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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 kamenj”, „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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Apostolova izjava da smo prodani pod grijeh implicira 
da smo mi kao rasa robovi. I tako se drugdje izražava 
da je čovječanstvo robovima grijeha. (Rim. 6:16,17. 
Diaglott.) Osvrćemo se da vidimo kada smo postali 
robovi i kako je došlo do ovog stanja. Otkrivamo da je 
Adam prodao sebe i uzgred cijelu svoju rasu. Koju je 
cijenu platio kupac? Što je Adam dobio kada je prodao 
sebe i sve svoje potomstvo da postanu sluge grijeha? 
Mi odgovaramo, On je dobio svoju volju. Odabrao je 
zajedništvo sa svojom ženom na neko vrijeme tijekom 
neposlušnosti, odbacivši tako Boga i Njegovu volju, 
Njegov Zakon. Za ovu cijenu, ovo samozadovoljstvo, 
ovu mjeru radosti, on se prodao grijehu i bio odsječen 
od toga da bude sin Božji. Zatim je postao rob grijeha i 
kao rezultat toga rob smrti (Rimljanima 5:12).

Grijeh, veliki monarh koji vlada svijetom, porobio 
je cijelu ljudsku obitelj. Nitko ne može izbjeći ovo 
ropstvo, osim na jedan način. Pod ovim ropstvom 
grijeha dobivaju bolest, tugu, razočaranje, smrt. Smrt 
je veliki vrhunac plaće ovog velikog Monarha. I tako 
čitamo: „Plaća za grijeh je smrt.” „Cijelo stvorenje 
zajedno uzdiše i muči se u bolovima.” (Rimljanima 
6:23; 8:22.) Svi se muče u ovom ropstvu, koje je 
prikazano u ugnjetavanju Izraelaca u Egiptu pod 
faraonom. Cijeli svijet je u otuđenju od Boga, protjeran 
iz Njegove naklonosti i iz vječnog života.

Božje obećanje je bilo da će osigurati otkupninu za 
otkup robova. On je to u svoje vrijeme učinio tako što 
je pružio Otkupitelja. Otac Adam otišao je u ropstvo 
svojom voljom. Njegova djeca – cijelo čovječanstvo – 
rođeni su robovi, rođeni u grijehu i ropstvu, pod 
kaznom smrti. Krist se pojavio da bi mogao otkupiti 
onoga koji je sagriješio – da bi mogao dati otkupninu, 
odgovarajuću cijenu – svoj vlastiti život za život oca 
Adama. Svi ti robovi tada mogu biti oslobođeni; mogu 
postići apsolutnu slobodu, ako hoće. Svi koje će Sin 
osloboditi bit će doista slobodni.

ČOVJEKOVO OSLOBAĐANJE PRIKAZANO U 
TIPU

Ovo oslobađanje robova od grijeha i smrti 
prikazano je u Zakonu oslobađanjem 
pedesetogodišnjeg jubileja. Kad je stigao Jubilej, jedini 
koji su ostali u ropstvu bili su oni koji su radije tako 
ostali. (Pnz 15:1217; Lev 25:3941.) Dakle, tisuću 
godina Kristove vladavine – Milenij – bit će veliko 
vrijeme Jubileja, u kojem će svi robovi biti oslobođeni 
ropstva grijehu i vlasti Sotone, i trebaju biti podignuti 
na slobodu, ako žele. Ali pravno oslobađanje robova 
bit će jedno, a vraćanje njihovih privilegija sasvim 
druga stvar. Čovječanstvo će biti pravno slobodno – 
tada će svi biti kupljeni s cijenom – uzeto od 

upravitelja, Grijeha, i stavljeno pod novog Učitelja, 
Krista Isusa, velikog Kralja Slave.

Mesijina vladavina bit će ona u kojoj će 
čovječanstvo biti uzdignuto. Sve što je izgubljeno bit 
će vraćeno tijekom tisuću godina. I svi će biti 
oslobođeni, osim onih koji preferiraju ropstvo – i oni 
će na kraju otići u drugu smrt, izumiranje, nikad nakon 
toga da budu probuđeni da imaju privilegiju postizanja 
vječnog života, ili biti iz obitelji Božje.

SADAŠNJI GOSPODAR ČOVJEČANSTVA

Grijeh je postao posjednik naše rase, koja je došla 
pod njegovu kontrolu – grijeh je alegorijski 
personificiran kao veliki monarh koji nemilosrdno 
vlada nad čovječanstvom. Sotona je drugo ime za 
grijeh. Kako ga je naš Gospodin nazvao ocem laži i 
„ubojicom od početka” (Iv 8:44), on vrlo ispravno stoji 
kao predstavnik grijeha, kao predstavnik svake 
nepravde.

Isus Krist je položio otkupninu za sve, da bi 
čovječanstvo u svoje vrijeme moglo biti otkupljeno od 
ropstva grijehu. Božanska presuda Adamu bila je smrt, 
a grijeh je bio zastupnik, ili kanal, zbog kojeg je ova 
osuda došla. Krist je „za nas postao grijeh” (2 Kor 
5:21); što će reći, tretiran je kao grešnik i primio je 
kaznu koja je pripadala grešniku. To je učinio da nas 
oslobodi ovog velikog ropstva. Apostol Pavao 
izjavljuje da će na kraju cijelo stvorenje biti 
oslobođeno ropstva grijeha i smrti i da će postati sinovi 
Božji (Rim. 8:20,21. – Diaglott.)

Kad se Adam prepustio samozadovoljstvu, postao je 
podvrgnut ovoj smrtnoj kazni. Bog je bio taj koji je 
izrekao kaznu – to je bila Božja kazna koja se mora 
ispuniti. Kako bi Krist ispunio tu kaznu nad Adamom, 
bilo je potrebno da se odrekne svakog 
samozadovoljstva i postane mrtav za sebe kako bi 
mogao vršiti Očevu volju. I On se rado prepustio 
Božjoj volji – svemu što je „zapisano u Knjizi.”

Mi koji smo došli u zavjetni odnos s Bogom, došli 
smo po Kristu. Pošto smo postali dobrovoljne sluge 
Gospodina Isusa Krista, još uvijek smo u ropstvu; ali to 
je robovanje Kristu umjesto robovanja grijehu. Svijet 
su robovi grijeha, a ne Krista. Prije nego nas Krist 
oslobodi od grijeha, Otac zahtijeva da Mu u potpunosti 
predamo svoju volju. To nas čini robovima u 
najapsolutnijem smislu. Najapsolutnije ropstvo je 
ropstvo volje prema drugome. Naše je takvo ropstvo, 
ali ono je korisno. Bilo da jedemo ili pijemo, spavamo 
ili radimo – što god radimo – sve to treba činiti u 
skladu s Gospodnjom voljom i na Njegovu slavu. Da, 
naše je najblaženije ropstvo i ne bismo ga se oslobodili 
ni na koji način.

RASA ROBOVA
„Jer znamo da je Zakon duhovan, a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh.” (Rim. 7:14)
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Vidimo da ako nismo imali ovu apsolutnu 
podložnost svoje volje Bogu, ne bismo mogli biti 
spremni za slavne stvari koje dolaze, da budemo 
sunasljednici s našim Otkupiteljem u Njegovoj slavi, 
časti i besmrtnosti. Stoga smo bili oslobođeni služenja 
grijehu da bismo mogli postati robovi drugoga, naime 
Krista. I shvaćamo da smo, oslobodivši se grijeha, 
doista slobodni (Ivan 8:36).

Istina je da smo još uvijek pod određenom mjerom 
ropstva grijehu – u našim tijelima – sve dok smo živi. 
Ali apostol potiče: „Neka grijeh . . . ne vlada u tvom 
smrtnom tijelu” – ne dopuštaj da to dominira nad 
tobom; odbij poslušati Grijeh. (Rim. 6:12.) Dakle, 
trebamo se naprezati. Tko se ne bude trudio, ostat će 
rob grijeha. Moramo se odlučno i ustrajno oduprijeti 
pokušajima starog gospodara, Grijeha, da nas ponovno 
odvede u zatočeništvo. Trebamo nastojati održati 
slobodu za koju nas je Krist oslobodio. (Gal. 5:1.) Ako 
smo polovični u ovoj stvari, samo smo djelomično 
odani i nećemo uspjeti osvojiti nagradu, osim ako se 
sami ne probudimo. Ako smo potpuno odani, dovoljna 
je Njegova milost, i On nam mnogo više nego 
nadoknađuje za sve što od samoodricanja i žrtve ova 
odanost može donijeti.

„GRIJEH SVIJETA”

Grijeh svijeta bio je Adamov grijeh. Ovaj izvorni 
grijeh bio je neposlušnost, a ta neposlušnost uključuje, 
ne samo čin kojim je Grijeh zaposjeo svijet i od tada ga 
je posjedovao, već uključuje i sve što se događa za 
njegovu kaznu. Tako je Isus došao na svijet da bi 
mogao oduzeti „grijeh svijeta.” (Ivan 1:29.) I omogućio 
je oslobađanje od grijeha položivši svoj život, dajući 
svoj život kao odgovarajuću cijenu za Adamov.

Grijeh je zaposjeo Adama u istom trenutku kada je 
sagriješio. Postao je rob grijeha čim je poslušao grijeh. 
Ovdje su prikazana dva velika načela – pravednost i 
grijeh. Grijeh je predstavio iskušenje i rekao: Idi ovim 
putem; i čim je Adam popustio pred sugestijom, postao 
je rob Grijeha; a Bog ga je predao na kaznu. Dakle, 
Sveto Pismo predstavlja da je Bog samo skinuo svoje 
ruke kada je Adam postao dobrovoljni sluga grijeha.

NAČELA DOBRA I ZLA VJEČNA

Veliki principi dobra i zla uvijek su postojali, bez 
obzira jesu li djelovali ili ne. Pravednost je oduvijek 
postojala. Uvijek je postojalo načelo pravednosti i 
uvijek je postojalo načelo nepravednosti. Otkako je 
počelo stvaranje bića na Božju sliku, uvijek je bio 
otvoren krivi put. Sotona je možda krenuo tim krivim 
putem mnogo prije nego što je to učinio. Čovječanstvo 
će uvijek biti otvoreno za privilegiju griješiti, ako želi. 
Ali Bog će tako temeljito poučiti što je plaća za grijeh, 
da će čovječanstvo i sve stvorene inteligencije u 
potpunosti naučiti tu lekciju. Neće krenuti krivim 

putem – niti će to voljeti – znat će da bi to bilo 
samoubojstvo. Oni neće izabrati krivo, kao što Bog ne 
bi izabrao krivo. Svi će naučiti „ljubiti pravednost i 
mrziti nepravdu.”

Ali ova dva principa će i dalje postojati. Kako je 
ispravno raditi jednu stvar, pogrešno je činiti suprotnu 
stvar. Božje pravedno uređenje je da će svi koji se 
pokoravaju načelu pravednosti živjeti vječno. Pravda se 
brine da svatko tko skrene s pravog puta plati kaznu. 
Sigurna posljedica grijeha će pasti na grešnika. Ovo je 
široko načelo – „plata za grijeh je smrt”, a plaća 
pravednosti je vječni život. Strogo govoreći, međutim, 
vječni život je dar, nitko ga nije mogao zaslužiti: „Dar 
Božji je život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našem.”

CIJENA ZA PRODAJU – KUPOVNA CIJENA

Kad je Adam sagriješio, prodao je svoj život i, kako 
nam kaže apostol Pavao, Adama nije bio nesvjesno 
zatečen ovim grijehom. Znao je da je kazna smrt ako bi 
sagriješio; pa kad je pojeo zabranjeno voće znao je da 
prodaje svoj život. Drugim riječima, dao je život za 
jabuku – ili bolje rečeno za ženu za koju je pojeo 
jabuku. Stoga ga je samozadovoljstvo koštalo života. On 
je namjerno došao pod kaznu smrti, u ropstvo grijeha 
kao rezultat jedenja te jabuke – jer je znao kaznu. 
Prodajna cijena bila je, vidimo, jabuka. Kupovna cijena, 
odgovarajuća cijena, bila je davanje ljudskog života.

Božanski plan je poput velike građevine koja se 
može promatrati iz različitih kutova. Mogli smo snimiti 
razne slike osim onih kupoprodajnih. Ali po našem 
mišljenju ova ilustracija se uklapa i odgovara.

Otkupnina je temelj ovog Plana. Ne postoji nijedna 
druga faza Božanskog plana koja je točnije izložena u 
Svetom Pismu, i nijedna faza protiv koje se više bori – 
otvoreno ili suptilno – od Otkupnine. Cijena otkupnine 
za Adama treba se platiti pravdi. Pravda je zahtijevala 
da se čovječanstvo osudi na smrt. Sam Isus je ispunio 
ovaj zahtjev. Pravda kaže, dajte mi cijenu i 
čovječanstvo će biti slobodno. Pravda ostaje punih 
ruku posla cijelo vrijeme. Nikada ne ispušta svoje 
držanje. Kazna stoji dok se cijena ne plati.

Grijeh nije osoba. To je samo načelo personificiranog 
zla i ponekad se koristi kao sinonim za Sotonu, koji je 
osoba. Čovjek se prodao grijehu – Pravda ga nije 
prodala. Ali Pravda je priznala transakciju, prodaju – 
tako da pod osudom, Grijeh može imati vlast nad 
čovjekom. Ali Božanska ljubav je uskočila i osigurala 
otkupnu cijenu za grešnika. Svi oni prodani pod 
grijehom bit će otkupljeni ili kupljeni natrag od grijeha i 
smrti. Ovaj prijenos može se izvršiti samo kroz Krista. 
On je Kupac i Posrednik koji će u svoje vrijeme sve one 
koji se hoće izvući iz osude grijeha i smrti i staviti ih u 
područje pravednosti i života. A Pravda će stajati po 
strani i složiti se da će Isus imati privilegiju vratiti 
čovječanstvo u život, zaslugom svoje žrtve.



361

„Živio pomazanik Gospodnji,
     Jehovin blagoslovljeni Sin!
  Živio, u određeno vrijeme,
     Počela je njegova vladavina na zemlji!

  On dolazi da razbije ugnjetavanje,
     Da oslobodi zarobljenike,
  Da ukloni prijestup,
     I vlada u pravednosti.”

Apostolov poticaj ovdje je vrlo sveobuhvatan – činiti 
dobro bez ograničenja, bilo riječju ili djelom. Nekima 
mogu više pomoći riječi nego bilo koja druga usluga 
koju bismo im mogli pružiti. Jedna od velikih potreba 
svijeta je više znanja. I ako netko može rastjerati tamu 
ovog neznanja i pustiti svjetlo, sigurno će učiniti veliko 
dobro. Međutim, čini se da je implicirana misao 
apostola da Gospodinov narod treba razlučiti načela 
ispravnog i pogrešnog – dobra i zla. S našeg stajališta 
trebali bismo prepoznati što bi bilo dobro, a što zlo. 
Mnogi nisu u stanju razlučiti što je dobro i što je zlo. 
Oni koji čine zlo su, uz vrlo rijetke iznimke, u manjem 
ili većem neznanju i sljepoći.

Savao iz Tarza, na primjer, činio je zlo djelo kada je 
progonio Crkvu. Ali on to nije shvatio. Stoga bi 
najbolja usluga Savlu iz Tarza, ili bilo kome drugom 
pod sličnim uvjetima, bila otvoriti oči njegovom 
razumijevanju.

NEKA DOBRA DJELA NABROJANA

Odijevanje potrebitih, nahraniti gladne, brinuti se za 
slaboumne, sve su to dobra djela – činiti dobro svijetu 
čovječanstva. Dok gledamo u svijet, vidimo da se 
ulažu mnogi napori da se čini dobro. Neki od tih 
napora su mudro usmjereni, a neki nemudro. Ali mi 
nismo zaduženi da ispravimo svijet. Ne smijemo se 
miješati u tuđe poslove. Drugi imaju pravo na svoju 
prosudbu, kao što mi imamo pravo na svoju. Ali ako je 
netko činio zlo, misleći da je to dobro, bilo bi sasvim 
ispravno pokušati ga zaustaviti, koristeći sredstva koja 
bi se mogla činiti prikladnima i mudrima – zakon, ili 
naše vlastite riječi, ili riječi drugih. Ali čak i ovdje 
moramo paziti da ne bismo bili zaokupljeni tuđim 
stvarima.

Ako bismo dalje nabrajali neka od dobrih djela koja 
bi trebalo činiti, rekli bismo, brinuti se za slijepe, 
organizirati ili pustiti u rad metodu kojom bi im se 
omogućilo čitanje ili postizanje sreće; brinuti se za 
gluhonijeme također bi bio vrlo dobar posao. Što se 
tiče posla u sirotinjskim četvrtima, ne bismo imali 
puno suosjećanja s dobrim dijelom ovoga, kako je 
izvješteno. Trebali bismo, međutim, biti jako 
suosjećajni sa svime što ima za cilj dobro – tjelesno 
dobro, mentalno dobro, društveno dobro, dobro bilo 
koje vrste. Postoje, osim prethodno navedenog, dobri 
aranžmani predviđeni za bolesne, neizlječive; kao što 
su bolnice, sanatoriji itd.

Svi koji vole svoje bližnje i suosjećaju s onima koji 
su u nevolji, trebaju biti suosjećajni s naporima za 
poboljšanje njihovog stanja, a niti očitovati niti osjećati 
protivljenje prema njima. Nijedno Božje dijete ne bi 
moglo osjećati suosjećanje s bilo čim zlim. Bog je 
Predstavnik svega što je dobro. Sotona je predstavnik 
svega što je zlo i štetno. Ako želimo biti djeca Božja, 
moramo biti u neskladu sa svime što nije u skladu s 
Njegovom izvornom pripremom za čovjeka, i u 
neskladu sa svime što je u prilog Sotoni.

Neki od napora na liniji društvenog uzdizanja nisu 
nimalo loši. Njihovi promicatelji možda rade na 
nelogičan način, način za koji smo sigurni da nije u 
skladu s Biblijskim načinom; ali ipak imamo simpatije sa 
socijalistima. Trude se činiti dobro. Ali nemamo 
suosjećanja s onima koji pokušavaju učiniti zlo, ozljedu. 
Vjerujemo u Boga – da On namjerava uskoro donijeti 
veliku promjenu; ali vjerujemo da nikakvi napori 
čovječanstva ne mogu dovesti do ove promjene. Zatim 
postoji način da se čini dobro na intelektualnom planu, u 
smjeru podučavanja. Dobro je učiti djecu kako šivati, 
kako kuhati, kako naučiti mehaničke vještine koje će ih 
učiniti korisnima. Naši učitelji u državnim školama dobro 
rade, jer daju upute mladima, a posebno ako daju 
ispravno razumijevanje u pogledu onoga što podučavaju, 
onoga što je u skladu s Božjom Riječju – ispravne upute.

POSEBNO DJELO GOSPODINOVOG NARODA

Ali postoji uzvišenije djelo od svih ovih. I mi 
trebamo dati svoj život i vrijeme tome, za što vidimo 
da je najvrjednije od svega. Ovo je uputa dana svima 
koji imaju uho da čuju, glede Svemogućeg, Njegove 
volje, Njegove namjere, Njegovog plana; jer su oni 
povezani sa svakim životnim poslom. Ova uputa, 
onima koji je primaju, postaje najbolja pomoć za 
pravilno razmišljanje, ispravan život, ispravno 
djelovanje, jer to je Božji put. I ovaj put postaje put 
svih koji su posvećeni vršiti Njegovu volju, hodati 
Isusovim stopama.

Kako, dakle, dolazimo sve više i više u sklad s 
Božjim planom, shvaćamo da niti jedno drugo djelo ne 
može biti tako veliko da drugima obznani Božji 
karakter, Božji plan i Božju volju koja se tiče nas. 
Budući da nam je ovo donijelo veliki blagoslov i 
posvećenje, trebali bismo imati želju prenositi Radosnu 
vijest drugima, osvježavajući ih kao što smo osvježeni, 
tješeći ih kao što smo bili utješeni.

MALI NAČINI ČINJENJA DOBRA DRUGIMA
„Kad dakle imamo priliku, činimo dobro svima, a osobito onima koji su domaći u vjeri.” – Gal. 6:10
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U obavljanju ovog djela pribjegavamo svim 
zakonitim sredstvima. A to se u Svetom Pismu zove 
propovijedanje Evanđelja – bilo da se radi na tiskanoj 
stranici ili usmeno ili slikovnim prikazima, to je 
naviještanje Evanđelja – ono što će učiniti najviše 
dobra cijelom čovječanstvu. U tom pogledu radimo 
pod jednom poteškoćom; naime, da svijet nije u stanju 
razumjeti Radosnu vijest, jer im je Sotona zaslijepio 
oči, tako da ne mogu vidjeti filozofiju Božjeg Plana – 
to im se ne čini razumnim. Oni u ovom stanju 
pokušavaju, takoreći, pogledati iza ugla, umjesto da 
dođu do ugla i dobiju pravi kut vida. Ali vjerovali ljudi 
u to ili ne, mi vjerujemo da je propovijedanje 
Evanđelja Gospodinovo djelo i stoga najbolje. To nas, 
međutim, ne sprječava da suosjećamo s drugima koji 
rade ono što smatraju najboljim, sve dok je rezultat 
dobar. Trebali bismo biti u skladu sa svime što je u 
skladu s Istinom – u suglasju sa svime čiji je utjecaj 
koristan za čovječanstvo.

Dakle, apostol nam na opći način skreće pažnju na 
priliku činiti dobro svim ljudima. Ali nekima je možda 
potrebna pomoć koju mi ne možemo pružiti. Na 
primjer, nismo mogli odustati od propovijedanja 
Evanđelja i krenuti u posao u sirotinjskim četvrtima, 
jer rad u sirotinjskim četvrtima nije propovijedanje 
Evanđelja. Pobožni liječnik mogao bi, međutim, u vezi 
sa svojom praksom činiti dobro, ne samo na tjelesnom 
i mentalnom planu, već i na duhovnom planu. Dakle, 
svaki dan imamo prilike s mesarom, pekarom, 
sladoledarom itd., a svi su oni druga stvorenja; jer je 
Bog stvorio cijelo čovječanstvo od jedne krvi. Kao što 
apostol nalaže, trebamo nastojati činiti im dobro, 
nastojati ih učiniti boljim, sretnijim, ugodnijim.

LIJEPE RIJEČI I OSMIJESI MOĆNI ZA DOBRO

Moglo bi se tvrditi da, kako bi se činilo dobro što je 
najšire, nečiji napori trebaju biti povezani s 
korištenjem novca u tu svrhu. Istina je da novac 
predstavlja akumulaciju vremena. Za proizvodnju 
novca potrebno je vrijeme; dakle, tko god da dolar za 
bilo koji cilj, daje ono što predstavlja toliko vremena; 
tko god donira tisuću dolara, daje ono što predstavlja 
toliko vremena, za novac će kupiti vrijeme, udobnost, 
itd. Ali malo ih od Gospodinovog naroda ima puno 
novca za korištenje. A kad bi imali mnogo novca, 
osjećali bi da je to talent i da ga treba koristiti 
uglavnom za Dom vjere, za Gospodnju braću.

Budući da, dakle, ne možemo učiniti mnogo na 
materijalni način za ljude dok ih susrećemo na 
društvenim područjima, iz dana u dan, kako im 
možemo učiniti dobro? Jedan od najlakših načina je da 
i sami izgledamo sretni i tako nadahnjujemo sreću 
drugima. Osoba koja izgleda jadno vjerojatno neće 
učiniti da se drugi osjećaju sretnima. Ali ako ne 
možemo uvijek izgledati vrlo sretni, izgledajmo sretni 

koliko možemo i tako ćemo činiti dobro velikom broju 
ljudi koje susrećemo tijekom dana. To možemo učiniti 
čak i ako nemamo novca s kojim bismo pomogli 
drugima. Izgledajte sretno i pokušajte ih tako usrećiti. I 
drugo, ako nemamo novca, možemo dati ljubaznu 
riječ, osmijeh, ugodan ton, malo uljudnosti, gdje god 
treba.

Sve takve male ljubaznosti života sredstva su za 
činjenje dobra i mogu donijeti zraku sunca u živote 
velikog broja ljudi, od kojih je većina u nepovoljnom 
položaju. Svjetlo spoznaje slave Božje još ne sja u 
njihovim srcima. Iznutra su mračni, tmurni, puni 
slutnji, uplašeni. Oni ne poznaju Boga! a ono što znaju 
o svojim bližnjima je znanje o sebičnosti. Osjećaju da 
moraju biti na oprezu da ih svatko ne prevari i ne 
nadmaši ih. Sada, ako bi naš pogled, naša manira, naš 
ton, ovime bili od pomoći, utjehe, uvjeravanja, onda 
bismo im činili dobro – više nego kad bismo razbacali 
dolarske novčanice po cijelom našem putu. „Lijepe 
riječi nikada neće umrijeti”; a izrazi koji idu uz njih su 
neki od načina da činimo dobro svim ljudima kad god 
imamo priliku.

Imamo poseban posao i stoga nemamo priliku 
cijelo vrijeme hodati ulicama i smiješiti se. Naše 
životno djelo je za velikog Kralja. Ali dok se bavimo 
svojim poslom, trebali bismo se osmjehnuti ili ispustiti 
ljubaznu riječ – nešto u skladu s tim da činimo „dobro 
svim ljudima.” Naš rad je biti posebno za Dom vjere u 
smislu da, iako možda obavljamo misionarski rad i 
idemo među one koji nisu iz Doma vjere, ipak je naš 
motiv u tome nada da će možda biti nekih od ovih koji 
su već iz obitelji vjere, ili neki koji će biti podložni 
Poruci i koji će željeti služiti Gospodinu kada nauče 
put. A ako bismo im željeli činiti dobro, koliko bismo 
više željeli ohrabriti one koji pripadaju Gospodinu, koji 
su postali članovi Njegove duhovne obitelji!

KUĆANSTVO VJERE

Ove riječi – Dom vjere – dovoljno su široke da 
uključuju ne samo one koji su potpuno na putu, već i 
one koji su više ili manje pristupili Gospodinu i Istini. 
Sama činjenica da se netko približava antitipskom 
Tabernakulu snažan je razlog zašto bismo ga željeli 
potaknuti da nastavi dalje. Prešao je dio puta, čak i ako 
nije izvršio posvećenje.

U strogom smislu, Dom vjere, naravno, uključuje 
samo one koji su posvećeni. Ali apostolove riječi 
opravdavaju nas da vjerujemo da bi se oni koji 
razmatraju stvar, računajući trošak, u širem smislu 
ubrajali u Dom vjere. I mi trebamo pružiti ovu posebnu 
pomoć – svima u kojima vidimo bilo kakvu 
perspektivu posvećenja. Naša stalna želja i napor 
trebaju biti usmjeriti ljude izravno ili neizravno na 
Gospodina. Tako ćemo pokazati „hvale Onoga koji nas 
je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo.”
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OVE RIJEČI, sjećamo se, naš je Gospodin izgovorio 
u noći svoje izdaje, navodno dok je bio na putu iz 
„gornje sobe” u kojoj se obilježavala Večer Sjećanja 
do Getsemanskog vrta. Oni za koje je očito molio bili 
su dvanaest apostola, ili bolje rečeno jedanaestorica, 
u to vrijeme; jer u kontekstu On kaže: „Nisam 
izgubio nijednog od njih, osim sina propasti.” Ali 
kontekst pokazuje da Njegova molitva uključuje 
Njegove vjerne sljedbenike sve do kraja Doba. On 
kaže: „Niti se molim samo za ove, nego za sve one 
koji će vjerovati u mene po njihovoj riječi.” Molio se 
da Njegovi sljedbenici budu jedno, kao što su On i 
Njegov Otac bili jedno – ista vrsta jedinstva, 
jedinstvo uma.

Ovaj tekst je jedan od najboljih dokaza da 
Gospodin Isus i Otac nisu jedno u osobi. Nije se 

mogao moliti da cijela Crkva bude jedna osoba. To je 
jedinstvo volje, potpuni sklad volje, jedinstvo namjere. 
Gospodin je rekao: „Ne moja volja, nego Tvoja volja.” 
Tako je došao u puno jedinstvo, sklad s Ocem – s 
Očevom voljom, Očevim planom. To nije uzajamni 
ustupak, gdje se svatko odriče nekog od svojih prava 
da bi postao jedno.

Njegovo prvo djelo za bavljenje sa svijetom 
čovječanstva – prije nego što je postao Spasitelj svijeta 
i Posrednik Novog saveza – bio je izbor Crkve. Ovo je 
bilo djelo koje je On sada započeo, i predavao im je 
svjedočanstvo. On želi da cijela Crkva ima jedinstvenu 
namjeru, jedinstvo volje s njegovom voljom. I 
možemo vidjeti da se to može postići samo na jedan 
način – potpunom predajom naše volje. A to je, 
izjavljuje Sveto Pismo, učinjeno postajanjem mrtvim.

Ove stvari trebamo raditi kad god imamo priliku. 
To bi uključivalo razmišljanje o vremenima i 
razdobljima te načinima i sredstvima činjenja dobra. 
Što se nas tiče, moramo to činiti „bilo zgodno ili 
nezgodno vrijeme.” Ne smijemo uzeti u obzir vlastite 
sklonosti, ukuse itd., ali bismo bili dužni uzeti u obzir 
interese drugih. Muž mora posebno paziti na interese 
svoje žene, a žena na interese muža i djece.

DUH ZDRAVOG UMA NEOPHODAN

Trebali bismo biti spremni služiti bilo kome na bilo 
koji način koliko imamo prilike. A ako ima mnogo 
prilika za služenje, moramo birati između njih, 
vježbajući duh zdravog uma, što bi bila volja 
Gospodnja za nas. Gospodinov narod trebao bi tako 
urediti svoje živote da dobije najbolje rezultate – izvući 
najbolje moguće od njih. Prilikom izbora sredstva za 
život, ako postoji izbor od pet zanata, proučavalo bi se 
koji bi bio najunosniji, koji bi bio najčišći, koji 
najčasniji, koji zahtijeva najviše rada itd. To bi bilo s 
prirodnog stajališta. Ali s božanskog stajališta, 
Kršćanskog stajališta, odlučujuće pitanje bi bilo, U 
kojem od ovih zavjeta mogu najbolje služiti 
Gospodinu? A to bi značilo: U kojoj mogu pronaći 
najbolju priliku da ostvarim dobre namjere svoga srca 
u pogledu Gospodinove volje glede mene?

Ako smo pogriješili u tom pogledu i Gospodin nam 
širom otvara vrata da uđemo negdje drugdje, ili ako 
naše sadašnje mjesto učini tako tijesnim da ne možemo 
ostati tamo, onda uredimo svoje poslove u skladu s tim, 
na takav način kako bismo imali najviše mogućnosti 
činiti „svima dobro, a osobito Domu vjere.”

Postoje neka zanimanja koja nas udaljavaju od 
ljudi, gdje bismo imali manje prilike za upoznavanje 

ljudi. Bez sumnje je bila Gospodinova priprema da 
Mojsije neko vrijeme bude odsutan u Midjanskoj 
zemlji, čuvajući ovce za svog tasta, Jetra. Ali čim je 
Gospodin bio spreman, pozvao je Mojsija i dao mu 
mjesto velike mogućnosti i odgovornosti. Nema 
sumnje da je rad u divljini također bio mjesto velikih 
prilika; a nesumnjivo je prije toga, dok je bio u 
egipatskim školama, imao veliku priliku za učenje 
lekcija iz iskustva.

Dakle, Gospodnji narod treba paziti na svoje prilike. 
I iz dana u dan trebaju nastojati, koliko god je to 
moguće, činiti dobro drugima, a posebno onima iz 
Gospodinova Doma – dajući njima uvijek prednost.

Kršćanin treba biti spreman činiti dobro svim 
ljudima na račun svog vremena i pogodnosti, ali mora 
biti spreman položiti svoj život za braću. On treba tražiti 
prilike da položi svoj život iz dana u dan, u smislu da 
posveti svoje vrijeme priopćavanju Istine, ili da na bilo 
koji način pomogne Gospodnjoj braći da se obuku u 
„cijeli oklop Božji” kako bi mogli stani u zli dan.

„Svijet bi bio pusto mjesto,
Da nije jednog tu i tamo,

  čije srce samim sobom nije ispunjeno,
  čija ljubav prema Bogu nije ubijena,
  čija zahvalna pohvala nije utihnula 

Tu i tamo ima jedan takav.

„Ali o, veličanstvenost djela,
Za jednog tu i tamo,

  Da se pridruže u podizanju naše rase,
  Da obrišu grijeha svaki trag,
  Da od zemlje bude savršeno mjesto,

Stave slavu posvuda!”

KARAKTERNA SLIČNOST GOSPODINU
„Ja molim za njih...da svi budu jedno...da budu savršeni u jednom...te da svijet upozna...da si ih ljubio, kao što si mene 

ljubio.” (Ivan 17:9, 2023)
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DVA UZROKA RAZDORA

Muškarac ili žena su samo ono što je njegova volja 
i ono što ta volja može napraviti od tijela i njegovih 
okolnosti. I tako na samom početku našeg učeništva, 
prva stvar je pobrinuti se da smo mrtvi u pogledu naše 
volje, a živi prema Gospodinu Isusu Kristu. Sve koji to 
čine On naziva novim stvorenjima. On im daje Duha 
Svetoga, da novi um, nova volja budu njihovi. U 
omjeru kako budu dobili novi um, novu volju, u istom 
omjeru će postojati jedinstvo jedno s drugim.

Ono što izaziva razdor među Gospodnjim narodom 
je ili nedostatak odanosti ili nedostatak znanja. Ako je 
riječ o nedostatku lojalnosti, postupno će se udaljiti. 
Gospodin ne odlučuje prisiliti nikoga od svoje obitelji. 
On bira one koji Ga obožavaju u duhu i istini, koji su u 
svakom pogledu odani. Za potrebe odabira ovog 
razreda odvojio je cijelo Evanđeljsko doba. Ovaj posao 
selekcije traje gotovo devetnaest stoljeća. A ova će 
grupa biti Malo stado. Oni će, očito, biti vrlo odabrana 
klasa. Od njih se traži da hodaju vjerom, a ne 
pogledom.

Malo je onih koji imaju odanost Bogu i pravednosti 
da hodaju tim putem i da svijet smatraju gubitkom i 
otpadom – kao ništa, sa svim njegovim projektima. 
Kako nelojalni napuštaju redove, sve više i više odanih 
će se zbližavati, a među onima koji su vjerni naći će se 
sve više i više jedinstva. To bi nužno vrijedilo u 
svakom vremenu i u svakoj zemlji. Svi koji su potpuno 
odani željeli bi vršiti Očevu volju, željeli bi položiti 
svoje živote u Očevoj službi. I ova bi ih želja učinila 
jednim.

TRENJE SVEDENO NA MINIMUM ZRELOŠĆU

Gospodin govori o njihovom savršenstvu u jednom. 
Kako svaki pojedini član napreduje, postaje dostojniji 
popuniti mjesto ili iskoristiti priliku koja mu se pruža. I 
time tijelo postaje djelotvornije. Ali misao koju naš 
Gospodin ovdje izražava je ta potpunosti. On misli na 
kraj Doba, kada će djelo biti završeno, usavršeno, kada 
će svi biti jedno. Ali veliko dovršenje će se postići 
nečim što će sam Gospodin učiniti. Nalazimo da, 
nužno, zbog različitosti našeg tijela, ne možemo u 
svemu vidjeti potpuno isto. Sada možemo vidjeti samo 
manjeviše nejasno.

Trenutno ne možemo vidjeti potpuno i cjelovito. 
Posljedično, uvijek će biti više ili manje trvenja, čak i 
među onima koji su potpuno posvećeni vršenju Očeve 
volje. Ovo trenje treba biti svedeno na minimum, kako 
postajemo zreli. Ali ne možemo vidjeti oči u oči do 
slavnog svršetka, kada ćemo doživjeti promjenu 
uskrsnuća, „u trenutku, u treptaju oka.” „Tijelo i krv ne 
mogu naslijediti Kraljevstvo Božje.” U ovim 
nesavršenim tijelima trebamo imati naše iskušenje. A 
oni koji do kraja pokažu svoju lojalnost u borbi protiv 

svijeta, tijela i Protivnika, bit će sunasljednici s 
Kristom, dionici Njegovog Kraljevstva, izvršitelji 
Božanskog Programa za blagoslov svijeta 
čovječanstva.

ZAPANJUJUĆA IZJAVA

Prilikom Epifanije, ili svijetlog sjaja, Gospodinova 
očitovanja, Bog će dovršiti svoje sadašnje djelo 
usmjeravanja Crkve, a svijet će biti obaviješten da su 
pod drugom Dispenzacijom. Kada svijet u potpunosti 
shvati stvar, spoznat će istinitost riječi našeg 
Gospodina, u njegovoj posljednjoj molitvi sa svojim 
učenicima, da Otac ljubi Crkvu kao što ljubi 
Gospodina Isusa Krista. Ovo je vrlo zapanjujuća 
izjava. To pokazuje da u našem Gospodinu nema ničeg 
sebičnog. On nije rekao: „Oni će uvijek biti inferiorni u 
odnosu na mene. Oni nikada neće imati slavu koju ću 
ja imati.”

Naprotiv, Gospodin Isus zna da će Nebeski Otac 
pokazati svoju ljubav u skladu s načelima, karakterom. 
I svi koji će biti članovi iste slavne grupe moraju imati 
isti slavni karakter koji je imao naš Gospodin; to jest, 
moraju biti odani do srži. Morali su pokazati da vole 
pravednost i mrze bezakonje. Čitamo: „Ljubio si 
pravdu i mrzio bezakonje; zato te je Bog, tvoj Bog, 
pomazao uljem radosti iznad tvojih 
bližnjih.” (Hebrejima 1:9.) Dakle, bio je pomazan da 
bude poglavar klase crkve. Ali klasa crkve je u ovom 
tekstu Svetog Pisma proglašena Njegovim suradnicima 
– ne inferiornim, već zajedničkim zajedništvom, 
budući da je na jednoj razini. I svijet će tada znati da je 
Otac ljubio Crkvu kao što je volio Isusa. Razumijemo 
da će Crkva biti u istoj ravni sa svojim Gospodinom 
Isusom. Ipak, trebamo imati na umu da ga je Bog 
„učinio poglavarom nad svima – Bog blagoslovljen 
zauvijek!” Crkva nikada neće biti u jednakom položaju 
s Kristom.

Ovo nam je jako divno, da nas naš nebeski Otac 
voli kao što je ljubio Krista, da bi Gospodin volio 
dragulj, u blatu ili gdje god bi se mogao naći! 
Gospodin Isus je ove karaktere birao iz blata ljudskog 
grijeha. A one koji se pokažu da pripadaju klasi „više 
od pobjednika” – odani kao što je Gospodin Isus bio 
odan – Otac će ljubiti kao što je ljubio Gospodina 
Isusa, i proslavit će ih sa svojim Sinom.

„'Kad prolaziš kroz vode,
Bit ću s tobom!'

  Sigurno i slatko i sasvim dovoljno
Njegova će prisutnost biti.

„Svi su ga Božji valovi preplavili
U 'velikom Danu pomirenja;

  Sada te On samo vodi kroz njih –
S tobom cijelim putem.”
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Među Kršćanskim pukom prevladava prilično 
pogrešan stav glede Božanskog zakona. Općenito se 
smatra da je, budući da je apostol rekao da nismo pod 
Zakonom, nego pod milošću, htio reći da je Zakon 
ukinut. Vjerujemo da je ova misao netočna. Naš 
Gospodin je rekao da dok nebo i zemlja ne prođu, niti 
jedna jota ili zarez Zakona ne smije proći dok se sve ne 
ispuni. Sve što je u njemu napisano bit će ispunjeno.

Božanski zakon je oduvijek postojao. To je bilo 
jasno izraženo u Adamu; različiti dijelovi njegova 
organizma bili su izrazi Božanskog zakona. Zakon 
Božji bio je zapisan u njegovom srcu. Bio je u 
potpunom skladu s božanskim umom, a time i u 
potpunom skladu s božanskim zakonom. Ali kada je 
ušao grijeh, Božanski zakon u njegovom biću bio je 
mjerljivo izbrisan. Još uvijek postoji nešto od 
Božanskog zakona u svima koji cijene ispravno i 
pogrešno, ali nedovoljno da bi omogućili ispravan 
život.

U Božjem ophođenju s izraelskim narodom dao im 
je Zakon. Ovaj Zakon, napisan u Deset zapovijedi, 
kratak je sažetak čovjekovih obveza – takoreći tekst iz 
kojeg se mogu izvući mnoge pouke. U našem 
poznavanju Deset zapovijedi, još uvijek smo svjesni 
što je Božji zakon. Bog nikada nije ukinuo taj Zakon. 
Još uvijek je na snazi za Židove, kao i Savez Zakona. 
Ali pogani nikada nisu bili pod Savezom Zakona.

Bog je Židovima ponudio vječni život budu li se 
pridržavali Zakona. Bili su vezani Zakonom; stoga 
apostol ističe da bi prvo trebali umrijeti Savezu Zakona 
prije nego bi mogli ući u Krista, Životodavca. (Rim. 
7:4.) To nije značilo da moraju umrijeti Božjem 
Zakonu, već samo Savezu Zakona. To bi značilo 
napustiti svaku nadu u postizanje vječnog života držeći 
se Saveza Zakona.

Nova nada u koju su ušli poganski Kršćani ne ukida 
Božji Zakon, niti ih oslobađa od obveza njegova 
Zakona. Ali Bog je odredio da će nas, bez obzira na 
našu nesavršenost, našu nesposobnost da savršeno 
držimo Zakon, prihvatiti u Kristu, a naše nesavršenosti 
pokrivaju Kristove zasluge. O njima je apostol rekao: 
„Pravednost Zakona se ispunila u nama koji ne hodimo 
po tijelu, nego po Duhu.” Moramo biti savršena bića 
da bismo živjeli u skladu s duhom Božanskog zakona, 
jer je to uvjet za savršenog čovjeka.

SAVRŠENSTVO KRŠĆANSKI STANDARD

Ova misao je, dakle, ključ za riječi našeg 
Gospodina u tekstu koji se razmatra. Onoga tko bi 
prekršio ovaj Božji zakon i poučavao druge da to čine, 
bilo primjerom ili propisom, treba smatrati najmanjim. 

A tko bi se držao Zakona Božjega, i primjerom ili 
propisom pomagao drugima da drže ovaj Zakon, trebao 
bi biti nazvan najvećim u Crkvi, Kraljevstvu u 
nastajanju, embrionalnom Kraljevstvu. Oni koji žele 
biti iz ove klase Kraljevstva moraju napustiti oca i 
majku i sve kako bi uzeli svoj križ i slijedili Krista. 
Drugim riječima, Krist mora biti prvi. Među ovim 
Njegovim sljedbenicima postojale bi razlike. Neki bi 
zbog slabosti nasljedstva, ili što ne, bili manje vjerni – 
drugi bi bili vjerniji. Oni koji bi Božanski zakon 
najsavršenije držali u srcu i životu bili bi gotovo kopije 
dragog Božjeg Sina.

I tako je i s nama danas. Visoko cijenimo one 
najmarljivije u službi, one najrevnije. One koji hodaju 
pomalo neuredno, koji se kolebaju, manje cijenimo. 
Primjećujemo neznanje i slabosti u Crkvi. Moramo 
suosjećati s njima; ipak, onaj tko ne bi prevladao svoje 
slabosti ne bi bio toliko cijenjen u razredu Kraljevstva 
kao onaj koji bi mogao, i tko bi, bliže hodao 
Učiteljevim stopama. Drugim riječima, razumijemo da 
Učitelj uči da Evanđelje nije u nesuglasju sa Židovskim 
Zakonom. Rekao je: „Budite savršeni, kao što je 
savršen Otac vaš koji je na nebesima.” Ne postoji niži 
standard od savršenstva. Ne bi valjalo da Gospodin 
kaže: Budite pomalo poput Oca, ili: Budite skoro kao 
On. On mora predstaviti savršeni standard.

Židov teži savršenstvu, nastoji dobiti vječni život. 
Kršćanin teži savršenstvu i očekuje da će dobiti vječni 
život – ne savršenim držanjem Zakona, što ne može 
učiniti, već Kristovom zaslugom koja nadoknađuje 
njegove nedostatke – pokriva njegove mane.

VANJSKA LJUSKA DUBLJIH OSJEĆANJA

Božanski zakon je ukratko sažet, ne samo u Starom 
zavjetu, već i od samog našeg Gospodina u riječima: 
„Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, 
svom dušom svojom i svom umom svojim, i svom 
snagom svojom. I ljubi bližnjega svoga kao samoga 
sebe.” (Pnz 6:5; Lev 19:18; Mat. 22:3739.) To još 
ukratko sažima apostol Pavao: „Ljubav je ispunjenje 
Zakona.” (Rim. 13:10.) Ljubav prema Bogu vodila bi 
nas da činimo sve one stvari koje su usađene u 
Njegovu Riječ; a ljubav prema bližnjemu dovela bi nas 
do ispunjavanja svih naših obveza prema njima, kao 
što smo poučeni.

Ako počnemo primjenjivati zapovijedi Zakona na 
sebe kao Kršćane, lako ih možemo sve pojačati. Na 
primjer, Gospodinova definicija preljuba mnogo je 
pronicljivija od izjave sadržane na pločama Zakona. 
Novozavjetna definicija ubojstva mnogo je dublja od 
one koja se općenito prihvaća. Apostol Ivan je izjavio 

VISINE I DUBINE BOŽANSKOG ZAKONA
„Zato svaki koji prekrši jednu od ovih najmanjih zapovijedi i tako pouči ljude, najmanjim će se nazvati u kraljevstvu 

nebeskome; ali svaki koji ih bude izvršavao i poučavao, taj će se velikim nazvati u kraljevstvu nebeskom.” (Mat. 5:19)
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PRIJE NEKOLIKO tjedana, guverner Glynn, New 
Yorka, imenovao je urednika WATCH TOWERa 
delegatom koji će predstavljati državu New York na 
sedmom međunarodnom kongresu čistoće koji će se 
sastati u Minneapolisu, Minn., od 7. do 12. Studenog.

Prisustvovali smo Kongresu čistoće i tamo susreli 
brojne plemenite muškarce i žene, koji se hrabro bore 
da iskorijene različite oblike bolesti i poroka koji 
zabrinjavajućom brzinom uništavaju čovječanstvo.

U Nedjelju, 9. Studenoga, imenovani smo od strane 
Purity Congress Arrangements Committee da 
govorimo u Schubert Theatre, Minneapolis, pod 
pokroviteljstvom lokalnog razreda MEĐUNARODNOG 
UDRUŽENJA ISTRAŽIVAČA BIBLIJE. Kuća je bila krcata. 
Naša tema bila je PLAĆA ZA GRIJEH I NAGRADE 
ČISTOĆE, iz teksta: „Plaća za grijeh je smrt, a Božji dar 
je život vječni po Isusu Kristu, našem 
Gospodinu.” (Rimljanima 6:23)

SAMO BOG MOŽE PODARITI POBJEDU

Nismo ulazili u statistiku da bismo dokazali da je 
grijeh u svijetu i da se očituje u mnogim oblicima – u 
političkoj korupciji, fizičkoj korupciji ili bolesti, 
moralnoj pokvarenosti ili nečistoći i njihovim raznim 
granama. Nastojali smo dublje istražiti, pokazati zašto 
se ljudska bića rađaju na svijet s grešnim sklonostima 
ili težnjama. Nakon što smo pronašli uzrok, izvor 
grijeha, razgovarali smo o lijeku i ukazali zašto bi svi 
dobri ljudi trebali biti ujedinjeni u svom protivljenju 
grijehu i nastojanju da ga iskorijene; iako je iskustvo 
pokazalo da niti jedna svjetska panaceja zapravo ne 
liječi.

Čovječanstvo se mora neprestano boriti, samo da bi 
otkrilo da grijeh, nečistoća, izbija na drugim mjestima 
ili u drugim oblicima. To je poput borbe s vatrom ili 
kugom. Prestati se boriti znači biti svladan. Međutim, 
usred bitke za čistoću, iako uvjereni da je vječna 
budnost neophodna, a onda tek djelomično 
djelotvorna, zanimljivo je znati da se svi na strani 
čistoće bore na Božjoj strani, te da u Njegovo vrijeme i 

na Njegov način On će nam doći u pomoć i dati 
potpunu pobjedu. Pobjeda će biti tako potpuna da više 
neće biti uzdaha, plača ili umiranja; nema više tuge ili 
boli, jer više neće biti grijeha, nema više nečistoće. 
Nebeski uvjeti će doći na zemlju, koja će tada biti 
svjetski raj (Izaija 35).

Priznali smo da je ovakav pogled na situaciju 
sasvim obrnut od popularne teorije evolucije. Ljudi 
koji razmišljaju sve više shvaćaju da divni blagoslovi 
našeg vremena, materijalni i intelektualni, ne 
podržavaju teoriju opstanka najsposobnijih i općeg 
napretka, fizički i intelektualno. Trend je silazni. 
Slaboumnost, ludilo i moralna degeneracija sve su više 
u porastu, a posebno se očituju u obiteljima bogatih i 
obrazovanih. Napredak naših dana mora se pripisati 
Bogu i treba ga smatrati obilježavanjem inauguracije 
Nove ere, Mesijinog Kraljevstva, tako dugo obećanog.

BOG NIJE ODGOVORAN

Samo Biblija objašnjava sadašnju situaciju. Samo 
nam ona govori zašto toliko mnogo zaluta. Djeca se 
rađaju sa zlim, nemoralnim instinktima, protiv kojih se 
oni i društvo moraju neprestano boriti. U Psalmu 51:5 
čitamo: „Evo, u bezakonju sam oblikovan, i u grijehu 
me zače majka moja.” Evo objašnjenja. Mi 
nasljeđujemo našu sklonost prema grijehu, a neki 
nasljeđuju više toga od drugih. Malo je onih koji su 
shvatili svetost i odgovornost roditeljstva. Malo je 
roditelja shvatilo koliko imaju veze s moralnim i 
fizičkim statusom svoje djece, ne samo u njihovom 
odgoju nakon rođenja, već u kvalitetama koje su im 
dane u vrijeme njihova rođenja i tijekom razdoblje 
gestacije.

Neka nitko ne pomisli iz onoga što smo rekli da se 
svako dijete može roditi savršeno, bilo fizički, 
mentalno ili moralno. Sjeme grijeha i degeneracije 
usađeno je dalje od naših neposrednih roditelja. Kako 
fizička sličnost traje od bake i djeda do unuka, tako i 
moralne osobine i sklonosti, nečistoće krvi i ideala. 
Biblija nas vraća prvom čovjeku i prvoj ženi, priča o 

da je mrziti brata ubojstvo. Bog je mogao vidjeti da je u 
srcu mrzitelja brata bilo ubojstva. Svevideće oko opaža 
postoji li nelojalnost u bilo kojem stupnju – ili bilo što 
što je suprotno Božanskoj volji. S ovog stajališta, 
dakle, vidimo da su Deset zapovijedi samo vanjska 
ljuska, takoreći, dubljih osjećaja.

U Židova je bio običaj da sedmog dana u tjednu ne 
rade ništa. Pretpostavljamo da je značenje ove 
zapovijedi, za Novo stvorenje u Kristu, da ostatak 
sedmog dana predstavlja savršeni počinak u koji je 
ušao kroz Krista.

Sva nova stvorenja u Kristu trebaju svetkovati 
subotu svaki dan. I tako apostol kaže: „Mi koji 

vjerujemo ulazimo u počinak” – u počinak smo ušli. 
Ne radi se o tome da se naši mišići ili mozak nužno 
odmaraju, već da imamo počinak srca, odmor uma, 
Božji mir koji nadilazi svako razumijevanje. Važno je 
da taj mir održavamo u svakom trenutku, i ne 
dopuštamo da uđe nešto što bi ga ometalo i izbacilo iz 
sklada s Bogom. Ako je tako, trebali bismo smatrati da 
smo prekršili zapovijed o suboti.

Novo stvorenje ne može ubiti. Nema nikakvog 
oružja osim Mača Duha. Tko mrzi brata svoga, ubojica 
je. Razvijati duh mržnje bila bi vrlo ozbiljna stvar. 
Onaj tko bi to učinio ne bi se trebao smatrati pravim 
bratom ili sestrom u Tijelu Kristovu, a to je Crkva.

UREDNIK NA MEĐUNARODNOM KONGRESU ČISTOĆE
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njihovoj neposlušnosti Bogu i objašnjava nam da su 
Adam i Eva, kada su postali grešnici, na taj način 
prekinuli zajedništvo s Bogom i došli pod kaznu, 
„Umirući, umrijet ćeš.” Tada je započeo silazni trend, 
koji se od tada povećava.

Bog je čovjeka stvorio savršenim, po svojoj slici i 
obličju, uvjerava nas Biblija, i svugdje vidimo potvrdu 
ove činjenice. U gotovo svakom ljudskom biću još 
uvijek postoji određena količina moralnog karaktera, 
bez obzira na 6000 godina od pada. U nekima je više, a 
u nekima manje vidljiva Stvoriteljeva karakterna 
sličnost; ali svi su grešnici, svi su lišeni Božje slave – 
osim Božanske sličnosti koja je izvorno darovana našoj 
rasi. Bog nije odgovoran; jer kao što Sveto Pismo 
objavljuje, sve je Njegovo djelo savršeno. (Ponovljeni 
zakon 32:4.) Bio je potpuno opravdan što je odvojio od 
sebe naše neposlušne praroditelje i osudio ih kao 
nedostojne Njegove naklonosti i vječnog života, pod 
odlukom: „Umirući, umrijet ćeš.”

Od tada, rasa je pod vladavinom grijeha i smrti. 
Grijeh je sve više stjecao kontrolu. A prirodna 
tendencija svakog grijeha je smrtonosna. Nije bilo 
neprimjereno da čovječanstvo traži kroz medicinu i 
kirurgiju i na svaki zamisliv način da se oslobodi tereta 
grijeha i smrti. Napor je razvio plemenite karaktere u 
svijetu.

Borba protiv grijeha i smrti još se uvijek vodi. Ipak, 
naši liječnici shvaćaju da se mentalne i tjelesne bolesti 
rase povećavaju, množe; te da njihovo učenje, znanje i 
vještina ne mogu držati korak s tim. Naš Kongres 
čistoće uvjerava nas u iste stvari u smislu nemorala. Ne 
smijemo ni na trenutak opustiti svoje napore. Svaki 
dobar muškarac i svaka dobra žena trebaju biti na 
oprezu kako bi se što mudrije i snažnije suprotstavili 
utjecaju ove vladavine grijeha i smrti. Dok 
razmišljamo o radu koji se obavlja u tom smjeru, 
radujemo se što vidimo tako plemenitu vojsku koja se 
bori za opće dobro. Divimo se svim iskrenim 
radnicima za reformu u bilo kojem smjeru.

JE LI BOGU STALO?

Dok shvaćamo svoj duboki interes za dobrobit 
čovječanstva, činilo bi se čudnim da naš Svemogući 
Stvoritelj nije sam zainteresiran za rasu koju je stvorio 
i koju je pravedno osudio na smrt. Biblija ističe da Bog 
još uvijek voli svijet; i da On ima veliki plan za ljudski 
oporavak od grijeha, tuge i smrti. Zbunjenost Kršćana 
u prošlosti nastala je zbog toga što nisu zauzeli 
dovoljno širok pogled na Božanski karakter i Plan. 
Jednom smo se zapitali zašto Bog nije posebno 
blagoslovio reformatore i upotrijebio svoju moć za 
rušenje opakih i pokvarenih elemenata društva. Ali 
sada svanjiva svjetlost Milenijskog jutra. Biblija 
objašnjava zašto je Bog dopustio vladavinu grijeha i 
smrti; a razumijevanje ovog otajstva je blagoslov.

Biblijsko učenje o kazni za grijeh nije ono što su 
nas učili u kredima Mračnog Vijeka. Biblijska učenja 
pokazuju da doista postoji strašna kazna za grijeh, ali 
ne i kazna vječnog mučenja, što smo nekoć 
pretpostavljali. Plata za grijeh je smrt; a vječni život je 
Božji dar, koji se daruje samo vjernicima, kroz Krista. 
Stoga zli ne mogu dobiti vječni život. „Oni će 
propasti;” „Sve će zle uništiti.” Ali koliko ih je stvarno 
zlih? je pitanje. Koliko više voli grijeh nego 
pravednost? Koliko bi ih radije bilo u pravu nego u 
krivu, da nije bilo pokvarene sklonosti koja prevladava 
u njima samima i utjecaja drugih kojem su podložni?

SOTONA, GRIJEH I SMRT BITI ĆE SVRGNUTI

Uz značajnu razradu Svetog Pisma istaknuli smo da 
Bog duboko voli svoja stvorenja – ne samo Crkvu, nego 
i svijet. Volio je čovječanstvo „dok smo još bili 
grešnici.” Bog nastavlja s velikim Planom spasenja, koji 
će doprijeti do svakog člana rase i svakome donijeti 
priliku potpunog oporavka od grijeha i smrti – bilo u 
ovom ili sljedećem životu. U tu svrhu Krist je umro za 
sve. Od Pedesetnice Božje je djelo bilo pozivanje, 
testiranje, dokazivanje odabrane klase, vrlo odane i vrlo 
vjerne klase, da budu sunasljednici s Isusom u slavnom 
Kraljevstvu pravednosti. Ovo Kraljevstvo treba 
uspostaviti na zemlji, a ne samo da zbaci Sotonu, grijeh 
i smrt, već da vrati k ljudskom savršenstvu sve koji će se 
pokazati voljnima i poslušnima, pod svjetlom i 
prilikama koje će tada biti dodijeljene.

U međuvremenu, vladavina grijeha i smrti nije bila 
bezvrijedna. Dala je najpoučnije pouke, i anđelima i 
ljudima, glede Božje svetosti i razumnosti Njegovih 
zahtjeva. Pokazalo je da sva Božja stvorenja moraju 
biti sveta, čista, kako bi uživala u Njegovim 
blagoslovima, koje On ne daje nikome drugome. Oni 
koji imaju određeno znanje i uvažavanje pravednosti 
trebali bi biti na oprezu da služe pravednosti, čistoći, 
Istini, u omjeru kako to opažaju i vide užasne 
posljedice grijeha i nečistoće. Cijeli svijet treba znati 
da će samo iskreni Kristovi sljedbenici dobiti veliku 
nagradu zajedničkog nasljedstva s Njim u Njegovom 
Kraljevstvu. Ipak, za cijeli svijet vrijedi da „Što čovjek 
posije, to će i požnjeti.”

Drugim riječima, kada bilo tko služi grijehu, i 
razvrati sebe i druge, oni sami sebe degradiraju 
srazmjerno svom znanju i namjeri u tom pitanju. I u 
mjeri u kojoj bilo tko nastoji živjeti pravedno, čisto, 
trezveno, u tom istom stupnju koriste drugima i 
pripremaju se za povoljnije stanje u uskrsnuću. Iako svi 
zaspu smrću, svaki će izaći na veliki Dan uskrsnuća, 
koji će trajati tisuću godina. Oni će izaći u više ili 
manje povoljnim uvjetima, s više ili s manje stida i 
prijezira, da bi primili nekoliko ili mnogo udaraca, ili 
kazni, prema tome kako su znali ili ne poznavali 
Učiteljevu volju – put pravednosti.
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POTIČE NA MARLJIVOST U PROUČAVANJU 
BIBLIJE

Kad bi se Biblijska priča potpunije razumjela, 
njezina bi se razumnost svidjela većem broju, a njezin 
bi utjecaj bio blagoslov, fizički, moralno, u svakom 
pogledu. Budimo marljivi u proučavanju Biblije, 
prema ne sektaškim crtama. Približiti se Bogu znači 
doći u dodir s Božjom snagom koja u srcu daje 
pobjedu nad grijehom i koja će prave Kršćane učiniti 
prikladnima i pripremiti za veliko djelo budućnosti 
kada će biti nasljednici Božji i zajednički nasljednici s 

Isusom Kristom, njihovim Gospodinom, u onom 
Kraljevstvu koje treba blagosloviti cijelo čovječanstvo, 
i za koje molimo: „Dođi kraljevstvo tvoje, neka bude 
volja tvoja na zemlji, kao što biva na nebu.”

U međuvremenu, oni koji se pripremaju za djelo 
budućnosti i koji surađuju s Bogom u djelu milosti u 
svojim srcima u sadašnjem vremenu, trebali bi rado 
sudjelovati u skladu sa svojim mogućnostima u svim 
moralnim reformama sadašnjeg vremena, ili barem 
suosjećajno poduprijeti ruke onih koji su uključeni u 
ove reforme; kao, na primjer, Međunarodna Federacija 
Čistoće.

Učitelj je znao da se približava vrijeme Njegove smrti. 
Želio je nježno prenijeti informacije svojim brižnim 
učenicima. Stoga je žurno prošao kroz Galileju, na 
putu za Kafarnaum, kako je rečeno u našoj lekciji, 
radije nastojeći izbjeći znatiželjnike. Želio je ovu 
priliku da svojim učenicima priopći vijest o svojoj žrtvi 
koja će se uskoro dovršiti. Dok je prije izjavio da ga 
nitko ne može dotaknuti jer Njegov čas još nije došao, 
sada je objavio da će biti predan ljudima u ruke i da će 
ga ubiti, a treći dan će ustati iz mrtvih.

Ali učenici nisu razumjeli i bojali su se tražiti 
objašnjenje. Bili su samo tjelesni ljudi; jer nitko nije 
začet od Duha Svetoga do Pedesetnice. (Ivan 7:39; Djela 
1:8.) Kao Židovi, mislili su na Mesijansko Kraljevstvo 
najviše u svojim mislima. Isus ih je ovlastio da 
propovijedaju da je Kraljevstvo blizu i obećao im je udio 
u Kraljevstvu. Do sada nisu bili spremni za daljnje 
informacije da Ga Židovski narod neće prihvatiti, te da 
će tako blagoslovi Kraljevstva biti odgođeni stoljećima.

Apostoli su čuli Isusa kako izgovara toliko 
„alegorija" i prispodoba da su bili zbunjeni i pitali se 

kakvo tumačenje dati ovim riječima o Njegovoj smrti i 
uskrsnuću. Ali njihovi su umovi prirodno odlutali 
prema velikim nadama koje su bile pred njima – da će 
Isus uskoro biti Kralj, a oni će tada biti na počasnim 
položajima kao Njegovi suradnici u Kraljevstvu. Čak 
su išli dalje od toga, i međusobno se prepirali u 
pogledu časnih položaja koje će zauzeti i koji će biti 
najveći – Gospodinov premijer. Tako su malo razumjeli 
velika iskušenja i razočaranja koja su bila samo 
nekoliko dana unaprijed!

Isus ih je okupio oko sebe i raspitivao se s obzirom 
na njihov spor; ali ih je bilo sram ispričati temu. Zatim 
im je dao savjet da će oni sebično ambiciozni koji traže 
čast, a ne služenje, biti razočarani. U Njegovom 
Kraljevstvu oni koji traže sebe imali bi najniže mjesto. 
Kao ilustracija stvari, uzeo je dijete i postavio ga u 
njihovu sredinu i rekao: „Tko god primi jedno takvo 
dijete u moje ime, mene prima, a tko prima mene, 
prima [ne samo mene, nego] onoga koji me posla.”

Time je Učitelj htio pokazati svojim učenicima da 
se ne treba uzeti u obzir njihova vlastita veličina, već 

„ISUS I DJECA”
–  24. SIJEČANJ – MARKO 9:3041; 10:1316 –

„Svi se odjenite poniznošću, jer Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. ” (1. Pet. 5:5)

VRIJEME SIJANJA I ŽETVE

Mi sijemo, stalno sijemo,
Nešto dobro ili nešto loše

U životima onih oko nas
Sadimo što hoćemo.

Ni jedna riječ koju izgovorimo ne padne bez ploda,
Ne propada djelo koje činimo;

Svaka misao i riječ i radnja
Naći će se u budućim danima,

Kad možda ruka koja ih je posijala
Će prestati postojati;

Ipak još uvijek zapis njihovog postojanja
Vječno će živjeti.

Daj, dakle, Gospodaru sve žetve,
Da sjeme koje svakodnevno sijemo

Osvježi srca drugih,
Šireći blagoslove kako raste.

Neka svaka misao i riječ i djelo
Budu izraslina Kršćanske ljubavi,

Koja će se naći u nadolazećim dobima
U tvojoj žitnici gore!

Pohranjeni tamo, u tvom vlastitom čuvanju,
Samo da dokažu da je naša ljubav bila istinita;

Jer motiv daje vrijednost
Najobičnijoj stvari koju radimo.

CHARLOTTE MURRAY.
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Božja naklonost. Najskromniji među njima, da mu Bog 
daje prednost, imao bi visok položaj. Oni su trebali 
imati duh suosjećanja i uvažavanja Božanskog djela 
milosti jedni u drugima. Trebali su primiti jedni druge 
kao Isusove predstavnike; i više, kao predstavnike Oca. 
Kad bi imali takve stavove jedni o drugima, zasigurno 
bi bili ljubazni i nježni prema svima i nastojali bi biti 
od pomoći – „u časti da preferiraju jedni 
druge” (Rimljanima 12:10).

BLAGOSLOV DJECE

Drugi dio naše lekcije govori o tome da je veliki 
Učitelj volio djecu iako im, kako zapisi pokazuju, 
uglavnom nije posvećivao svoje vrijeme. Kad su nježni 
roditelji doveli svoju djecu, želeći da ih blagoslovi, 
učenici su ih, smatrajući da je Gospodinovo vrijeme 
previše dragocjeno da bi se tako iskoristilo, ukorili. Ali 
Isus je vrlo usrdno uputio da se djeci treba dopustiti da 
dođu. Uzeo ih je u svoje naručje, stavio svoje ruke na 
njih i blagoslovio ih, pokazujući tako svoju vlastitu 
suosjećajnu ljubav i poniznost srca. Mogao je 
propovijedati jednoj Samaritanki kraj zdenca ili 
odvojiti vrijeme da miluje djecu, bez obzira na težinu 
posla koji je bio na Njemu i činjenicu da je Njegov 
životni put bio skoro gotov.

Ali kako je tema Kraljevstva bila najvažnija u 
Njegovim učenjima i umovima Njegovih učenika, On 
je iskoristio još jednu priliku da ih nauči lekciju. 
Možda su bili previše sigurni da će biti članovi klase 
Kraljevstva. Još nisu naučili koji će se ključni testovi 
primijeniti na one koji će se smatrati dostojnima sjediti 
s Otkupiteljem na Njegovom mesijanskom prijestolju 
slave i sudjelovati s Njim u blagoslovu svih obitelji na 
zemlji. Stoga je rekao: „Dopustite dječici da dođu k 
meni, jer takvih je Kraljevstvo Božje.”

Ovim riječima ne razumijemo da je Učitelj htio reći 
da Njegovi učenici, oni kojima se obično obraćao u 
svojim govorima, neće biti u Kraljevstvu i da će svi u 
Kraljevstvu biti mala djeca. Naprotiv. Mala djeca 
uopće neće biti u Kraljevstvu. Samo će razvijeni, 
isprobani, usavršeni karakteri činiti pobjednike koji će 
sjediti s Učiteljem na Njegovom Prijestolju.

Misao za koju bi Gospodin ovdje htio ostaviti 
utisak, kao što je drugdje izraženo, je da čak ni 
njegovih dvanaest apostola ne bi bili u Kraljevstvu ako 
ne postanu djetinjasti, poučljivi, meki, povjerljivi. 
Pravo dijete, neiskvareno od svojih starijih, sklono je 
biti vrlo povjerljivo; i, dok ne bude prevareno, sklono 
je vjerovati svakoj riječi roditelja i bezuvjetno se 
pouzdati u roditeljsku mudrost i moć. Svi koji postanu 
djeca Božja moraju dostići ovo stanje srca u pogledu 
Nebeskog Oca. Tko ne postigne ovaj uvjet, neće biti 
prikladan za Kraljevstvo.

Naglašavajući svoju temu još više, Veliki Učitelj je 
rekao: „Tko ne primi Kraljevstvo Božje kao malo 

dijete, neće ući u njega.” Ovaj izraz je razjasnio temu. 
Isusovi sljedbenici ne smiju biti mala djeca, već moraju 
biti djetinjasti, jer će samo sljedbenici poput djece 
uvijek sudjelovati u Kraljevstvu. Primanje spomenutog 
Kraljevstva očito znači primanje Poruke Kraljevstva; 
jer očito nitko ne može primiti kraljevstvo dok 
kraljevstvo ne dođe ili nije ponuđeno.

Tako je sa Židovskim narodom: Ponuda Kraljevstva 
došla je na kraju Isusove službe, kada je, na način 
Izraelskih kraljeva, ujahao u Jeruzalem na magarcu, 
nudeći se na taj način kao njihov Kralj. Svjetovni 
književnici i farizeji bili su premudri da bi primili Isusa 
i planirali su njegovu smrt. Njegovi su učenici bili 
povjerljivi poput male djece i potpuno su vjerovali 
Poruci Božje Riječi da će postojati Kraljevstvo i 
daljnjoj Poruci da je Isus imenovani Kralj, koji će u 
svoje vrijeme preuzeti njegovu moć i vladati na 
blagoslov svijeta.

To je bilo ilustrirano kada je Isus sjeo na magarca. 
Mnoštvo je uzvikivalo „Hosana Sinu Davidovu! 
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!” tretirali su 
Ga kao Kralja. Učenici, potpuno pristali, kao mala 
djeca, nisu ni u što sumnjali. S druge strane, „mudri” 
književnici i farizeji su pozvali da mnoštvo mora biti 
zaustavljeno da tako viče. Treba im reći da Isus nije bio 
Mesija, da su prevareni. Ali Isus je samo odgovorio da 
je ono čemu su svjedočili prorekao prorok Zaharija 
(9:9) – da mora postojati vika. I Gospodin je objavio da 
će kamenje morati vikati, ako ljudi ne viču, kako bi se 
proročanstvo moglo ispuniti (Luka 19:40).

Čini se izvanrednim da, nakon svega što je Biblija 
rekla u odnosu na Mesijino Kraljevstvo i djelo koje 
ono treba izvršiti u blagoslovu Izraela i svih obitelji na 
zemlji, čini se da malo njih vjeruje u Poruku, tako da je 
malo njih spremno primiti ga kao mala djeca. Većina je 
danas, poput starih književnika i farizeja, previše 
„mudra” da bi vjerovala u mogućnost uspostave 
Mesijinog Kraljevstva. Oni shvaćaju potrebu 
Kraljevstva, ali imaju određene vlastite teorije koje ih 
zasljepljuju za Istinu.

Neki pogrešno smatraju da je Kristovo Kraljevstvo 
uspostavljeno na Pedesetnicu i da On od tada vlada i 
osvaja svijet. Jao, kako se to čini nerazumnim, kad 
znamo da se čak i pod najpovoljnijim uvjetima pogani 
svijeta udvostručuju svakog stoljeća! Kako je čudno da 
su se neki Kršćani toliko dugo molili da Božje 
Kraljevstvo dođe i zavlada svijetom i ponizi zle i uzvisi 
poslušne, dok se konačno Božanska volja ne izvrši na 
zemlji potpuno kao što se sada čini na Nebu – a ipak sve 
to bez stvarnog, ispravnog vjerovanja da se Kraljevstvo 
koje je ponuđeno Izraelu, a koje su oni odbili, očito 
treba uspostaviti – prilikom Drugog Isusovog dolaska i 
promjene uskrsnuća Njegove Crkve!

Drugo veliko tijelo Kršćanske braće, Rimokatolici, 
još uvijek drže drugu teoriju; naime, da je Mesijina 
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tisućugodišnja vladavina započela u danima pape Lea 
III., 800. godine; i da On od tada vlada u svijetu. Ovo 
gledište drži da je bilo najnužnije da Isus dođe drugi put 
da uspostavi svoje Kraljevstvo; ali da je 800. godine 
n.e. Isus uspostavio svoje sljedbenike u kraljevskoj 
vlasti, a Papu u Rimu učinio svojim predstavnikom i 
namjesnikom. Riječ namjesnik, kao što svi znamo, 
označava onoga koji vlada umjesto drugoga. Tvrdi se 
da Krist vlada već tisuću tisuću i trinaest godina, a u 
potpunosti ga i službeno zastupa Papa.

Niti jedno od ovih gledišta nije zadovoljavajuće, a 
niti Biblijsko. Zasigurno osvajanje svijeta nije trajalo 
zadnjih tisuću i sto godina, kao što smo se mogli 
nadati, da je došlo Božje vrijeme da Mesija preuzme 
davno obećano Kraljevstvo. Zasigurno je i sada istina 
ono što je sveti Pavao rekao o svom vremenu: „Bog 
ovoga svijeta zaslijepi um onih koji ne vjeruju” – 
„djece neposluha” – da ometa svjetlo slavnog Kristova 
Evanđelja!

Slavno Kristovo Evanđelje glasi: „Opet ću doći i 
primiti vas k sebi.” Njegova je slavna Poruka nadalje 
da će Njegova Crkva sjediti s Njim na Njegovom 
Prijestolju, Kraljevsko Svećenstvo; i da će u Njegov 
dan pravednici procvjetati i svi zlikovci biti istrijebljeni 
u Drugoj smrti. Dobro nas je apostol upozorio da ne 
odstupimo od „vjere jednom predane svetima.” Dobro 
nam je rečeno da će mnogi odstupiti od te vjere, 
obraćajući pažnju na duhove koji će ih odvesti na krivi 
put i na doktrine demona (1. Timoteju 4:1), sasvim za 
razliku od slavnog Evanđelja ljubavi Božje ljubavi i 
Njegovog milosrđa koje traje zauvijek!

Naš ključni redak uvjerava nas da Crkva, koja je 
sada pozvana da sjedi s Kristom na Njegovom 
prijestolju u svoje vrijeme, mora biti opasana 
poniznošću, kao sluge jedni drugima; jer Bog se 
oholima odupire i poniznima daje milost. Stoga će 
samo ponizni primiti veliki dar časti i prilika 
Kraljevstva.

SLUŽBENIČKO ređenje stoljećima je bilo raspravom. 
Neizravno je dovela do krvavih progona u prošlosti. 
Hvala Bogu! ti su dani prošli, što se većine Kršćana 
tiče. Pa ipak, budući da mase ne razumiju jasno 
predmet ređenja, uvijek postoji opasnost od 
ponavljanja progona na ovoj liniji. Prezbiterijanci, 
Baptisti, Metodisti, Luterani, Episkopalni, svi su 
sudjelovali u tim progonima temeljenim na pogrešnim 
predodžbama o službeničkom ređenju – u prošlim 
vremenima proganjali su jedni druge na taj način.

Tvrdnja je bila da nitko ne može biti propovjednik 
ili učitelj ako nema posebno ređenje; da je za 
nezaređene da propovijedaju ili poučavaju bila pobuna 
protiv božanskog uređenja; i da su svi koji su slijedili 
njegovo učenje ili mu davali podršku bili heretici, i kao 
takvi, ne zaslužuju nikakvo suosjećanje, nego 
progonstvo.

Ređenje se ne odnosi na ceremoniju ili formu, kao 
što mnogi pretpostavljaju. Označava ovlaštenje, 
povjerenje za propovijedanje. Baptisti poručuju onima 
koji se slažu s njihovim vjerovanjem da ga 
propovijedaju. Prezbiterijanci tako povjeravaju svoje 
učenike, kao i luterani, metodisti, itd. Rimokatolici i 
Episkopalni traže ređenje od Boga – da su svi njihovi 
biskupi nasljednici apostola i naoružani apostolskom 
vlašću; dakle da svi koji nisu naručeni ili zaređeni od 
svojih biskupa nemaju pravo propovijedati, već su 
heretici. S njihovog stajališta, svi ostali protestanti su 
heretici, propovijedaju bez autoriteta.

Ali duh tolerancije raste; a u posljednje dvije 
godine Episkopalni su ukinuli embargo na druge 

protestante do te mjere da Episkopalni službenik 
može propovijedati na propovjedaonici druge 
denominacije, ili se službeniku kojeg nisu zaredili 
Episkopalni može dopustiti da propovijeda na 
njihovim propovjedaonicama. Ali ovo je vrlo 
moderna koncesija.

Prava misao o ređenju predstavljena je u Studiju za 
danas. Isus je već odredio dvanaestoricu za svoje 
posebne apostole; a sada je zaredio, ili imenovao, još 
sedamdeset, ne da budu apostoli, nego da budu 
generalni službenici ili misionari. Nije bilo nikakve 
ceremonije povezane s njihovim imenovanjem, ili 
ređenjem, koliko zapis pokazuje. Isus ih je jednostavno 
poslao, govoreći im što da govore. Naš ključni redak 
objašnjava stvar govoreći: „Ne govorite vi, nego Duh 
vašeg Oca govori u vama.”

Strogo govoreći, apostoli još nisu izravno primili 
Duha Očevog. Očev Duh je bio udijeljen Sinu, a Sin je 
taj Duh dijelio s onima koje je poslao da propovijedaju 
u Njegovo ime. Otac nije izravno prepoznao, ovlastio 
ili zaredio nekoga da propovijeda evanđeosku poruku, 
sve do Pedesetnice. Sveti Petar tamo objašnjava da je 
Duh Sveti izliven na učenike koji su bili svjedoci bio 
od Oca i preko Sina (Djela 2:32,33).

Na drugom mjestu se objašnjava da Duh Sveti nije 
prije bio dan jer Isus nije bio proslavljen. Isusu je bilo 
potrebno trpjeti, uzaći uvis i pokazati svoju zaslugu u 
korist svojih učenika, prije nego što ih je Otac nebeski 
priznao kao sinove novog reda i dao im začetak Duha 
Svetoga, pomazanje od Svetoga, ovlaštenje ili ređenje, 
da budu Njegovi veleposlanici i predstavnici u svijetu 

SEDAMDESET SLUŽBENIKA POSTAVLJENO
–  11. SIJEČANJ – LUKA 10:124 –

„Jer niste vi koji to govorite, nego Duh Oca vašega govori u vama!” (Mat. 10:20)
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i, ako su vjerni, malopomalo da budu suradnici s 
Isusom u Nebeskom Kraljevstvu, koje će tisuću godina 
blagoslivljati zemlju i odvaljati prokletstvo.

Samo oni koje je Bog odredio u smislu da im daje 
Duha Svetoga posinstva su na bilo koji način zaduženi 
ili ovlašteni propovijedati u Gospodinovo ime. Sve 
ceremonije na zemlji i sve ruke svih biskupa ne mogu 
nikome dati ovlast da govori u ime Božje. Naš 
Gospodin Isus nije započeo svoju službu sve dok nije 
primio Božje ređenje. U vrijeme Njegovog posvećenja i 
krštenja došao je na Njega Duh Sveti, pomazavši Ga, 
posvetivši Ga, ovlastivši Ga da propovijeda dobru vijest 
krotkima, da povije slomljena srca, da naviješta slobodu 
zarobljenicima, da naviješta Gospodinovu prihvatljivu 
godinu, da utješi one koji tuguju (Izaija 61:1,2).

Isti Duh Sveti je autoritet za svakoga tko ga je 
primio da kaže sve što razumije glede Božjeg plana 
svima koji imaju uho čuti – posebno krotkima, 
slomljenima srcem, onima koji traže Boga. Dok 
apostol Pavao nagovještava da ženske članice Crkve ne 
smiju javno propovijedati, to ne ometa činjenicu da sve 
one koje su primile Duha Svetoga imaju pomazanje da 
propovijedaju i poučavaju u skladu s ograničenjima i 
mogućnostima njihovog spola. A ponekad je privatno 
poučavanje jednako učinkovito kao i ono javno.

Četrdeset godina koje su zaključile Židovsko doba, 
počevši od Ivana Krstitelja i završivši 70 godine poslije 
Krista uništenjem Jeruzalema, bilo je razdoblje žetve 
za tipski Izrael. Svjedočio je skupljanju u Evanđeosku 
žitnicu sve prave pšenice i potpunom odlaganju 
ostatka, kukolja, u vrijeme velike nevolje, simbolično 
nazvano vatra. Gospodin, u Mateju 13, nagovještava 
da će na kraju ovog Evanđeoskog doba biti slična 
žetva. Mnogi vjeruju da je počelo 1874, a završit će 
1915 godine.

Svi Gospodinovi vjerni na kraju Židovskog doba 
trebali su prepoznati veliku prednost sudjelovanja u 
djelu žetve, a isto mora biti istina i sada. Gospodnje 
sljedbenike uspoređuje se s nježnim, bezvrijednim 
janjadima i ovcama, dok sebični, neregenerirani svijet 
On prikazuje kao vukove. U Židovskoj žetvi On nije 
htio da prose od kuće do kuće, nego da se raspituju za 
najdostojnije ljude u svakom selu i, ako budu 
primljeni, ostaju tamo dok ne daju svoje svjedočanstvo 
u tom selu. Trebali su se u potpunosti oslanjati na 
Gospodina i ne pokušavati osigurati svoje potrebe. To 
im je trebala biti lekcija za buduću dobrobit. Kasnije je 

Isus poslao svoje učenike, rekavši im da zadovolje 
svoje želje najbolje što mogu – implicirajući da je prvo 
iskustvo bilo posebno, kako bi im dao povjerenje i 
pouzdanje u Božansku moć koju su predstavljali.

Učiteljev Duh im je dan u tolikoj mjeri da su bili 
osposobljeni činiti kao što je On činio – liječiti bolesne, 
izgoniti đavle, itd. Ne smijemo razumjeti da danas 
postoji takvo ovlaštenje Gospodinova naroda. Uvjeti su 
se promijenili. Liječenje duhovne bolesti, sljepoće i 
gluhoće, veća djela od njih, danas je preednost 
Gospodinovog naroda.

Jedina Poruka učenika bila je da se približilo 
Kraljevstvo Božje. Tko god bi bio pod utjecajem, bio 
bi pod utjecajem te poruke. Izraelci su već stoljećima 
čekali Božje Kraljevstvo. Ali nažalost, kada je 
predstavljeno, samo ga je relativno mali broj Židova 
bio spreman primiti! Nakon toga im je oduzeta ponuda 
Kraljevstva i od tada je dana po cijelom svijetu, 
okupljajući izabranu klasu iz svake nacije da budu 
Mesijina zaručnica i sunasljednik, kroz koje će se 
Kraljevstvo uskoro uspostaviti na zemlji i njezini 
blagoslovi biti darovani daleko i blizu cijeloj rasi.

Učitelj se osvrnuo na svoje propovijedanje i moćna 
djela u Kafarnaumu, Betsaidi i Horazinu. Za ove se 
gradove figurativno govorilo da su bili uzvišeni u 
smislu prednosti; i, kada su odbacili Gospodnju 
naklonost, bili bi bačeni u grob. Navedeni su primjeri 
Sodome i Tira, koji su tada bili u ruševinama – srušeni 
u Had, u prah.

Naš Gospodin, međutim, nagovještava da kušnja, ili 
ispitivanje, ili sud, koje je dalo Njegovo propovijedanje, 
nije konačno – postojat će budući sud ili suđenje. Prema 
sv. Pavlu, cijelo Milenijsko doba treba biti 
tisućugodišnji Sudnji dan, u kojem će cijeli svijet biti 
doveden do spoznaje Istine, do pune prilike da dođe do 
spoznaje Boga. (Djela 17:31.) Ipak, oni koji su čuli 
Isusa neganuti otvrdnuli su svoja srca, te će u skladu s 
tim biti u nepovoljnom položaju na Sudnjem danu. Isus 
je tu stvar postavio vrlo oštro kada je implicirao da će to 
biti podnošljivo za te ljude, ali podnošljivije za Sodomu, 
jer je njezin grijeh bio protiv manje svjetla i privilegija. 
Vidi također Ezekiel 16:4863.

Zaključujući, Učitelj je uvjeravao svoje glasnike da 
onaj tko ih čuje i prezire prezire Njega i Oca. Ova ista 
stvar nedvojbeno vrijedi za sve koje je Gospodin 
odredio i poslao kao službenike Evanđelja – istinski 
zaređene.

HOĆE LI ZEMLJA BITI SPALJENA?
MI smo dužni suprotstaviti se, ne samo stajalištima 
drugih adventista, nego i učenjima svih ortodoksnih 
vjera Kršćanstva kada izjavljujemo da prema Bibliji 
naš svijet nikada ne smije biti spaljen – osim u 
figurativnom, simboličkom smislu. Biblija uči da će se 
na kraju ovog doba pojaviti velika nevolja, koja će 

uništiti, progutati ili figurativno spaliti postojeće 
institucije – crkvene, vjerske i društvene. Razjarena 
vatra bit će anarhija; a njen užasan rezultat bit će, 
prema Bibliji, pepeo sadašnjih institucija.

Već šest tisuća godina svijet je imao uspone i padove, 
pojedinačno i nacionalno. Kršćanstvo je utjecalo na 
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neke, a crkvenost je utjecala više. Pravo Kršćanstvo je 
proizvelo prave svece, koji su slijedili Učiteljeve stope i, 
poput Njega, tretirani su kao prljavština i otpad na zemlji 
– dok su živi – nakon smrti da bi bili počašćeni kao sveci 
i heroji. Crkvenost ima oblik pobožnosti bez njene sile. 
Forma je u mnogim aspektima pomogla u utjecaju i 
moći u svijetu, često dovodeći do činjenja užasnih 
zločina u ime Krista i Njegove Crkve.

Sada, dok se Evanđeosko doba zatvara i Mesijansko 
doba sviče, podizanje zavjese Nove Dispenzacije 
proizvodi divne rezultate među ljudima. Mrak, 
neznanje, praznovjerje, bježe pred svjetlom Novog 
dana. Svijet se budi jer je jutro. Ljudska misao je 
ubrzana; a divni izumi naših dana – snaga pare i 
električna energija – prenose misli ljudi jedni drugima 
diljem svijeta. Tiskarski stroj i pošta moćni su 
čimbenici buđenja. Znanje ispunjava zemlju, kao što je 
Gospodin preko svojih proroka objavio da će biti slučaj 
u ovom trenutku. (Iza. 11:9; Hab. 2:14; Dan. 12:4)

Ali ta spoznaja dolazi do ljudi koji su u srcu 
nespremni za to. Ruke neupućenih i neučenih ispruže 
se kako bi uhvatili gas moći – političke, društvene, 
vjerske i financijske. Pogreške se prepoznaju; ali oni 
koji ih nastoje ispraviti samo će pogoršati lošu stvar. 
Svi još moraju naučiti da je jedina nada svijeta u 
Božjoj pripremi – Mesijinom Kraljevstvu.

Ali prije nego što se ova lekcija nauči, duh 
nezadovoljstva potaknut znanjem uhvatit će prilike i 
postupno i nesvjesno, nenamjerno, prouzročit će veliki 
slom naših sadašnjih društvenih, vjerskih, političkih i 
financijskih institucija u „vrijeme nevolje kao što je 
nikada nije bilo otkad postoji narod” – „ne, niti će 
ikada više biti.” (Danijel 12:1; Matej 24:21)

Ova velika kataklizma nevolje, koju svi inteligentni 
ljudi shvaćaju s više ili manje jasnosti, opisana je u 
Bibliji različitim simboličkim izrazima. Ponekad se 
opisuje kao vihor; u drugim slučajevima opis je kao 
oluja; opet, veliki plimni val – more (koje predstavlja 
mase) progutat će planine (koje predstavljaju 
kraljevstva). (Psalam 46:2,3.) Opet se opisuje kao 
vatra, koja će progutati cijelu zemlju. (Sefanija 1:18; 

3:8.) Ipak, u svakom slučaju sa simbolom je povezano 
nešto što pokazuje da je to samo simbol i da se ne misli 
na potpuno uništenje čovječanstva. Kao što je, na 
primjer, nakon što je opisao oluju, Gospodin preko 
Proroka izjavljuje da će zapovjediti narodima da se 
umire i da Ga priznaju kao Boga, a rezultat će biti 
veliko zatišje. (Psalam 46:810.) U slučaju požara, 
čitamo da nakon što proždre cijelu zemlju (društveno 
tkivo), tada će Gospodin okrenuti ljudima čisti jezik, 
čistu Poruku, da oni mogu svi zazivati Gospodnje ime 
da mu služe jednodušno (Sefanija 3:9).

Očito, vatra koja će progutati zemlju mora biti 
simbolična vatra nevolje, koja proždire simboličku 
zemlju, ili društvene uvjete, jer ljudi još uvijek ostaju i 
trebaju primiti Gospodnji blagoslov. Čista Poruka koja 
će tada biti dana svijetu bit će u jakoj suprotnosti sa 
zbrkanim porukama kontradiktornih vjera koje su 
stoljećima dane svijetu, a koje mnogi misleći umovi 
svijeta nisu bili u stanju cijeniti ili primiti, i koji su 
zbunili Kršćanske umove.

Uzmimo, dakle, Riječ Gospodnju i odbacimo 
poruke svih kreda Kršćanskog svijeta. Nemojmo ni na 
trenutak pomisliti da će doslovna zemlja biti spaljena 
prilikom Drugog Isusovog dolaska; nego, naprotiv, 
povjerujmo izjavi svetog Petra da će u to vrijeme 
početi „Vremena obnove svega što je Bog govorio 
ustima svih svetih Proroka od početka svijeta.” (Djela 
3:1921.) Sjetimo se izjave Svetog pisma da „zemlja 
ostaje zauvijek.” (Propovjednik 1:4); da je „Bog sam 
stvorio zemlju i stvorio je; utvrdio ju je, nije je uzalud 
stvorio, stvorio ju je da bude nastanjena” (Izaija 45:18).

Sjetimo se da svijet još nikada nije bio naseljen. 
Čovjek još nije istražio goleme teritorije. Prisjetimo se 
da je Božje obećanje u pogledu zemlje da, kao što je 
Nebo Njegovo prijestolje, tako je „zemlja podnožje 
Njegovim nogama,” i On će zasigurno učiniti mjesto 
Svojih nogu slavnim. (Izaija 66:1; 60:13.) Mesijino 
Kraljevstvo ne samo da će uzdignuti čovječanstvo, već 
će također donijeti blagoslove savršenstva na zemlju. 
Eden će na kraju postati svjetski. „Pustinja će se 
radovati i procvjetati kao ruža.”

OD 325 godine naše ere, datuma nastanka prve opće 
crkvene vjeroispovijesti, Nicejske vjeroispovijesti, do 
reformacije, razdoblja od tisuću i dvije stotine godina, 
nije bilo proučavanja Biblije osim onoga što se tu i 
tamo radilo u tajnosti, zbog straha od progona. 
Prevladala je teorija da su biskupi bili apostolski 
biskupi, nasljednici dvanaestorice Jaganjčevih 
apostola; a da je ignorirati ih i vratiti se učenju Novog 
zavjeta bilo heretičko, zločin.

Nakon tih 1200 godina bez proučavanja Biblije 
došlo je dvije ili tri stotine godina u kojima su biskupi, 
pod prisilom, dopustili ljudima da imaju Bibliju, ali su 

im zabranili da je sami čitaju bez tumačenja i 
objašnjenja navodnih apostolskih nasljednika. Stoga je 
proučavanje Biblije bilo onemogućeno; jer je ljudima 
dano razumjeti da bi krivo shvaćanje Biblije značilo 
krivovjerje i da bi krivovjerje značilo vječno mučenje.

Tek sada istraživači Biblije počinju izlaziti ispod 
velikog oblaka lažne doktrine koja je tisuću i petsto 
godina krivo predstavljala Boga i Bibliju, stavljajući 
tamu za svjetlo. Tek sada se proučavanje Biblije može 
pokrenuti u svom pravom duhu, bez straha od čovjeka, 
koji donosi zamku. Tek sada postoji opće obrazovanje 
koje dopušta proučavanje Biblije u ovom pravom 
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smislu. Tek sada imamo zgodnu Bibliju, jeftinu i u 
svakom domu. Tek sada imamo više slobodnog 
vremena i prilike za proučavanje Biblije. Tek sada 
imamo dobro svjetlo za učenje.

Ali nažalost! sada kada smo spremni i potpuno 
opremljeni za proučavanje Biblije, hendikepirani smo, 
zgaženi pogrešnim doktrinama koje su se zadržale i 
učvrstile u sjećanju. Neki od njih potječu iz kreda, neki 
od njih iz pjesmarica, neki od propovijedi, a neki iz 
traktata. Kao rezultat toga, puni smo nesporazuma i 
nedosljednosti zbog kojih se Biblija čini 
kontradiktornom. Toliko je to slučaj da se smatra 
modernom stvari u naše vrijeme da se inteligentni ljudi 
smiju Bibliji i niječu njezino božansko nadahnuće. Ali 
Biblija je dosljedna sama sebi i potpuno je suprotna 
doktrinama kreda. Te činjenice, međutim, trebamo 
temeljito naučiti prije nego što možemo imati puno 
povjerenje u Bibliju i u potpunosti je cijeniti. Ovi 
blagoslovi su dio Gospodinova naroda sve više i više, 
osobito tijekom posljednjih trideset i pet godina.

TRI ODLIČNA PRIRUČNIKA ZA 
PROUČAVANJE BIBLIJE

U svim tim okolnostima problem je pitanje kako 
proučavati Bibliju kako bi dobili njezino pravo značenje 
i izbjegli pogreške iz prošlosti. Mnogi istraživači Biblije 
vjeruju da je Bog došao u pomoć svom narodu u vrijeme 
potrebe pružajući pomoć istraživačima Biblije – šest 
svezaka STUDIJA SVETOG PISMA.

Ovi se svesci ne pretvaraju da su božanski 
nadahnuti, već, naprotiv, pokazuju iz Svetog Pisma 
da takvo božansko nadahnuće osim dvanaest apostola 
nikada nije bilo namijenjeno. Međutim, oni pokazuju 
da je u potpunom skladu s Biblijom očekivati da će, s 
vremena na vrijeme, prema potrebi, Gospodin podići 
pastire i učitelje za pomoć vjernima u proučavanju 
Svetog Pisma – učitelje koji bi, bez punog 
nadahnuća, imali, na poseban način, vodstvo i 
blagoslov Duha Svetoga, darovan cijeloj Crkvi. 
Mnogi vjeruju da je Bog koristio STUDIJE SVETOG 
PISMA u obavljanju takvog poučavanja i pastoralnog 
rada – vodeći svoj narod upućujući ih na Sveto Pismo 
i predlažući tumačenja koja usklađuju Bibliju od 
Postanka do Otkrivenja.

Sljedeće pitanje glasi: Kako Gospodinov narod 
može najbolje iskoristiti ove priručnike za proučavanje 
Biblije? To je pitanje koje, u posljednjoj analizi, 
pripada pojedinom istraživaču Biblije ili razredima 
onih koji ih žele koristiti. Ne postoji Božanska 
zapovijed na tu temu. Svaki pojedinac i svaki razred 
slobodni su koristiti sve što će biti od pomoći u 
proučavanju Božje Riječi. U svakom slučaju, međutim, 
treba imati na umu da nijedan učitelj ili knjiga ne 
zamjenjuje Bibliju, već samo ukazuje na nju i izlaže je 
kao Riječ Božju.

Mnoge tisuće od Gospodinova naroda svjedočile su 
o velikim blagoslovima koje su primili korištenjem 
ovih Biblijskih ključeva u vlastitom privatnom čitanju 
i proučavanju. Koriste ih stotine istraživača Biblije u 
svim dijelovima svijeta i to, tvrde, s velikom korišću. 
Preporučamo ih svima. Biblijsko i Traktatno Društvo 
Stražarska Kula izdalo je male knjižice s pitanjima o 
različitim sveskama ove serije i isporučuje ih po vrlo 
maloj cijeni. Oni općenito nisu nužni za individualno 
učenje, ali su od velike pomoći u učenju u razredu, jer 
izdvajaju predmet na komadiće i stimuliraju um i 
pamćenje u vezi s odgovorima. Knjige su pomoć za 
odgovore, potkrijepljene Svetim Pismom. Nazvane su 
Berejske Biblijske studije jer se proučava Biblija – a 
ne upitnici niti knjige koje pomažu u davanju 
odgovora na pitanja.

Također smo predložili drugi stil Berejskih 
Biblijskih studija, koji se nalazi na poleđini posebno 
pripremljene Biblije Opće verzije. To su aktualne 
studije i nudi se niz citata Svetog Pisma koji se odnose 
na takve teme. Ovo su korisni studiji, ali po našem 
sudu nisu ni približno tako dobro prilagođeni većini 
satova Biblijskog proučavanja kao prvi navedeni, a 
koji su dopunjeni upitnicima.

DVIJE METODE USPOREĐENE

Ponekad se čini da protivnici omalovažavaju ove 
metode proučavanja Biblije i govore nam da u svojim 
Biblijskim razredima oni uzimaju određeno poglavlje u 
Bibliji i vode opću raspravu o tome. Naš odgovor je da 
ako su na ovaj način stekli znanje, svjetlo i istinu, to se 
pokazuje kao dobra metoda. Ako, naprotiv, ne postižu 
zadovoljavajuće rezultate, već samo prepirku i razne 
izraze, od kojih nijedan nije baš zadovoljavajući, onda 
se to ne bi činilo tako povoljnim smjerom za nastavak.

Kako bismo riješili tu stvar, predlažemo da se 
razred za proučavanje Biblije koji je slijedio uobičajeni 
stil proučavanja poglavlja dovede u natjecanje s 
razredom koji je koristio našu prvu opisanu metodu 
Berejskog proučavanja Biblije. Neka dva razreda 
obrađuju bilo koju biblijsku temu koja se može 
predložiti; i uskoro će se utvrditi da oni koji su slijedili 
naš Berejski plan proučavanja Biblije znaju deset ili 
dvadeset puta više o Bibliji o svakoj temi.

Ove STUDIJE SVETOG PISMA nisu nastojali slijediti 
bilo kakvi ljudski kredo ili teoriju, već samo spojiti 
različite tekstove Svetog Pisma o nekoj temi i pronaći 
skladan pogled koji se odražava iz ovih različitih 
odlomaka. Metoda se pokazala toliko zadovoljavajućom 
za one koji su je isprobali da im sada ne bi palo na 
pamet koristiti bilo koju drugu metodu proučavanja 
Biblije, s obzirom da su sve druge metode od male 
vrijednosti u usporedbi. Ipak, stvar je isključivo na 
pojedincu ili razredu da odrede što je za njihov vlastiti 
interes, a što će najbolje služiti svojoj svrsi.


