљанима, 
1. и 2. Коринћанима, Галатима, 
Ефесцима, Филипљанима, 
Колошанима, 1. и 2. 
Солуњанима

Писма људима: 1. и 2. 
Тимотеју, Титу, Филимону

Писма за све: Јеврејима, 
Јаков, 1. и 2. Петрова, 1-3. 
Јованова, Јудина

Пророчанство: Откривење 
Јованово

Лекција 1:  Реч Божја и Вера



Питање је, ко је аутор те публикације? Доктор или секретарица? 
Подразумева се да је одговор доктор.

Библија има само једног аутора, тај аутор је Бог. Исти принцип је 
Бог користио када је желео да свима нама подари своју Живу Реч. 
Бог је говорио светим Божјим људима и док је он говорио, они су 
Његове речи записивали. Свето Писмо је зато дело Божје.

Где су докази?

Докази о аутентичности Божје речи можемо пронаћи у археологији 
и у њеној константности од Прве Мојсијеве до Откривења. Много 
пута када археолози истражују и траже место на којем треба да 
копају на Блиском Истоку, ослањају се на изјаве из Писма као на 
историјске чињенице при одлучивању о локацији  на којој ће 
копати да би нашли историјске артефакте.

www.Faithfacts.com је одличан извор, који нуди огроман број 
историјских доказа које потврђују аутентичност Светог Писма.

На пример, једна чињеница са сајта о Јерихонским зидинама 
говори о томе. Човек који се зове Џон Герстанг открио је 1930-тих 
да су зидине пале одједном, и на месту (јединствено), тако да су 
Израелци попнувши се преко њих ушли у град (Исус Навин 6:20).

Још једна чињеница који доказује да Библија не греши, и да је Бог 
њен аутор јесте да је Библија писана у периоду од 1600 година 
и да су њене речи записивали више од 40 различитих аутора 
који долазе из различитих позадина. Неки су били доктори, неки 
сакупљачи пореза, школовани људи као и неуки рибари. Без 
обзира на различитости и ниво образовања, постоји стабилан 
континуитет и константност кроз Писмо. А то је тако само из једног 
разлога, зато што је аутор само један – Бог.

Реч Божја ће увек бити са нама

Трава се осуши и цвет отпадне, али реч Бога нашега остаје 
довека.   Исаија 40:8

Шта Свето Писмо каже о додавању или одузимању 
делова из Писма?

Упозоравам сваког ко слуша пророчке речи ове књиге: 
дода ли им ко нешто, томе ће Бог додати зла записана у овој 
књизи. А одузме ли ко нешто од речи ове пророчке књиге, 
Бог ће одузети његов део од дрвета живота и од светог 
града, о којима је написано у овој књизи. Онај који преноси 
ово сведочанство, каже: „Да, долазим убрзо!“ Амин! Дођи, 
Господе Исусе! Милост Господа Исуса нека буде са свима. 
Амин.  Откривење 22:18-21
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Библија тврди да је 
универзум имао свој 
почетак. Филозофи и 
научници су ту тврдњу 
одбацивали преко две 
хиљаде година, али 
сада астрономи верују 
да универзум има свој 
почетак, назвали су га 
„велики прасак“.

Библија тврди да је Бог 
уништио свет и свако 
створење на њему са 
великом поплавом 
светских размера. Геолози 
деветнаестог века су 
тврдили да слојеви 
стена и фосили који 
су нађени у њима су 
формирани у наслагама 
које су се полако 
таложиле, али данашња 
геологија потврђује 
да су многе наслаге 
камена наталожене 
катастрофично, изненада, 
закопавши фосиле кроз 
неколико минута или 
сати.

Лекција 1:  Реч Божја и Вера



Сада када смо прошли кроз неке чињенице о Светом Писму, 
установили ко је Аутор ове књиге, морамо још кратко поразговарати 
о улози вере у нашем животу.

Према сајту www.dictionary.com, “Вера је комплетно поверење или 
поуздање у некога или нешто. Такође снажно убеђење у вези Бога, 
или доктрине одређене религије, засновано више на духовном 
уважавању и убеђењем него на доказима.“

Сви ми, ако желимо да будемо утврђени хришћани морамо да имамо 
веру у Бога и Његову Реч. Постоје тренуци када не можеш ништа 
друго да урадиш, осим да верујеш да Бог све држи под контролом. 
Морамо своју веру усмерити ка Богу и Његовој речи.

Постоје људи који желе да имају доказ за све. Али просто постоје 
тренуци када морамо да вежбамо своју веру и верујемо да је Бог Бог 
и да ће он све поставити на своје место, према Његовој Речи.

Шта Библија каже да вера јесте?

А вера је поуздање у оно чему се надамо, доказ о стварности 
коју не видимо. Јеврејима 11:1

Вера, је према писму, имање поуздања у нешто што у физичком свету 
не постоји, још увек. Даље, писмо каже да је вера доказ стварности 
коју не видимо! Ово значи да већ постоји доказ нечега, што се 
физички још увек није десило. Како год, ако ти Бог нешто каже или 
то прочиташ у Писму, ти можеш да се понашаш као да се то чему се 
надаш већ десило у твом животу. Можеш да верујеш да, ако је Бог 
рекао да ће тако бити, тако ће стварно и бити. 

Како можемо да добијемо овакву веру? Библија нам то открива у 
посланици Римљанима.

Вера дакле долази слушањем поруке, а порука Христовом 
речју. Римљанима 10:17

Једини начин на који можеш добити веру је кроз слушање или 
читање Божје речи.

Постоји цела глава у Библији посвећена мушкарцима и женама који 
су имали велику веру. Кад будеш имао времена, прочитај о њима у 
посланици Јеврејима 11. глави.

Када започнеш своје путовања ка правој хришћанској вери, Бог ће 
припремити мноштво сјајних ствари за тебе. Ти не можеш сада да их 
видиш, али Бог их види.
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Дефиниција вере:“ Вера 
је комплетно поверење 
или поуздање у некога 
или нешто. Такође 
снажно убеђење у вези 
Бога, или доктрине 
одређене религије, 
засновано више на 
духовном уважењу него 
на доказима.“

ЈЕДИНИ НАЧИН 
НА КОЈИ МОЖЕШ 

ДОБИТИ ВЕРУ ЈЕ 
КРОЗ СЛУШАЊЕ 

ИЛИ ЧИТАЊЕ 
БОЖЈЕ РЕЧИ.

Лекција 1:  Реч Божја и Вера



Бог има план и пут изврсности за тебе. Све што треба да учиниш је 
да се покориш под Његову Реч и ходаш вером!

Живимо, наиме, по вери, а не по гледању.  -  2. Коринћанима 
5:7

Твоје путовање започиње када своју веру заснујеш на Речи Божјој. 
Да ли си спреман за почетак? Нека авантура упознавања Библије и 
самог Бога читањем Његове Речи започне! Посећуј Пентекосталну 
-  Апостолску заједницу (цркву) и нека твој животни стил буде 
угодан Богу.

Примена наученог

• Почни да читаш Библију од Матејевог јеванђеља и обраћај 
пажњу на Исусове речи

• Скини на свој телефон апликацију Библију
• Када будеш читао своју Библију, запиши ствари које ти 

остану упечатљиве да можемо да разговарамо о њима на 
следећем сусрету.

• Шта вера значи за тебе?
• Да ли је твоја вера већ тестирана на неки начин?

Белешке:
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Лекција 2: 
Шта је то покајање?

Ако се мој народ, који носи моје име, понизи, помоли и 
потражи моје лице и врати се са својих злих путева, ја ћу тада 
чути с небеса и опростићу им њихов грех, и излечићу њихову 
земљу. 2. Царевима 7:14

Много пута гледамо на покајање као на нешто негативно. Људима је 
прва асоцијација када помисле на покајање, неко суђење. Можда се 
појаве мисли као: „Ма ко су они да мени кажу да се покајем?“

Али чињеница је да је покајање предивна и славна шанса коју 
има свако, шансу коју нам је подарио сам Исус Христ. Покајање 
једноставно значи заокрет (окретање, обраћење). Свима нама је с 
времена на време потребно „полукружно“ окретање или заокрет у 
животу.

Да ли си ти некад направио грешку, или забрљао и пожелео да 
можеш да преокренеш ту ситуацију, или просто да добијеш другу 
шансу? Покајање је управо та друга шанса! А све ово је могуће због 
Исусове смрти.

Прочитај следеће стихове:

Подсећам вас, браћо, на добру вест коју сам вам објавио, коју 
сте прихватили и  у којој стојите. И спасавате се по тој доброј 
вести коју сте чули од мене, ако се држите ње. Иначе сте 
узалуд постали побожни. А међу најважнијим поукама које 
сам примио и вама предао јесте ово: Христос је умро за наше 
грехе, као што пише у Писмима; био је сахрањен и васкрснуо 
је трећи дан, као што пише у Писмима. 1. Коринћанима 15:1-4

Овај одељак писма нам тачно говори шта јеванђеље јесте:
• Исус је умро за нас
• Исус је био сахрањен
• Исус је васкрснуо трећи дан

Ово је свима познато као смрт, погробљење (покоп) и васкрснуће 
Исуса Христа. Свето Писмо нам говори да ми можемо да примимо 
ово јеванђеље, да ми можемо да се уздамо у ову поруку и да ми 
можемо њоме бити спашени. Али једини начин да то урадимо је да 
применимо јеванђеље у свом животу.

Први део поруке је да је Исус умро. Тако да овај део морамо да 
применимо тако што ћемо умрети и ми са Исусом, кроз покајање. 
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Реч коју изнад видимо 
је грчка реч најчешће 

коришћена за „покајање“ 
у оригиналима Новог 
Завета. Она дословно 

значи – променити свој ум. 
Покајање није само туга, 

већ комплетан заокрет, и 
усмеравање на другачији 

начин размишљања и 
схватања.

КАКО ИСПУНИТИ 
ЈЕВАНЂЕЉЕ ИСУСА 
ХРИСТА У НАШИМ 

ЖИВОТИМА?

Као што је Исус умро, и 
ми морамо умрети нашим 
гресима кроз покајање.

Као што је Исус био 
сахрањен, и ми морамо 
бити  „сахрањени“ кроз 

крштење.

Као што је Исус васкрсао, и 
ми устајемо у „нови живот“ 
када примимо дар Светог 

Духа.

Лекција 2:  Шта је то покајање?



Знам да сада вероватно размишљате: “Како ја могу да умрем заједно 
са Исусом?“ Да бисмо разумели овај концепт, морамо се вратити на 
сам почетак човечанства и посматрати живот првих људи који су 
корачали овом планетом.

Зато је Господ Бог пустио дубок сан на човека, и док је човек 
спавао, узео му је једно ребро и затим је то место попунио 
месом. Господ Бог је од ребра које је узео човеку начинио 
жену и довео је човеку. Тада је човек рекао: „Ево напокон 
кости од мојих костију. И меса од мог меса. Нека се зове 
човечица, јер је узета од човека.” Зато ће човек оставити 
свог оца и своју мајку и прионуће уз своју жену и они ће 
постати једно тело. Обоје су били голи, човек и његова 
жена, али се нису стидели.

Змија је била мудра међу свим дивљим животињама 
пољским које је Господ Бог начинио, и рекла је жени: „Да ли 
је Бог заиста рекао да не смете да једете са сваког дрвета у 
врту?” А жена одговори змији: „Смемо да једемо плодове с 
дрвећа у врту. Али за плод с дрвета које је усред врта, Бог 
је рекао: ‘Не једите га и не дирајте га да не умрете’.” На то 
змија рече жени: „Не, сигурно нећете умрети. Јер Бог зна 
да ће вам се оног дана када га будете јели отворити очи и 
да ћете постати као Бог, и знаћете шта је добро, а шта зло. 
„Тада је жена видела да је плод са дрвета добар за јело, да је 
примамљив за очи и пријатан за гледање. Зато га је убрала 
и окусила га. После је дала и свом мужу, кад је био с њом, 
па је и он окусио. Тада су им се отвориле очи и схватили 
су да су голи. Зато су сплели смоквино лишће и направили 
себи покривала за бедра. Касније су чули глас Господа Бога, 
који је ишао вртом у време кад захлади, па су се човек и 
његова жена сакрили од лица Господа Бога међу дрвећем 
у врту. Господ Бог је дозивао човека речима: „Где си?” Човек 
је на крају одговорио: „Чуо сам твој глас у врту, али сам се 
уплашио јер сам го па сам се зато сакрио.” 
- Постанак (1. Мојсијева) 2:21-3:10

Овај одељак писма нам описује први грех икада учињен 
(забележен) на земљи – познатији као „прародитељски грех“. Ако 
поново прочиташ наведени одељак писма  можеш да приметиш и 
највећу трагедију и последицу греха. Када ми забрљамо, направимо 
грешке, долази до раздвајања између Бога и нас.

О раздвајању које су изазвали Адам и Ева својим грехом можеш 
детаљније да прочиташ у 1. Мојсијевој 3:21-24.
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Почетак греха: Пре него 
што су Адам и Ева уопште 
дотакли „забрањено воће“, 
грех се представио кроз 
једноставно питање: Да 
ли је Бог рекао? Грех и 
данас долази на исти 
начин, упакован у питање 
које има за циљ да у 
нама пољуља валидност 
Светог Писма, и саме 
егзистенције Бога.

Лекција 2:  Шта је то покајање?



Господ Бог је начинио Адаму и његовој жени дуге хаљине од коже 
и обукао их. Затим је Господ Бог рекао: „Ево, човек је постао као 
један од нас у познавању добра и зла. А сада, да не би испружио 
своју руку па и са дрвета живота узео плод, појео га и живео 
вечно...” Тада га је Господ Бог истерао из еденског врта да обрађује 
земљу од које је и узет. Тако је он отерао човека, и на источној 
страни еденског врта поставио херувиме и пламени мач који се 
стално окретао, да би чували пут ка дрвету живота. 1. Мојсијевој 
3:21-24

Пре греха, еденски врт је било место пуно Божанске присутности и 
чистоте. То је било место у којем су Адам и Ева имали апсолутну власт 
над свиме и предивну комуникацију са Богом. Али потом, због њиховог 
греха, грех је ушао у причу и изазвао раздвајање човечанства од Бога.
Посланица Римљанима нам говори о цени коју је потребно платити да би 
наш грех био уклоњен:

Јер плата за грех је смрт, а Божји дар је вечни живот преко Христа 
Исуса, нашег Господа. 
Римљанима 6:23

Једини начин како се можемо решити или отплатити дуг нашег греха, 
јесте смрт. Морамо схватити да смо сви ми грешници. Писмо нам и то 
објашњава:

Гле, грешан сам рођен, у греху ме је зачела мајка моја. 
Псалм 51:5

Јер сви су сагрешили и не одражавају Божју славу. 
Римљанима 3:23

Ако кажемо: „Немамо греха”, сами себе заваравамо и истина није 
у нама. Ако признамо своје грехе, Бог ће нам их опростити и 
очистити нас од сваке неправедности, јер је веран и праведан. 
Ако кажемо: „Нисмо сагрешили”, чинимо га лажљивцем и његова 
реч није у нама. 1. Јов. 1:8-10

Сви смо ми грешници. Сви смо чинили грешке. Сви имамо исти дуг који 
треба да платимо, а смрт је једини начин.

Можда сте приметили док смо читали о Адаму и  Еви да су се они обукли 
у смоквино лишће. Али, до краја читања примећујемо да их је Бог после 
тога обукао у сукње од коже. Кроз ово можемо да видимо да је Бог имао 
план за цео њихов живот. Тај план је био да  неко други буде жртва принета 
за грех човечанства. Од почетка нешто је морало да умре за наше грехе. 
До крвопролића мора доћи због греха човечанства.
 Да, по Закону се скоро све чисти крвљу и без проливања крви 
нема опроштења. Јеврејима 9:22

Смрт се захтева, да би дошло до опроштења наших греха. У Старом Завету, 
људи су доносили животиње свештеницима као жртву за њихове грехе. 
Ако крв не покрије наше грехе, наш дуг пред Богом остаје. Без шансе 
за покајање и опраштање наших греха, сви бисмо умрли са дугом који 
треба да платимо Богу за наше грехе.
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ЈЕР ПЛАТА ЗА ГРЕХ 
ЈЕ СМРТ, А БОЖЈИ 

ДАР ЈЕ ВЕЧНИ 
ЖИВОТ ПРЕКО 

ХРИСТА ИСУСА, 
НАШЕГ ГОСПОДА. 

РИМЉАНИМА 6:23

Одлука Адама и Еве да 
послушају глас змије није 

било само увођење греха у 
човечанство већ и увођење  

смрти.

Лекција 2:  Шта је то покајање?



Али то је моменат у којем Исус ступа на сцену.

Сутрадан је угледао Исуса како долази к њему и рекао је: 
„Ево Јагњета Божјег које односи грех света!“
Јован 1:29

Јован Крститељ је Исуса представио као - Јагње Божје које односи 
грех света. То је била пророчка реч коју је Јован Крститељ изрекао.

Исус је дошао на овај свет да би нас научио како треба да живимо. 
Дошао је да нам буде пример. И најважније, Исус је дошао да би ми 
могли имати живот, кроз Његову смрт. Дошао је да нас све помири 
са Богом и да нас све доведе Богу,  кроз своју смрт.

О смрти Исуса Христа можеш да читаш у јеванђељу по Матеју, 
Марку, Луки, и Јовану. Исус је умро ужасном смрћу на крсту. Људи 
који су тада живели су га вређали, пљували, тукли, све док нису 
могли да га препознају, ставили су круну од трња на Његову главу 
и онда су га приковали за крст.

Исус је издржао сав тај бол, повређеност, и агонију за тебе и мене. 
Он је платио твој и мој дуг, оног дана. То је разлог због којег морамо 
да се покајемо. Када се покајемо ми прихватамо и примењујемо 
Његову смрт у нашим животима.

Апостол Петар је становницима Јерусалима рекао о 
покајању у Делима ап. 2:38:

 „Покајте се и нека се свако од вас крсти у име Исуса Христа за 
опроштење својих греха, и примићете дар Светог Духа.

Покајање је наш пут умирања нашем старом - грешном начину 
живота и окретање наших живота ка Богу. Покајање је окретање 
од наших злих путева, одбацивање жеља нашег тела и корачање 
ка Богу.

Покајањем ми  говоримо: „Исусе, опрости ми за све лоше ствари 
које сам учинио.“ То је осећај жаљења над нашим гресима и 
тражење опроштења од Бога.

Јер жалост која је у складу са Божјом вољом подстиче на 
покајање које води у спасење, због чега не треба жалити, а 
жалост својствена овом свету доноси смрт. 2. Коринћанима 
7:10

Покајање није размишљање као: „Па, сад ћу ја сагрешити, али после 
ћу тражити од Бога да ми опрости.“ Не чиниш истинско покајање 
ако данас тражиш опроштење, али већ сада знаш да ћеш сутра 
урадити исту ствар.

Покајање је признавање наших грешака Богу кроз молитву, и 
доношење одлуке да ћемо учинити све како бисмо престали 
живети у том греху.
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ИСУС ЈЕ ИЗДРЖАО 
САВ ТАЈ БОЛ, 
ПОВРЕЂЕНОСТ, И 
АГОНИЈУ ЗА ТЕБЕ И 
МЕНЕ. ОН ЈЕ ПЛАТИО 
ТВОЈ И МОЈ ДУГ, ОНОГ 
ДАНА. ТО ЈЕ РАЗЛОГ 
ЗБОГ КОЈЕГ МОРАМО 
ДА СЕ ПОКАЈЕМО. 
КАДА СЕ ПОКАЈЕМО 
МИ ПРИХВАТАМО 
И ПРИМЕЊУЈЕМО 
ЊЕГОВУ СМРТ У 
НАШИМ ЖИВОТИМА.

Лекција 2:  Шта је то покајање?
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КАДА ДОЂЕМО ПРЕД 
БОГА СА ЖАЛОШЋУ У 
СКЛАДУ СА БОЖЈОМ 

ВОЉОМ, ОН УКЛАЊА 
ПРЕПРЕКУ КОЈА 

НАС РАЗДВАЈА  И 
ОПРАШТА НАМ СВЕ, 

СВАКИ ПУТ. 

Наравно, ми ћемо и даље чинити грешке. Да, изневерићемо Бога. 
Али морамо дати све до себе да живимо праведно, говоримо 
исправно, и да угодимо Богу сваки дан.

Покајање је заправо свакодневни процес умирања себи и својим 
жељама док постајемо послушни вољи Божјој. Павле је то овако 
записао:

Сваког дана се суочавам са смрћу, браћо, тако ми радости 
коју осећам због вас у Христу Исусу,
нашем Господу. 1. Коринћанима 15:31

Морамо свакодневно да умиремо кроз покајање и носимо свој 
крст, и Исус је говорио о овом свакодневном умирању:

Затим се обратио свима: „Ако неко хоће да иде за мном, нека 
се одрекне себе, нека узме свој крст, нека га носи сваки дан 
и нека иде за мном. Јер ко хоће да спасе свој живот, изгубиће 
га, а ко изгуби свој живот ради мене, тај ће га спасти. Заиста, 
шта вреди човеку да добије цео свет, а изгуби самог себе или 
себи науди? Јер ко се постиди мене и мојих речи, њега ће се 
и Син човечији постидети кад дође у својој слави и у слави 
Оца и светих анђела. Заиста, кажем вам, неки од оних који 
овде стоје неће окусити смрт док не виде Божје царство.  
Лука 9:23-27

Па, како треба Библијски да се покајемо?

Једноставан одговор је да сваки дан признајемо своје грехе Исусу 
у молитви и тражимо Његово опроштење.

Гле, Господња рука није кратка, па да не може спасти, нити 
је његово ухо неосетљиво да не може чути. Не, него вас 
преступи ваши раздвајају од вашег Бога, и због ваших греха 
он је окренуо своје лице од вас да не чује. 
Исаија 59:1-2

Када дођемо пред Бога са жалошћу у складу са Божјом вољом, Он 
уклања препреку која нас раздваја  и опрашта нам све, сваки пут. 
Његова рука може да нас дохвати, без обзира колико далеко нам се 
чини да смо отишли. Он може свакога да спаси и избави од сваке 
грешке. 
Следећи стих нам даје упутство, како кроз 4 једноставна корака 
да приђемо Богу у покајању и задобијемо Божју пажњу, да саслуша 
нашу молитву, исцели нашу земљу, и опрости нам наше грехе.

Ако се мој народ, који носи моје име, понизи, помоли и 
потражи моје лице и врати се са својих злих путева, ја ћу 
тада чути с небеса и опростићу им њихов грех, и излечићу 
њихову земљу. 2. Царевима 7:14

Лекција 2:  Шта је то покајање?



Корак #1: Тражи Бога кроз покајање и понизи се

Када забрљамо и правимо грешке, непријатељ наше душе воли да 
се игра са нама и говори нам да нема потребе да се понизимо. 
Непријатељ увек каже да треба да будемо поносни и понашамо се 
као да је све у реду.

Свето Писмо каже да треба да се понизимо пред Господом. И то 
радимо тако што једноставно признамо да нам је Бог потребан, да 
нам је потребно Његово опроштење. Не можемо бити успешни без 
Њега.

Корак #2: Комуницирај са Богом о твом греху

Молитва није ништа друго, него комуникација са Богом. Молитва је 
просто разговор са Богом, као да разговараш са својим најбољим 
пријатељем. Када молиш, у разговору са Богом тражи опроштење  
твојих греха, и слободно наглас изговори своје грешке. Тражи 
помоћ од Бога, да ти помогне да победиш сваку борбу и надвладаш 
неуспех. Бог ће те некад сам водити да поделиш своје грехе са 
пријатељем који ће моћи да ти помогне да превазиђеш своје 
слабости. Јер сви ми имамо своје слабости.

Зато признајте своје грехе један другоме и молите се једни 
за друге, да будете излечени. Усрдна праведникова молитва 
има велику снагу и много добра може учинити.  Јаков 5:19

Ако признамо своје грехе, Бог ће нам их опростити и 
очистити нас од сваке неправедности, јер је веран и 
праведан. 1. Јованова посланица 1:9

Кроз твоју личну комуникацију са Богом, Он ће ти опростити твоје 
грехе и применити смрт Исуса Христа  на твој живот, тако да ти од 
тог момента ниси више одговоран за свој дуг као грешник.

Корак #3: Тражи лице Божије

Неки мисле да је овај корак чудан и врло компликован. Али 
чињеница је да је овај корак врло битан док тражимо и прихватамо 
опроштење које Бог има за нас кроз покајање.

Када смо читали о Адаму и Еви на почетку ове лекције, приметили 
смо да су се они сакрили од лица Божјег. Бојали су се, како ће их Бог 
сада гледати. Ниси желели да виде Његово лице пуно разочарања 
и одбацивања.

Ми кроз читање Писма знамо да је Бог дошао и почео да их тражи. 
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ВЕЛИКА ЈЕ РАЗЛИКА 
ИЗМЕЂУ ЖЕЉЕ 
И СПРЕМНОСТИ 
УРАДИТИ НЕШТО.  
 -ПАУЛ „БЕАР“ БРYАНТ

Овај познати тренер на 
Универзитету у Алабами 
је говорио о свом виђењу 
фудбалског терена. Али иста та 
изјава може да буде примењена 
и у нашем превазилажењу 
грешног начина живота. Није 
довољно желети променити се 
– мораш бити спреман да дођеш 
пред Бога и покајеш се.

Лекција 2:  Шта је то покајање?
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Примамљиво је тражити 
гаранцију, да коју год одлуку 
направимо у животу, све ће  

испасти као планирано и добро 
по нас. Ретко кад добијамо 

такву понуду, али Свето Писмо 
нуди сигурност верницима! 

Псалмиста говори да је Његова 
реч „светиљка“ нашим ногама, и 
„светло“ стази нашој. Све док се 

држимо Његове речи, можемо 
бити сто постотно сигурни да 

ћемо стићи до циља

Када данас будемо тражили Божје лице кроз покајање, видећемо 
његово лице пуно љубави и опраштања  које се објављивало 
људима поново и поново кроз Свето Писмо. Петар се одрекао 
Исуса три пута, али Исус је и даље дошао до Петра и питао га: „Да 
ли ме љубиш Петре?“

У периодима пуним греха и грешака сви ми морамо да тражимо 
лице Божје, како би се присетили Исусове љубави коју има за нас. 
Када видимо Његово лице, можемо да разумемо љубав коју он има 
за нас. Разумемо колико бола му задаје наш грех, јер је он разлог 
раздвајања између нас и Њега.

Корак #4: Напусти своје зле путеве

Финални корак покајања је окретање од наших злих путева и 
погрешног начина живљења. Немој се враћати на старе путеве 
који су те у прошлости одвеле у провалију и деструкцију. Почни 
да ходаш путем праведности. Почни свакодневно да ходаш путем 
који ти Бог нуди. Дозволи Светом Писму да буде твој водич на свим 
твојим путевима.

Реч је твоја светиљка нози мојој, и светлост стази мојој. 
Псалм 119:105

Ходај путем који Бог има за тебе, и почећеш да видиш велике 
ствари у твом животу. Благослов и наклоност Божја ће почети да се 
манифестује као никад раније. Бог нас све позива из таме у Његово 
предивно светло. Покај се, тражи опрост од Бога, и започни своје 
путовање са Исусом. Твој живот више никад неће бити исти.

Примена
• Шта те спречава да нађеш место за молитву и тражиш од 

Бога да ти опрости, управо сада?
• Шта значи да свакодневно носиш свој крст?
• Шта је цена која мора бити плаћена за наше грехе?
• Ко је платио дуг за твоје грехе?
• Да ли Исус може да опрости сваки грех и било када?

Лекција 2:  Шта је то покајање?



Белешке:

17Лекција 2:  Шта је то покајање?
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ЈЕВАНЂЕЉЕ 
(ИЛИ „РАДОСНА ВЕСТ“) 

ЈЕ ПОРУКА О 
СМРТИ, САХРАНИ И 

ВАСКРСНУЋУ 
ИСУСА ХРИСТА.

Лекција 3: 
Неопходност крштења

„Истину ти кажем“, одговори му Исус, „ако се човек не роди 
од воде и Духа, не може да уђе у Божије царство. Оно што је 
рођено од тела, тело је, а што је рођено од Духа, дух је. Не 
чуди се што сам ти рекао да морате поново да се родите.  
Јован 3: 5-7

У претходној лекцији смо научили о покајању, и како када се 
покајемо ми умиремо са Христом. Хајде да поново прочитамо стих 
из наше претходне лекције:

Подсећам вас, браћо, на еванђеље које сам вам објавио, 
које сте и примили, у коме и стојите, којим се и спасавате 
ако се чврсто држите Речи коју са вам објавио, осим ако 
нисте узалуд поверовали. Пре свега, предао сам вам оно 
што сам и примио: да је Христос умро за наше грехе у складу 
са Писмима, да је сахрањен, да је васкрсао трећег дана у 
складу са Писмима. 1. Коринћанима 15: 1-4

Овај одломак нам тачно говори шта Јеванђеље јесте:

• Исус је умро за нас
• Исус је био сахрањен
• Исус је васкрсао трећег дана

Ово је познато као смрт, сахрана и васкрснуће Исуса Христа.

Покајање је , како смо научили у лекцији број два, примењивање 
смрти Исуса Христа у наше животе. Управо тако као што је Исус 
умро, и ми морамо умрети нашим старим - грешним  навикама и 
погрешном животном стилу кроз покајање.

У овој лекцији покрићемо други део Јеванђеља. Овај део је сахрана 
Исуса Христа. Питање на које морамо одговорити је, како да 
применимо сахрану Исуса Христа у наше животе? Одговор можемо 
пронаћи у писмима (одломцима) Речи Божије.

Пошто сте с њим заједно сахрањени у крштењу и с њим 
заједно васкрсли вером у делотворну силу Бога, који га је 
васкрсао из мртвих. Колошанима 2: 12

Или, зар не знате да смо сви ми који смо крштени у Христа 
Исуса у његову смрт крштени? Крштењем смо, дакле, заједно 
с њим сахрањени у смрт, да и ми, као што је Христос Очевом 
славом васкрснут из мртвих, живимо новим животом. Јер, 
ако смо овако с њим сједињени у његовој смрти, бићемо 
сједињени и у његовом васкрсењу. Римљанима 6: 3-5
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Када смо крштени, ми смо сахрањени са Исусом у Његову смрт. 
Крштење је симбол наше вере у Исуса Христа. Када се крштавамо 
ми показујемо, да наш стари човек, који је мртав, је и сахрањен 
са Исусом. Ми смо „поново рођени“ у води. Излазимо из воде као 
нова особа, ново створење.

Кроз веру у Христа Исуса, сви сте Божији синови. Јер, сви ви 
који сте се у Христа крстили, у Христа сте се обукли. Нема 
више Јудејин – Грк, роб – слободњак, мушко – женско, јер 
сте сви једно у Христу Исусу. А ако сте Христови, онда сте 
Авраамово потомство, наследници по обећању. Галаћанима 
3: 26-29

Постоји натприродна трансакција (преображај) која се дешава када 
је неко крштен воденим крштењем. Стари, грешни мушкарац или 
жена су сахрањени, греси су опроштени, а особа која се крштава 
узима на себе Христов карактер. Он или она су „рођени из воде“.

Апостол Петар је говорио становницима Јерусалима, на дан 
Пентекоста, шта треба да раде да би добили опроштење њихових 
греха, након што су схватили да су разапели Месију.

Када су то чули, потресени у срцу рекоше Петру и осталим 
апостолима: „Шта да радимо, браћо?“ А Петар им рече: 
„Покајте се и нека се сваки од вас крсти у име Исуса Христа 
за опроштење својих греха, и примићете дар Светога Духа. 
Јер, то обећање је за вас и за вашу децу и за све који су 
далеко, које наш Господ Бог позове к себи.“ Дела апостолска 
2: 37-39

Петар је рекао да морате:
• Да се покајете = смрт
• Да будете крштени = сахрана
• Да примите Светог Духа = васкрснуће

Крштење је суштински део Божијег плана спасења.

Исус је рекао Његовим ученицима, пре него што је био узет у небо, 
да раде следеће: 

Зато идите и све народе учините мојим ученицима, крстећи 
их у име Оца и Сина и Светога Духа. 
Матеј 28: 19

Исус је Његовим личним речима рекао ученицима да проповедају 
и научавају, а затим да крсте свакога у Име! Затим можемо ићи 
у Библију, да прочитамо део где су ученици били послушни 
заповести Исуса Христа.

А Петар им рече: „Покајте се и нека се сваки од вас крсти у 
име Исуса Христа за опроштење својих греха, и примићете 
дар Светога Духа.“ Дела апостолска 2: 38
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КАКО ДА БУДЕМО 
ПОСЛУШНИ 

ЈЕВАНЂЕЉУ ИСУСА 
ХРИСТА У НАШИМ 

ЖИВОТИМА?

Као што је Исус умро, и 
ми морамо умрети нашим 
гресима кроз покајање.

Као што је Исус био 
сахрањен, ми морамo бити 
„сахрањени“ кроз крштење.

Као што је Исус васкрсао, ми 
васкрсавамо у „нови живот“ 
када примимо дар Светог 
Духа.
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Да ли је стварно важно 
како смо крштени?

У Делима aпостолским 19. видимо 
да су верници који су већ раније  
били крштени начином на који је 

крстио Јован Крститељ (крштењем 
покајања),  били поново крштени 
у име Исуса Христа. Све због тога 
што је за рану цркву (цркву првог 

века)  било битно да верници буду 
крштени на исправан начин.

„Ко може са ускрати воду да се не крсте ови који су примили 
Светога Духа као и ми?“ И заповеди да се крсте у име Исуса 
Христа.”Дела апостолска 10: 47-48

Док је Аполос био у Коринту, Павле је прошао кроз области 
у унутрашњости и стигао у Ефес. Тамо нађе неке ученике, 
па их упита: „Јесте ли примили Светога Духа кад сте 
поверовали?“ А они му одговорише: „Нисмо чак ни чули да 
постоји Свети Дух.“ „Којим сте се, дакле, крштењем крстили?“ 
упита их. А они рекоше: „Јовановим крштењем.“ „Јован је 
крштавао покајничким крштењем“, рече им Павле. „Он је 
народу говорио да верују у онога који за њим долази, то 
јест у Исуса.“ Када су они то чули, крстише се у име Господа 
Исуса. - Дела апостолска 19: 1-5

Можемо да приметимо нешто интересантно у Делима апостолским 
19, а то је, да је Павле пронашао вернике, који су већ били крштени 
од стране Јована Крститеља. Он је тим верницима рекао, да постоји 
Један који је дошао после Јована, а Његово име је Исус. Такође им 
је рекао да је потребно да се поново крсте у Исусово име. Верници 
су били послушни учењу Павла и крстили су се у име Исус.
Молим вас, прочитајте шта Библија говори о крштењу:

Један је Господ, једна вера, једно крштење. Ефесцима 4: 5

Постоји само један облик крштења који је практикован у Библији, у 
новозаветно време ( у раздобљу милости). Сваки пут када видимо у 
Библији, у доба новог завета, да је неко био крштен, он или она су 
били крштени у Име Господа Исуса Христа. 

Сваки пут када у Библији прочиташ реч крштење, та реч произилази 
из грчке речи баптизио.

Реч баптизио значи бити уроњен или потпуно стављен под воду. 
Када сахрањујемо некога, стављамо га потпуно под земљу. Исто 
важи и за крштење. Потпуно уронимо у воду, зато што је то ЈЕДИНИ 
начин којем  нас Библија учи о крштењу.

Ево неких научних доказа који показују да се начин на који су цркве 
крштавале у прошлости променио:

Енциклопедија религије и етике:

Према Матеју 28:19 говори: „Ово је централни део доказа традиционалних 
(Тринитарних) схватања. Ако би то било неспорно, ово би, наравно, било 
убедљиво, али његова поузданост се оспорава на основу текстуалне 
критике, књижевне критике и историјске критике.“ Та иста eнциклопедија 
даље износи следеће: „Очигледно објашњење ћутања Новог завета у 
вези тројединог имена и употребе друге (ИМЕ ИСУС) формуле у Делима 
Апостолским и према Павлу, гласи да је ова друга формула била ранија, а 
формула тројединости је касније додата.”

Лекција 3:  Неопходност крштења



Едмунд Шлинк, Наука о крштењу, страна 28:

„Заповест крштења у форми према Матеју 28:19 не може бити историјско 
порекло хришћанског крштења. У најмању руку, мора се претпоставити 
да је текст пренесен у облику који је проширила (католичка) црква.”

 Тиндејл новозаветни коментари, I, 275:

„Често се потврђује да речи у име Оца, и Сина и Духа Светога нису ipsissi-
ma verba (тачне речи) Исуса, већ... каснији литургијски додатак.”

Вилхелм Бусет, Кyриос хришћанство, страна 295:

„Сведочанство о широкој распрострањености једноставне формуле 
крштења (у Исусово име) све до другог века толико је надмоћно да је чак 
и у Матеју 28:19 касније унесена Тринитарна формула.”

Католичка Енциклопедија, II, страна 263:

„Формула крштења је била промењена из имена Исуса Христа у речи 
Отац, Син и Свети Дух, католичком црквом у другом веку.“

Зашто је формула била промењена?

Дух анти-Христа у овом свету жели да избрише Име Исус из свега, 
зато што је сва снага на небу и на земљи дата у том Имену. Библија 
каже:

И нема спасења ни у ком другом, јер људима није дато 
ниједно друго име под небом којим треба да се спасемо. 
Дела апостолска 4: 12

Зато га је Бог и узвисио на највише место и дао му име изнад 
сваког имена, да се на Исусово име савије свако колено на 
небу и на земљи и под земљом, и да сваки језик призна да 
је Исус Христос Господ, на славу Бога Оца. 
Филипљанима 2: 9-11

И што год да чините речју или делом, све чините у име 
Господа Исуса, захваљујући Богу Оцу кроз њега. 
Колошанима 3: 17
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„ФОРМУЛА КРШТЕЊА ЈЕ 
БИЛА ПРОМЕЊЕНА ИЗ 
ИМЕНА ИСУСА ХРИСТА У 
РЕЧИ ОТАЦ, СИН И СВЕТИ 
ДУХ, КАТОЛИЧКОМ 
ЦРКВОМ У ДРУГОМ 
ВЕКУ.“
- КАТОЛИЧКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА
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ИМА ПУТ КОЈИ 
ЧОВЕКУ ИЗГЛЕДА 
ПРАВ, А НА КРАЈУ 

ВОДИ У СМРТ. 
- ПОСЛОВИЦЕ 14: 12

Мишљена вреде јако мало. 
Свако има своје мишљење 

на дату тему. Али једном кад 
одлучиш да следиш Исуса, ти 
доносиш одлуку да замениш 

своје мишљење Истином коју 
проналазиш у Речи Божијој; 

одлуку да верујеш да постоји 
исправан начин живота.

Остале напомене Светог Писма о крштењу:

Ко поверује и крсти се , биће спасен, а ко не поверује, биће 
осуђен. Марко 16: 16

Онима који су у прошлости били непокорни, када је Бог 
стрпљиво чекао у Нојево време, док се градио ковчег, у 
којем се само неколико њих, то јест осам душа, спасло 
кроз воду. Њена слика, крштење – не уклањање телесне 
нечистоће, него Богу упућена молитва за чисту савест – сада 
и вас спасава посредством васкрсења Исуса Христа. 
1. Петрова 3: 20-21

Обрезивање је слика крштења:

У њему сте и обрезани свлачењем грешне нарави, не 
обрезањем које је извршено руком, него Христовим 
обрезањем, пошто сте с њим заједно сахрањени у крштењу 
и с њим заједно васкрсли вером у делотворну силу Бога, 
који га је васкрсао из мртвих. Колошанима 2: 11-12

У Старом завету, Божји народ је доведен у савез са Богом када су 
људи били обрезани:

Ово је мој савез с тобом и твојим потомцима, савез кога 
треба да се држиш: нека се обреже свако мушко међу вама. 
Обрезујте се, и то ће бити знак савеза између мене и вас. 
Нека се, из поколења у поколење, свако мушко међу вама 
обреже осмог дана по рођењу, а тако и сваки роб рођен у 
вашем дому или новцем купљен од странца, који није твој 
потомак. Било да је рођен у твом дому или купљен новцем, 
мора да се обреже. Тако ће на вашем телу бити знак да је 
мој савез вечан савез. Свако необрезано мушко, сваки онај 
који се не обреже, нека се одстрани из свога народа, јер је 
прекршио мој савез. 1. Мојсијева 17: 10-14

Затим у Новом завету Павле говори цркви у Колосу да је крштење 
ново  духовно обрезивање:

У њему сте и обрезани свлачењем грешне нарави, не 
обрезањем које је извршено руком, него Христовим 
обрезањем, пошто сте с њим заједно сахрањени у крштењу 
и с њим заједно васкрсли вером у делотворну силу Бога, који 
га је васкрсао из мртвих. Када сте били мртви због својих 
преступа и необрезаности свога тела, Бог вас је оживео 
заједно с Христом. Опростио нам је све преступе тако 
што је избрисао обвезницу која је својим одредбама била 
против нас и уклонио је приковавши је на крст. Разоружао 
је поглаварства и власти и изложио их руглу победивши их 
крстом. Колошанима 2: 11-15
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У складу са овим писмима, постоје писане уредбе које су писане 
против нас када смо били грешни. Али кроз послушност Речи 
Божије у крштењу, ми пролазимо кроз духовно обрезивање.

Кроз веру у Христа Исуса, сви сте Божији синови. Јер, сви ви 
који сте се у Христа крстили, у Христа сте се обукли. Нема 
више Јудејин – Грк, роб – слободњак, мушко – женско, јер 
сте сви једно у Христу Исусу. А ако сте Христови, онда сте 
Авраамово потомство, наследници по обећању. Галаћанима 
3: 26-29

Више није потребно физичко обрезивање које би показало савез 
са Богом. Али кроз крштење постоји духовно обрезивање. Када 
смо крштени ми смо „рођени из воде“.

„Истину ти кажем“, одговори му Исус, „ако се човек не роди 
од воде и Духа, не може да уђе у Божије царство. Оно што је 
рођено од тела, тело је, а што је рођено од Духа, дух је. Не 
чуди се што сам ти рекао да морате поново да се родите. 
Јован 3: 5-7

У овим одломцима постоји верски вођа, по имену Никодим, који 
долази Исусу ноћу. Питање на које он тражи одговор је: Шта морам 
учинити да дођем у небо? Исус му је једноставно и јасно рекао: 
Мораш се поново родити из воде и духа.

Шта тебе спречава да се крстиш у Исусово име још данас? Шта те 
спречава да сви  твоји греси буду опрани заувек? Шта те спречава 
да будеш послушан речи коју нам је Исус дао?

Да ли ћеш данас бити послушан Јевађељу?

Примена наученог
• Како су рани верници били крштени у Библији?
• Да ли је формула крштења била промењена из имена Исус  

у Оца, Сина и Светог Духа?
• Како можемо бити рођени из воде?
• Да ли су ученици послушали заповест Исуса Христа када 

су крштавали људе у Име Исус?
• Да ли си ти спреман да будеш крштен у Исусово Име?
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Један одломак извађен из 
контекста може се чинити да 
говори нешто што нема смисла. 
Када је нека тема у питању, важно 
је пронаћи више одломака 
Светог писма који се слажу. Реч 
Божја ће се увек сложити са 
осталим деловима Светог Писма. 
Из тог разлога, можемо веровати 
да је новозаветна црква 
крштавала крштењем у Исусово 
име, јер видимо да се то понавља 
кроз Писмо.
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Белешке:
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Лекција 4: 
Крштење Светим Духом

„Истину ти кажем“, одговори му Исус, „ако се човек не роди 
од воде и Духа, не може да уђе у Божије царство. Оно што је 
рођено од тела, тело је, а што је рођено од Духа, дух је. Не 
чуди се што сам ти рекао да морате поново да се родите. 
Јован 3: 5-7

У нашој претходној лекцији могли смо да научимо више о крштењу 
водом, и шта то значи бити рођен из воде. У овој лекцији ћемо 
покрити део о рођењу од Духа.

Хајде да поново прочитамо стих из наше претходне лекције:

Подсећам вас, браћо, на еванђеље које сам вам објавио, 
које сте и примили, у коме и стојите, којим се и спасавате 
ако се чврсто држите Речи коју са вам објавио, осим ако 
нисте узалуд поверовали. Пре свега, предао сам вам оно 
што сам и примио: да је Христос умро за наше грехе у складу 
са Писмима, да је сахрањен, да је васкрсао трећег дана у 
складу са Писмима. 1. Коринћанима 15: 1-4

Овај одломак нам тачно говори шта Јеванђеље јесте:

• Исус је умро за нас = Покајање
• Исус је био сахрањен = Крштење у Исусово Име
• Исус је васкрсао трећег дана = Васкрснуће у нови живот 

кроз дар Светога Духа

Јеванђеље је добра вест о смрти, сахрани и васкрснућу.

Исус је рекао Никодиму да мора да се роди из воде и духа, како би 
наследио царство небеско. Како да се родимо од духа? Да бисмо 
одговорили на ово питање, најпре морамо да погледамо у Нови 
завет, период после Исусовог васкрснућа. Исус је рекао својим 
ученицима да оду у Јерусалим и чекају Очево обећање:

И док је још био заједно с њима, заповеди им: „Не 
удаљавајте се из Јерусалима, него чекајте Очево обећање, 
о којем сте чули од мене. Јер, Јован је крстио водом, а ви 
ћете за неколико дана бити крштени Светим Духом.“ Тада 
га окупљени упиташе: „Господе, хоћеш ли сада поново 
успоставити Израелово царство?“ А он им рече: „Није 
ваше да знате времена или рокове које је својом влашћу 
одредио Отац. Али, примићете силу када на вас сиђе Свети 
Дух и бићете моји сведоци у Јерусалиму, у целој Јудеји и 
Самарији, и све до краја земље.“ Дела апостолска 1: 4-8
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КАКО ДА БУДЕМО 
ПОСЛУШНИ 

ЈЕВАНЂЕЉУ ИСУСА 
ХРИСТА У НАШИМ 

ЖИВОТИМА?

Као што је Исус умро, и 
ми морамо умрети нашим 
гресима кроз покајање.

Као што је Исус био 
сахрањен, ми морамо бити 
„сахрањени“ кроз крштење.

Као што је Исус васкрсао, ми 
васкрсавамо у „нови живот“ 
када примимо дар Светог 
Духа.
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Многи ученици су следили Исусове инструкције и вратили се у 
Јерусалим да чекају обећање Светог Духа. У књизи Дела апостолских 
можемо прочитати шта се затим догодило:

Када је дошао дан Педесетнице, сви су били заједно на једном 
месту. Одједном са неба дође хук, као када дува силан ветар, 
и испуни сву кућу у којој су седели. Они угледаше нешто 
слично пламеним језицима, који се разделише, па се по 
један постави на сваког од њих. И сви се испунише Светим 
Духом и почеше да говоре другим језицима како им је Дух 
давао да говоре. Дела апостолска 2: 1-4

Сви су били испуњени Духом Светим и почели су да говоре другим 
језицима. Касније тог дана је Петар говорио о овом обећању свима 
који су га слушали.

А Петар им рече: „Покајте се и нека се сваки од вас крсти у 
име Исуса Христа за опроштење својих греха, и примићете 
дар Светога Духа. Јер, то обећање је за вас и за вашу децу 
и за све који су далеко, које наш Господ Бог позове к себи.“ 
Дела апостолска 2: 38-39

Дар Светог Духа је обећање свима који слушају Реч Божију. Бити 
рођен од духа је јако важно, зато што је Исус рекао да морамо бити 
рођени од Духа да бисмо наследили царство небеско.

Како да знаш да си рођен од Духа?

Због важности крштења Светим Духом, сви морамо да знамо да 
ли смо, или нисмо, рођени од Духа. Многи људи кажу: „Ја знам да 
имам Светог Духа зато што сам ишао у цркву и плакао.“ Иако је то 
предивно искуство, плакати у присутности Бога, постоје многи 
разлози зашто плачемо. Плакање није знак да смо рођени од Духа.

Неко је опет рекао: „Знам да имам Светог Духа, зато што сам срећна 
особа и радим добре ствари.“ Међутим, постоје људи на овом свету 
који су срећни и раде добре ствари за човечанство, док се са друге 
стране изјашњавају да Бог чак ни не постоји. Бити срећан и радити 
добре ствари није знак да смо рођени од Духа.

Постоји само један начин да знамо да смо били крштени Светим 
Духом. То је исти тај начин на који су људи у раној цркви знали да су 
испуњени Светим Духом:

Када је дошао дан Педесетнице, сви су били заједно на једном 
месту. Одједном са неба дође хук, као када дува силан ветар, 
и испуни сву кућу у којој су седели. Они угледаше нешто 
слично пламеним језицима, који се разделише, па се по 
један постави на сваког од њих. И сви се испунише Светим 
Духом и почеше да говоре другим језицима како им је Дух 
давао да говоре. Дела апостолска 2: 1-4

Учитељ: Ово је најбоља 
прилика за тебе да 
испричаш твоје искуство 
како си примио Светог 
Духа! Пре наставе, пронађи 
времена да се присетиш на 
тај моменат – покушај да се 
сетиш поруке која је била 
проповедана (ако је то било 
током богослужења), сети 
се музике....подели толико 
детаља колико год можеш 
да се сетиш!
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Док је Петар још ово говорио, Свети Дух сиђе на све који 
су слушали његов говор. Обрезани верници који су дошли 
с Петром, били су ван себе од чуда што се дар Светог Духа 
излио и на незнабошце, јер су их чули како говоре језицима 
и величају Бога. Тада Петар рече: „Ко може да ускрати воду 
да се не крсте ови који су примили Светога Духа као и ми?“ 
Дела апостолска 10: 44-47

Док је Аполос био у Коринту, Павле је прошао кроз области 
у унутрашњости и стигао у Ефес. Тамо нађе неке ученике, 
па их упита: „Јесте ли примили Светога Духа кад сте 
поверовали?“ А они му одговорише: „Нисмо чак ни чули да 
постоји Свети Дух.“ „Којим сте се, дакле, крштењем крстили?“ 
упита их. А они рекоше: „Јовановим крштењем.“ „Јован је 
крштавао покајничким крштењем“, рече им Павле. „Он је 
народу говорио да верују у онога који за њим долази, то 
јест у Исуса.“ Када су они то чули, крстише се у име Господа 
Исуса, а када је Павле на њих положио руке, Свети Дух сиђе 
на њих и они почеше да говоре језицима и да пророкују.
Дела апостолска 19: 1-6

Сваки пут када је неко примио Светог Духа после васкрснућа Исуса 
Христа, он или она су говорили другим језицима – другим језиком 
који он или она никад пре нису знали. Дух Божији је говорио кроз 
ту особу.

Зашто говорити у језицима?

Када примиш крштење Светим Духом, говорићеш другим језицима 
онако, како ти Дух Божији буде дао да искажеш. Зашто Бог користи 
говорење у другим језицима као знак испуњења Светим Духом?

Тако је и језик мали уд, али се хвали великим стварима. Мала 
ватра запали велику шуму. А и језик је ватра, свет неправде 
међу нашим удовима. Он цело тело каља и, од пакла 
потпаљен, пали цео ток живота. Човек кроти и укротио је 
све врсте звери, птица, гмизаваца и морских створења. Али 
језик – то зло које не мирује, пуно смртоносног отрова – 
ниједан човек не може да укроти. Јаков 3: 5-8

Библија каже, да ниједан човек не може укротити језик. Једино Бог 
то може. Како дођемо к Богу и свој живот потпуно предамо Њему, 
Он ће узети наш језик и искористити га да даје Њему хвалу.
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СВАКИ ПУТ КАДА 
ЈЕ НЕКО ПРИМИО 
СВЕТОГ ДУХА ПОСЛЕ 
ВАСКРСНУЋА ИСУСА 
ХРИСТА, ОН ИЛИ ОНА 
СУ ГОВОРИЛИ ДРУГИМ 
ЈЕЗИЦИМА – ДРУГИМ 
ЈЕЗИКОМ КОЈИ ОН ИЛИ 
ОНА НИКАД ПРЕ НИСУ 
ЗНАЛИ. ДУХ БОЖИЈИ 
ЈЕ ГОВОРИО КРОЗ ТУ 
ОСОБУ.
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Ово је натприродно небеско искуство, које је доступно сада већ 
више од 2.000 година. Хиљаде људи широм света бива крштено 
Светим Духом, са знаком говорења другим језицима, сваке године. 
Баш као што су људи примали Светог Духа у раној цркви, на исти 
начин и ми данас примамо Светог Духа.

Када неко жели овај дар, постоје две ствари које мора да уради:

• Да се покаје од својих грехова
• Да отвори своја уста и захваљује Богу за дар који ће му Он 

дати

Када тај појединац почне да захваљује Богу и да прославља Господа 
речима као што су „Халелуја“ и „Волим Те, Исусе“, тај појединац ће 
почети да говори речи у другом језику, које он или она нису никад 
пре учили.

Нешто што треба упамтити када примамо дар Светог Духа је, да када 
Бог преузме контролу над нашим језиком, ми можемо да говоримо 
само један језик у одређено време. Морамо бити вољни да се 
одрекнемо нашег познатог језика да бисмо могли да говоримо 
непознатим језиком, људским или анђеоским.

Шта Библија говори о Светом Духу?

А ако је Христос у вама, онда је ваше тело мртво због греха, 
али је ваш дух жив због праведности. И, ако у вама пребива 
Дух који је Исуса васкрсао из мртвих, онда ће Онај који је 
Христа васкрсао из мртвих оживети и ваша смртна тела 
својим Духом, који пребива у вама. Римљанима 8: 10-11

Исти Дух који је васкрсао Исуса из мртвих је исти тај Дух који 
ће васкрснути и нас. Ако немамо Духа онда нећемо имати удела 
у васкрснућу Исуса Христа. Ако немамо Светог Духа, нисмо 
послушали Јеванђеље Исуса Христа.

Увек запамтите да је Свети Духа дар од Бога. Он је једини који нам 
га може дати!

Постоје многе предности када имамо Светог Духа:

• То је део Божијег плана спасења.
• Он је Утешитељ када нам је потребна утеха.
• Учи нас свим стварима.
• Подсећа нас на то шта смо научили у Богу и шта нам је било 

говорено.

А Помагач – Свети Дух – кога ће Отац послати у моје име, 
научиће вас свему и подсетити вас на све што сам вам рекао. 
Јован 14: 26

Учитељ: Ово је најбоља 
прилика за тебе да 
испричаш твоје искуство 
како си примио Светог 
Духа! Пре наставе, пронађи 
времена да се присетиш на 
тај моменат – покушај да се 
сетиш поруке која је била 
проповедана (ако је то било 
током богослужења), сети 
се музике....подели толико 
детаља колико год можеш 
да се сетиш!
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Свети Дух нам такође помаже да користимо духовне дарове. 
Можемо читати о духовним даровима у 1. Коринћанима 12. Нећемо 
их све поменути сада, али показаћу кроз првих неколико стихова 
да дарови долазе кроз испуњене Светим Духом:

Има различитих милосних дарова, али је Дух исти, и 
различитих служења, али је Господ исти, и различитих 
деловања, али је исти Бог, који чини све у свима. 1. 
Коринћанима 12: 14-16

Могао бих да именујем друге благослове и особине које произилазе 
из испуњена Светим Духом, али све то можемо сумирати овако: То 
је Бог који живи у теби! Божији план за тебе је да будеш послушан 
Јеванђељу и да будеш пун Његовог Духа! Можеш са будеш поново 
рођен из воде и духа!

Резиме (кратак преглед)
У лекцији број 1 научили смо о Божијој Речи и вери. У лекцији 
број 2 научили смо о покајању и како аплицирати Исусову смрт 
у наше животе. У трећој лекцији научили смо о крштењу и како 
то аплицира Исусову сахрану у наше животе. У нашој данашњој, 
последњој  лекцији, научили смо о васкрснућу и Божијем Духу 
којим сви можемо бити испуњени.

Библија каже:

Дечице, ви сте од Бога и победили сте их, јер је Онај који је 
у вама већи од онога који је у свет. 
1. Јованова 4: 4

Када те Бог испуни Његовим Духом, у теби ће бити величина. Ова 
величина је већа од било чега у свету. Ова величина је дар теби, 
да превазиђеш ствари овог света. Ова величина ће ти једног дана 
дати победу над смрћу, паклом и гробом.

Када си поново рођен из воде и Духа, не постоји ништа што те може 
спречити да постанеш Божије дете јер те је Он за то и створио.

Нека твоје путовање према величини почне данас, и искуси све 
што Бог има за тебе у Исусово Име!

Примена наученог
• Како су рани верници знали да су људи испуњени Светим 

Духом?
• У Делима апостолским 2, Петар је рекао да ово обећање 

припада коме?
• Да ли Бог још увек излива Његовог Духа на све људе, према 

стиху Дела апостолска 2:17?
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ХРИСТОВА
ДУХОВНА 
ЦРКВА

КУЛПИН


