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OVAJ ČASOPIS I NJEGOV SVETI ZADATAK

Ovaj časopis je jedan od glavnih faktora ili instrumenata u sistemu Biblijske Pouke, ili „Bogoslovnog 
Proširenja,” koje je sada bilo predstavljeno u svim djelovima civiliziranog svijeta po WATCH TOWER 
BIBLE & TRACT SOCIETY, ovlaštenog 1881, „Za Promicanje Kršćanske Spoznaje.” On ne služi samo 
kao učionica gdje se Istraživači Biblije mogu sastati na studij Božanske Riječi, nego također i kao kanal 
komunikacije kroz kojeg se do njih može doći sa obavijestima o Kongresima Društva i o dolasku 
putujućih predstavnika nazvanih „Putujući starješine,” i biti osvježeni sa izvještajima o Kongresima.

Naše „Berejske Pouke” su tematska ponavljanja ili pregledi STUDIJA koje je naše Društvo izdalo, 
većinom ugodno uređene, i vrlo korisne svima koji bi zaslužili jedini počasni stupanj kojeg Društvo 
odobrava, naime, Verbi Dei Minister (V.D.M.), koji, kada ga se prevede na Hrvatski glasi, Sluga Božanske 
Riječi. Naše obrađivanje  Međunarodnih Pouka Nedjeljne Škole je posebno za starije Istraživače Biblije i 
Učitelje. Neki to obilježje smatraju neophodnim.

Ovaj časopis čvrsto brani jedini pravi temelj Kršćanske nade koji je sada bio tako općenito negiran – 
Otkupljenje kroz dragocjenu krv „Čovjeka Krista Isusa, koji je dao sebe kao Otkupninu [odgovarajuću 
cijenu, zamjenu] za sve.” (1. Pet. 1:19; 1. Tim. 2:6) Gradeći na tom sigurnom temelju sa zlatom, srebrom i 
dragocjenim kamenjem (1. Kor. 3:1115; 2. Pet. 1:511) Riječi Božje, njegov daljnji zadatak je da „svima 
rasvjetli što je zajedništvo tajne koja od početka svijeta bijaše skrivena u Bogu...da sada crkvi bude 
obznanjena mnogovrsna mudrost Božja...koja u drugim naraštajima nije bila obznanjena ljudskim 
sinovima kao što je sada obznanjena.” (Efež. 3:59,10)

Oslobođen je utjecaja bilo koje organizacije, sekte ili ljudskog učenja, dok nastoji sve više i više 
dovesti svaki svoj izričaj u što potpuniju podložnost volji Božjoj u Kristu, kako je izražena u Svetom 
Pismu. Prema tome časopis je slobodan objaviti odvažno sve ono što je Gospodin rekao – u skladu sa 
Božanskom mudrošću koja nam je data da to razumijemo. Naš stav nije dogmatičan, nego uvjeren; jer mi 
znamo što tvrdimo, koračajući sa bezuvjetnom vjerom po sigurnim Božjim obećanjima. Povjerili smo mu 
pouzdanje, da bude korišten jedino u Njegovoj službi; od tud naše odluke u odnosu na ono što se može i 
što se možda neće pojaviti na njegovim stranicama da to mora biti u skladu s našom prosudbom onoga što 
je Njemu ugodno, učenjem Njegove Riječi, za izgrađivanje Njegovog naroda u milosti i spoznaji. I mi ne 
samo da pozivamo nego mi potičemo naše čitatelje da si dokažu sve izjave iz časopisa sa nepogrešivom 
Riječju na koju se stalno ukazuje, kako bi se olakšalo takvo ispitivanje.

Za nas Biblija jasno uči:
DA JE CRKVA „HRAM„ ŽIVOG BOGA – njegova „građevina„ čija gradnja traje cijelo Evanđeosko doba – od kad 

je Krist postao Otkupitelj svijeta i „glavni kamen„ovog hrama kroz kojega će kad bude završen Božji blagoslovi 
doći svim narodima i oni će imati pristup Njemu. – 1 Kor.3:16, 17; Ef. 2:2022; 1 Moj. 28:14; Gal.3:29

DA SE U MEĐUVREMENU NASTAVLJA KLESANJE, OBLIKOVANJE I POLIRANJE posvećenih vjernika u 
Kristovo djelo pomirenja, i kada posljednji od tog „živog kamenja„, „izabranog i dragocjenog„ bude bio 
spreman,Veliki Graditelj će ih sve dovesti k sebi kroz prvo uskrsnuće; i hram će biti ispunjen slavom i biti će 
mjesto sastajanja Boga i ljudi tijekom Milenija. – Otkr. 15:58

DA JE TEMELJ NADE ZA CRKVU I SVIJET zasnovan na činjenici da je Isus Krist, milošću Božjom, okusio smrt 
za svakoga, „otkupnina za sve„ i da će on biti „istinita svjetlost, koja obasjava svakoga čovjeka i koja dolazi na 
svijet„ u određeno vrijeme. – Hebr. 2:9; Ivan 1:9; 1 Tim. 2:5,6

DA JE NADA CRKVE da će biti poput svog Gospodina, „vidjeti ga kakav doista jest„, biti „sudionikom božanske 
prirode„, i imati udjela u njegovoj slavi kao sunasljednici. – 1 Ivan 3:2; Ivan 17:24; Rim.8:17; 2 Pet.1:4

DA JE SADAŠNJI ZADATAK CRKVE usavršavanje svetaca za buduće djelo službe; razvijanje u sebi svake 
milosti; biti Božji svjedok svijetu; i pripremiti se da budu kraljevi i svećenici u sljedećem dobu. – Ef. 4:12; Mat. 
24:14; Otkr. 1:6; 20:6

DA JE NADA ZA SVIJET milenijsko kraljevstvo u kojemu će svi dobiti priliku biti blagoslovljeni sa spoznajom i 
svim drugim – vraćanje svega onog što je Adam izgubio, svima koji to prihvate i koji budu bili poslušni, iz ruku 
njihovog Otkupitelja i njegove proslavljene Crkve – dok će svi nepopravljivi biti zauvijek uništeni. –  Djela 
3:1923; Iza. 35
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SAMO oni koji imaju pravi duh, stav, volju ili nakanu, 
mogu držati Božanski zakon, i samo oni koji su u 
savršenom skladu s Bogom biti će prepoznati kao 
Njegovi sinovi. Sveti anđeli su sinovi Božji na 
anđeoskom nivou; kerubini su sinovi Božji na njihovoj 
razini bića; a Krist i Crkva u slavi sinovi su Božji na 
Božanskoj razini. Sve su to Sinovi Božji, a ipak 
postoje na različitim razinama. Njima upravlja Duh 
Božji; i ako nisu imali tog Duha, nisu mogli biti 
prepoznati kao sinovi; jer nitko ne može držati 
Božanski zakon osim onih koji imaju Božanski stav.

Prije nego što je Adam pao, bio je Sin Božji. (Luka 
3:38.) Imao je Duha Božjega, u smislu da ima pravi 
duh, stav, volju, nakanu. Ali nakon što je postao 
prijestupnik Božanskog zakona, smatrali su ga 
grešnikom. Sva Adamova rasa su još uvijek grešnici 
osim onih koji su došli u Krista. Međutim, u 
Milenijskom Dobu Adamova će rasa imati prednost 
doći u Krista. On će biti Vječni Otac, Otac koji će dati 
vječni život svima onima koji će se pridržavati uputa 
danih pod Mesijanskim Kraljevstvom.

Da bi se postiglo to stanje Božanskog odobrenja, 
čovječanstvo mora imati duh Istine i mora biti razvijeno 
duž te linije. Prije nego što budu računati ili prepoznati, 
kao sinovi, moraju imati duh, ili stav pravednosti. Dok 
ne steknu taj duh, neće moći pružiti prihvatljivu službu; 
jer Gospodin traži takve da ga štuju koji ga štuju u duhu 
i istini. U svom palom stanju čovječanstvo nije u stanju 
držati Božanski zakon. Čak i tijekom Milenijskog Doba 
držat će ga samo djelomično, sve dok ne budu vraćeni 
na sliku Božju u tijelu. – Postanak 1:26.

TKO SU SINOVI BOŽJI?

Do sada je postojao vrlo ograničen broj Božjih 
sinova na zemlji, prema Svetom pismu. Tijekom 
Židovskog doba Bog je bio učitelj i vodič svoga 
naroda po Mojsiju i Prorocima; ali Izraelci nisu bili 
sinovi Božji i nisu imali začeće Duhom koje je za 
sinovstvo. Naprotiv, bili su samo Dom sluga. 
(Hebrejima 3:5.) Duh Božji još nije bio dan nikome od 
pale rase; jer Isus još nije bio proslavljen. – Ivan 7:39.

Sveto Pismo govori o Duhu Božjem kao posebnom 
utjecaju koji dolazi od Boga na posebnu klasu, na 
poseban način, od određenog događaja – a ne prije tog 
događaja. Taj dolazak Duha očitovao se na Pedesetnicu, 
kako bi se mogao izdvojiti odvojeno i različito od svega 
što se ikada prije dogodilo. Ta se moć ili utjecaj 
različito naziva Duh Sveti, Duh Božji, Duh Kristov, 
Duh Istine, Duh zdravog uma, Duh sinovstva. Različite 
kvalitete opisane ovim nazivima primjenjive su na istu 
klasu; to su oni koji su začeti od Duha.

Ovi duhom začeti su osobiti razred koji je preuzeo 
svoj križ i postao Kristovim sljedbenicima i koji su na 
osnovu toga prepoznati od Oca kroz začeće Duhom 
Svetim. Ovaj Duh Istine tako osvjetljava Bibliju da 
Božje otkrivenje mogu bolje razumjeti oni koji imaju 
Duha Svetoga. Oni su u stanju shvatiti duboke Božje 
stvari, koje se bez toga ne mogu shvatiti. Dok drugi koji 
nemaju tog Duha Božjeg mogu dobiti neku istinu iz 
Svetog Pisma, ovaj posebni razred ima samu bit Istine.

NEKI SU PRIRODNO PRIVUČENI BOGU

Prisjećamo se određenih tekstova Svetog Pisma koji 
govore o vodstvu Božjeg naroda prije nego što su bili 
začeti Duhom Svetim. Govoreći o nekoj vrsti 
privlačenja koje je došlo onima koji su nakon toga 
postali njegovi učenici, naš Gospodin je rekao: „Nitko 
ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me je 
poslao.” (Ivan 6:44.) Ovo privlačenje nije djelo Duha 
Svetoga, začeće, koje dolazi onima koji su prihvaćeni 
od Boga po Kristu i primljeni kao sinovi. Naprotiv, ono 
o čemu Sveto Pismo govori kao o Božjem privlačenju, 
a koje smo svi iskusili, čini se prirodnim privlačenjem 
po crtama tijela, ne prema grešnim stvarima, već prema 
svetosti, ali po uzoru na tjelesnog čovjeka.

Na primjer, kada je Bog stvorio Adama, prirodno on bi 
volio Boga, prirodno on bi želio služiti Bogu, prirodno on 
bi želio biti poslušan Bogu i štovati ga. Sve te želje bile su 
mu prirodne jer je bio u prirodnom stanju – stanju u 
kojem je stvoren – čist. Grijeh je učinio čovječanstvo 
neprirodnim. Ali čak i nakon što je grijeh ušao i izopačio 
izvorni karakter koji je Bog dao, određene čežnje za 
Bogom ostale su u ljudskom srcu – čak i među 
izopačenim ljudima. Radije bi bili u skladu s njim, bili 
povezani s njim, imali ga kao svog Zaštitnika i Prijatelja.

Bog ne privlači čovječanstvo ni na koji drugi način 
osim onom izvornom snagom koju je On usadio i koja 
nije potpuno izgubljena padom Adamove rase. Cijelo 
čovječanstvo se degeneriralo iz Božje slike; ali želja 
za štovanjem, pravednošću, skladom s Bogom, 
mnogo je jača u nekim ljudima nego u drugima. 
Razmjerno kao što se želi pravednost, u tom omjeru je 
netko privučen prema Bogu, razmišlja o Bogu, ako 
slučajno može pronaći svog Stvoritelja. Razmišlja o 
Bogu jer ga želi pronaći.

KAKO SU ONI PRIVUČENI

Ovo je privlačenje, vjerujemo, koje dolazi svakome 
od nas. Prije nego što smo se predali Bogu u 
posvećenju, imali smo želju doći k Njemu i ta je želja 
bila nešto što se probudilo u nama. Ali bila je tamo 
prije nego što se probudila. Tada se dogodilo nešto što 

DUHOM ZAČETI SINOVI BOŽJI I NJIHOV RAZVOJ
„Ako li Duhom usmrćujete djela tijela, živjet ćete. Jer svi koji su vođeni Duhom Božjim, oni su sinovi 

Božji.” (Rim. 8:13,14)
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je okrenulo misli prema Bogu. Možda je to bila neka 
velika tuga, neka nesreća, koja je privukla srce Bogu; i 
s njim je došao osjećaj da našu tugu treba odvesti k 
njemu. Uz tu želju, vjerojatno je došla i misao: „Bog 
me neće čuti.” To je vrlo ispravan zaključak, jer ne 
postoji način pristupa Bogu osim po Otkupitelju, koji 
je rekao: „Ja sam Put, Istina i Život.”

Kao što je Rimski stotnik Kornelije trebao upute 
kako pristupiti Bogu, tako i duša koja traži Božansku 
pomoć treba instrukcije. Doista vjerujemo da su tisuće 
i tisuće ljudi okrenute od Boga zbog pogrešnog 
predstavljanja njegovog pravednog karaktera. Kada 
ljudi počnu shvaćati da je naš Bog pun ljubavi, 
pravedni, milosrdni, obratit će mu se. Otkrivamo da 
neke sada privlači Bog kroz FOTODRAMU STVARANJA. 
Nedavno smo čuli za odvjetnika koji je osjećao da je 
potpuno izgubio svoj osjećaj za Boga; ali, kao rezultat 
gledanja DRAME, on se približio Bogu i posvetio sebe.

To je, vjerujemo, način na koji nas privlači Otac, 
čiji je utjecaj povezan sa svime lijepim i skladnim u 
prirodi. Tek kad imamo želju vratiti se Bogu, spremni 
smo biti vođeni velikim Zagovornikom; jer kada 
dođemo kod Odvjetnika, on vrlo oštro kaže: „Ne mogu 
vas primiti osim pod jednim uvjetom.” To je stanje, 
kaže nam, da uzmemo svoj križ i slijedimo ga. (Matej 
16:24.) Stoga ne bi bilo mudro nikome reći o uskom 
putu ako nema neko privlačenje prema Bogu.

Vidimo, dakle, sasvim jasnu razliku između Očeva 
privlačenja – onog privlačenja koje traje posvuda – i 
onoga što se u Svetom Pismu naziva Duhom Božjim. Taj 
je Duh dan samo Sinovima Božjim. „Koliko god ih vodi 
Duh Božji, oni su sinovi Božji.” (Rimljanima 8:14.) Taj 
ih Duh obuhvati, vodeći ih na različite načine – ponekad 
stavljajući imovinu u njihove ruke, ponekad oduzimajući 
im je, ponekad dopuštajući da bolest dođe. Iskustva tih 
Božjih sinova omogućuju im da rastu u milosti, znanju i 
ljubavi, da tako budu opremljeni i pripremljeni za 
položaje na duhovnoj razini postojanja.

DUH IZLIVEN NA ČITAVO ČOVJEČANSTVO

Tijekom Milenijskog Doba stvari će biti nešto 
drugačije od onoga što su sada. Krist će imati 
predstavnike u zemaljskom dijelu Kraljevstva i kroz 
njih će Božja riječ ići narodu. Onoliko koliko će tada 
biti privučeni prema Bogu bit će privilegirano doći u 
odnos s njim kroz posvećenje. Tada će primiti Duha 
Božjega u smislu blagoslova, ali ne u smislu začeća, 
kao što ga Crkva sada prima.

Drevni Dostojnici bit će zemaljski predstavnici 
Mesijanskog Kraljevstva. Krist će, međutim, biti veliki 
Učitelj u slavi, od kojeg će sve upute doći kroz ove 
zemaljske predstavnike. Kada ljudi počnu dobivati 
istinito, stvarno znanje o slavnom Božjem karakteru, 
počet će uočavati koliko su inferiorni. Tada će biti u 
stanju primiti upute.

Međutim, nitko neće biti primoran imati instrukcije; 
ali tko nije u skladu s Kraljevstvom, imat će 
ograničenja. Prorok Zaharija, govoreći o zemaljskim 
zbivanjima pod Kraljevstvom, kaže: „I zbit će se da 
ako koja od svih porodica zemaljskih ne uzađe u 
Jeruzalem iskazivati štovanje Kralju, GOSPODU nad 
vojskama, baš nad njima neće biti kiše.” (Zaharija 
14:17.) Ako riječ kiša tumačimo simbolički, opažamo 
da je misao da na takvim narodima neće biti 
Božanskog blagoslova – da nema kiše, ne bi bilo 
nikakvog ploda. Ali kiša, blagoslov, bila bi na onima 
koji bi bili u skladu s Gospodinom.

Kada ljudi dođu u sklad s Bogom, posvetit će svoje 
živote i svoja tijela njegovoj službi. Tada će početi 
dobivati blagoslove u svojim umovima i tijelima; i u 
tom smislu te riječi dobit će više Duha Gospodnjeg – 
Duha njegova uma. Dakle, kroz svoju Istinu i kroz 
Božanske sudove tog vremena, Gospodin će „izliti svog 
Duha na svako tijelo.” (Joel 2:28.) Razmjerno kako 
budu primali Njegovog Duha, doći će u stav sinovstva.

Ali čak ni tada ne bi bili sinovi u punom smislu tog 
pojma. Mogli bismo reći da Crkva nisu sinovi u punom 
smislu te riječi, već da ćemo doista biti sinovi kada 
ćemo iskusiti promjenu uskrsnuća. Dakle, u 
Milenijskom Dobu, kada ljudi dođu u sklad s Božanski 
uređenim Mesijanskim Kraljevstvom, biti će sve bliži 
standardu sinovstva. Do kraja Milenijskog Doba oni će 
postići to stanje mentaliteta koje je Adam imao kada je 
bio savršen. Sav taj blagoslov dobit će kroz Krista i 
njegovu pridruženu Crkvu.

DJELO DUHA U CRKVI

Budući da će naš Gospodin dati vječni život svijetu 
čovječanstva, on se zove „Vječni Otac,” Otac koji daje 
vječni život. (Izaija 9:6.) Svi voljni i poslušni postat će 
njegova djeca tijekom Milenija. Tada će na kraju 
Mesijanskog Kraljevstva djeca Kristova biti 
predstavljena njihovom Djedu. Budući da će oni biti 
Sinovi Kristovi, koji je Sin Božji, Nebeski Otac bit će 
njihov Djed. Tada će se cijeli svijet vratiti u sklad s 
Bogom kao Kristovi sinovi.

Međutim, tijekom ovog Evanđeoskog Doba Bog ne 
djeluje na svijet. Što god da postoji u svijetu prirodnih 
ljepota rezultat je djelovanja Božje moći na opći način. 
Naš se tekst ne odnosi na ovo djelovanje Božje Moći, 
ili Duha, već na njegov utjecaj na srca ljudi. U 
novozavjetnim spisima odnosi se na one koji su postali 
njegov narod čineći potpuno posvećenje sebe, a zatim 
su bili začeti od Duha Svetoga kao Nova stvorenja u 
Kristu. (2 Kor. 5:17.) Svi takvi su primatelji posebne 
Božanske skrbi.

Sveto Pismo govori o Duhu Istine, Duhu Očevom, 
Duhu Kristovom. Sve su to sinonimni pojmovi koji 
predstavljaju Božanski utjecaj koji se primjenjuje na 
Božji narod. Nakon što smo začeti od Duha, trebamo 
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se sjetiti da, kao što apostol predlaže, trebamo biti 
usavršeni. Moramo napraviti određeni razvoj. 
Napredujemo dok se konačno ne rodimo u Prvom 
uskrsnuću. Savršenstvo će se postići tada, ne prije. U 
međuvremenu, da bi bili spremni za to uskrsnuće, 
mora doći do određenog razvoja.

PRIPREMA ZA DUHOVNE UVJETE

U našem kontekstu Apostol govori kako možemo 
postići ovo životno stanje, kako se pravovremeno 
pripremiti za rođenje od Duha. On kaže da će se takav 
razvoj postići kroz Duh, ili Moć, Božju. Ovaj Duh 
djeluje na različite načine. Na primjer, Božja poruka 
odnosi se na Crkvu. Stoga što više razumijemo Božji 
Plan, to će veća biti ta moć u našim srcima; i što je 
dublje naše posvećenje Božanskoj volji, to ćemo više 
suosjećanja imati i veća će biti naša želja da postupamo 
onako kako je po Božanskoj dobroj volji.

Promjena koja se događa u našim srcima nije ni kroz 
ljude ni od ljudi. Bog je započeo ovo djelo u nama. 
Stoga se moramo gledati na Njega kako bismo dovršili 
djelo koje je započeo u našim srcima porukom koju nam 
je dao. Zato idemo k njemu u molitvi i proučavamo 
njegovu Riječ, kako bismo spoznali značenje te Riječi i 
tako si omogućili da je stavimo u izraz u našem životu. 
Kao što nam je potrebna hrana za jačanje naših smrtnih 
tijela, tako moramo imati i duhovnu hranu za jačanje 
Novog Stvorenja. Ovu duhovnu hranu Bog nam je dao 
u izobilju, kako bismo dobili duhovnu snagu da 
razumijemo njegovu volju bolje nego prije.

Ovo Božje djelovanje po Duhu Svetom postupno je 
djelo. Toliko smo zbunjeni pogreškama svojih 
dosadašnjih uvjerenja da nismo spremni vidjeti dubine 
Božje na prvi pogled. Zato moramo učiti, susretati se 
zajedno s onima jednako dragocjene vjere. Tako nam 
se pomaže da vidimo duboke stvari.

BOŽJA VOLJA ŠTO SE TIČE NAS

Kako jasnije razumijemo stvar, naša misao o toj 
temi postupno se mijenja. Kada smo prvi put došli 
Bogu, imali smo misao da je Božja volja prema nama 
da trebamo uživati, živjeti dobrim, moralnim životom i 
brinuti se za svoja tijela; i da, ako smo Božji narod, 
trebamo imati obilje; i da će oni koji ne mogu živjeti u 
skladu s Bogom biti uništeni. To bi bila pomisao 
tjelesnog čovjeka. Apostol kaže da tjelesni čovjek ne 
može vidjeti ono što je od Duha Božjeg, jer se to 
duhom uočava. Ali to uopće nije Božji način 
ophođenja s nama.

Uskoro počinjemo razlučivati da nas naš Nebeski 
Otac priprema za duhovne stvari pokazujući nam kako 
uništiti zemaljsko stanje i kako će se to privesti kraju. To 
nam je nova misao; i pitamo se, želi li Bog da umrtvim, 
usmrtim, uništim, zemaljsko stanje? Zar ne želim 
njegovati svoje talente i živjeti prirodnim životom?

Tjelesni čovjek kaže, Slijedite prirodne stvari; radite 
što želite sve dok se ne miješate u prava drugih. Ali 
Novo Stvorenje ne smije slušati prirodne sklonosti 
tijela. Zamolili smo Gospodina da nas preobrazi, 
obnovi naš um i na kraju nam da ono što je obećao. 
Stoga uopće ne pripadamo svijetu, a naš je put biti ono 
što je označeno u Svetom Pismu.

DJELO NOVOG STVORENJA

Naš tekst ne znači da trebamo umrtviti svoja tijela 
na način na koji su to neki mislili. Prema povijesti, u 
prošlosti je bilo ozbiljnih duša koje su koristile bičeve 
na svojim tijelima sve dok nisu proizvele jake bolove, i 
zatim su nosile kožuhe od dlake itd. Ponekad su ta 
tjelesna mučenja išla do te mjere da bi koža bila 
prekrivena ranama. Drugi su se obvezali da će usmrtiti 
svoja tijela ležeći kako bi doslovno hodali dalje itd. Ne 
možemo sumnjati da onaj tko bi učinio te stvari mora 
imati motiv za to i ne možemo misliti da je to loš 
motiv; ipak, vjerujemo da oni koji rade takve stvari 
imaju pogrešnu koncepciju značenja našeg teksta.

Izrazom: „Usmrćujete djela tijela,” Sveto Pismo 
misli da Božji narod treba ubiti u sebi sve prirodne 
prakse koje nisu u skladu s Duhom Božjim. Svi smo 
rođeni grešnici, izjavljuje Biblija, i stoga ne smijemo 
slijediti sklonost naše pale prirode. Trebamo imati 
Duha Božjega, Duha Svetoga, koji će nas voditi putem 
kojim trebamo ići. Trebamo usmrtiti svaku sklonost 
tijela koja nije odobrena novim umom.

Postoje određene osobine smrtnog tijela koje treba 
uništiti i protiv kojih stoga treba uvijek ratovati. Zatim 
postoje i druge osobine koje treba koristiti u službi 
pravednosti. Jednom smo bili pod grijehom; ali sada 
imamo novi um. Odsad ćemo tretirati staro stvorenje 
samo kao zemljanu posudu. Pod vodstvom Duha 
Svetoga trebamo znati kako to učiniti. Prvi korak u 
procesu je računati da je naše tijelo mrtvo. Računajući 
da je mrtvo prema grijehu i prema svemu zemaljske 
prirode, tada ga trebamo smatrati živim u smislu 
buđenja, oživljavanja, svih tendencija, osobina, koje se 
mogu dovesti u službu Božju. Ovo je drugi korak.

SVAKODNEVNA BITKA DUHOM ZAČETIH

Nakon što smo začeti od Duha, mi smo Nova 
Stvorenja. U svakom smislu te riječi slobodni smo od 
našeg tijela. Koje god dijelove naše ljudske prirode 
nalazimo da su u suprotnosti s Bogom i njegovom 
voljom, trebamo umrtviti, usmrtiti, čim ih otkrijemo. 
Ovaj proces je stalno ratovanje protiv stare prirode. 
Apostol to jasno naziva ratom između tijela i Duha. Ali 
dok ratujemo protiv određenih elemenata koji su 
pravno mrtvi, otkrivamo da tijelo zapravo nije mrtvo. 
Ali ako živimo u skladu s Duhom, a ne prema tijelu, 
Bog neće prepoznati tijelo, niti ćemo mi. Prepoznat 
ćemo samo Novo Stvorenje.
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Bitka je svakodnevna. Svi naši udovi moraju biti 
dovedeni u sklad s Bogom i njegovom voljom. 
Trebamo nastojati vidjeti sve s božanskog stajališta. 
Misao nije da ćemo ikada usavršiti ova smrtna tijela, 
već da dok živimo na zemlji i imamo veze s tim 
tijelima, naša je dužnost i naša privilegija natjerati 
tijelo da čini volju Novog Stvorenja.

Naša tijela su bili robovi Grijeha. Sada kažemo: 
„Imam pravo kontrolirati ovo tijelo. Ja sam novo 
stvorenje, ali ovo je moje tijelo. Povećat ću svoju moć 
nad ovim tijelom i koristiti ga sve više i više u službi 
Gospodnjoj. Nije mi namjera činiti bezumne stvari – 
skočiti s nekog vrha da vidim hoće li moje tijelo ostati 
živo; ali pod vodstvom Duha Svetoga, moram izvući iz 
njega najviše što mogu, u službi novog Gospodara.”

Sve je to potrebno razvoju našeg karaktera. Bog je 
pozvao Crkvu u slavu, čast, besmrtnost i sunasljedstvo s 
Kristom. Ako ne dokažemo da smo pobjednici, nikada 
nećemo biti spremni za tako veliko uzvišenje. Ovaj 
uzvišeni položaj neće biti dan nijednom smrtniku samo 
zato što kaže da želi biti nešto drugačije od onoga što 
jest. Naprotiv, moramo raditi na vlastitom spasenju sa 
strahom i drhtanjem. Oni koji ispovijedaju cijelo 
posvećenje Bogu moraju to pokazati odlaganjem svega 
što je suprotno Božanskoj volji. Dok oni nastoje izgraditi 
karakter, oni će rasti „snažni u sili Njegove moći.” Oni 
koji će nastaviti ovaj put do kraja su razred koji On 
poziva, a oni sami će se pokazati dostojnima mjesta koje 
će biti dano onima koji su „više od pobjednika.”

RADOVANJE U NEVOLJI

Svijet će imati tisuću godina tijekom kojih će 
dovesti svoja tijela u sklad s Božjom voljom. Postupno 

će čovječanstvo doći na mjesto gdje će biti temeljito 
odano Gospodinu. Kameno srce će biti oduzeto. Svima 
onima koji kroz poslušnost dođu do ovog stanja Bog će 
biti zadovoljan dati vječni život.

Ali s Crkvom je drugačije. Tijekom ovog 
Evanđeoskog Doba Gospodin bira i usmjerava one koji 
svojom voljom žele položiti svoj život u Njegovu 
službu. Oni ga vole i sa zadovoljstvom On ih naziva 
svojim svetima. Ništa dobro neće uskratiti ovom 
razredu. Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, niti je 
ušlo u srce čovječje, to je Bog pripremio onima koji ga 
ljube – onima koji su kroz posvećenje začeti od Duha 
Svetoga i koji idu naprijed od milosti do milosti, živeći 
ne po tijelu, već po Duhu. Za ovu klasu Bog je spremio 
svoje najbolje stvari.

Za ovaj razred Sveto Pismo izjavljuje da „kroz 
mnogo nevolja moramo ući u Kraljevstvo Božje.” Neki 
bi rekli da im je teško. Ali svi Kršćani se mogu složiti 
da je moguće postići taj stupanj razvoja gdje se može 
radovati svim tim iskustvima u kojima se tijelo 
usmrćuje, umrtvljuje. To nije zato što smo toliko 
različiti od drugih ljudi da nam se sviđa ono što im se 
ne sviđa, već zato što vidimo razlog zašto je ova 
nevolja dopuštena. Znamo da je to Božji plan za nas; i 
ovim dokazima umrtvljivanja volje tijela, stvari tijela, 
vidimo da rastemo u naklonosti našeg Nebeskog Oca.

Oni imaju mir Božji koji vlada u njihovim srcima. 
Znaju da su svi njihovi poslovi pod božanskim 
nadzorom. Svijet ima svoje nevolje, strahove i 
predosjećaje. Ali oni koji su se pouzdavali u Gospodina 
imaju mir koji svijet ne može ni dati ni oduzeti. Ali ne 
možemo to objasniti svijetu; jer oni to ne mogu 
razumjeti.

SVETI PAVAO je govorio glede antitipskog svećenstva 
i pokazivao je da je Aron bio samo tipski svećenik, da 
Levitsko svećenstvo nikada zapravo nije oduzelo grijeh, 
da je potrebno bolje svećenstvo, da je to više svećenstvo 
predstavljeno u Melkisedeku i da je Bog izjavio da će 
Isus biti „svećenik zauvijek, po Redu Melkisedeka.” 
Isus je nebeski veliki svećenik – a ne zemaljski veliki 
svećenik. Misao bi se, dakle, mogla pojaviti da, ako naš 
Gospodin nije zemaljski svećenik, da On ne bi znao 
suosjećati s nama. Ali Apostol nas uvjerava da naš veliki 
Prvosvećenik može u potpunosti suosjećati s nama, jer 
je „u svemu bio iskušavan poput nas.”

Ne smijemo razumjeti da Apostol misli da je naš 
Gospodin bio kušan na svaki način na koji je svijet 
kušan. Nije imao nijedno iskušenje svojstveno pijanici 
itd. Njegov um nije bio neuravnotežen. Bio je iskušan 

„poput nas” – Crkve. Kao i naš Učitelj, nismo, kao 
Nova Stvorenja, u iskušenju kao i svijet. Svijet ima 
svoje vrste iskušenja. Mi nismo od svijeta. Mi smo na 
kušnji kao djeca Božja. Mi smo iskušani u pogledu naše 
odanosti Njemu, naše vjere i poslušnosti. Naravno, dok 
smo još uvijek u tijelu, podložni smo iskušenjima na 
tragu naših prirodnih sklonosti kao članova pale rase, 
ali to nisu naša iskušenja kao Novih Stvorenja.

SVIJET NAS NE MOŽE RAZUMJETI

Svijet ne zna ništa o našim naročitim kušnjama kao 
Novih Stvorenja. Oni znaju samo o općenitim 
kušnjama i slabostima čovječanstva. Ali mi, nakon što 
smo bili opravdani u Božjim očima i odvojeni za 
Njegovu službu, želimo izvršiti naše nove ciljeve. Više 
nismo od svijeta. Svijet, tijelo i đavao nastoje nas 

ISKUŠENJA NAROČITA NOVOM STVORENJU
„Jer nemamo takvog Velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego je bio u svemu 
iskušavan poput nas, a ipak bez grijeha. Pristupajmo, dakle, hrabro prijestolju milosti da primimo milosrđe i 

nađemo milost za pomoć u vrijeme potrebe.” (Hebr. 4:15,16)
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okrenuti po strani, vratiti nas na stare puteve; i ove 
kušnje imaju za cilj učiniti da zaboravimo naš savez 
posebnog odnosa s Gospodinom i onoga što smo se 
složili činiti i biti. U tom smislu smo posebno u 
iskušenju i kušani, i moramo uvijek biti na oprezu. 
Znamo da je Isus, naša velika Glava, bio kušan na 
sličan način.

 Kada je Isus rekao svojim učenicima da ide u 
Jeruzalem i da će biti predan u ruke glavnih svećenika i 
književnika, a oni će ga osuditi na smrt i izručiti ga 
Poganima, koji će ga ismijavati, bičevati i razapeti, 
sveti Petar je rekao: Učitelju, ne govori tako – to je 
obeshrabrujuće. I zašto govoriti o tim čudnim stvarima 
o jedenju mesa i pijenju krvi? Gospodine, ne govori 
takve stvari! Ne daj Bože; Tebe to neće zadesiti!

Dakle, čak ni njegova odabrana Dvanaestorica nisu 
mogla razumjeti Učitelja. Isus je odgovorio (ali ne u 
grubosti Zajedničke Verzije), „Idi iza mene, protivniče”– 
postaješ moj protivnik. Poništio bi djelo koje radim. 
Umjesto da mi pomažete, ometate me, jer vaše misli nisu 
Božje misli, već ljudske. – Vidi Matej 16:2123.

I tako je s mnogima koji nam žele pokazati 
ljubaznost, koji misle da služe našim najboljim 
interesima. Kažu da smo bezumni u tolikom razmišljanju 
o religiji. Misle nam dobro. Oni ne shvaćaju da se 
moramo baviti Očevim poslom. To je vrsta iskušenja 
koja nam dolazi kao Kršćanima, kao Sljedbenicima 
Učitelja. Posebna iskušenja Gospodinove djece nisu 
iskušenja da počine velike nemorale; a Isusove kušnje 
nisu bile takve vrste. Ali imao je napast zadržati Istinu i 
dati nešto što bi bilo ukusnije.

Neki od naših nominalnih crkvenih prijatelja mogu 
nam reći: Zašto se ne bavite dobrotvornim radom ili 
društvenim korisnim radom? Stalno govorite o 
kraljevstvu! Kraljevstvo! Kao Božji ambasadori ovdje 
smo samo u svrhu pričanja ljudima o Kraljevstvu, o 
slavnim stvarima koje Bog čuva za svoje svece, kao i o 
njegovim namjerama za svijet. Znamo da ljudske 
metode „dobrotvornog rada” neće uspjeti spasiti svijet, 
ali Kraljevstvo će ga spasiti. Napast je činiti nešto 
čemu bi drugi pljeskali, umjesto da čine i govore stvari 
Božje Riječi koje donose neodobravanje svijeta i 
nominalnih crkvenih ljudi. Urednik ima prijatelje koji 
mu kažu, ako ne biste govorili kao što govorite i pisali 
kao što pišete, više ljudi bi vas slušalo. Mogao bi biti 
vrlo popularan kad bi govorio malo drugačije. Stavljaš 
previše religije u svoje propovijedi. Odgovaramo, Da, 
ali govorimo i pišemo kako bismo uputili ljude u 
pogledu Božje Riječi, karaktera, Plana; i u pogledu 
Njegovog sadašnjeg poziva Crkvi.

KARAKTER GOSPODAREVIH ISKUŠENJA

Učitelj je vjerojatno predstavio svom umu 
prijedlog: Sada idi lakšim putem. Čini se da je ovaj 
način koji je naznačen najgrublji mogući. Idi k Bogu i 

reci Mu da ti se ne čini ispravnim, koji si bio odan kroz 
sve ove vjekove, da bi trebao biti podvrgnut takvom 
tretmanu; da se to čini vrlo čudnim načinom 
postupanja prema vjernom Sinu; da za to ne može 
postojati dobar razlog i da se njime ništa ne može 
dobiti. Pitaj Boga ne može li napraviti neku promjenu. 
Pitaj Ga ne pretjeruje li s tim.

I tako mi, Njegovi sljedbenici, ponekad možemo 
imati slične prijedloge. Ali mrmljajući, buntovni duh 
dokazao bi da nismo u pravom stavu srca; to će 
dokazati da ili nikada nismo predali svoju volju 
Gospodinu ili smo je povukli i da nam je nedostajalo 
povjerenja u njega. Svakoj takvoj kušnji Božje dijete se 
mora odmah oduprijeti.

Kada je sveti Petar nastojao obraniti našeg dragog 
Učitelja od vojnika i časnika koji su ga došli uhititi, 
iako znajući koji će biti kraj, Isus je rekao: „Čaša koju 
je moj Otac izlio za mene, neću li je popiti?” Nije ni na 
trenutak pomislio popustiti bilo kakvom iskušenju da 
iskoristi svoju superiornu moć kako bi spriječio svoje 
neprijatelje da ga uzmu. Pokazao im je da posjeduje 
takvu moć; jer su svi otišli unatrag i pali na tlo. Tako je 
pokazao da, da je odlučio primijeniti svoju nadnaravnu 
moć, bio bi beskrajno jači od njih i da se nije podložio 
zato što mora, već zato što se u stvarnosti dobrovoljno 
podvrgnuo smrti. To je bila demonstracija njegove 
prethodne izjave: „Nijedan čovjek mi ne oduzima život, 
nego ga ja polažem sam od sebe.” (Ivan 10:17,18,) 
Uporno je odbijao popustiti bilo kakvim apelima svog 
tijela da pobjegne ili umanji svoje patnje. „Bio je kušan 
u svim točkama kao i mi, a ipak bez grijeha.”

Možda ponekad oslabimo; mogli bismo promašiti 
cilj – i promašujemo ga. Ne možemo u potpunosti 
živjeti po slavnom standardu. Krist je bio bez grijeha. 
Imamo grijeh koji obiluje u našem tijelu i imamo 
slabosti koje On nije imao. Ali ako želimo slijediti 
njegove korake, moramo pobijediti i dokazati se 
pobjednicima do kraja. Ne smijemo si reći; Ne mogu 
živjeti kao što je Isus živio, čak i ako se ikada toliko 
trudim; koja je korist postavljanja tako savršenog 
standarda? Ali u njemu postoji korist; i trebali bismo 
iskreno nastojati doći što bliže tom standardu. Držeći 
ovaj slavni uzorak uvijek pred sobom, moći ćemo doći 
mnogo bliže savršenstvu nego da je naš standard niži. 
Ne smijemo imati ništa manje od ovog savršenog 
standarda kao cilj, ako očekujemo osvojiti nagradu 
zbog koje smo ušli u ovu utrku.

Da je Isus sagriješio i da je na bilo koji način 
promašio cilj, to bi značilo potpuni neuspjeh. On 
nikada ne bi imao uskrsnuće. To je bilo predočeno kod 
Židovskog velikog svećenika kada je prošao ispod 
zavjese s krvlju. Veliki svećenik koji nije slijedio sve 
upute Zakona u prinosu svojih žrtava umro bi pod 
zavjesom. Toga se Isus bojao u Getsemaniju, kada je 
„prinosio snažan plač i suze onome koji ga je mogao 
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spasiti od smrti [grčki ek]” – ne da bi ga spasio od 
smrti, već da bi ga uskrsnućem spasio od smrti. A zapis 
je da je bio saslušan i ojačan, utješen. (Luka 22:3945; 
Hebrejima 5:7.) Čim je imao Očevo uvjerenje da nije 
prekršio nikakve uvjete i da neće ići u vječnu smrt, bio 
je zadovoljan trpjeti bilo koje drugo iskustvo koje bi 
mu moglo doći.

NAŠ SUOSJEĆAJNI PRVOSVEĆENIK

Iz činjenice da je naš veliki svećenik bio kušan i 
trpio, možemo znati da on nije onaj koji je hladan i 
ravnodušan. Naprotiv, On je Onaj koji je pun 
suosjećanja, koji je imao najveću vrstu iskustva. 
(Hebrejima 2:18; 5:8.) Ako tada imamo iskušenja, što 
moramo učiniti? Trebamo doći našem velikom 
Prvosvećeniku; i kada dođemo pred Prijestolje 
Nebeske Milosti, možemo doći sa smjelošću (ili, 
pravilnije prevedeno, hrabro, ne sumnjajući), znajući 
da Onaj koji nas tamo susreće može u potpunosti 
suosjećati sa svakom našom tugom i potrebom, i sa 
svakom našom kušnjom.

Ako nismo namjerno sagriješili, ako su naši grijesi 
bili oni nesavršenosti tijela kroz ukorijenjeni grijeh, 
tako da u nekom trenutku nismo mogli pobijediti i 
pravilno kontrolirati tijelo, možemo doći hrabro, 
znajući da Gospodin razumije sve o slabostima naše 
pale ljudske prirode – Sjeća se da smo samo prašina: 
(Psalam 103:13,14,) Sveti Pavao kaže da ne možemo 
pravilno prosuditi čak ni sebe u pogledu vlastitih 
slabosti. On kaže (1 Korinćanima 4:3,4), „Ali je za 
mene nešto najmanje da me sudite vi ili neki ljudski 
sud...a onaj koji mi sudi jest Gospodin.” On zna kako 
naći sve izgovore. Stoga ne oklijevajmo doći k Njemu 
u molitvi, moleći Njegova obećanja. Tražimo 
Gospodinovo milosrđe, znajući da ćemo ga primiti, 
kada mu doista nastojimo biti vjerni.

Naš Otac zna sve o tim iskustvima koja imamo i 
osigurao je naše pokrivanje. On je pružio pomoć iz 

naših teškoća, da bismo mi mogli ući kao članovi Tijela 
Kristova, iako nesavršeni. Zna da ne možemo u 
potpunosti kontrolirati naša nesavršena tijela. Ali kako 
postajemo jači, trebali bismo biti sposobniji kontrolirati 
smrtno tijelo. Nova volja trebala bi pokoriti stari um i 
imati bolji uspjeh u osvajanju tijela. Moramo proučiti 
sebe i svoj napredak; ne bismo trebali biti zadovoljni 
niti osjećati da se pokazujemo pobjednicima, osim ako 
s vremena na vrijeme ne vidimo rast u sebi u 
Kristolikosti i sposobnosti da obuzdamo staru prirodu 
sa njenim impulsima i sklonostima.

Nijedna druga priprema ne bi bila tako dobra za nas 
kao ona koju je Gospodin izabrao. Imamo svoje 
slabosti i nesavršenosti natovarene na nas; ali Bog je 
pružio način na koji ih sve može oprostiti, ako su 
neizbježni ili ako u njima nije bilo namjernosti. Svaka 
mjera volje u Božjem djetetu zahtijeva okajanje 
udarcima. Ako sudimo – pomno pregledavamo ili 
proučavamo – sebe, svoje misli, riječi i djela, zahtijevat 
ćemo manje osuđivanja i discipliniranja od Gospodina 
kako bismo ispravili svoje mane. Ako shvatimo da smo 
na bilo koji način bili nemarni u održavanju zavjeta, 
ako mislimo da smo u bilo kojoj pojedinosti bili slabi u 
nekom posebnom trenutku, korisno je nametnuti si 
neku kaznu koju ćemo osjetiti. Trebamo otići 
Gospodinu u iskrenoj molitvi, tražeći oprost i 
obećavajući mu da ćemo Njegovom milošću nastojati 
biti budniji u budućnosti. Trebali bismo se 
svakodnevno proučavati duž ove linije i nikada ne 
prelaziti olako preko bilo kakvog neuspjeha.

Kako je dragocjeno i utješno shvaćanje da je naš 
milosrdni veliki svećenik dirnut osjećajem naših 
slabosti! Međutim, nikada ne bismo trebali opustiti 
svoju budnost zbog tog znanja ili iskoristiti bilo kakvu 
korist njegove milosti. Ali radujemo se što imamo 
Sjedište Milosrđa pred koje možemo ići čim smo 
svjesni naše nesposobnosti da budemo sve što bismo 
htjeli i radujemo se spoznaji da nećemo biti odbijeni.

VIDE STVARI I ZBUNJENI SU
MALO TKO shvaća divnu promjenu koja je došla 
preko javnog mnijenja tijekom posljednjih četrdeset 
godina – vrijeme Žetve ovog Doba. Povećanje znanja 
prorečeno za naše vrijeme došlo je na vrijeme i radi 
svoj posao. To je otvaranje očiju razumijevanja dugo 
zaslijepljenih neznanjem, praznovjerjem, lažnim 
doktrinama. Ne samo da je to istinito u odnosu na 
Božji posvećeni narod, koji sada mnogo jasnije 
razumiju Bibliju i njezinu Poruku, već je to u velikoj 
mjeri istina za inteligentne ljude svijeta koji ne 
ispovijedaju Kršćanstvo, ali imaju dobro poštovanje 
prema načelima pravednosti, pravde i milosrđa.

Zavedeni greškama koje su krivotvorile Kršćanstvo, 
ti se dobro namjerni ljudi pitaju u kojoj bi mjeri 
crkvene tvrdnje mogle biti istinite, u smislu da 

sadašnja kraljevstva čine KršćanstvoKristovo 
Kraljevstvo. Naravno da bi sumnjali u to, pitajući se 
zašto bi Mesijino Kraljevstvo tako malo napredovalo 
na zemlji i pokazalo tako malo moći. To dovodi do 
dvostruke zabune:

(1) Pitaju se zašto se svi Kršćani ne bave političkim, 
društvenim i financijskim problemima svijeta i donose 
sklad iz zbunjenosti i tako postižu uzdizanje na 
svjetskoj razini koje treba očekivati ako Kristovo 
Kraljevstvo kontrolira svijet i ako je Kršćanski puk 
ovlašten od Gospodina preobratiti svijet i društveno ga 
uzdizati, itd.

Mnogi propovjednici i ispovijedani Kršćani na 
sličan su način odvedeni od stvarne zadaće Crkve s tim 
pogreškama – tako da napuste propovijedanje 
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evanđelja, i umjesto toga propovijedaju Sociologiju 
itd., itd.

Tako dolazi do toga da je relativno malo 
Kršćanskog naroda koji pažljivo slijede Biblijske retke 
i propovijedaju ovlašteno Kristovo Evanđelje 
diskreditirano, spriječeno, ukoreno, učinjeno da svijetu 
izgledaju kao da zanemaruju njihovu zadaću.

S druge strane, kako jasno Biblija predstavlja tu 
temu! Pravu Crkvu Gospodin je zadužio, ne da 
preobrati svijet, već da iz svijeta izvede Malo Stado 
vjernih Gospodinovih sljedbenika. Oni trebaju proći 
kroz velike nevolje, kako bi mogli ući u Kraljevstvo, 
koje je još uvijek budućnost. Oni se ne smiju miješati u 
politiku itd., već cijeli svoj utjecaj baciti na stranu 
propovijedanja Evanđelja svima koji imaju sluha u 
namjeri da se, tako privučeni, pozvani i posvećeni 
Istinom, konačno dovrši izabrani razred od sto 
četrdeset i četiri tisuće i, „promjenom” Prvog 
uskrsnuća, prijeđu iz zemaljske prirode u Nebesku i 
postanu Kristova zaručnica, njegova suradnica u 
velikom Kraljevstvu koje će On zatim uspostaviti 
širom svijeta, za blagoslov i prosvjetljenje svih obitelji 
na zemlji.

(2) Druga svjetska poteškoća koja proizlazi iz 
krivotvorenja Kršćanske doktrine nije se mogla bolje 
ilustrirati nego u sljedećem članku koji smo izrezali iz 
The New York Call a. Očigledno je da je pisac iskreno 
zbunjen, kao što su tisuće Kršćanskih ljudi zbunjeni, 
sadašnjim ratom i činjenicom da se navodni Kršćani 
bore na sve strane, pod svakom vladom osim Turske. 
Za što se bore i protiv čega se bore, ako je tako da su 
sva ta kraljevstva Kristova Kraljevstva – Kršćanstvo? 
Zacijelo će ovaj rat i strašniji uvjeti za koje nam Biblija 
pokazuje da će ih slijediti postupno sve više otvarati 
oči čovječanstvu.

Uskoro, kada će „plamteća vatra” anarhije poharati 
svijet, svako oko razumijevanja će uočiti ogromnu 
pogrešku vjerovanja koja su nas neko vrijeme sve 
obmanjivala. Njihove oči će vidjeti kroz nevolje; i 
postupno će razumjeti činjenice, veliku lekciju, da su 
sva kraljevstva ovoga svijeta ljudska i da su u velikoj 
mjeri povezana s carstvom „Kneza ovoga svijeta,” te 
da se ona zbacuju s namjerom da Mesijino Kraljevstvo 
bude uspostavljeno pod cijelim nebesima. Članak iz 
Calla slijedi:

RECESIJA U SPASENJU

„Nije samo socijalizam propao u europskim 
sukobima, već je i Vojska Spasa nestala na kontinentu. 
Deset tisuća njegovih najaktivnijih članova i radnika 
sada se bori pod doslovnim zastavama 'Krvi i Vatre' 
umjesto metafizičkog simbola poznatog pod tim 
imenom, pod kojim je vojska vodila rat protiv 'Đavla.”

„Organizacija i sustav potpuno su se urušili na 
kontinentu, a u neutralnim zemljama vojska je 
financijski slomljena. Obnova cijele vojske postat će, 
kako se navodi, nužna nakon završetka rata. Njezini 
službenici izjavljuju da je pretrpjela više od bilo koje 
vjerske organizacije koja postoji osim Katoličke crkve. 
U ovoj zemlji dobro stojeći zatvaraju svoje donacije, 
crkve ne daju ništa; industrijska postrojenja, iz kojih je 
izvučena većina novca, uglavnom su propala, a 
sakupljanja na uličnim sastancima pala su na točku 
nestajanja.

„Čini se da izvješće pokazuje da se ta zabrinutost 
nije razlikovala od tisuća drugih koji su se iskreno 
temeljili na materijalnim razmatranjima. Kad su bili 
ekonomski pogođeni, nestali su kao i oni. Metafizičke 
oznake i zaštitni znakovi pod kojima je poslovala 
postale su krajnje beskorisne i nemoćne suočeni s 
materijalnim kolapsom. Stvarni, fizički rat, 
jednostavno je izbrisao apstraktni sukob između 
'Grijeha i svetosti', koji je vojska trebala stalno voditi, a 
'spasenje' je postalo lijek na tržištu. Oni kojima se nudi 
bez novca i bez cijene nemaju nikakve koristi od toga, 
a oni koji su prije postavljali cijenu kako bi se moglo 
doci do 'pogibeljnih grešnika' dali su otkaz; i grešnici i 
oni koji su im nosili radosnu vijest podjednako 
propadaju na ratištima Europe, vodeći 'bitku 
Gospodnju' na suprotnim stranama.

„No, u tom pogledu vojska nipošto nije jedinstvena. 
Ne postoji ništa što bi predstavljalo „vjeru” danas što 
bi se moglo suprotstaviti ratu, od oholih ultra uglednih, 
etabliranih državnih crkava do „religije” dna. 
Univerzalna nemoć svih njih sugerira da bi i njih 
trebalo poslati na hrpu otpada zajedno s 
„militarizmom.” Ako svijetu treba bilo koja vrsta 
„religije,” potrebna mu je potpuno nova i drugačija, 
umjesto one koja služi 'đavlu' u vrijeme rata, i pretvara 
se da mu se suprotstavlja u vrijeme mira.”

POSTAVLJENJE CRKVE
– 13. PROSINAC – MATEJ 28:1620; LUKA 24:3649 –

„I evo, ja sam uvijek s vama do svršetka svijeta.” (Mat. 28:20)

DANAŠNJA studija odnosi se na postavljenje ili 
odobrenje služenja, za koje je Isus imenovao svoju 
Crkvu u svojim govorima tijekom četrdeset dana nakon 
uskrsnuća. Prvo imamo Gospodareve riječi večer nakon 
njegova putovanja s dvojicom njegovih učenika u selo 

Emaus, blizu Jeruzalema. Tada imamo dio općeg naloga 
koji je Isus dao neposredno prije nego što se odvojio od 
svojih učenika i bio primljen na nebo.

Lekcije s tog putovanja u Emaus i kasnijih 
pojavljivanja morale su biti vrlo vrijedne svim 
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Kristovim sljedbenicima u to vrijeme. Rekao je: „To su 
riječi koje sam vam govorio, dok sam još bio s vama 
[dok sam još bio Čovjek Krist Isus, prije moje 
promjene kroz uskrsnuće ], kako se sve mora ispuniti, 
a što je napisano u Mojsijevom zakonu i u Prorocima i 
u psalmima što se tiču mene. Zatim je otvorio njihovo 
razumijevanje, da bi mogli razumjeti Sveto Pismo, i 
rekao im, Tako je zapisano, i tako je Krist trebao da 
pati, i da ustane od mrtvih treći dan; i da se pokajanje i 
otpust grijeha propovijedaju u njegovo ime među svim 
narodima, počevši od Jeruzalema.”

Evanđelist u nekoliko riječi sažima razgovor i 
Biblijski prikaz onoga što je vjerojatno zauzimalo 
najmanje sat vremena. Nije nam rečeno koja su to 
objašnjenja otvorila oči razumijevanja, ali možemo 
pretpostaviti. Vjerojatno im je objasnio značaj 
Pashalnog Janjeta koje je ubijena u to doba godine i 
pokazao da je On antitip tog janjeta. Vjerojatno im je 
objasnio pravo značenje Pashe – da su u tipu 
preskočeni prvorođeni Izraela, a potom ga je 
predstavljalo pleme Levija, uključujući svećenike; i da 
je antitip ovih prvorođenih Crkva Prvorođenaca, čija 
su imena zapisana na nebu – svi Isusovi sveti 
sljedbenici koji će biti iz Kraljevskog Svećenstva, i 
antitipski leviti, njihovi sluge, u djelu uzdizanja svijeta 
tijekom Mesijinog Kraljevstva.

Gospodar im je nesumnjivo dao i neke prijedloge 
glede antitipskog Dana pomirenja i „boljih žrtava” – da 
je on sam započeo „bolje žrtve,” koje će se nastaviti s 
njegovim učenicima; i da će, kada žrtve budu završene, 
blagoslov Pomirenja ići od velikog svećenika do cijele 
zemlje, tijekom Mesijinog Kraljevstva od tisuću godina.

SILA S VISINE OBEĆANA

Bez obzira na značajke velikog Plana kojeg je 
Gospodar razotkrivao, imamo uvjerenje da su njegovi 
slušaoci bili duboko zainteresirani. Njihova tuga je 
nestala. Njihove prve misli bile su samo da su izgubili 
svog blagoslovljenog Učitelja, njegove savjete, 
njegove upute; ali sada, kroz ovo prosvjetljenje, 
njihova srca su gorjela sa svježim nadahnućem znanja. 
Vidjeli su visine, dubine, duljine i širine o kojima nisu 
ni sanjali u Božjem Planu. Vidjeli su da je Isusova smrt 
nužna za izvršavanje svih nada i izgleda nadahnutih 
Božjim obećanjima. Vidjeli su da su i oni sami 
privilegirani, ne samo da pate s njim, već i da budu 
proslavljeni.

Zaključni dio Gospodareve Poruke tom je 
prigodom bio: „Evo, šaljem vam obećanje Oca 
mojega.” Otac je u različitim praslikama obećao da će 
Crkva, Zaručnica Kristova, primiti Duha Svetoga od 
Isusa, njihove Glave. Bio je tipiziran, na primjer, u 
svetom ulju koje je, izliveno na glavu Aronovo, koji je 
predstavljao Isusa, teklo na Aronovo tijelo, 
predočavajući pomazanje Crkve.

Ovo obećanje božanskog prihvaćanja Crkve bilo je 
važno. Bez toga učenici ne bi imali nikakvo zaduženje 
i ne bi mogli biti ambasadori Boga. Isus je doista 
poslao Dvanaestoricu, a nakon toga Sedamdesetoricu; 
ali oni su bili njegovi osobni predstavnici i on im je 
dao svoj duh, vlastitu moć, kojom su činili čuda, 
istjerivali đavole itd. Ali nikada nisu bili prepoznati od 
Oca. Dok čitamo: „Duh Sveti još nije bio dan, jer Isus 
još nije bio proslavljen.” (Ivan 7:39.) Oni moraju čekati 
na to začeće i pomazanje Duha Svetoga. Samo bi ih on 
mogao prožeti ili osposobiti za Božansku službu – biti 
Božji ambasadori i predstavnici.

„EVO, JA SAM S VAMA UVIJEK”

Izvještaj svetog Mateja o blagoslovu našeg 
Gospodina nad Njegovim učenicima i Njegovom 
nalaganju da objave Njegovu Poruku, zanima nas. Na 
Njegov poziv jedanaestorica su ga srela na jednoj gori 
u Galileji. Nekoliko trenutaka samo im se ukazao. 
Iskazali su mu štovanje, neki potpuno uvjereni, drugi 
kolebljivi. Za uvjeravanje takvih kolebljivaca Isus je 
ostao tijekom četrdeset dana. I sigurni smo da je u 
potpunosti izvršio svoj posao uvjeravanja 
Jedanaestorice; jer svi su bili jednoga srca i jednog uma 
kad su čekali u gornjoj prostoriji na Pentekostalni 
blagoslov.

Isus im se približio i izjavio da mu je dana puna 
ovlast u odnosu i na nebeske i na zemaljske stvari. 
Ukoliko to ne shvate, bilo bi nemoguće da ga pravilno 
predstavljaju pred svijetom. On nije imao tu moć i ovlast 
ranije, tijekom svoje zemaljske službe. Tada je bio u 
procesu kušnje u pogledu svojue vjerne odanosti čak i do 
smrti, čak i smrti križa. Ali nakon što je pokazao svoju 
odanost, Otac ga je uzdigao iz mrtvih u veličanstvenu 
puninu moći. Tako je proglašen Sinom Božjim s moći 
svojim uskrsnućem od mrtvih. Želio je da njegovi 
učenici znaju da više nije pod ljudskim ograničenjima ili 
pod ograničenjima Saveza smrti. To je djelo On završio. 
Ušao je u blagoslov, nagradu. Iskusio je svoju promjenu 
i sada ima svu moć, ne samo u pogledu zemaljskih 
stvari, već i u odnosu na nebeske stvari.

Proročanstvo je objavilo da će mu se svi klanjati, i 
oni na Nebu i oni na zemlji. Ušao je u stanje u kojem 
će se to proročanstvo uskoro početi ispunjavati. 
Uzdigao se k Visočanstvu, gdje su ga svi štovali anđeli, 
slušali ga kao Očevog uzvišenog. Još nije ispunjen 
drugi dio obećanja – da mu se svi na zemlji trebaju 
klanjati. Vrijeme za takvo priznanje bit će za vrijeme 
njegovog Mesijanskog Kraljevstva od tisuću godina. 
Kao i sada, svi koji dođu do istinskog znanja o Isusu 
kao Sinu Božjem rado mu se klanjaju kao Predstavniku 
Oca, pa će rado svijet prepoznati Jedinorođenca i 
pružiti mu poslušnost.

Na kraju će se svako koljeno klanjati i svaki jezik 
priznati; jer, prema Božanskoj pripremi svi koji ne 
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budu cijenili proslavljenog Sina Božjega u to vrijeme 
bit će uništeni – nedostojni bilo kakvih daljnjih 
blagoslova i naklonosti Boga, koji je Kristu podario 
sve blagoslove koje On naumljuje za palu rasu.

„ZATO IDITE, I PODUČAVAJTE”

Ovdje je nalog. Prije svega pripadao je 
jedanaestorici apostola, ali je kasnije uključivao svetog 
Pavla, koji je zauzeo mjesto Jude i koji „nije bio jedan 
od najvećih apostola.” (2 Korinćanima 11:5.) Apostoli, 
i samo oni, ovlašteni su svijetu kao glasnici Gospodina 
Isusa Krista i njegove Crkve. Sve što nam je rečeno o 
apostolskim biskupima kao nasljednicima 
Dvanaestorice je lažno, nebiblijsko. Nisu imali 
nasljednike; Oni su još s nama. Učiteljeva poruka kroz 
njih nam je dana u Novom zavjetu, o kojem je jedan od 
njih napisao: „Božja riječ je dovoljna, da božji čovjek 
bude temeljito opremljen.” (2 Timoteju 3:16,17.) 
Apostolima je dano veliko djelo inauguracije Crkve. 
Bili su zaodjeveni sa snagom na Pedesetnicu.

No, iako je Isus imenovao posebno dvanaestoricu 
apostola da budu njegovi glasnici Crkvi, i izjavio da 
će, što god oni svezali na zemlji mi bismo mogli znati 
da je svezano na Nebu, i da što god bi izjavili da nije 
svezano na zemlji nije bilo svezano u očima nebesa, 
ipak je Gospodin odredio da svaki član Crkve bude 
njegov predstavnik, i da svatko razmjerno svojoj prilici 
i sposobnosti može imati udjela u naviještanju 
Evanđeoske poruke. Tko god primi Duha začeća, 
pomazanje, uključen je u izjavu Iza. 61:13 kao član 
Tijela Kristova, pod pomazanom Glavom Isusom.

Tako čitamo: „Duh Gospodina Boga je na meni; jer 
me Gospodin pomazao da propovijedam dobre vijesti 
krotkima; Imenovao me da povežem slomljena srca,” 
itd. Svatko tko primi Duha Svetoga tako je zaređen ili 
ovlašten propovijedati, u skladu sa svojom prilikom ili 
ograničenjem okolnosti ili uvjeta. Jedno ograničenje 
apostola je da sestre ne smiju podučavati u javnosti. (1 
Tim 2:12.) Ipak, postoji mnogo mogućnosti za sve.

Očigledno je stoga učinjena velika pogreška u 
uređenju klase svećenstva, koje se deklarira kao jedino 
zaređeno ili ovlašteno da propovijeda ili poučava Božju 
Poruku. Isus i apostoli nisu znali ništa o staležu 
svećenstva ili laicima. Naprotiv, naš Gospodin je izjavio: 
„Svi ste vi braća; a jedan je vaš Učitelj, naime Krist.” A 
Učitelj i njegovih dvanaest apostola posebno su 
zabranjivali bilo što što se približilo gospodstvu među 
njegovim sljedbenicima, bilo što poput klase klera.

ZADATAK CRKVE

Dana poruka je: „Idite, dakle, i učinite učenike od 
svih naroda.” Nalog nije učiniti narode učenicima, već, 
kao što je drugdje izraženo, sakupiti od svih naroda 
one koji su voljni biti Kristovi učenici, bili bogati ili 
siromašni, naučeni ili neuki, plemeniti ili niski. Kristov 

učenik je sljedbenik, onaj koji uči, onaj koji kopira. 
Isus je definirao ovo učeništvo, rekavši: „Ako će ijedan 
čovjek krenuti za mnom [biti moj učenik], neka se 
odrekne samoga sebe [ostavi se po strani, ignorira sebe, 
svoj talent, svoju volju, svoje bogatstvo, sve svoje – 
učeništvo na prvom mjestu], i neka uzme svoj križ i 
slijedi me.”

Nagovještaj je da će svi pravi Kristovi sljedbenici, 
svi istinski učenici, ustanoviti da je put kojim će 
Gospodin voditi težak put, na kojem se njihova vlastita 
volja mora neprestano ukrštati, suprotstavljati – put na 
kojem će stalno imati poteškoća prema tijelu. 
Međutim, obećanje je da će na kraju, „Gdje sam ja [na 
nebu ili u slavi Kraljevstva], tamo biti i moj učenik."

Premda je Kristova Crkva ispravno gledala na 
uranjanje u vodu kao simbol smrti za svijet, smrti za 
sebe i uzdizanja u novost života kao Kristovih članova, 
Tijela Kristova, ipak je krštenje vodom samo slika 
istinitog. Ovdje se navodi da naša zadaća nije krštenje 
vodom, već krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. 
„U ime” označava u skladu s, u zajedništvu sa. Svi 
Kristovi učenici moraju prepoznati Očevo ime koje stoji 
za pravednost; i oni trebaju postati mrtvi za svako drugo 
načelo osim onoga koje njegovo ime predstavlja i biti 
temeljito uronjeni u to ime pravednosti, pravde, istine.

Ignorirajući sva druga imena, kao što su Luterani ili 
Wesleyani ili Kalvinisti, ili imena državne crkve, kao 
što su Rimokatolici ili Anglikanski Katolici ili 
Grkokatolici, oni će biti temeljito uronjeni u Ime 
Kristovo i prepoznati njegovo ime i biti njegovi 
članovi, njegovo tijelo, njegova Crkva. Nadalje, oni 
trebaju biti uronjeni u ime, priznavanje Duha Svetoga – 
njihov vlastiti duh, njihove vlastite volje su mrtve. 
Treba zanemariti njihove vlastite ciljeve, nade i 
izglede. Božja sveta volja, Božji um, Božja sveta 
namjera, trebaju biti njihova volja i namjera.

Tako mi vidimo našu zadaću glede ljudi iz svih 
naroda koji imaju uho čuti našu Poruku. Moramo ih 
učiniti učenicima i uroniti ih u ime Oca, Sina i Duha 
Svetoga. Trebamo ih naučiti držati sve što Isus 
zapovijeda. To je opseg našeg autoriteta. Ne smijemo 
organizirati ljudske sisteme i nazivati ih kraljevstvima, 
crkvama ili drugim imenima. Mi samo trebamo 
pripremiti Isusove sljedbenike, surađujući s Bogom, 
koji će raditi u njima po svojoj volji i činiti Njegovo 
dobro zadovoljstvo.

„DO KRAJA SVIJETA”

„Evo, ja sam s vama uvijek, čak i do kraja svijeta.” 
Njegove su riječi shvaćene kako bi označile da svijetu 
treba doći kraj; dok je ono što je Gospodar doista 
rekao, prema grčkom, da će biti sa svojim narodom, 
sve do kraja doba – sve do vremena kada će ovo 
Evanđeosko Doba ostvariti svoje božanski svrsishodno 
poslanje prikupljanja dovoljnog broja Kristovih 
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učenika kako bi dovršili Božansku namjeru – sve dok 
Evanđeoska poruka ne postigne posvećenje 
poslušnošću Istini odgovarajućeg broja kako bi se 
dovršila Kristova zaručnica u slavi, Kraljevsko 

Svećenstvo. Onda će doći kraj doba. Tada će doći sam 
Gospodar, sakupiti svoje izabrane, proslaviti ih sam sa 
sobom, uspostaviti svoje Kraljevstvo, blagosloviti 
svijet čovječanstva – neizabrane.

„Gospodine, dokle još kad ću te sresti
 Da imam s tobom dražesno zajedništvo?
Dokle još kad će tvoje oči
vidjeti Plodove Duha potpune u meni?

Kad ću doći k tebi, Gospodaru moj,
Kao što je obećano u Tvojoj blagoslovljenoj Riječi?
Kad ću te vidjeti takvog kakav jesi,
I zadovoljiti moje čeznutljivo srce?

Ah, kako će se ove igračke činiti bezvrijednima,
Ove prolazne, zemaljske radosti!
Kako kratkim izgledati ovaj turobni put,
Kad se noć pretvori u beskrajni dan!

Onda, mir, dušo moja, budi jako, srce moje,
I hrabro nastoj odraditi svoj dio posla;
„Još malo,” On uskoro će doći,
I reci: „Dosta, dijete moje, vrati se kući!”

22, STUDENI, 1914.           GERTRUDE W. SEIBERT.

„JOŠ MALO”

„GDJE JE RANIJE BIO”
– 120. PROSINAC – LUKA 24:5053; DJELA 1:111 –

„A što ako ćete vidjeti Sina čovječjega kako uzlazi gdje je prije bio?” (Ivan 6:62)

Četrdeset dana koji su uslijedili nakon uskrsnuća našeg 
Gospodina bili su dovoljno vremena za Božansku 
namjeru. Učenici su izgubili svoju prvu zbunjenost, 
stvorenu raspećem Onoga za kojeg su pretpostavljali 
da će preuzeti prijestolje kako bi vladao Izraelom i 
svijetom. Možemo vidjeti mudrost Božanske metode 
komuniciranja činjenica učenicima. Nisu bili 
uznemireni, kao što bi bili da im se Isus ukazao u 
svjetlu jačem od sunčeve svjetlosti, kao što se poslije 
ukazao Savlu iz Tarza. Postupno su naučili da njihov 
Gospodin više nije mrtav, već živ; i da on više nije 
ljudsko biće, već sada duhovno biće – da više nije 
ograničen, dakle, na korištenje ljudi, već, poput anđela, 
može doći i otići poput vjetra, pojavljujući se i 
nestajući kako mu volja.

Bila je to spora lekcija. Nakon tri pojavljivanja 
prvog dana, očekivali su ga svaki dan sve do sljedećeg 
Šabata, kada je napravljeno četvrto pojavljivanje, ili 
manifestacija. To kašnjenje samo je pojačalo njihov 
apetit, njihovu žudnju, za znanjem glede Njega. U 
međuvremenu su mogli i jesu razmišljali o svemu što 
im je Isus rekao tijekom svoje zemaljske službe. Oni su 
opazili u čemu su zamijenili Nebesko kraljevstvo za 
zemaljsko – ili u najmanju ruku zamijenili vrijeme 
uspostave Mesijinog kraljevstva.

Lekcija dana na putu za Emaus mora da je bila vrlo 
impresivna. Bavila se proročanstvima koja su se 
odnosila na Isusa i objasnila im kako su ta 
proročanstva već bila ispunjena – neka od njih već 
ispunjena, a neka od njih su još uvijek bila budućnost. 
Pa jesu li primijetili da su njihova srca gorjela u njima 
kada im je dao ova objašnjenja!

VAŽNA POUKA

Nakon četiri pojavljivanja, očito su prošla puna dva 
tjedna bez ikakve manifestacije. U to vrijeme napetost se 
opustila, a zemaljski poslovi počeli su se isticati. Što bi 
učenici učinili? Privatno su razmišljali o mudrosti povratka 
na prijašnje zaposlenje, iz kojeg ih je Isus pozvao da budu 
ribari ljudi; ali nitko od njih nije mario da otvori temu 
drugima. Sveti Petar, uvijek vođa misli i djelovanja, 
konačno se izjasnio: „Idem u ribolov” – vraćam se 
ribarskom poslu. Riječ je bila sve što je bilo potrebno. 
Ostali su bili istog uma, i stara firma je reorganizirana.

Upravo zbog takve odluke Isus je odgodio svoje 
uzašašće. Pokazat će im da se njihov nastavak djela 
ribolova na ljude može nastaviti u njegovoj odsutnosti 
s njegovim blagoslovom. Učitelj je nadgledao njihove 
interese i te noći im je dao „lošu sreću.” Ništa nisu 
uhvatili. Bili su obeshrabreni, ali to je bilo „dobro za 
njih.” Kao što je napisano: „Sve radi zajedno za dobro 
onih koji vole Boga” – čak i njihova financijska 
razočaranja.

Ujutro je Isus stao na obalu i pozvao ih, pitajući ih 
imaju li ribu na prodaju. Odgovorili su da nisu ništa 
uhvatili. Učitelj je rekao: „Bacite mrežu s druge strane 
broda.” Možda su rekli da su takvi savjeti glupi, ali bili 
su raspoloženi učiniti sve da se riješe svoje „loše 
sreće.” Bacili su mrežu prema uputama, i ubrzo je bila 
ispunjena velikim ribama. Tada su znali da Onaj na 
obali mora biti njihov uskrsli Gospodin, koji im je tako 
dao novo očitovanje o sebi.

Ribari su požurili na obalu. Poznavali su samo 
jedno ovakvo iskustvo ikada, a tada im je u prethodnoj 
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prigodi Učitelj dao sličan veliki ulov. Brod se kretao 
presporo za Sv. Petra. Bojao se da će Nekako Učitelj 
nestati. Nakon što je sa sebe svukao ribarski kaput, 
doplivao je do obale. Učitelj nije otišao, već je pozvao 
svetog Petra i suputnike na doručak od ribe koja je već 
bila na vatri.

Ovo je bila sjajna lekcija. Njihov učitelj mogao je 
osigurati kuhanu ribu kada je to bilo potrebno i mogao 
im je dati jednako uspjeha kao što je najbolje vidio u 
odnosu na njihov ribarski posao. Onaj koji bi se tako 
mogao brinuti za njihove potrebe ovom prilikom 
mogao bi to učiniti u budućnosti, ako ih ponovno 
pošalje, ovlaštene govoriti u njegovo ime. Nitko od 
njih nije pitao Stranca njegovo ime; jer, iako su 
njegove osobine i njegova odjeća bili različiti, znali su 
da je to još jedno očitovanje njihovog Gospodina, koji 
više nije ljudsko biće i koji se mogao pojaviti u 
različitim oblicima, kao što je to činio.

Naučivši ih lekciju, Isus je nestao. Imao je još jedan 
sastanak sa svojim sljedbenicima u Galileji. Bio je to 
unaprijed dogovoreni sastanak. Isus je poslao vijest da 
će tamo susresti svoje sljedbenike. Sveti Pavao kaže da 
ga je vidjelo oko pet stotina braće i da su bili svjedoci 
uskrsnuća. – 1 Korinćanima 15:6.

POUKE NA RASTANKU

Naša se lekcija danas posebno odnosi na Isusovo 
uzašašće. To se dogodilo u blizini Jeruzalema – u 
Betaniji. Očito se susreo sa svojim sljedbenicima u 
Svetom gradu – možda u vrlo rano vrijeme, po 
dogovoru. Odveo ih je do Betanije, razgovarajući neko 
vrijeme, objašnjavajući stvari koje bi bile u njihovu 
korist da znaju – stvari u koje bi trebali biti temeljito 
uvjereni prije nego što ih napusti i prije nego što budu 
u ispravnom stavu vjere kako bi bili spremni za 
blagoslove koje tek treba poslati.

Sveti Luka, koji je također napisao Knjigu Djela, 
kaže nam da je bit Isusova učenja tijekom četrdeset dana 
bila u odnosu na Kraljevstvo Božje. Ipak, nisu 
razumjeli; naime, nije bilo moguće u potpunosti 
razumjeti dok ne prime začeće Duhom Svetim. Prema 
toj točki, dakle, Isus je usmjerio njihovu pažnju, rekavši 
da ne bi trebali odstupiti od Jeruzalema niti se upuštati u 
bilo kakvo djelo propovijedanja, već bi jednostavno 
trebali čekati Očevo obećanje, o kojem im je prethodno 
rekao – dar Duha Svetoga. Objasnio je da je Ivan 
Krstitelj doista koristio krštenje vodom, ali da je 
namjeravao da svi njegovi sljedbenici prime superiorno 
krštenje i kvalifikaciju – krštenje Duha na Pedesetnici.

Ovom posljednjom prilikom, koja je vjerojatno bila 
sedma manifestacija, učenici su se toliko snašli da su 
postavili vrlo značajno pitanje: „Gospodine, hoćeš li u 
ovom trenutku vratiti Kraljevstvo Izraelu?” 
Kraljevstvo je oduzeto Izraelu u vrijeme Sidkije, kralja 
Jude. U to je vrijeme Jehova rekao da će srušiti 

Kraljevstvo dok Mesija ne dođe – „dok ne dođe čije je 
pravo, i ja ću mu ga dati.” – Ezekiel 21:2527.

Učenici su smatrali Isusa Mesijom i mislili su da je 
došlo Očevo vrijeme za davanje Kraljevstva. Ali oni su 
bili svjedoci suprotnog – da je Kraljevstvo nebesko 
pretrpjelo nasilje od strane vladara, da je zakoniti 
prijestolonasljednik ubijen i da je uskrsnuo od mrtvih. 
Povratili su svoje uvjerenje da će biti Kralj, a sada su 
se raspitivali hoće li u ovom trenutku ili u nekom 
budućem dolasku Gospodara njegovo Kraljevstvo biti 
uspostavljeno.

Učiteljev je odgovor bio značajan: „Nije na vama 
da znate vremena i razdobljka, koja je Otac zadržao u 
svojoj vlasti”– u vlastitoj moći. Gospodar je već 
nagovjestio svojim učenicima da će u određeno 
vrijeme znati vremena i razdoblja, ali nije bilo vrijeme 
za njih tada razumjeli te stvari. Moraju strpljivo čekati. 
Razvoj strpljenja učinio bi im dobro, ojačao njihovu 
vjeru, ojačao njihov karakter općenito.

Da bi Otac obznanio dugi interval od gotovo 
devetnaest stoljeća prije nego što će Mesijino 
Kraljevstvo biti uspostavljeno ne bi bilo mudro – ne bi 
bilo za dobro njegovog naroda, koji bi bio obeshrabren 
s obzirom na dugo odgađanje njihovih nadanja. 
Gospodar je stoga samo naznačio da moraju hodati po 
vjeri, a ne po viđenju, i posebno da ne smiju očekivati 
da će razumjeti bilo što glede Božjeg programa sve dok 
ne prime pomazanje Duha Svetoga.

Nakon što prime Duha, bit će u potpunosti 
osposobljeni biti Božji predstavnici i izgovoriti 
Poruku; i s vremena na vrijeme dobili bi „hranu u 
pravo vrijeme.” Tako ne bi bili u tami sa svijetom, a 
Dan Gospodnji ne bi na njih došao kao lopov u noći ili 
kao zamka. Pentekostni blagoslov koji su primili u 
potpunosti ih je osposobio za djelo službe, iako nije 
pokrivao njihove prirodne mane; jer nakon što su 
primili Duha Svetoga čitamo: „Ljudi su primijetili da 
su neuki i obični ljudi.”

UZAŠAŠĆE NAŠEG GOSPODINA

Uzašašće našeg Gospodina bilo je spektakularno, 
što se tiče njegove Crkve, ali ne i u odnosu na svijet. O 
svijetu je već rekao: „Još malo vremena, i svijet me 
više neće vidjeti.” Svijet nije vidio našeg Gospodina 
tijekom četrdeset dana u kojima se očitovao svojim 
učenicima; jer se nije pokazao nikome osim svojim 
vjernima, posvećenima. Vidne demonstracije tako 
korisne njegovim učenicima kulminirale su stvarnim 
Uzašašćem Gospodina u zrak u tijelu u kojem je 
upravo bio s njima. Budući da još nisu bili duhom 
začeti, nesumnjivo im je bilo potrebno upravo takvo 
očitovanje kako bi pomogli svojoj vjeri, kako bi ih to 
navelo da shvate da više neće vidjeti Gospodara dok 
On ne dođe s moći i velikom slavom kako bi sakupio 
sve svoje svece k sebi i blagoslovio svijet.
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Naš Ključni redak podsjeća nas da je Isus 
prethodno govorio o tom uzašašću. Uzlaženje tamo 
gdje je bio prije ne bi trebalo, međutim, biti shvaćeno 
samo kako bi se označio povratak na prethodno mjesto. 
Umjesto toga, treba shvatiti da označava povratak u 
prethodno stanje – duhovno stanje, koje je Gospodar 
ostavio da se utjelovi, kako bi mogao otkupiti svijet.

Dok se Isus udaljavao od očiju svojih učenika u 
oblacima, pretpostavljamo da je tijelo u kojem se 
upravo pojavio bilo rastopljeno ili dematerijalizirano. 
Korištenje je bilo samo kako bi se pomoglo uspostaviti 
vjeru učenika i biti sredstvo poduke, jamstvo da je Isus 
trajno otišao – da ne trebaju očekivati da će ga vidjeti 
dalje u bilo kakvom očitovanju. To je bila zorna obuka.

NAČIN POVRATKA NAŠEG GOSPODINA

Jedan od evanđelista pripovijeda da su se anđeli, 
nakon što je Isus nestao, materijalizirali i obratili im se 
govoreći: „Vi ljudi Galilejci, zašto stojite gledajući u 
nebo? Taj isti Isus, koji je uzet od vas na nebo, tako će 
doći na isti način kao što ste ga vidjeli kako odlazi u 
nebo.” Ta je izjava navela neke da vjeruju da će se Isus 

kod svog Drugog dolaska materijalizirati i pojaviti u 
tijelu; ali prema našem shvaćanju oni rade pod teškim 
pogrešnim shvaćanjem. Svijet više neće moći vidjeti 
Isusa; a Crkva ga treba vidjeti samo okom vjere sve do 
vremena kada će iskusiti svoju promjenu, na kraju 
Doba. Tada ćemo ga vidjeti onakvog kakav jest – a ne 
kakav je bio; jer ćemo biti poput njega. Tada ćemo 
znati kao što smo sada poznati. – 1 Korinćanima 
15:5052; 1 Ivan 3:2.

Vrijedno je primijetiti da su anđeli stavili naglasak 
na način odlaska i da se način slaže s onim što nam 
Biblija kaže u odnosu na Drugi dolazak našeg 
Gospodina. Otišao je tiho, potajno, nepoznato svijetu – 
On će se vratiti kao lopov u noći; i nitko neće znati za 
njegov povratak osim onih čije će oči razumijevanja 
biti otvorene kako bi se razlučili znakovi prisutnosti 
Sina Čovječjega. To će biti Njegovi odani, nekolicina 
svetaca. Tako je Isus objasnio, rekavši da će kod 
Drugog dolaska to biti neko vrijeme kao što je bilo u 
Noinim danima – čovječanstvo će jesti, piti, saditi i 
ženiti se, a neće znati za njegovu prisutnost. – Matej 
24:3739.


