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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



69

USKRSNUĆE pravednih ne može značiti uskrsnuće 
onih koji su bili savršeni, jer ne postoje savršeni, niti 
jedan pravedni, „ne, niti jedan.” „Uskrsnuće 
pravednika,” dakle, mora značiti uskrsnuće onih koji 
su opravdani; a opravdani su oni koji se spominju u 
Svetom pismu za koje je Abraham bio primjer. 
Abraham je vjerovao Bogu i bio je opravdan vjerom. 
Vjera je bila ta koja je opravdavala, a djela su vjeru 
potvrđivala.

Tako je i s Crkvom ovoga Doba. Apostol kaže: 
„Opravdani vjerom, imamo mir s Bogom po 
Gospodinu našem Isusu Kristu, po kojemu također 
imamo pristup vjerom u ovu milost u kojoj stojimo i 
radujemo se u nadi slave Božje.” (Rim. 5:1,2.) Ne 
samo da smo opravdani od grijeha, nego smo također 
dovedeni djelovanjem naše vjere u slavni položaj 
udova Kristovih; i možemo se nadati da ćemo 
sudjelovati s Kristom u slavi Njegovog Kraljevstva u 
budućnosti. Jedno je biti oslobođen krivnje, a drugo je 
biti uzdignut u položaj sinova Božjih, nasljednika 
Božjih i sunasljednika s Kristom, Gospodinom našim.

O uskrsnuću mrtvih se slično govori u Ivanu 
5:28,29, gdje čitamo: „Ne čudite se ovome, jer dolazi 
čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas i 
izaći će .” Gospodin ne misli samo na sve dobre, jer u 
to uključuje sve što su u njihovim grobovima. U 
kontekstu čitamo da će oni koji su činili dobro izaći „u 
uskrsnuće života”; oni koji su činili zlo izići će na 
„osudu.” Riječ osuda na Grčkom označava krizu, 
prekretnicu, odluku.

USKRSNUĆE CRKVE

Oni čija vjera im omogućuje da izdrže kroz zli 
izvještaj i kroz dobar izvještaj, i koji na taj način 
ispunjavaju Božanski zahtjev, slični su Isusu. Oni sada 
prelaze iz stanja osude u stanje života. Kako kaže 
apostol: „Znamo da smo prešli iz smrti u život, jer 
ljubimo braću.” (I. Ivanova 3:14.) Ovaj prijelaz iz 
smrti u život nije u punom smislu u sadašnjem 
vremenu. Vjerom se s Kristom smatramo mrtvima, 
ubrajani kao udovi njegova Tijela. Taj nam se budući 
život računa. Računa se da ga imamo; a ovo je naše 
stanje jer imamo Božansko priznanje.

Budući da nema nijednog dobrog, jedini smisao u 
kojem bi se moglo „činiti dobro” bio bi postizanje 
suglasja s Bogom poslušnošću, kao prema Savezu koji 
je prevladao s Abrahamom, Izakom i Jakovom, ili pod 
još višim Savezom koji prevladava s Crkva u ovom 
Evanđeoskom dobu. Imamo ovo svjedočanstvo, da 
smo ugodni Bogu, koje ukazuje na njegovo 
zadovoljstvo oplođujući nas Duhom Svetim. Nasuprot 
tome, svijet su tuđinci, stranci. (Efež. 2:19.) Po ovom 
Duhu Svetom, ovom „pomazanju od Svetoga,” dakle, 
imamo dokaz prihvaćanja kod Oca.

Ishod će biti da oni koji imaju ovo Božje odobrenje, 
koji su prošli kušnje i ispite koje su primili – jer On ne 
prima sina kojeg ne šiba (Heb 12:6) – i nakon što su se 
pokazali vjerni do kraja, bit će podignuti od Gospodina 
na najviše mjesto – slavu, čast i besmrtnost. Ovo je 
kruna ili najviši vrh života koji se može zamisliti. 
Dakle, oni koji će sudjelovati u ovom Prvom 
Uskrsnuću će kraljevati s Kristom tisuću godina. Ovo 
je prva klasa koju spominje Apostol. Odobreni su; oni 
će izaći na „uskrsnuće života.”

Koje je značenje „uskrsnuća života”? Odgovaramo 
da će oni odmah izaći u savršeni život. Kako kaže sveti 
Pavao: „Sije se u sramoti, ustaje u slavi, sije se u 
slabosti, ustaje u sili, sije se prirodno tijelo, ustaje 
duhovno tijelo.” Tako im trenutno stižu ovi blagoslovi. 
Oni imaju svoje suđenje u sadašnjem vremenu i, stoga, 
njihovo će biti glavno uskrsnuće.

USKRSNUĆE SVIJETA

Ali svi će imati uskrsnuće. Po čemu će se uskrsnuće 
svijeta razlikovati od onog koje je dodijeljeno Crkvi? 
Svijet nije imao Božansko odobrenje; Pogani nisu 
imali Božansko odobrenje. Apostol kaže: „Kako će 
vjerovati u Onoga za koga nisu čuli?” (Rim. 10:14.) 
Nisu prikladni za nebo. Nisu sposobni biti s anđelima 
ili sa svecima, bez obzira na to kako su se našli u ovom 
stanju. Došli su u ovo stanje zbog nasljedstva, kao 
Adamova djeca. Ali nisu mogli imati istu vrstu 
uskrsnuća koju će dobiti oni koji imaju Božje 
odobrenje sada, u trenutku svoje smrti: „Budi vjeran do 
smrti i dat ću ti vijenac života.”

Tako je i s većinom onih u Kršćanskim zemljama. 
Ne može se smatrati da su prikladni za nebo ili da 
imaju Božje odobrenje u bilo kojem smislu te riječi. I 
oni to znaju. Sami to priznaju. Nitko ne bi mogao 
poreći da devetsto devedeset i devet od svakih tisuću 
živi „po tijelu.” Oni nisu sveci, ali imaju Božansko 
neodobravanje, neki su čuli više o Riječi Božjoj, a neki 
manje.

OPĆE USKRSNUĆE BITI ĆE POSTUPNO

„Oni koji su činili zlo” izaći će na uskrsnuće 
„osude” (grčki, krisis), uskrsnuće kušnje, uskrsnuće 
ispitivanja. Kako će to biti? Sveto Pismo nam pokazuje 
da će to biti postupno uskrsnuće. Tijekom tisuću 
godina Kristove vladavine ljudi će se probuditi iz sna u 
grobu. Ovo buđenje bit će pripremni rad, a ne potpuno 
uskrsnuće, koje će zahtijevati čitavih tisuću godina.

Ali Božanska namjera je da će račun za cijeli svijet 
biti riješen, tako da će, kada izađu iz groba u 
budućnosti, biti u rukama Otkupitelja, čije će 
Kraljevstvo biti diljem svijeta. Imat će priliku da se 
ponovno uzdignu do onoga što je izgubljeno. Ljudsko 
savršenstvo je izgubljeno, što uključuje ne samo 

„USKRSNUĆE PRAVEDNIH I NEPRAVEDNIH”
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savršeno fizičko zdravlje, već savršenu mentalnu moć; 
jer mentalna moć ovisi o mozgu, na nju utječe mozak, 
kao i tijelo, tako da su ljudi sada u stanju smrti, 
mentalno, moralno i fizički.

Nitko neće biti u potpunosti podignut, od 
nesavršenosti do savršenstva, do kraja tisuću godina. 
Svi koji se odazovu dobrotvornim pripremama osigurat 
će ono u čemu je otac Adam isprva uživao – savršenu 
ljudsku prirodu. Oni koji neće biti poslušni zahtjevima 
Kristova Kraljevstva bit će odsječeni u Drugoj smrti. 
Bit će uništeni kao zvijeri, imajući punu mjeru Božje 
naklonosti (2. Pet. 2:12.)

„A ostali mrtvi nisu ponovno živjeli dok se ne 
završi tisuću godina.” (Otk 20:5.) Kad je osuda stigla 
na oca Adama, izbačen je iz Edena. Sva su njegova 
djeca rođena na samrti i još uvijek su u stanju 
umiranja. Stoga će podizanje čovjeka iz grijeha i smrti 
biti njegovo dovođenje do potpunog savršenstva – 
savršenog života. Ovo će biti postupan proces. Oni će 
postati življi i življi, a manje mrtvi i manje mrtvi, kako 
tisuću godina bude napredovalo, i nitko neće dobiti 
uskrsnuće života sve dok ne bude podignut u stanje 
savršenstva – savršen život na sliku Božju, koja je bila 
izgubljen od Adama.

SPALJIVANJE SVIJETA SIMBOLIČNO

Sveto Pismo izjavljuje da „zemlja ostaje zauvijek” i 
da „Bog ju nije uzalud stvorio; stvorio ju je da bude 
naseljena.” (Vidi Prop. 1:4; Iza 45:18.) Još nije dosegla 
blagoslovljeno stanje kada će procvjetati kao ruža, iako 
je u procesu dovršetka. Na kraju tisuću godina 
Kristove vladavine, cijela će zemlja biti dovedena do 
savršenstva. U proročanstvima, gore su simbol za 
kraljevstva. U 2. Petrovoj 3:12 Apostolove riječi 
označuju da će doći do velikog požara i da će i nebesa 
biti u plamenu, ali da će ipak postojati novi poredak 
stvari koji će zauzeti mjesto starog poretka; i pod ovim 
novim poretkom stvari doći će blagoslov za sve na 
zemlji. Riječ „vatra” u ovom smislu označava uništenje 
sadašnjeg poretka stvari, kosmosa – ne gee, zemlje, 
nego društvenog sustava, društva kako je sada 
organizirano.

Nerijetko čujemo ljude kako kažu: „Pa, stvari 
postaju prilično vruće!” Da, bitka između kapitala i 
rada postaje sve žešća, što se u posljednje vrijeme 
očituje u problemima rada, posebice u Velikoj Britaniji 
i Sjedinjenim Državama. Ali vrijeme požara bit će 
takvo „vrijeme nevolje” da će u potpunosti progutati 
sadašnji poredak stvari, vrijeme nevolje, dakle, koje će 
biti epohalno, a nova Epoha bit će uvedena odmah 
nakon toga.

GORE SIMBOLIZIRAJU KRALJEVSTVA

Sjećamo se kako smo jednom jahali preko planina s 
Adventistom. Adventistički brat je rekao: „Ne mislite li 

da će to biti veličanstveno vrijeme kada će se ove 
planine spustiti na razinu?” Rekli smo: „Dragi brate, 
planine su jako lijepe, vrlo korisne.” Rekao je: „Ne 
možete uzgajati kukuruz na ovoj planini.” „Pa”, rekli 
smo mi, „idi u preriju ako želiš uzgajati kukuruz.” 
Zatim je rekao: „Što mislite da Sveto Pismo misli kada 
kaže da će se planine spustiti i kada govore o topljenju 
zemlje”? Rekli smo: „Dragi brate, tamošnje planine su 
kraljevstva. Čitamo da će Gora Doma Gospodnjeg biti 
uzvišena na vrhovima planina; to će biti glavna gora ili 
kraljevstvo.” (Iza. 2:2.)

USKRSNUĆE ĆE IZRAVNATI SVE KLASE

Psalmist nam govori da će se „gore ukloniti i 
odnijeti usred mora,” a gore su simbol kraljevstava, 
zemaljskih vlada i društva općenito, elemenata koji 
podržavaju vlade. (Psa. 46.) Sveti Petar također govori 
kao da će cijeli svijet biti spaljen ognjem. Te stvari su 
simbolične, što implicira da će ljudi koji su sada u 
poniženom stanju biti podignuti, a da će oni koji su 
visoki biti spušteni nisko. Tako će doći do procesa 
izravnavanja.

Sjećamo se izjave iz Svetog Pisma u Sefaniji: 
„Čekajte na mene, govori Gospodin.” Ovdje se Jehova 
obraća Crkvi, govoreći nam da ne smijemo biti 
nezadovoljni, da ne smijemo biti anarhisti i kavgadžije: 
Ja ću se sam pobrinuti za ovu stvar. Možete se odmoriti 
uz sadašnji poredak stvari. „Stoga čekajte mene”, 
govori GOSPOD, “do dana kad ustanem na grabež; jer je 
moja odluka da se sakupe narodi, da mogu sakupiti 
kraljevstva, da na vas izlijem jarost svoju, baš svu 
žestinu svoje srdžbe jer će ognjem moje ljubomore biti 
sva zemlja prožderana. Jer ću tada povratiti narodima 
čist jezik, da svi mogu prizivati ime GOSPODNJE i služiti 
mu jednodušno.” (Sef. 3:8,9.)

KADA ĆE „DUH I NEVJESTA REĆI: DOĐI”

Bit će to djelo tisuću godina Mesijine vladavine da 
se tako obznani čista Božja Poruka, čista Božja Riječ. 
Svi vidimo, dok gledamo unatrag, da čovječanstvu nije 
objavljena čista Božja Poruka, već kredo koji je u 
suprotnosti s vjerom, čineći zbrku još više zbunjenom. 
Gospodin će, međutim, izliti svoj Duh na svako tijelo, i 
spoznaja Gospodnja pokriti će zemlju kao što vode 
prekrivaju veliki bezdan. (Iza. 11:9; Hab. 2:14.) Kao 
što Ivan kaže, „rijeka vode života” će teći slobodno 
(Otk. 21:6; 22:1,2.)

Vidimo da prijestolje još nije uspostavljeno i da 
sada nema Nevjeste. Čekamo da dođe vrijeme kada će 
se prijestolje uspostaviti i kada će „voda života” poteći. 
U budućnosti će to biti „rijeka vode života.” To se ne 
može dogoditi do drugog dolaska našeg Gospodina; 
posljedično, to će biti nakon toga, u slavno vrijeme 
Mesijina Kraljevstva, kada će Duh i Zaručnica reći: 
„Dođi!” Tada će biti dovršen izbor Crkve Božje; i 
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svako će stvorenje doći do spoznaje Istine i imat će 
priliku dostići puno savršenstvo koje je omogućeno 
Kristovim otkupiteljskim djelom.

ODNOS CRKVE PREMA ZEMALJSKOM 
DRUŠTVU

O duhovnom stanju se govori kao o nebeskom 
stanju u smislu da se riječi nebo i nebeski u Svetom 
Pismu koriste za označavanje višeg. Dakle, nebo na 
koje će Crkva biti odnesena je ovo više stanje. Ali 
poslanje Crkve u sljedećem Dobu je u vezi s 
čovječanstvom. Trebamo dakle razumjeti da će 
Gospodin i Crkva biti prisutni, djelujući preko 
ljudskih, zemaljskih zastupnika; nadzirati, utjecati.

Imamo primjer ove nevidljive moći u Sotoni, koji 
ovdje vlada više od šest tisuća godina, preko svojih 
zastupnika. Njegov rad je varljivo djelo. On je vladao 
čovječanstvom kroz neznanje, praznovjerje itd. Ali 
Kristova vladavina bit će raspršivanje zabluda, 
praznovjerja. Svijet će spoznati Istinu da ih Istina učini 
slobodnima. Oni koji će primiti Istinu dobit će slobodu 
i na kraju će postići slobodu koja pripada sinovima 
Božjim. Ljudi će biti prilično vidljivi potpunom Kristu, 
ali oni će biti nevidljivi ljudima. Za njih je Gospodin 
rekao da će dvanaest apostola sjediti na dvanaest 
prijestolja, suditi dvanaest Izraelskih plemena – da će 
Apostoli biti suradnici s Njim u suđenju i vladanju 
svijetom.

Zatim postoji još jedan razred: „Vidjet ćete 
Abrahama i Izaka i Jakova i sve Proroke u Kraljevstvu 
Božjem”; ali naš Gospodin ne govori ni riječi o tome da 
se vidi Njega ili Njegove Apostole. On i Njegovi 
apostoli bit će u nevidljivoj fazi Kraljevstva. Tako je 
zapisano: „Umjesto očeva tvojih bit će tvoji sinovi, 

koje ćeš učiniti knezovima po svoj zemlji.” (Psa. 
45:16.) Patrijarsi će se smatrati sinovima. Otac je 
životodavac. Iako bi se u jednom smislu riječi Abraham 
i Izak, itd., mogli smatrati očevima, ipak će na temelju 
Kristova otkupiteljskog djela On njima dati život i oni 
će biti Njegova djeca; jer tko daje život otac je i tko 
život prima dijete je. Oni će biti kneževi na cijeloj 
zemlji, ne na nebeskoj razini, nego na zemaljskoj, pošto 
su zadobili „bolje uskrsnuće” jer su bili vjerni. Svaki od 
njih bit će uzorak savršenog ljudskog roda; i svaki od 
njih bit će knez ili vladar. Njihova će mudrost biti 
mudrost koju će nadzirati Crkva u slavi.

CILJ POJEDINAČNOG SUĐENJA 
ČOVJEČANSTVA

Čovječanstvo će morati biti suđeno kako bi se 
vidjelo hoće li ili neće prihvatiti Božji plan sa znanjem 
koje će primiti. Ako prihvate, bit će ocijenjeni 
vrijednima vječnog života. Ako ne uspiju doći u sklad, 
bit će ocijenjeni vrijednima vječne smrti. Ali ovu će 
presudu donijeti Krist i Njegova Zaručnica.

Dakle, vidimo da svijet dolazi na velikog suđenje ili 
kušnju kako bi im se dala prilika da odluče hoće li ili 
neće doći u sklad s uređenjem Kristova Kraljevstva. U 
djelu suđenja, Crkva će biti povezana s Kristom. 
Čitamo da je Bog „odredio dan u koji će suditi svijetu 
u pravednosti po onome Čovjeku kojega je 
odredio” (Djela 17:31), Kristu, Glavi i Crkvi, 
Njegovom Tijelu. Opet: „Zar ne znate da će sveci suditi 
svijetu?” (I. Kor. 6:2.) Stoga se naš vlastiti sud ili 
suđenje odvija unaprijed, kako bismo bili spremni 
suditi ili suditi svijetu; i iskustvima kroz koja smo 
prošli, možemo im biti od pomoći jer će biti na suđenju 
i pod našom kontrolom.

Često se postavlja pitanje: „Postoji li neka posebna 
kazna za lopove, ubojice i druge zločince, ili će oni, 
ako se pokaju, biti primljeni u Kraljevstvo zajedno s 
onima koji su cijeli život pokušavali činiti ispravno?”

Ovo pitanje se može promatrati s dva stajališta. 
Sam Bog je veliki Odreditelj ispravnog i pogrešnog. 
Sve što je ispravno Bog odobrava; sve što je 
pogrešno Bog ne odobrava. Ono što Bog odobrava su 
one stvari koje su dobre, korisne i povoljne za sve. 
Ono što Bog ne odobrava su stvari koje su pogrešne, 
nepravedne, štetne za svakoga. Stoga je Bog neke 
stvari osudio kao grijeh, jer želi da nas oslobodi od 
onih stvari koje su nepravedne ili štetne za nas ili 
druge. Tko, dakle, počini grijeh, krši, prije svega, 
Božju zapovijed i utoliko mu je određena kazna za to 
pogrešno činjenje.

Govorimo o određenim osobama kao da „siju svoju 
divlju zob.” Što ovaj izraz označava? To znači da sada 

imaju navike koje su štetne, ne samo za njihovo 
zdravlje i sreću, već vjerojatno i za zdravlje drugih. 
Kao rezultat prakticiranja grijeha, oni će zasigurno 
dovesti na sebe propadanje i uma i tijela. Tako grijeh 
donosi vlastitu nagradu na prirodan način. Tko griješi, 
patiti će, opći je Zakon. Ali osim tog Zakona, postoji 
Bog, koji je dao određene zapovijedi i određene kazne 
koje idu uz te zapovijedi.

TKO SU LOPOVI I UBOJICE?

Božji standard pravednosti mnogo je viši od 
standarda današnjeg čovjeka. Naš je Gospodin dao vrlo 
dobra značenja riječima „lopov,” „preljubnik” i 
„ubojica.” Učio je da je u opasnosti svatko tko je bez 
razloga ljut na brata; da je preljub počinio onaj koji 
gleda na tuđu ženu s nečistom željom. (Mt 5:22,28.) To 
su vrlo fine razlike. Štoviše, svi moramo priznati, kao 
što je Shakespeare rekao:

„STUPNJEVI GRIJEHA I NJIHOVA KAZNA”
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„Tko mi krade torbicu, krade smeće;
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Ali onaj koji mi krade moje dobro ime
  Uzima mi ono što njega ne obogaćuje,
  I zaista me čini siromašnim.”

Mnogi su ljudi bili krivi za krađu dobrog imena 
drugih; mnogi su bili krivi za ubojstvo u smislu da 
mrze druge. Kada je u pitanju odluka o tome tko su 
najkrivlji ubojice i lopovi, mi nismo kompetentni suditi, 
jer nismo u stanju poznavati kvalitete uma i slabosti s 
kojima je svaka osoba rođena. Samo Bog može odrediti 
stupanj nepravde u bilo kojem od ovih slučajeva. 
Postoje ljudi koji su, mogli bismo reći, prirodno dobri; 
čini se da su drugi rođeni s manje strpljenja. Neki koji 
se, naravno, ne bi naljutili na svog brata, niti na bilo 
koga, čim bi netko drugi to učinio, možda nikada neće 
biti u opasnosti da počine ubojstvo, bilo doslovno ili 
figurativno; jer se rađaju s kvalitetom strpljivosti.

Kako ovi možda ne manifestiraju nikakvu posebnu 
strpljivost više od one s kojom su rođeni, tako i drugi 
mogu manifestirati posebne kvalitete zbog stanja u 
kojem su rođeni.

Svijet je naučio da je potrebno obuzdati one koji 
nanose štetu drugima. Prosudba stanovnika države 
New York je, prema zakonu, da nijedan ubojica ne 
smije biti na slobodi. On će biti zatvoren; jer ubojica 
nije sigurna osoba za dopuštenje u društvu. Stoga ga 
strpaju u zatvor ili ga pogube. Ovo je opći sud, izvan 
Božjeg suda. Najbolja stvar za njega i svijet općenito je 
da se spusti u had, šeol – veliko stanje smrti, gdje ne 
može ubiti nikoga drugog. Sveto Pismo se slaže sa 
zakonima države New York, da ako čovjek počini 
gnusne zločine treba biti kažnjen.

BOG OBUČAVA SUCE SADA

Ali što se tiče preuzimanja pozicije suca, mi to 
nismo u stanju. Sam Bog, u današnje vrijeme, zna 
koliko su dostojniji kazne neki koji su u zatvoru nego 
što bi neki koji su izvan zatvora bili za nešto drugo. 
Djelo zatvorenika moglo bi izvana biti veći zločin; ono 
od onih koji nisu zatvoreni mogli bi biti jednako veliki 
zločin s Božanskog stajališta; jer bi mogli griješiti 
protiv veće svjetlosti i sposobnosti. Nitko osim Boga 
ne može reći. Stoga, „ništa ne sudite prije vremena.” (I 
Kor. 4:5)

Kada je „vrijeme”? Ljudima je uvijek drago dobiti 
priliku suditi drugima. Netko može pitati: „Kada ćemo 
imati priliku suditi? Htjeli bismo je imati sada.” Mi 
odgovaramo: „Tvoj je pogrešan duh. Riješite ga se ili 
uopće nikada nećete biti sudac. Bog odabire drugu 
klasu za suce – svetačku klasu koja će biti potpuno 
zadovoljna da ništa ne sudi prije vremena, nego da 
prepusti sve Njemu.” On kaže: „Ovo je kakvu želim. 
Odabrat ću ih.” Apostol kaže: „Zar ne znate da će sveti 
suditi svijetu?” (1. Kor. 6:2).

Sudit ćemo svijetu, ne sada, u sadašnjim uvjetima, 
nego nakon što budemo promijenjeni u Prvom 
uskrsnuću, promijenjeni u trenutku. Apostol objašnjava 
što će ta promjena značiti za nas—„Posijani u slabosti, 
uskrsnuti u moći; posijani u sramoti, uskrsnuti u slavi; 
posijano životinjsko tijelo, uskrsnuto duhovno 
tijelo.” (I. Kor. 15:4244.) Kada dostignemo stanje 
tjelesne sličnosti, kao i karakterne sličnosti s našim 
Gospodinom, bit ćemo Njegovi suradnici, Njegova 
žena, Kraljevsko svećenstvo. Tada će nam biti dovoljno 
vremena da sudimo svijetu. Sve lekcije koje sada 
dobijemo samo će nas razviti za to vrijeme. Sva 
iskustva koja imamo sa samim sobom – ti sudiš sebi i 
meni samom – to ćemo bolje biti pripremljeni za 
priliku koju će nam Bog uskoro dati.

SUDAC MORA IMATI SAVRŠENO 
SAMOSVLADAVANJE

Tko nije naučio vladati svojim duhom, nije u stanju 
vladati drugima. Tko nije naučio suditi o vlastitim 
motivima srca i nije ih obuzdao najbolje što je mogao, 
nije spreman suditi drugome. Oni koji su sada odabrani 
od Gospodina po prirodi nisu slobodni od 
nesavršenosti, nego imaju mnoge iste slabosti kao i 
drugi.

Ipak, oni nastoje sami sebi suditi, preobraziti se 
obnovom svog uma, dobiti samokontrolu, ili kako 
Biblija kaže, „pobijediti.” Svi oni koji će biti s 
Gospodinom u kraljevskoj slavi i moći i djelu 
Milenijskog doba bit će „više od pobjednika kroz 
Onoga koji nas je ljubio” i kupio nas svojom vlastitom 
„dragocjenom krvlju.” (Rim. 8:37; I Pet. 1:18,19)

Različite kvalitete ubojstva, požude, pohlepe, itd., 
manjeviše se vide u neuravnoteženim mentalnim i 
moralnim uvjetima koji su rezultat pada. Vidimo kako 
to funkcionira u cijelom svijetu. Neki su toliko 
mentalno neuravnoteženi da su smješteni u 
umobolnice. Neki su toliko moralno neuravnoteženi da 
im nije dopušteno biti na slobodi, ali ih se nužno mora 
strpati u zatvor. Drugi mogu biti u svijetu i imati svoju 
slobodu, ali nisu zdravi. „Nema pravednika, niti 
jednog” (Rim. 3:10), Biblijska je izjava.

Budući da smo naučili cijeniti Biblijsko učenje, da 
vidimo da je prije šest tisuća godina na našu rasu došao 
veliki pad i da su svi rođeni u grijehu i „oblikovani u 
bezakonju i grijehu, začele su nas majke naše” (Ps 51 
:5), daje nam veliko suosjećanje za mnoge jadne ljude; 
i kako imamo više snage karaktera, mentalno i 
moralno, od nekih od njih, zahvaljujemo Bogu i 
kažemo: „Tko te je učinio drugačijim?”

Mi smo, možda, bili rođeni drugačije od mnogih; a 
ono što nismo dobili nasljedstvom, dobili smo po 
milosti; pa naša snaga karaktera nije od nas samih. U 
svemu smo Božjom milošću bolji od drugih; i nije na 
nama da se slavimo, nego da zahvalimo. Dakle, imamo 
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suosjećanje prema ubojicama, lopovima i skitnicama 
općenito; i vjerujemo da Gospodin ima.

To ne znači da imamo onu vrstu suosjećanja koje bi 
reklo: „Otvorite širom zatvorska vrata i pustite svakoga 
van!” Ne ne! Neki koji su primili Istinu dok su bili u 
zatvoru tražili su od nas da se zauzmemo za njih, da bi 
mogli biti pušteni; a mi smo odgovorili da nismo 
sigurni, ali da im je bolje tamo gdje jesu; jer u zatvoru 
je manje iskušenja nego u svijetu. Sloboda je dobra 
stvar; ali donosi i odgovornost i dodatna iskušenja.

GRIJEH I SMRT SU NASLJEDNI

Dok uzimamo u obzir slabost i grešnost 
čovječanstva, prirodno se postavlja pitanje: „Zašto je 
to tako?” Sveto Pismo, a ne teorija evolucije, daje nam 
zadovoljavajući odgovor na to pitanje.

Kada je Bog smjestio naše praroditelje u Edenski 
vrt, iznio im je ovaj prijedlog: „Ako budete činili 
dobro, kako ja zapovijedam, možete nastaviti živjeti; 
ali ako učinite krivo, suprotno Mojoj zapovijedi, 
umrijet ćete.” Naši praroditelji zanemarili su Božju 
zapovijed i bili su neposlušni. Bog ih je odmah osudio 
na smrt. Smrt je bila kazna za neposlušnost. Drugim 
riječima, Bog je rekao: „Ako si grešnik, neću ti 
dopustiti da živiš. Oni kojima želim dati vječni život su 
oni koji će se rado pokoravati Mom zakonu.” Jer, kao 
što je Isus rekao, pravi štovatelji će se „klanjati Ocu u 
duhu i istini; jer Otac traži takve da mu se 
klanjaju.” (Ivan 4:23)

Ali osim što mu je izrečena smrtna kazna – bez 
obzira da li će ta smrt nastupiti prije ili kasnije – otac 
Adam je osim te kazne dobio i drugu kaznu. Izbačen iz 
Edenskog vrta, doveden je u dodir s trnjem i čičkom; 
radio je od znoja lica; imao je tuge i nevolje koje 
dolaze s tijelom koje se raspada. Sve su te stvari bile 
posljedica grijeha.

Ali što se Boga tiče, kazna za grijeh bila je samo 
smrtna kazna. Zapravo, Bog je rekao: „Nisi prikladan 
za život; nisi prikladan za vječni život; nećeš imati 
vječni život.” Ali kroz žrtvu svoje ljudske prirode, Isus 
je, milošću Božjom, okusio smrt za cijeli svijet 
čovječanstva – Adama i svu njegovu djecu, koji će na 
kraju biti otkupljeni od Božje presude. Oni će biti 
otkupljeni od smrti kako bi ih Isus, tijekom svoje 
mesijanske vladavine od tisuću godina, mogao podići 
iz grijeha i propadanja.

PRIJESTUPNIK SI OTEŽAVA SAM SVOJ PUT

No, pomislite li ikada u kojoj mjeri se čovjek 
degradira? Utoliko će biti više degradiran nego što je 
potrebno; i kad god dođe vrijeme za njegovo 
uzdizanje, što je niže, to će biti više poteškoća u 
ponovnom podizanju. Budući da je Božja priprema za 
podizanje čovječanstva iz stanja smrti takva da mora 
pomoći sam sebi, svaki čovjek mora raditi kako bi 

ustao iz svoje degradacije i mora mu se pomagati u 
njegovom radu. Ali vlastitim naporima mora se izvući 
iz poteškoća. Nijedan čovjek neće izaći govoreći: 
„Radije bih bio izvan ovoga i imao život.” Put natrag 
do savršenstva bit će uzbrdo. To neće biti uski put 
sadašnjeg vremena – tama sa svih strana, tijesna vrata, 
itd. – već povišena cesta, put prema gore, nešto 
povoljno za osobu koja ide gore. Ne može se smotati, 
ali morat će uložiti malo truda da ustane. Neće se od 
njega zahtijevati da uloži toliko truda za mjesec, 
godinu ili deset godina, koliko mi moramo uložiti, ali 
će imati dobar dio tisuću godina Kristove vladavine u 
kojoj će postupno uskrsnuti iz svoje nesavršenosti.

Od nas se, naprotiv, traži da se okrenemo od grijeha 
ka pravednosti i da se potpuno žrtvujemo Gospodinu. 
Tada moramo hodati Uskim putem koliko god 
možemo. U tome imamo Učitelja koji će nam pomoći; 
ali naše je kratko, oštro razdoblje vatrene kušnje; a ako 
je naša kušnja teška, imamo sigurnost da postoji velika 
nagrada za one koji izađu kao pobjednici u ovoj borbi 
protiv sebe i grijeha.

Jednom riječju, dakle, kada ljudi umiru, to je kraj 
stvari, u jednom smislu riječi, a ne kraj u drugom 
smislu riječi. Kad je čovjek mrtav, on je ušao pod punu 
osudu Zakona, jer je Zakon rekao: „Umrijet ćeš.”

NADA SVIJETA JE USKRSNUĆE

Hrpa smeća predstavlja stanje čovječanstva, kao što 
se može predstaviti. Neki će ljudi otići na hrpu smeća i 
tamo pronaći veliku vrijednost; mogu nešto učiniti s 
ovim, onim i onim drugim. Naš Gospodin je najveći 
Obnovitelj ikada poznat. Kada se Njegovo Kraljevstvo 
uspostavi, On će preuzeti svijet čovječanstva, otprilike 
20 000 000 000 čovječanstva – Adama i njegovu djecu, 
sve u svom slomljenom, palom stanju; a onda će 
započeti veliki posao osvježavanja i obnavljanja. 
Piljenje, čekičanje i turpijanje, ako hoćete, nastavit će 
se tijekom čitavih tisuću godina tisućugodišnje 
vladavine.

Dakle, vidite, stanje u koje se čovjek sada dovodi 
ima jako puno veze s njegovom budućnošću. Mnogi 
će biti toliko degradirani da će im, kada izađu iz 
groba, biti vrlo teško. Neki od njih se spominju u 
Svetom Pismu. Rečeno nam je da će neki izići na 
sramotu i trajni prezir. Mnogo je ljudi koji će se 
osramotiti. Nakon što su umrli, utvrđeno je da su 
mnogi bili neplatiše; utvrđeno je da su mnogi ljudi 
počinili vrlo velika kaznena djela; ali možda to nitko 
nije znao dok su bili živi. Te su stvari izašle nakon 
njihove smrti, a neke stvari možda još nisu izašle; ali 
možemo biti vrlo sigurni da kada dođe Gospodinovo 
vrijeme za opće otvaranje, nema ništa skriveno što 
neće biti otkriveno. Stoga, neka vaša evidencija bude 
što jasnija. Što god postoji, sigurno će se očitovati, 
Gospodinova je izjava stvari.
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Kada će se saznati sva svjetska povijest, za neke za 
koje smo smatrali da su vrlo pošteni, pravedni ljudi, 
možda ćemo otkriti da su bili upravo obrnuti; a za 
druge za koje se moglo misliti da su nepošteni moglo 
bi se ustanoviti da su bili vrlo pošteni. Sud svijeta nije 
uvijek ispravan. Ovo je jedan od razloga zašto 
Gospodin upozorava svoj narod da ne sudi u ovom 
trenutku. Sada nismo nadležni. Gospodin će suditi u 
budućnosti. Kada to vrijeme dođe i cijeli svijet 
čovječanstva bude izveden na suđenje pred „Velikim 
bijelim prijestoljem,” knjige će biti otvorene. Tada će 
neki imati sram, a neki veliki prezir, koji će trajati 
onoliko koliko su vrijedni prijezira. Dokle će oni biti 
za prezir? Samo dok ostaju u krivom stanju duha. Ali 
ako budu poslušali odredbe i propise Mesijanskog 
Kraljevstva, svakodnevno će se dizati iz svoje 
degradacije i podlosti, vraćajući se sve više i više 
savršenoj sličnosti Boga u tijelu, kao što je 
predstavljeno u Adamu.

Kako se čovječanstvo diže iz svog palog stanja, 
tako će i ovaj prezir nestati. Tada će ljudi možda reći: 
„Pa, znate da je bio vrlo zao čovjek u svoje vrijeme. 
Pretrpio je prezir kada se prvi put shvatilo kakav je 
degradiran lik.” Ili: „Bila je zla žena, ali sad vidite 
kakva ju je promjena zadesila! Vidite kako se dobro 
snašla! Pogledajte kakav trud ulaže! Pogledajte kakav 
karakter razvija!” I svi će se radovati vidjeti promjenu.

Do kraja Milenijskog doba, onaj tko je na početku 
bio u stidu i preziru bit će uzdignut iznad njega, ako je 
krenuo pravim putem. Vidimo načelo prikazano u 
Svetom Pismu. Savao iz Tarza bio je u stidu i preziru 
jer je bio ubojica i bogohulnik. Ali mi ga ne preziremo. 
Ne preziremo ni svetog Petra jer je zanijekao 
Gospodina. Tada će se za svijet reći baš kao što 
kažemo za apostole kad vidimo kakvi su oni divni 
karakteri poslije bili. Kada svijet bude doveden do 
spoznaje Boga i Njegove pravednosti pod povoljnim 
uvjetima Kraljevstva, obnova će iz njih ukloniti sve 
nesavršenosti i dati im sve dobre osobine koje je Bog 
izvorno dao savršenom čovjeku, kada je Bog rekao da 
je bio „vrlo dobar.”

TKO MOŽE UĆI U KRALJEVSTVO

Ali ne kaže li Sveto Pismo da nijedan ubojica neće 
ući u Kraljevstvo Božje? Da. Sveto Pismo kaže da 

ubojice neće biti u Kraljevstvu, da će biti vani – u 
njemu neće imati udjela – „bez ubojica” itd. (Otk 
22:14,15.) Ova izjava ne znači da čovjek koji je nekoć 
bio ubojica možda se neće reformirati i postati svetac i 
nasljednik Kraljevstva. Već smo spomenuli jednog 
ubojicu spomenutog u Svetom Pismu, krivca za 
ubojstvo svetog Stjepana, Savla iz Tarza, koji je kasnije 
postao jedan od najistaknutijih apostola. Bio je ubojica, 
odgovornost za Stjepanovu smrt ležala je pred 
njegovim nogama. Bio je član Sanhedrina i odobravao 
je kamenovanje Stjepana, bez kojeg odobrenja potonji 
ne bi mogao biti kamenovan.

Dakle, kada čitamo da nijedan pijanac ili ubojica ili 
razbojnik neće ući u Kraljevstvo, Novi Jeruzalem, kako 
ćemo to razumjeti? Na ovaj način: kada tijekom 
Tisućugodišnjeg Kraljevstva cijelo čovječanstvo bude 
imalo priliku doći u sklad s Bogom, oni koji održavaju 
sklad ili ljubav prema nepravednosti bilo koje vrste 
neće imati božansko odobrenje. Neće im biti dopušteno 
ući kroz vrata Grada, koja simbolično predstavljaju 
Kraljevstvo i Božansku naklonost. Izvorno je 
Jeruzalem predstavljao Crkvu. „Pokazat ću ti Nevjestu, 
Janjetovu ženu”; i „zid Grada imao je dvanaest temelja 
[kamenova temeljaca], a u njima imena dvanaest 
Jaganjčevih apostola.” (Otk 21:914.) Ali u taj Grad bi 
se unijelo samo dobro.

Tako će sav svijet čovječanstva koji će doći u 
sklad s Bogom doći u taj Grad, u Novi Jeruzalem i 
Kraljevstvo Božje, a izvan tog Grada naći će se svi 
nečisti karakteri. Imamo ih na slici u ovoj izjavi, da 
će lažljivci i ubojice, itd., imati svoj dio u „jezeru 
koje gori vatrom i sumporom”. Ovo „jezero vatre i 
sumpora” simbolično je koliko i Grad. Kako Grad 
nije doslovni grad od zlata, tako ni jezero nije 
doslovno jezero vatre i sumpora. Taj je Grad 
prikazivao Jeruzalem, a „vatru” Gehena. Kao što je 
smeće doslovnog grada Jeruzalema stavljeno u 
dolinu Hinom radi uništenja i čišćenja grada, tako će 
i svo smeće Milenijskog kraljevstva biti uništeno i 
čuvano izvan Zlatnog Jeruzalema. To će biti 
veličanstveno Kraljevstvo, oslobođeno svega što bi 
bilo pogrešno, mana ili grijeh; i svi koji vole 
nepravednost, u bilo kojem smislu te riječi, bit će 
uništeni u „jezeru ognjenom,” što je, kaže nam Ivan, 
Druga smrt (Otk. 21:8.)

„VI STE SVJETLO SVIJETA”
„Neka vaša svjetlost tako svijetli pred ljudima, da bi vidjeli vaša dobra djela, i neka proslavljaju Oca vašega koji je 

u nebu.” – Mat. 5:16
PRIMJEĆUJEMO da Gospodinova izjava u ovom 
tekstu povlači posebno oštru crtu razgraničenja između 
Crkve i svijeta. On nije njihov Otac, nego naš Otac; 
nije njihovo svjetlo, nego naše svjetlo. Gospodin se 
posebno obraćao apostolima i svim „pobjednicima” 
tog vremena. Ali on nam daje na drugom mjestu da 

shvatimo da se mi koji vjerujemo svjedočanstvu 
apostola ubrajamo u istu klasu, tako da su ove riječi 
primjenjive i na nas danas. Ova izjava implicira da 
klasa koju Gospodin priznaje kao svoje učenike ima 
neko posebno svjetlo koje ih označava kao svjetlonoše. 
Ovo svjetlo koje je došlo do nas je prosvjetljenje na 
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koje na drugim mjestima ukazuje apostol Pavao. Ovo 
prosvjetljenje koje smo primili je svjetlo Duha 
Svetoga.

Čovjek ne prima ovo svjetlo kada kaže: „Neću više 
lagati, neću više varati, neću više huliti.” Kad bi netko 
bio u stanju otuđenja od Boga, bilo bi vrlo ispravno da 
se okrene od ovih grijeha. Ali okretanje od grijeha ne 
bi čovjeka učinilo Božjim djetetom. Znamo da se u 
svijetu općenito čini velika greška ako se ovako 
razmišlja. Postoji samo jedan način da se uđe u ovaj 
odnos sinova, a to je način koji Sveto Pismo iznosi – 
vjera u našeg Gospodina Isusa Krista, puno povjerenje 
u božanski ustroj kojem je On središte, vjera koja 
djeluje, vjera koja bi nas dovela do točke potpune 
posvećenosti – krštenja u Njegovu volju. To su uska 
vrata i tijesan put.

SVJETLO JE SVETI DUH

Nitko nije u Gospodinovoj obitelji u ovom trenutku 
osim ako ta osoba nije ušla kroz uska vrata na tijesan 
put. Takve počinje obilježavati Duh Sveti, koji 
obasjava njihova srca i umove, dajući im jasnije svjetlo 
na stvari u skladu s pravednošću. Ovo prosvjetljenje, 
ovo svjetlo koje je u nama, Gospodin kaže da trebamo 
biti oprezni da ga ne izgubimo. Kad bi se to svjetlo 
ugasilo, bili bismo u većoj tami nego što smo bili prije.

Na drugom mjestu je zapisano: „Duha ne gasi.” (I 
Sol 5:19). Moglo bi se potpuno ugasiti. Stoga to 
trebamo čuvati kao dokaz da smo djeca Božja. I ako je 
ovo svjetlo u nama, ne trebamo ga čuvati u tajnosti, ne 
stavljati pod mjernu košaru. Ne bismo trebali reći: „Ne 
poznajemo tog Čovjeka” — ne poznajemo Isusa. Jer 
ako ga se netko stidi, od takvog će povući svjetlost. 
Onaj tko se stidi Njega i Njegove stvari stidi se svega 
što je ispravno. Takvi nemaju pravo biti u Crkvi; jer 
Crkva treba biti Tijelo Kristovo i sunasljednici u 
Kraljevstvu slave i u djelu suđenja i uzdizanja 
čovječanstva.

Dakle, ne smijemo se stidjeti i skrivati svoje svjetlo 
od mase ljudi. Imamo novo prosvjetljenje. Svoje 
svjetlo trebamo upaliti i staviti na svijećnjak da ga vide 
svi u kući – naša vlastita obitelj, naše vlastito 
domaćinstvo, naši bližnji – da ga mogu vidjeti kako 
gori; da svi znaju da imamo svjetlo na karakter i plan 
Božji; da vidimo razliku između grijeha i pravednosti, 
pravde i nepravde.

NAŠI ŽIVOTI TREBAJU BITI U SKLADU SA 
NAŠIM ISPOVIJEDANJEM

Tko god drži svjetlo, mora nužno priznati svjetlo 
koje drži. Za neke je naš Gospodin rekao da priznaju 
ustima, ali poriču u životu. Trebamo pustiti da naše 
svjetlo tako zasja da donese čast Očevu imenu. To 
znači da cijeli naš život treba da bude u skladu sa 
ispovijedanjem koje radimo, kako bi drugi vidjeli i 

rekli: „Pa taj čovjek vjeruje u ono što propovijeda. 
Dobro je da takva osoba živi u našem susjedstvu.” 
Možda nas ne preferiraju uvijek kao drugove, jer kamo 
god djeca svjetla idu, to ima prekoravajući utjecaj.

Ne čudimo se, dakle, ako naši susjedi kada imaju 
domjenak i zabavu kažu: „Izostavit ćemo njihova 
imena, jer ćemo imati malo vina i dobre zabave, a ne 
želimo ih.” Ne trebamo očekivati da nas svijet voli. Ne 
smijemo se čuditi ako ide u drugu krajnost. Ipak, neće 
nas cijeli svijet mrziti. Neki će kritizirati i naći 
zamjerke; drugi će primijetiti dosljednost i reći: „Čini 
mi se kao da je ovo originalno.”

Mi smo žive poslanice, „poznate i čitane od svih 
ljudi.” (2 Kor 3:2.) Svjetlo je uočljivo jer je tama opća. 
Ne smijemo smatrati da je ovaj tekst u suprotnosti s 
onim u kojem se kaže da ne smijemo dati svojoj lijevoj 
ruci da zna što radi desna, niti da činimo naša dobra 
djela da ih ljudi vide. Postoji razlika između činiti 
svoja dobra djela kako bismo bili viđeni našim 
bližnjima i činiti ih da bi nas naš Otac vidio. Osobu 
koja čini svoja dobra djela da je ljudi vide ljudi će 
općenito primijetiti, koji će reći: „Pa ja ne vjerujem da 
misli pola kako kaže. On je licemjer.”

Ali osoba koja živi da slavi Oca neće učiniti dobro 
da za sebe dobije pljesak. Što god činio u dobrotvorne 
svrhe, u obilasku bolesnika, itd., radije će to činiti na 
skroman način, praveći što je moguće manje šoua o 
svojim dobrim djelima. Posljedično, rezultat će biti 
koristan za njega i za osobu kojoj služi, jer on to čini 
na slavu Božju.

KAKO SVIJET MOŽE SLAVITI BOGA

Potonji dio teksta kaže: „i proslava Oca vašega koji 
je na nebesima.” Učitelj nije očekivao da će ono malo 
svjetla koje će učenici pustiti da zasja imati uvjerljiv 
učinak na svijet i da će svi pasti i pokloniti se pred 
Ocem. Čak i kad bi cijeli svijet znao za uski put, samo 
bi rijetki bili spremni krenuti njime hodati. Stoga 
Gospodin skriva ove stvari od svijeta, a otkriva te tajne 
stvari u odnosu na veliki „Uzvišeni poziv” krotkima, 
poniznima, onima kojima bi znanje bilo od najveće 
koristi.

Kako dakle svijet slavi Oca koji je na nebesima? 
Kako bi ljudi slavili našeg Oca? Odgovaramo da 
postoji razlika između opakih, svjetovnih ljudi i 
dobronamjernih svjetovnjaka. Skloni smo vjerovati da 
većina čovječanstva, koja je otuđena od Boga i koja 
nema sluha čuti poruku „uskog puta,” ipak cijeni 
pravednost. I kada bi bez prevelike cijene mogli biti 
ispravni, pravedni, velikodušni i sve što bi bilo 
plemenito, kao što je predstavljeno u savršenom 
čovječanstvu, željeli bi to biti. Mnogi ljudi u svijetu 
cijene plemenitost kod drugih. Željeli bi to i sami 
imati. Poteškoća je u tome što je cijena pravednosti 
veća nego što su oni spremni platiti.
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Ovaj razred kaže: „Mi odobravamo ispravan put, ali 
u ovom trenutku on je pretežak. Hodati njime značilo 
bi uništiti sve naše nade i izglede. Morali bismo 
razmisliti možemo li napraviti takve transakcije koje bi 
donijele blagostanje. Te stvari su sada preteške. Da 
postoji jednaka nagrada za činiti ispravno kao i za 
nepravdu, radije bismo to. Častimo Boga. poštujemo 
načela pravednosti. Vidimo primjere nekih načela 
pravednosti u tim osobitim ljudima. Oni su od Boga. 
Mi cijenimo te stvari. Zaista, to je idealan život. Oni 
slave Boga. Očito je Bog pravedan Bog i nadamo se da 
nam neće učiniti previše zla. Ali ne možemo pusti 
stvari ovoga svijeta. Možda bismo mogli postati sveci 
prije nego što umremo. Tko zna?” Pa imaju ideju da 
neće biti ni previše svetački, ni previše loši!

SVJETLO SV. PAVLA SJALO JE PRED 
VLADARIMA

Utjecaj svjetla kristijanizira, civilizira, podiže i 
proizvodi poštovanje prema pravu, uvažavanje 
ispravnog i pogrešnog, poštovanje prema Bogu. Ali ne 
smijemo misliti da je gradnja katedrala i sl. imala 
prosvjetiteljski utjecaj u svijetu, niti da članovi tih 
institucija imaju svjetlo. Oni sami priznaju da nisu 
sveci. Samo mali broj u svijetu je bio sveti.

Ali ova manjina je imala utjecaj svih ovih tisuću 
osamsto godina – i ima utjecaj danas. Pogledaj Isusa i 
apostole! Pogledajte kako je svjetlo iz njihovih života i 
ponašanja imalo prosvjetljujući utjecaj na svijet u 
vođenju ljudi da poštuju našeg Oca! Svako od 
Kristovog Tijela tijekom cijelog Evanđeoskog doba 
imao je svjetlo, imao je utjecaj u određenoj mjeri i 
imao je neke veze s raspršivanjem tame i usađivanjem 
poštovanja prema Nebeskom Ocu.

Ilustraciju toga vidimo u apostolu Pavlu, koji je 
patio radi pravednosti. Bio je pred Rimskim 
namjesnikom; i dok je sveti Pavao raspravljao o 
pravednosti, umjerenosti i nadolazećem sudu ili 
odmazdi, Felix je drhtao. Razumio je; bio je uvjeren. 
Rekao je: „Evo čovjeka koji živi u skladu s ovim 
načelima pravednosti. Život ovog čovjeka Pavla 
pokazuje što je ispravno, a da je moj život pogrešan. I 
ako Gospodin želi nagraditi ispravno i kazniti krivo – 
čineći, ovaj će Pavao dobiti dobre stvari od Boga. Ali 
što ću ja dobiti?” Pa je zadrhtao.

U čovječanstvu postoji prirodni strah jer znaju da 
zaslužuju kaznu. Sveto Pismo nam govori da će biti 
pravedna nagrada. Riječi svetog Pavla bile su veliki 
blagoslov za Felixa, jer je to svjetlo koje je sjalo iz 
Pavlova života i riječi dovelo Felixa da uvidi svoje 
krivo stanje. Možda je pomislio: „Bit će sasvim 
ispravno da mi Bog da neku kaznu za moje grijehe.”

Opet, dok je apostol izlagao pred Agripom i 
Festom, Agripa je rekao: „Skoro me uvjeravaš da 
budem Kršćanin.” Sveti Pavao je rekao: „Želio bih 
Bogu da ne samo ti, nego i svi koji me danas čuju, 
budu gotovo i potpuno takvi kao ja, osim ovih 
okova.” (Djela 26:28,29.) Međutim, to što mu je ta 
misao prolazila pred umom, to nije učinilo Agripu 
svecem. Ali čuo je stvari koje su ga navele da shvati 
svoje vlastito palo stanje. Vidio je da sveti Pavao pati 
zbog ispravnog i da pati zbog nepravde. Vidio je da je 
Bog Bog pravde.

EVANĐEOSKO DOBA VRIJEME POHOĐENJA 
CRKVE – MILENIJ SVIJETA

Drugi Biblijski redak donekle na istoj liniji glasi: 
„Vaše ponašanje među poganima da... oni mogu slaviti 
Boga na dan pohođenja.” (1. Pet. 2:12.) Ovo nam 
pokazuje razliku između dana njihova pohođenja i 
dana našeg pohođenja. Ovo Evanđeosko doba, sadašnji 
život, postao je dan našeg pohođenja, kada je u Božjoj 
naklonosti to vrijeme oproštenja naših grijeha i našeg 
dovođenja u odnos s Ocem.

Nitko sada ne može imati te blagoslove osim što 
može pokazivati vjeru; inače sada nema svoj dan 
pohođenja. „Mi koji vjerujemo” i „ulazimo u počinak” 
imamo svoj „dan pohođenja.” Bog je sada došao k 
nama i usvojio nas u svoju obitelj. I Njegov plan je da, 
ako je tako da smo voljni trpjeti sa svojim 
Gospodinom, također ćemo kraljevati s Njim u slavi. 
Ovo je naš počasni dan pohođenja.

Hoće li ostatak čovječanstva imati dan pohođenja i 
počasti? Zasigurno je tako; imat će priliku iskoristiti 
otkupiteljsko djelo našeg Spasitelja. Ako njihove uši 
sada nisu otvorene da čuju i njihove oči da vide, doći 
će dan kada će to biti tako; ako ne sada, u 
blagoslovljenoj prilici koju imamo, onda će to doći s 
vremenom. Ali ako imamo dan pohođenja i 
zanemarimo ove stvari; ako nakon što smo stavili svoju 
„ruku na plug” i primili dobru Riječ Božju, osvrnemo 
se; i „ako namjerno griješimo nakon što smo primili 
spoznaju Istine, ne ostaje više žrtva za grijehe, nego 
izvjesno strahovito čekanje suda i ognjeni gnjev, koji 
će proždrijeti protivnike” Gospodinove (Hebr. 
10:26,27.)

Ali oni koji ne sudjeluju u ovom „danu pohođenja” 
imat će priliku kasnije doći u sklad s Bogom. Ako ih se 
ne može doseći nježnim metodama spomenutim i 
pohođenjem kojim Bog sada poziva posebnu klasu, 
imat će priliku u sljedećem Dobu, kada će osuda biti 
pridodana pravilu, i pravednost visku; kada će biti 
donesena sva pravedna nagrada, da se svakom dadne 
prema njegovom putu.

„Jer ste nekad bili tama, ali sada ste svjetlo u Gospodinu: hodite kao djeca svjetla.” – 
Efežanima 5:8
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PSALAM 133 je očito proročanski i čini se da se 
odnosi na braću u „Crkvi, koja je Tijelo Kristovo.” Ova 
se misao implicira u drugom stihu, koji kaže: „To je 
poput dragocjene masti na glavi, koja se spustila na 
bradu, čak i Aronovu bradu, koja se spuštala do 
skutova njegovih haljina,” što je slika Dua Svetog koji 
se spušta preko Tijela Kristovog, Crkve.

Čini se da je Psalam posebno primjenjiv u naše 
dane, iako je oduvijek bio ugodan prizor vidjeti braću 
kako žive zajedno u jedinstvu. U vremenima progona 
bilo bi veće jedinstvo, jer bi bilo manje vjerojatno da 
će se vezati za Crkvu; vanjski progoni bi vjerojatno 
odvratili sve osim istinski posvećenih. Takve bi 
progone svi vjerojatno osjećali, a okupili bi se samo 
oni koji su imali zajednički interes i zajednički cilj.

Ali kako bi progonstvo prestajalo i kako bi u Crkvu 
dolazilo sve više onih koji nisu bili tako revni, činilo se 
da bi se povećavale prilike za razlike. Iako danas 
postoji mnogo protivljenja djeci svjetlosti, progona je, 
po svemu sudeći, malo. Istina je privukla brojne, od 
kojih neki, vjerojatno, nisu sve što bi trebali biti. 
Zapravo, nitko od njih nije ono što žele biti – kopije 
dragog Božjeg Sina; ali svaki i svi trebaju težiti 
dostizanju standarda.

UZROCI ZA TRVENJE SE POVEĆAVAJU

Isprva bi se moglo činiti čudnim da bi došlo do bilo 
kakvih trvenja između ove omiljene Božje djece. 
Čovjek bi pretpostavio da će njihova srca biti toliko 
ispunjena Duhom Svetim da neće biti mjesta za korov 
mržnje, zavisti, svađe, ljubomore, i da će oni biti 
istisnuti plodovima Duha. Možda je takvo bilo stanje 
kada smo prvi put izvršili svoje posvećenje; i nije bilo 
mjesta za ta djela tijela. Ali čini se da se uzroci trenja 
povećavaju, a ne smanjuju. Stoga je ispravno da 
uočimo izvor poteškoća i tako budemo osposobljeni da 
odagnamo opasnost i da budemo mirotvorci među 
braćom. „Vi koji ste jaki morate nositi slabosti 
slabih.” (Rim. 15:1.) Ako je ovaj standard mjerilo, 
nema toliko jakih koliko smo se mogli nadati; stoga 
svakome od nas priliči postati jak i pomagati slaboj 
braći u Crkvi.

Jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da postoji 
više prilika za trvenje među onima koji su duhom 
začeta Nova stvorenja nego među svijetom, kao 
cjelinom; to jest, društvu ljudi u nominalnoj Crkvi bilo 
bi lakše živjeti zajedno u jedinstvu i miru nego društvu 
ljudi koji su temeljitije prosvijetljeni, energizirani 
Istinom. Ova izjava bi se u početku mogla činiti 
čudnom, ali postaje sve očiglednija kako ju ispitujemo. 
U nominalnoj Crkvi religija je više stvar forme. Kod 
nominalnih Kršćana uobičajeno je dotjerati se i 

prisustvovati sastancima, mirno sjediti i potom se 
vratiti kući. Primjećuju se ugodne stvari, kao, na 
primjer, sunce, cvijeće, kape. Tako dan prolazi. Ali kod 
onih prosvijetljenih postoji veća aktivnost uma, misli. I 
mi volimo cvijeće i sve ono što nam je omogućio naš 
nebeski Otac. Raspravljamo o tome—i postoji mnogo 
prilika za raspravu; jer kao što dvije osobe ne izgledaju 
potpuno jednako, tako ne postoje dvije osobe koje 
misle potpuno isto.

Neki se od Gospodinovog naroda hvale da sami 
razmišljaju. Ali najmudrije je da sami vjerujemo. Neki 
predmeti su predmet zaključivanja, a ne znanja. 
Poučeni smo od Boga. On nam govori tako i tako u 
svojoj Riječi, i, ako prihvatimo ove sugestije kako 
dolaze od Gospodina, možemo to učiniti bez previše 
rasprave. Ugodno nam je, naravno, filozofirati o učenju 
Božje Riječi; naša je prednost vjerovati u ono što nam 
je Gospodin rekao. No, bez obzira na filozofiranje 
trebamo biti suzdržani i u skladu s Božanskom 
izjavom. A kad se prisjetimo da dok mi filozofiramo i 
drugi također filozofiraju, mi vidimo gdje dolazi 
doktrinarna poteškoća.

Ova različita doktrinarna pitanja izvučena su iz 
Svetog Pisma. Ali čim počnemo razmišljati o stvarima 
koje nisu napisane, postoji opasnost od sukoba. Tko se 
najviše drži Riječi Božje, time će ne samo činiti dobro, 
nego će također moći izbjeći polemike s drugom 
braćom i njihovim filozofijama. Pretpostavljamo da 
Gospodin ne bi bio nesklon da imamo određena 
razmišljanja u određenim crtama. Ipak, trebamo imati 
na umu da ako imamo misao i iznesemo je braći, a ona 
im se ne čini logičnom, ne smijemo im je nametati, niti 
oni nama nametati svoje stavove. Čini se da je 
poteškoća u tome što u takvim stvarima postoji 
tendencija da se svaka misao bori do kraja, da se želi 
da se svi slažu s nama, dok je pravi način biti 
zadovoljan i pustiti da stvar miruje.

Svaki brat ima pravo na svoje mišljenje. Nemamo 
pravo praviti vlastite testove stavova. Stvari koje su 
testovi su stvari koje su nam dane u Svetom Pismu; kao 
što je, na primjer, test za nas i za naš položaj kod braće 
da trebamo vjerovati da je Isus Krist Pomazanik i 
Spasitelj svijeta; da trebamo biti sunasljednici s Njim i 
sudjelovati u njegovoj baštini; da smo kupljeni cijenom; 
da trebamo imati udjela s našim Gospodinom u patnjama 
ovog sadašnjeg vremena i u slavama koje slijede.

Takve jasne Biblijske izjave trebaju biti temelj 
našeg vjerovanja, a ne nikakva izmišljena tumačenja 
koja im postavljaju neki drugi. Neki vide općenitije 
obrise; neki vide detalje, a ne vide opći nacrt. Dok one 
koji posjeduju različite strukture uma ne treba ni 
kriviti ni hvaliti, ipak moraju shvatiti misao da smo 

LJUBAV PREMA BRAĆI PRESUDAN ISPIT
„Gle, kako je dobro i kako je ugodno za braću da žive zajedno u jedinstvu.” (Psalam 133:1)
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spremni trpjeti za Istinu – u našoj odanosti Bogu, braći 
i Istini općenito.

ISTINA PRIVLAČI SNAŽNIJE KARAKTERE

Trebamo imati na umu da ova braća kojima je tako 
teško živjeti zajedno u jedinstvu imaju ovu poteškoću 
dijelom zbog svoje stvarne unutarnje vrijednosti ili 
karaktera. Ima ljudi čiji su karakteri poput kita; postoje 
drugi u kojima možete napraviti trenutnu udubinu, kao 
u gumenoj lopti; drugi su poput dijamanata. Klase koje 
su poput dijamanta postigle su čvrstinu teksture, 
karaktera. Ako u tavu stavimo nekoliko kuglica kita, 
nekoliko gumenih kuglica i nekoliko dijamanata i 
dobro ih protresemo, dijamanti će izgrebati sve s čim 
dođu, jer su tako tvrdi. Gospodin ne traži sada klasu 
gumene lopte niti klasu kita. U dogledno vrijeme 
Gospodin će se pozabaviti svim klasama – ljudima koji 
su od kita i ljudi koji su vrste gumenih loptica. Ali 
znamo da je Istina sada privlačna samo klasi dragulja, 
klasi dijamanata.

Kada saznamo da postoji opasnost da se 
spotaknemo, ranimo jedni druge, znanje bi nam trebalo 
dati mudrost. Trebali bismo shvatiti činjenicu da ova 
braća imaju stvarne karaktere, i da nisu od kita. Čak i 
njihove razlike pokazuju karakter. Trebali bismo 
pokušati shvatiti tu činjenicu i tako se vježbati kako ih 

ne bismo iritirali. Trebamo ih savjetovati i zapamtiti da 
oni, kao Nova stvorenja, jednako žele ugoditi 
Gospodinu kao i mi. Stoga moramo imati strpljenja 
jedni s drugima. U Novom zavjetu postoji jedan tekst 
koji izjavljuje: „Znamo da smo prešli iz smrti u život, 
jer ljubimo braću.” (I. Ivanova 3:14.) Nagovještaj je da 
bi neke od braće bilo teško voljeti i da ih ne bismo 
mogli voljeti, osim da nismo prešli iz smrti u život.

Čini se da Istina zahvaća jače karaktere, a ne one 
slabije. Prvi imaju u svom tijelu više čvrstoće, zrnatosti 
i borbenosti od mnogih drugih, koji su previše 
povodljivi i „uglađeni” da bi bili prihvatljivi 
Gospodinu kao članovi „malog stada” pobjednika. 
Stoga vidimo da je sama kvaliteta koja nas čini 
prihvatljivima Gospodinu i koja je jedna od 
kvalifikacija pobjedničke pozicije, u nekim aspektima 
ozbiljan nedostatak, kada se više njih okupi kao Crkva.

Čak ni dijamant okružen blatom ne bi ništa izrezao, 
ništa ne bi ogrebao; ali stavite desetak dijamanata 
zajedno, i što se više riješite elementa blata, vjerojatno 
će biti više peskanja, ribanja i rezanja. Tako je i s 
Gospodnjim draguljima – što se više okupljaju, što se 
više probude, to će biti više prilika za trvenje, a to će 
biti veća potreba da svi budu temeljito uklopljeni i 
prekriveni Duhom Svetim, koji je poput ulja gladak i 
mastan i nastoji spriječiti trenje.

DANAŠNJI PROUČAVANJE ostavlja Isusove riječi i 
djela i, primjereno razdoblju Uskrsa, trebamo razmotriti 
uskrsnuće našega Gospodina. Na samom početku 
suočeni smo s određenim pogreškama koje su se 
postupno iskristalizirale oko središnjih istina Božje 
Riječi. Jedna od tih pogrešaka je pretpostavka da 
uskrsnuće mrtvih, koje Sveto Pismo drži kao nadu Crkve 
i svijeta, treba biti uskrsnuće tijela koja silaze u smrt.

Ova pogreška dala je temelj Nevjerovanju da se 
podsmjehuje ovoj dragocjenoj Biblijskoj doktrini. 
Pitamo se: Kako bi se prašina koja je nekoć činila tijela 
tisuća milijuna čovječanstva mogla ponovno prikupiti i 
preurediti tako da možemo reći da su ta tijela 
uskrsnula? Nevjernik urgira da su mnoge od 
čovječanstva pojele ribe i životinje, a mnoge druge 
leševe apsorbirala je vegetacija, koju su opet uvijek 
iznova jeli ljudi i zvijeri, ulazeći u mnoge organizme. 
Tvrdnja je očito neodgovorna, ali ipak ne pobija 
Biblijsko učenje o uskrsnuću, već samo naše 
vjerodostojno pogrešno shvaćanje Biblijskog učenja. 
Ono što Biblija uči jest da je pravi čovjek duša, biće, i 
da on odolijeva dok se njegovo tijelo postupno mijenja 
– odvaja se.

Znanstvenici procjenjuju da ljudsko tijelo prolazi 
kroz potpunu promjenu svakih sedam godina, tako da će 

pedesetogodišnjak kroz prirodne otpadne tvari izgubiti 
sedam različitih tijela. Nijedno od tih tijela nije bio sam 
čovjek, jer je on duša, inteligentna ličnost, koja je 
koristila ta različita tijela. Prema Bibliji, proces 
pomlađivanja bi se vječno nastavio da se čovjek 
poslušnošću nastavio u Božjoj naklonosti i uživanju u 
obećanom vječnom životu. Dakle, grijeh je donio 
smrtnu kaznu – smrt duše. Adamova duša je sagriješila, 
Adamova duša je umrla. „U dan kad budeš jeo od njega, 
sigurno ćeš umrijeti”; „Duša koja griješi, umrijet će.”

Rezultat ove Božanske presude čovjeku bilo bi 
izumiranje – on bi bio na istoj razini kao i divlja 
zvijer, bez opskrbe za vječni život, da Bog u velikom 
milosrđu nije pružio otkupljenje – da je Isus Krist 
milošću Božjom trebao okusiti smrt za svakog 
čovjeka. Smrt koju je Isus doživio bila je potpuno iste 
vrste kao ona koja je uništila Adama – Isusova je duša 
umrla, kao otkupnina za dušu Adama (uključujući 
Adamovo potomstvo). Tako čitamo o Isusu: „Izlio je 
svoju dušu na smrt”; „On je svoju dušu učinio žrtvom 
za grijeh.”

Na temelju te odgovarajuće cijene koju je Isus 
platio, Adam i cijelo njegovo potomstvo, svaka ljudska 
duša, bit će oslobođeni smrtne kazne – uskrsnuće od 
mrtvih. Bit će to uskrsnuće, ne mrtvih tijela, već mrtvih 

ISUSOVA DUŠA JE USKRSNULA
–  1. KOR. 15:111 – 7. TRAVANJ –

Tekst: „Toga Isusa, Bog je uskrsnuo, čemu smo svi mi svjedoci.” (Djela 2:32)
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duša. U uskrsnuću Bog će svakoj duši dati tijelo kako 
mu je drago (I Kor. 15:38.)

Nekolicina tijekom ovog Doba koji su postali 
Isusovi sljedbenici, začeti od Duha Svetoga, dobit će 
duhovna tijela poput Spasiteljevog. Ostatku 
čovječanstva, koji nije začet od Duha Svetoga, u 
uskrsnuću će biti dana ljudska tijela, ista kao što su 
prije imali; i njihovo uskrsnuće će ih na kraju dovesti 
do savršenstva prvog Adama, osim ako ne odbiju 
milost Božju, u kojem će slučaju umrijeti drugom 
smrću, od koje neće biti uskrsnuća.

Zato što je Bog predvidio takvo uskrsnuće ljudskih 
duša, Sveto Pismo govori o čovječanstvu kao da nije 
mrtvo u istom smislu kao što su divlje zvijeri mrtve – 
zapravo. Naprotiv, oni govore o dušama ljudi koje 
spavaju – čekaju uskrsnuće, kada će oživjeti, zajedno s 
tijelima koja će Bog u to vrijeme opskrbiti – 
zemaljskim tijelima čovječanstvu općenito, nebeskim 
tijelima za nekoliko svetaca koji će primiti Kraljevstvo.

ISUSOVA DUŠA JE USKRSNULA

Sveti Petar je na dan Pedesetnice objavio da je tada 
dodijeljeni Duh Sveti došao kao rezultat smrti našeg 
Otkupitelja i uskrsnuća i uzašašća. To je dokazalo da se 
On pojavio na nebu u ime onih koji su željeli biti 
Njegovi sljedbenici, Njegova klasa Zaručnice. Sveti 
Petar argumentira unatrag kako bi dokazao da, dok je 
Isusova žrtva, završena na Kalvariji, trebala platiti za 
božansko pomirenje, ipak ne bi moglo biti pomirenja 
da je Isus ostao mrtav. Stoga je stavio naglasak na 
činjenicu Njegovog uskrsnuća i podsjeća nas da je to 
bilo prorečeno. Prorok David je izjavio: „Nećeš 
ostaviti moju dušu u šeolu, niti ćeš dati svome 
Svetome da vidi raspadanje.” (Djela 2:27)

Ovaj citat Svetog Petra, na grčkom, zamjenjuje riječ 
had za šeol, pokazujući da te dvije riječi imaju isto 
značenje – grob, stanje mrtvih. Sveti Petar ističe da 
Prorok nije mogao upotrijebiti riječ u pogledu sebe, jer 
je njegova duša bila ostavljena u hadu, a njegovo tijelo 
je vidjelo raspadanje. Sveti Petar je rekao: „David nije 
uzašao na nebo, a njegov je grob s nama do 
danas.” (Djela 2:34,29.) On nastavlja naglašavati da su 
riječi bile proročanstvo Isusova uskrsnuća, da Njegova 
duša, izlivena u smrti kao otkupna cijena za Adamovu 
dušu i za rasu, nije ostavljena u smrti, u šeolu, u hadu, 
ali On je uskrsnuo od mrtvih.

Sveti Petar nam kaže da je „ubijen doduše u tijelu, 
ali oživljen u duhu.” Izjavio je da je Isus, u svom 
uskrsnuću, uzvišen na višu od ljudske prirode, na višu 
od anđeoske prirode – daleko iznad anđela, 
poglavarstva i moći – božansku prirodu.

NAŠA POTEŠKOĆA RIJEŠENA

Mnogi su pretpostavili da činjenica da se naš 
Gospodin ukazao kao čovjek svojim učenicima nakon 
svog uskrsnuća dokazuje da je on još uvijek ljudsko 
biće, „malo niže od anđela.” Ovo je velika pogreška. 
On je bio Preteča Crkve, a sveti Pavao objašnjava 
uskrsnuće Crkve, govoreći: „Sije se u slabosti, ustaje u 
sili, sije se fizičko tijelo, uskrsuje duhovno tijelo.” 
Stoga je Isusovo uskrsnuće moralo biti kao duhovno 
biće. Opet čitamo: „Gospodin je taj Duh.” (2 Kor. 3:17)

Razmatrajući osam Gospodinovih pojavljivanja 
svojim vjernima nakon njegova uskrsnuća, trebamo se 
sjetiti da je to imalo dvije svrhe kojima je služilo: (1) 
želio je da znaju da više nije mrtav. (2) Također je želio 
da znaju da je, uskrsnuo, On duhovno biće najvišeg reda, 
sa svim privilegijama i moćima koje duhovna bića poput 
anđela imaju. Kao što su se anđeli mogli materijalizirati i 
pojaviti u tijelu, a zatim nestati, a činili su to u prošlosti, 
tako je učinio i Isus. Kako ne bi krivo razumjeli On se 
pojavio u različitim oblicima; u dva navrata, u oblicima 
koji predstavljaju Raspetoga; u šest drugih prilika, u 
raznim oblicima, kao vrtlar, došljak, itd.

U posljednjem stihu naše studije apostol sažima bit 
svog propovijedanja, govoreći: „Tako mi 
propovijedamo i tako vi vjerujete.” To, u prvom retku 
naše studije, sveti Pavao naziva Evanđeljem; a riječ 
„Evanđelje” označava „dobru vijest”, koju su 
propovijedali sveti Pavao i drugi apostoli, naime, da je 
Bog, u svoje pravo vrijeme, četiri tisuće godina nakon 
što je grijeh ušao u svijet, pružio Otkupitelja, koji je 
umro kao otkupnina za čovjeka Adama. Otkupitelj je 
uskrsnuo da bi mogao, kao Jehovin Pomazanik, 
Mesija, ljudskoj rasi dodijeliti blagoslovljenu priliku za 
nadoknadu svega što je izgubljeno u Adamu i 
otkupljeno na Kalvariji.

Ali prije nego što se to može postići, Crkva, klasa 
Zaručnice, mora biti odabrana među čovječanstvom, da 
bude Nevjesta Drugog Adama, na istoj razini slave kao 
i Drugi Adam, za regeneraciju svih voljnih i poslušnih 
u ljudsko savršenstvo — sve što je izgubljeno.

KOJI DAN JE ŠABAT?
–  MARKO 2:233:6 – 14 TRAVANJ –

Tekst: „Šabat je stvoren radi čovjeka, a ne čovjek radi Šabata.” (Marko 2:27)
DA BIBLIJA uči neke važne lekcije glede subote je 
neosporno, ali ono što je ta pouka je mnogo upitno. 
Četvrta zapovijed Dekaloga odnosi se na sedmi dan i 
zahtijeva njegovo držanje kao dana odmora, i ne više. 
Deset zapovijedi, kao cjelina, bile su temelj Saveza 
Zakona, obvezne za svakog Židova. Židovu koji se 

pridržava svih tih zapovijedi obećan je vječni život. 
Neuspjeh da ih sve drži ponovno ga je osudio. Po 
ovom pitanju ne može biti sumnje.

Međutim, u vrijeme našeg Gospodina, Židovski 
religionisti su u znatnoj mjeri postali formalisti i veći je 
naglasak stavljen na doslovne zapovijedi nego na 
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njihov pravi duh, njihovo pravo značenje. Isus je to 
prekorio u nekoliko navrata, govoreći doktorima 
zakona: „Vi vežete teška bremena na ljude.” Na 
primjer, loviti buhu subotom bilo je protumačeno kao 
kršenje četvrte zapovijedi, kršenje subote, jer se tvrdilo 
da je čovjek lovio istinski kao da je bivol ili lav.

Slično, kao što je spomenuto u ovoj lekciji, greška 
je pronađena kod učenika našeg Gospodina jer su, 
prolazeći kroz pšenično polje, protrljali nešto od zrna u 
svojim rukama i pojeli ih. To je protumačeno kao 
kršenje subote jer se vršilo vršenje, vijanje, bilo da je 
količina bila mala ili velika. Isus nije prekršio uredbu o 
suboti niti je tako poučavao ljude. Bio je Židov i dužan 
je u potpunosti držati zakon o suboti. On je prigovorio 
takvim besmislenim pogrešnim tumačenjima kao što 
smo spomenuli. U ovoj studiji On pokazuje da je 
subota bila određena za čovjeka i da je pogrešno 
pretpostaviti, kao što neki tada, a neki sada, 
pretpostavljaju, da je Bog stvorio čovjeka samo da 
svetkuje subotu. Jedan dan odmora od šest dana rada 
bio je namijenjen čovjekovoj udobnosti i zaštiti, a 
ujedno i simboliziranju određene velike pouke, koju 
ćemo u nastavku zapaziti.

Isus je, poznavajući mentalni stav svojih slušatelja u 
pogledu drevnih običaja, podržao svoje učenje 
navodeći ih na ono što je David učinio – da je u nuždi 
pojeo nešto od kruha predstavljanja, što nije bilo 
dopušteno osim za svećenike, i da učinivši to nije bio 
kažnjen, nije se smatrao vrijednim krivnje. Isus, kao 
Sin Čovječji, bio je Gospodar subote i imao je pravo 
objasniti njezin pravi značaj.

Kasnije je Isus ušao u sinagogu gdje je bio čovjek 
koji je imao usahlu ruku i gledali su ga da vide hoće li 
ga ozdraviti u subotu, da ga optuže. Obraćajući im se 
Isus je rekao: „Je li dopušteno subotom činiti dobro ili 
činiti zlo, spasiti život ili ubiti?” Nisu odgovorili. 
Spasitelj je bio ožalošćen i ljut s pravednim 
ogorčenjem što bi ljudi trebali tako ozbiljno pogriješiti 
i krivo predstaviti Božansko uređenje da smatraju da je 
grešno ublažavati ljudske nevolje subotom. Zatim je 
rekao čovjeku: „Pruži svoju ruku!” Bila je izliječena. 
Ali farizeji, revniji za svoju teoriju nego za istinu, za 
slovo Zakona nego za duh Zakona, bili su ljuti i 
savjetovali se s Herodovcima kako bi Isus mogao biti 
uništen – ubijen.

GOSPODAR ŠABATA

Isus ili apostoli nisu dali Crkvi nikakvu zapovijed 
glede subote. Prva Crkva očito je na mnogim mjestima 
slavila Židovski sedmi dan, a na nekim mjestima i prvi 
dan u tjednu, godišnjicu Gospodinova uskrsnuća; a 
ponekad su držali oba ova dana. Ali njihovo držanje 
nije bilo držanje zakona ili zapovijedi, jer je apostol 
napisao: „Vi niste pod zakonom, nego pod milošću.” 
Imali su privilegiju da jedan ili oba ta dana drže 

svetim, svetim Gospodinu, odmarajući se od 
zemaljskih poslova i posvećujući se osobito duhovnim 
stvarima.

Tako je i danas s nama. Drago nam je da se jedan 
dan u tjednu tako općenito drži kao dan odmora ili 
šabat (šabat označava dan odmora). Drago nam je da je 
tako općenito izdvojen dan prvi dan u tjednu, jer tako 
lijepo obilježava Kršćansku nadu, posvjedočenu 
Gospodinovim uskrsnućem od mrtvih toga dana. A da 
je Božji narod imao dva Šabata, ili sedam od njih u 
tjednu, vjerujemo da bi imao toliko više blagoslova.

Doista, za Kršćanina je svaki dan šabat, svaki dan 
treba koristiti kao svet za Gospodina, i ništa se ni u 
jednom trenutku ne smije činiti suprotno Božanskoj 
volji ili načelima Božanske vlasti. Isusova izjava da je 
bio Gospodar šabata iznova nas podsjeća na izjavu 
svetog Pavla da je Bog Otac počinuo od svoga djela 
sedmog dana; On je posao u potpunosti prepustio 
Isusu. Sedmi dan Jehovinog odmora bio je jedan od 
velikih dana Stvaralačkog tjedna, svaki od sedam 
tisuća godina. Prošlo je šest od ovih velikih dana i 
čovjekovo stvaranje bilo je na kraju šestog.

Nakon što je svog ljudskog sina postavio u Eden 
kao boga ili vladara zemlje, Jehova se odmorio ili 
prekinuo svoje djelo tijekom Sedmog dana ili sedmog 
razdoblja od sedam tisuća godina. Već je prošlo šest 
tisuća godina ovog sedmog razdoblja i Jehova Bog se 
odmorio, prestao sa svojim djelom – nije se umiješao 
da pomogne čovjeku ili ga izvuče iz grijeha i 
degradacije. Ostalo je još tisuću godina od sedam, ali 
Bog se ni tada neće osobno upustiti u spašavanje 
čovjeka. Zašto ne? Jer dio je Božanskog programa 
prepustiti palog čovjeka i njegovo spašavanje u 
potpunosti u Isusove ruke. On je Gospodar ovog 
Velikog Sedmog Dana.

ČOVJEKOV SEDMI DAN

Cijelo ovo razdoblje od sedam tisuća godina koje 
čini veliki sedmi dan ili šabat, s Bogom, podijeljeno je 
s čovjekom na sedam velikih Dana od po tisuću godina 
svaki, od kojih je šest bilo pod vladavinom grijeha i 
smrti, truda i patnje; ali Sedmi, ili šabat od tisuću 
godina, određen je za njegovo spašavanje, uzdizanje i 
blagoslov. U tom slavnom razdoblju sedmog tisućljeća 
Isus treba biti Gospodin. Bit će to veliki antitipski 
Šabat i veliki antitipski Jubilej za čovječanstvo. Šest 
dana rada završit će u velikom Šabatu Mesijine slavne 
vladavine i blagoslova svih obitelji na zemlji.

ŠABATNI DAN CRKVE

Sveti Pavao jasno nagovještava da je za Crkvu, 
novo stvorenje, svaki dan Šabat, u smislu da Božji 
posvećeni narod počiva kao što Bog počiva, u vjeri, u 
nadi, u povjerenju da će Isus na kraju izbaviti stenje 
stvorenje i uvesti ih u veličanstveni Šabat, počinak. 
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SVI LJUDI shvaćaju da im nedostaje savršenstvo. 
Osim toga, gotovo svi shvaćaju da u prošlosti njihovih 
života leže zločini manje ili više ozbiljni. U većini 
umova strah je instinktivan. Pod odgovarajućim 
ograničenjima to je zdravo stanje. „Bojmo se stoga da 
se ne bi, dok ostaje obećanje o ulasku u njegov 
[Božanski] počinak, nekome od vas učinilo da je 
nedostatan.” „Strah [strahopoštovanje] Gospodnji 
početak je mudrosti.” (Heb. 4:1; Psa. 111:10)

Ali Protivnik je iskoristio ovaj pravi i zdrav strah 
kroz ono što apostol naziva „doktrinama đavola.” 
Tako se od djetinjstva nenormalan, iracionalan strah 
udomaćio u gotovo svakom umu, poganskom i 
civiliziranom. O tom strahu Gospodin, preko 
Proroka, kaže: „Njihov strah prema meni poučen je 
ljudskim propisima.” (Iza 29:13.) Ove „ljudske 
zapovijedi,” ili ljudske tradicije, grubo su krivo 
predstavile Boga i njegovu Riječ; i jao! mnogi, čak i 
oni koji proučavaju Bibliju, ozbiljno su hendikepirani 
ovim đavolskim teorijama utemeljenim u razdoblju 
neznanja i praznovjerja, ali bi se trebale temeljiti na 
Božanskoj Riječi.

VRIJEME OBNOVE JE DAN SUDA

Među ostalim lažnim teorijama o drugom 
Kristovom dolasku imamo stajalište naše adventističke 
braće, da će trenutak Gospodinova dolaska biti „prasak 
propasti” za svijet i njegove stanovnike – označavajući 
kraj nade za sve koji nisu prethodno dovedeni u odnos 
s Bogom kroz Krista, kao sveci. A adventisti nisu sami 
u ovoj teoriji. Praktički vjeroispovijesti svih 
denominacija poučavaju istu misao, što je upravo 
obrnuto od prikaza u Svetom Pismu.

Sveti Petar opisuje vrijeme drugog došašća i 
blagoslove koji će tada doći čovječanstvu. On kaže: 
„Vremena osvježenja [zelenilo – proljeće] doći će od 
prisutnosti Gospodina; i On će poslati Isusa Krista, koji 
vam je prije bio naviješten, koga nebo mora primiti 

[zadržati], do Vremena obnove svega što je Bog 
govorio ustima svih svojih svetih proroka od postanka 
svijeta.” (Djela 3:1921)

Sveto Pismo uči da će Krist Isus i Njegova 
proslavljena Crkva zajedno „suditi svijetu.” (Djela 
17:31; 1. Kor 6:2.) Suđenje svijetu obično se 
pretpostavlja da bi trebalo značiti osuđivanje ili propast 
svijeta. Prava je misao, međutim, da je Bog, nakon što 
je osudio cijeli svijet neposlušnošću jednog čovjeka, 
uredio da cijela Adamova rasa ima potpuno pošteno, 
osobno suđenje za život ili vječnu smrt, kao rezultat 
otkupljenja koje je postigao naš Gospodin Isus. Da 
Bog nije pokazao milosrđe, ne bi bilo otkupljenja i 
nikakvog budućeg suđenja. Suđenje Adamu prije šest 
tisuća godina imalo je rezultat i svoju kaznu, pod 
kojom su grijeh i smrt vladali šest tisuća godina.

Nakon što je dao Otkupitelja, Bog se sprema 
uspostaviti Mesijansko Kraljevstvo u samu svrhu da 
cijelom čovječanstvu da posebnu, osobnu priliku za 
reformaciju, uzdizanje, posvećenje i postizanje vječnog 
života. Za sada su poduzeti samo preliminarni koraci 
ovog velikog plana:

(1) Otkupitelj je umro, Pravednik za nepravedne (I 
Pet. 3:18.)

(2) On se pojavio u Božjoj prisutnosti za nas, 
Crkvu, i tako nam je, kao naš Zagovornik, omogućio 
da postanemo Njegova Zaručnica ili, pod drugim 
simbolom, „članovi Njegovog Tijela.” (Heb . 9:24; 2 
Kor. 11:2; I Kor. 12:12)

(3) Ova ponuda, ili prilika za Crkvu, odvojila je od 
svijeta sve one koji prihvaćaju ovaj Uzvišeni poziv. 
Oni postaju Duhom začeta djeca Božja i, budući, 
sunasljednici s Isusom. Oni sada sudjeluju s 
Otkupiteljem u žrtvovanju zemaljskog života i, ako su 
vjerni, postepeno će im biti dodijeljen udio s Njim u 
slavnom djelu Njegovog Kraljevstva – suđenju svijetu 
– davanju svijetu poštenog, nepristranog suđenja za 
vječni život ili vječnu smrt. – Rim. 8:17.

Sveti Pavao kaže: „Mi koji vjerujemo ulazimo u 
počinak.” Doslovno, mi koji vjerujemo imamo vječni 
Šabat. Sedam dana u tjednu i pedeset i dva tjedna u 
godini naša srca počivaju u Gospodinu i tješimo se 
veličanstvenim obećanjima Njegove Riječi kroz vjeru. 
Tako se odmaramo od osjećaja odgovornosti i brige 
zbog spasenja svijeta na potpuno isti način na koji 
počiva i Otac nebeski.

Mi, poput nebeskog Oca, imamo puno povjerenje 
da će Otkupitelj još ostvariti blagoslov svih obitelji na 
zemlji, i dovesti sve voljne i poslušne u veliko Vrijeme 
odmora budućnosti – tisuću godina Mesijanskog 
Kraljevstva , u kojem će svijet biti oslobođen ropstva 
Sotone, grijeha i smrti – u kojem će uzdišuće stvorenje 

„biti izbavljeno iz ropstva raspadljivosti u slavnu 
slobodu sinova Božjih” – toliko onih koji su voljni i 
poslušni.

Ali dok Crkva tako odmara po vjeri i sada uživa 
Šabat, iako, po tijelu, prolazimo kroz nevolju nadajući 
se da ćemo dobiti udio u Mesijinom Kraljevstvu, 
apostol ističe da „Ostaje počinak za narod Božji” – još 
uvijek drugačiji od onoga u kojem sada uživamo. Pravi 
odmor ili Šabat neće biti samo počinak vjere i odmora 
srca, on će također uključivati odmor od svakog rada, 
dok će naša djela slijediti s nama. Drugim riječima, 
promjena uskrsnuća donijet će nam potpuno olakšanje 
od kušnji, muka na putu i u potpunosti nas uvesti u 
veličanstvene blagoslove stanja uskrsnuća.

ZAŠTO SE LJUDI BOJE DRUGOG KRISTOVOG DOLASKA
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„TKO ĆE STAJATI KAD SE ON POJAVI?”

Međutim, postoji i druga strana ovog pitanja. Sveto 
Pismo ukazuje da će prilikom Njegovog Drugog 
dolaska samo sveci biti spremni primiti Učitelja s 
radošću; da će u to vrijeme mase čovječanstva biti 
toliko povezane s grijehom i nepravdom da će, umjesto 
da budu vrijedne Njegovog odobrenja, njihov životni 
put biti izložen prijekorima i udarcima. Stoga je 
zapisano: „Idite sada, vi bogataši, plačite i urlajte zbog 
svojih bijeda koje će vas snaći”; „Jao vama koji ste 
sada siti.” (Jak. 5:1; Luka 6:25.)

Babilon Veliki će pasti; i predivne civilizacijske 
institucije, koje su dijelom dobre, a dijelom loše, bit će 
samo djelomično zadovoljavajuće za novog Kralja i 
vladare Njegove Vlade. To će značiti da će mnogi koji 
su sada upravitelji bogatstva, utjecaja, položaja, časti 
ljudi itd. biti pozvani na odgovornost i lišeni svog 
upravljanja. Njihovo shvaćanje svojih gubitaka 
figurativno je predstavljeno u Svetom Pismu kao 
naricanje, zavijanje i bijeda, budući da će ta klasa 
pretrpjeti gubitak praktički svega na što sada 
postavljaju svoju naklonost.

Ne kažemo da su siromašni pravedniji od bogatih, 
ali ova klasa je brojnija; a oni koji imaju malo 
ovozemaljskih dobara i koji su navikli na kušnje i 
oskudicu vjerojatno će manje osjećati nadolazeće 
veliko vrijeme nevolje nego neki koji su dugo počivali 
u krilu luksuza.

Pod raznim simboličkim figurama Biblija slikovito 
prikazuje ovaj dan nevolje koji se približava – kao 
vihor, kao vatru, kao oluju, kao potop, kao „vrijeme 
nevolje kakve nikad nije bilo otkad postoji narod.” Da 
je ovaj veliki dan blizu, i da „uvelike žuri,” jasno se 

pokazalo nedavno i ponovno se pokazalo danas u 
radničkim previranjima Velike Britanije. Tamo je 
zaprepaštenom svijetu dao pogled na vatru strasti, 
bijesa i ogorčenosti koja tinja ispod površine i koja će 
uskoro zahvatiti svijet u vatrenoj kušnji, kakvu prošlost 
nikad nije poznavala (Dan. 12:1.)

„ON ĆE SUDITI SVIJETU U PRAVEDNOSTI”

S ovog stajališta, strahovanja čovječanstva su dobro 
utemeljena u odnosu na veliko Kraljevsko 
neodobravanje mnogo toga što se u svijetu odvija u 
ime civilizacije, da, u ime samog Gospodara! Ali 
nemojmo se previše zadržavati na ovoj strani pitanja. 
„Dovoljno je za dan njegovo zlo.” Radije ukažimo 
ljudima na veličanstvenu srebrnu liniju tog tamnog 
oblaka koji se svakodnevno približava sve bliže i bliže. 
Ukažimo ljudima na veličanstvene blagoslove 
Mesijinog Kraljevstva i naučimo ih moliti: „Dođi 
Kraljevstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja,” i da nastoje 
razumjeti i cijeniti načela koja upravljaju tim 
Kraljevstvom; da tako vjerojatno mogu proći kroz 
vrijeme nevolje s manje ozljeda.

Poslušajte prorokove riječi (uopće se ne odnoseći 
na Crkvu, koja se smatra dostojnom izbjeći one stvari 
koje dolaze na svijet, nego govoreći čovječanstvu 
općenito i potičući bolji element svijeta): „Tražite 
pravednost, tražite krotkost; može se dogoditi da ćete 
biti skriveni u dan gnjeva Gospodnjega.” (Sef. 2:3.) 
Zasigurno će biti istina da što krotkiji i pravedniji ljudi 
budu, to će bolje biti spremni za užasan šok i strašnu 
nevolju tog dana nevolje, koji će kao raonik pripremiti 
srca čovječanstva da primi dobro sjeme – Poruku 
Božanske Istine i Milosti, koja će tada biti poznata 
svakom stvorenju.

DRAGI BRAT postavlja neka pitanja za koja 
vjerujemo da će odgovori biti od pomoći, kako njemu 
tako i drugima – bilo potvrđivanjem njihovog 
razumijevanja Istine ili ispravljanjem krivog shvaćanja. 
Vjerujemo da će odgovori biti od pomoći mnogim 
našim čitateljima: –

Pitanje. – Bi li bilo ispravno reći da se sva zasluga 
žrtve našeg Gospodina pripisuje svakom pojedincu 
kada po Svetom Pismu postane vjernik?

Odgovor. – Ne; cijela zasluga smrti našeg 
Gospodina već je bila u rukama Pravde kada je Isus 
uzašao na visinu, ali nije bila primijenjena ni u kojem 
stupnju niti na bilo koju osobu. Prema Božjoj namjeri, 
ta se zasluga treba primijeniti za Adamov izvorni grijeh 
i za sve grijehe njegove djece, koji su izravno ili 
neizravno rezultat prvobitnog grijeha. Stoga bismo 
mogli reći da svaki član Adamove rase ima osobni, 
individualni interes ili udio u toj otkupiteljskoj zasluzi, 
koja mu dolazi po božanskoj pripremi.

Naš Gospodin je ostavio ranu Crkvu s uputom da 
ostanu u Jeruzalemu radi pomazanja Duhom Svetim, 
dokaz njihova oproštenja grijeha i njihova posvojenja 
kao djece Božje. Uzašao je na visinu i ukazao se u 
prisutnosti Oca – za cijelu Crkvu Prvorođenih. 
Pripisivanje Njegove zasluge bilo je za sve njih, kao i 
za nekoliko predstavnika Gospodinovih sljedbenika 
koji su čekali blagoslov u „gornjoj sobi.”

__________

Pitanje. – Istaknuli ste da bi za grijehe svakog 
pojedinca iz ljudske obitelji bila dovoljna ništa manje 
od pune Kristove zasluge. Kako ćemo onda razmišljati 
o podpodjeli ove zasluge na te različite pojedince koji 
čine Crkvu prvorođenih i na pojedince koji će 
sačinjavati klasu obnove u budućnosti?

Odgovor. – Stavljanje cjelokupne Kristove zasluge 
u ruke Pravde jamči Pravdi potpunu zadovoljštinu za 
sve Adamske slabosti cijelog čovječanstva – čak i prije 

PITANJA GLEDE POMIRENJA
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nego što se ta zasluga posebno prisvoji. A budući da je 
Crkva bila dio svijeta, kojemu je žrtvena zasluga 
dovoljna cijena, Bog je mogao biti pravedan u tome da 
svakome tko dolazi u ime i zaslugu Isusovu pripiše 
dostatnost Njegove zasluge da nadoknadi nesavršenosti 
i nedostatke; pa tako i cijele ove klase – „Crkve 
prvorođenih.” Pripisivanje ove zasluge Crkvi kao 
odvojenoj i razdvojenoj od svijeta uključuje i obvezuje 
tu zaslugu na neko vrijeme u ispravljanju nesavršenosti 
tijela Crkve, kako bi se omogućilo ovoj klasi da ponudi 
Bogu opravdanu, i stoga , prihvatljivu žrtvu.

Ali to se samo pripisuje ili posuđuje Crkvi, jer 
Crkva ne želi zadržati Isusova zemaljska prava. Crkva 
želi žrtvovati sve i tako slijediti Isusov primjer. I veliki 
Veliki svećenik im pripisuje dovoljno svoje zasluge da 
učini prinos Crkve prihvatljivim kada je ponudi Veliki 
svećenik. Kada sva Crkva Prvorođenih dostigne 
nagrade duhovne prirode, sve zasluge Velikog 
svećenika, Isusa, bit će oslobođene, što se njih tiče – 
cijeli će iznos ponovno biti besplatan u rukama Pravde, 
kao što je bilo kad je Isus uzašao na visinu.

__________

Pitanje. – Bi li bilo ispravno reći da se Kristova 
zasluga ne može usporediti s odjećom ili haljinom tek 
nakon posvećenja?

Odgovor. – Haljina je pokrivalo. Vjenčani ogrtač iz 
prispodobe predstavlja Gospodinovu zaslugu koja je 
pripisana Njegovom narodu kao pokrivač za njihove 
mrlje ili nesavršenosti tijela. Ova haljina uzima u obzir 
Crkvu kao buduću Zaručnicu koja priznaje Vodstvo 
Isusa svoga Gospodina. Drugi simbol predstavlja 
članove Crkve koji nose bijele haljine i kapuljače ili 
kape, što je ilustracija podsvećeništva. Na ovoj slici 
svećenici predstavljaju braću ili članove Tijela i 
ukazuju na to da nisu neovisni, već pod i podložni 
Isusovom poglavarstvu.

Haljina Kristove pravednosti koja je pripisana Crkvi 
kao pokrivač za njezine mane i da bi je učinila 
prihvatljivom daje mjesto ili se pretvara u haljinu 
njezine vlastite pravednosti, u uskrsnuću. Kao što je naš 
Gospodin Isus predstavljen odjevenim u bijeli lan, tako 
je i Zaručnica prikazana odjevena u fini lan, „pravednost 
svetaca.” Pripisana haljina samo pokriva naše tjelesne 
mrlje i nesavršenosti u sadašnjem vremenu.

Novo tijelo koje će nam Bog dati u uskrsnuću bit će 
savršeno samo po sebi i ne treba mu pripisivati Isusove 
zasluge. Duhovno tijelo onih koji će postići „prvo 
uskrsnuće” bit će apsolutno, potpuno, savršeno, kao što 
je bilo Isusovo uskrsnuće. Haljina Kristove 
pravednosti, pripisana da pokrije naše tjelesne 
nesavršenosti, neće nam više trebati, jer više nećemo 
imati tjelesne nesavršenosti.

Kaže se da je novi ogrtač izvezen. I ovaj simbol sa 
sobom nosi naša nastojanja u sadašnjem vremenu da 

razvijemo ličnost Isusa – do savršenstva, u duhu. Kao 
što čitamo: „Ono (novo stvorenje, duša) sije se u 
slabosti, ustaje u moći; sije se u sramoti, ustaje u slavi; 
sije se životinjsko tijelo (treba pripisati Isusove 
zasluge) ; uzdignuto je duhovno tijelo” (u punom 
posjedu vlastite zasluge).

__________

Pitanje. – Hoće li itko od onih koji se smatraju 
dostojnim mjesta u grupi Nevjeste nositi Kristov ogrtač 
pravednosti?

Odgovor. – Razumijemo da svi koji čine posvećenje 
to čine i da su prihvaćeni, u jednoj nadi svog poziva, te 
da je ta jedna nada nada da će biti član klase Zaručnice 
i sunasljednik s Kristom. Činjenica da će postojati 
„veliko mnoštvo” posebna je milost koju je Gospodin 
odredio u interesu onih koji se ne pokažu dovoljno 
revnima da bi ih se s Isusom smatralo „više od 
pobjednika.”

„Veliko mnoštvo” iz Otkrivenja 7:9 sastoji se od 
onih koji ne uspijevaju dostići najviši standard žrtve 
koji se zahtijeva od Gospodina, ali koji se, unatoč 
tome, neće pokazati nevjernima u svom posljednjem 
testu. Za njih se kaže da svoju odjeću nisu sačuvali 
neokaljanom od svijeta; otuda i zahtjev da ih operu u 
krvi Jaganjca – dokažu svoju lojalnost pod disciplinom 
i pritiskom, budući da to nisu uspjeli dokazati 
dobrovoljnom poslušnošću žrtvi. Tako i Zaručnica i 
njezine djevice koje je slijede sve nose Zaručnikovu 
haljinu (opravdanje) u sadašnjem životu. I svi će u 
budućem životu postići savršenstvo samo za sebe.

Ova pripisana haljina neće biti potrebna „velikom 
mnoštvu” nakon što doživi svoju „promjenu” u 
duhovno stanje; jer će i oni biti promijenjeni, u 
trenutku i nakon toga posjeduju vlastito individualno 
savršenstvo.

__________

Pitanje. – Neće li Crkva, kad prođe pod zastorom, 
imati svu Kristovu zaslugu u svojoj ruci da stavi na 
prijestolje milosrđa?

Odgovor. – Ne; Crkva nema nikakve veze s 
iskupljenjem za grijeh, kao što ni podsvećenici nisu 
imali nikakve veze s predstavljanjem krvi na Dan 
pomirenja na pomirilište.

Vjerujemo da je ispravan pogled na stvar ovo: 
Veliki svećenik, Isus, uzašao je na visinu i pripisao 
svoje zasluge Crkvi. Oni koji su čekali u „gornjoj sobi” 
na pentekostalni blagoslov predstavili su se pred 
Bogom, želeći da ih On prihvati kao žrtve. Nisu se 
žrtvovali, samo su se predstavili za žrtvu. Tako čitamo: 
„Molim vas, braćo, da svoja tijela prinesete kao žive 
žrtve.” Stvar predstavljanja je naša, a ne Gospodinova; 
prihvaćanje prinosa kao žrtve u cijelosti je 
Gospodinovo – djelo Velikog svećenika. Prihvaćanjem 
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našeg tijela kao žrtve prestajemo biti kao ljudi i od tada 
smo u očima Boga i jedni drugih živi članovi 
Pomazanika – Velikog svećenika.

Veliki svećenik prihvatio je Crkvu kao cjelinu kroz 
njezino predstavljanje na Pedesetnicu. I u skladu sa 
Svetim Pismom dolazimo do ove naklonosti ili milosti, 
koja ostaje otvorena sve dok posljednji ud Tijela 
Kristova ne bude usavršen i prijeđe preko vela. Posao 

iza vela neće biti naš kao podsvećenika. Posao Velikog 
svećenika bit će škropiti krv Gospodnjeg jarca kao što 
je On škropio krv junca. Simbol „Zaručnice” treba 
jasno eliminirati u svakoj pomisli na žrtvu i treba biti 
samo povezan s Otkupiteljem i Zaručnikom, kao 
sunasljednikom u Njegovom Kraljevstvu. Simbol 
podsvećenika je onaj koji se odnosi na Crkvu u 
pogledu svih žrtvenih stvari.


