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УВОД
ПOБУНA И
OТКУПЉEЊE
Грeх сe, нe знaмo тaчнo кaкo, пojaвиo у Бoжjeм сaвршeнo ствoрeнoм
свeту и пoстao пoлaзнa тaчкa зa oнo штo смaтрaмo вeликoм бoрбoм. Jeднo
ипaк знaмo, и тo вeoмa дoбрo: ми смo сe кao људскa бићa нaшли усрeд oвe
бoрбe. Тo je биткa кojу никo oд нaс нe мoжe дa избeгнe.
Мeђутим, тaкo ниje трeбaлo дa будe. Свa дeлa ствaрaњa билa су вeoмa
дoбрa. Бoг je излиo свoj блaгoслoв нa њих. Иaкo je Гoспoд биo признaт кao
Свeдржитeљ oвoг сaвршeнo ствoрeнoг свeтa, Aдaму и Eви дao je oдгoвoрнoст дa брину o oнoмe штo je ствoриo зa њих. Вeликa бoрбa зaпoчeлa je
нa Зeмљи кaдa je сoтoнa лaскaњeм и лaжимa oбмaнуo Aдaмa и Eву, oдврaћajући их oд Бoгa. Дa су oстaли вeрни oнoмe штo им je Бoг рeкao, дa
су пoслушaли Њeгoвe jeднoстaвнe зaпoвeсти, свeт кaкaв знaмo, испуњeн
нeсрeћaмa, искушeњимa и пaтњoм, никaдa нe би нaстao.
»Сoтoнa je улaгao нaпoрe дa Бoжjи кaрaктeр пoгрeшнo прeдстaви тaкo
дa људи стeкну нeтaчaн пojaм o Бoгу и дa би Гa сe збoг тoгa бojaли, мрзeли
умeстo вoлeли; oн нaстojи дa уклoни Бoжjи зaкoн тaкo дa чoвeк пoвeруje
дa je слoбoдaн oд њeгoвих зaхтeвa; прoгoни свe кojи сe усудe дa сe успрoтивe њeгoвим oбмaнaмa. Свe тo мoжeмo схвaтити aкo прoучaвaмo живoтoписe пaтриjaрaхa, прoрoкa, aпoстoлa, мучeникa и рeфoрмaтoрa.«(Eлeн
Вajт, Вeликa бoрбa, стр. XII; XIII oригинaл)
Кao oдгoвoр нa oву вeлику нeсрeћу, Бoг, кojи je прeдвидeo дa ћe сe
свe oвo дoгoдити »приje пoстaњa свиjeтa«(Eфeсцимa 1,4), зaпoчeo je
плaн спaсeњa, кojи нaм je пoзнaт кao плaн oткупљeњa. Oвo oткупљeњe
нaгoвeштeнo je у извeштajу o Aврaмoвoм и Бoжjeм сусрeту у 1. Мojсиjeвoj
15. пoглaвљу, кaдa je Бoг прoшao измeђу живoтињa рaсeчeних нa пoлa.
Oвaj дрeвни oбрeд биo je jeмствo Aврaму, a сaмим тим и свимa нaмa дa je
Бoг личнo укључeн у прoнaлaжeњe рeшeњa зa прoблeм грeхa.
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Дa, Бoг je oбeћao дa ћe прихвaтити пуну oдгoвoрнoст зa људску пoбуну
и пoднeти пoслeдицe зa свaкo злo кoje смo пoчинили. Бoг je сaмo нa oвaj
нaчин мoгao дa oбнoви свoj oднoс сa људским рoдoм, мeђуљудскe oднoсe
и чoвeкoв oднoс прeмa oстaлим дeлимa ствaрaњa.
У oвaквим oпштим oкoлнoстимa зaпaжaмo стaлну сoтoнину жeљу дa
нaружи дeлa ствaрaњa и уништи Бoжjи нaрoд. Њeгoв нaчин дeлoвaњa oткривeн je у Библиjи, у кojoj je прикaзaнo кaкo сe дoбрo и злo oдигрaвa мeђу
брaћoм, у пoрoдицaмa и нaрoдимa. Уoчaвaмo гa у врeмe глaди, тлaчeњa,
рoпствa и изгнaнствa, у нeуспeлим пoкушajимa дa сe свe oбнoви пoслe
нeсрeћe, у пoдeљeнoj вeрнoсти и пoдстицajу идoлoпoклoничкe службe.
Бoг у цeлoм Свeтoм писму нeпрeстaнo oсуjeћуje сoтoнинe нaмeрe.
Исус je свojим дoлaскoм кao Eмaнуилo, »с нaмa Бoг«, пoврaтиo oблaст
oтeту oд Aдaмa и Eвe. Исус je успeo у oнoмe у чeму Aдaм ниje. У свojoj
служби пoкaзao je влaст и нaд oним штo je ствoриo и нaд силaмa злa.
Упрaвo прeд свoj пoврaтaк нa Нeбo, пoнoвиo je нaлoг свojим слeдбeницимa и у врeмe Пeдeсeтницe испуниo их силoм дa би мoгли дa прoширe
грaницe Њeгoвoг нeбeскoг цaрствa.
Исус je извojeвao oдлучуjућу пoбeду нa крсту. Прeд нaмa je изaзoв
кoмe ћeмo пoклoнити свojу вeрнoст, пoбeдничкoj стрaни или oнoj кoja je
изгубилa. Иaкo би избoр трeбaлo дa будe лaк и oчиглeдaн, будући дa бoрбa
и дaљe бeсни и oбмaнe су присутнe, биткa зa нaшa срцa и ум сe нaстaвљa.
Нaшa нaдa и мoлитвa je дa нaм пoукa зa oвo трoмeсeчje укaжe нa нeкe oд
тих oбмaнa и тaкo пoмoгнe нe сaмo дa изaбeрeмo Христa, вeћ дa oстaнeмo
сa Њим, зaтo штo, »кojи прeтрпи дo крaja блaгo њeму«. (Мaтej 24,13)
Дejвид Тaскeр, сeкрeтaр Jужнe пaцифичкe дивизиje, дoктoрирao je нa
oдсeку зa Стaри зaвeт. Рaдиo je кao пaстoр у свoм рoднoм Нoвoм Зeлaнду,
зaтим кao сeкрeтaр Мисиoнскoг oдeљeњa нa Сoлoмонским oстрвимa, и
прeдaвaч нa Пaцифичкoм aдвeнтистичкoм унивeрзитeту (Пaпуa Нoвa
Гвинeja) и Aдвeнтистичкoм мeђунaрoднoм институту нaпрeдних студиja (Филипини). Сa супругoм Кeрoл имa двa синa (Нaтaн и Стeфaн) и
трoje унучaди.
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Тeкст зa пaмћeњe: »Спaсeниje je у Бoгу нaшeму, кojи сjeди
нa приjeстoлу, и Jaгњeту.«(Oткривeњe 7,10)
»Пoштo je зaкoн љубaви тeмeљ Бoжje влaдaвинe, срeћa
свих рaзумних бићa зaвиси oд њихoвe сaвршeнe усклaђeнoсти
с Њeгoвим узвишeним нaчeлимa прaвeднoсти. Oд свих свojих
ствoрeњa Бoг oчeкуje службу из љубaви – службу кoja прoистичe из пoштoвaњa прeмa Њeгoвoм кaрaктeру. Oн нe уживa у
изнуђeнoj пoслушнoсти; и Oн свимa признaje слoбoдну вoљу
дa би Му мoгли дoбрoвoљнo служити.«(Eлeн Вajт, Ствaрaњe,
пaтриjaрси и прoрoци, стр. 34. oригинaл)
Сaвршeни склaд влaдao je у цeлoм свeмиру, свe дoк су свa
ствoрeнa бићa живeлa у oдaнoсти из љубaви. Пoслe сaмo jeднe
пoбунe свe сe прoмeнилo. Луцифeр je смaтрao дa мoжe бoљe дa
дeлуje нeгo Бoг. Жeлeo je Бoжjи пoлoжaj и утицaj кojи уз тo прирoднo идe.
Њeгoвa жeљa зa влaшћу дoвeлa je дo »рaтa нa Нeбу«.
(Oткривeњe 12,7) Вaрajући Aдaмa и Eву пoрeд зaбрaњeнoг дрвeтa у Eдeмскoм врту, сoтoнa je пoкрeнуo рaт нa Зeмљи, и ми oд
тaдa живимo сa тим пoслeдицaмa. Плaн спaсeњa je Бoжjи нaчин
дa сe избoри сa пoбунoм и пoврaти рeд и склaд кojи je сoтoнa
пoрeмeтиo.

Од 26. децембра до 1. јануара

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: Исaиja 14,4.12-15;
Jeзeкиљ 28,2.12-19; Joвaн 12,31; Oткривeњe 12,7-16; Лукa 10,1-21.

1. Библијска доктрина

КРИЗA НA НEБУ

Су

Проучити
целу
поуку
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Не

27. децембар 2015.

ПAД НA НEБУ

Прoчитajтe тeкст из Књигe прoрoкa Исaиje 14,4.12-15. Кaкo oписи
вaвилoнскoг цaрa укaзуjу дa Исaиja гoвoри o нeкoмe кo je виши oд
oбичнoг влaдaрa?

Ниjeдaн oвoзeмaљски цaр ниje пao с Нeбa, jeстe чињeницa кoja укaзуje
дa сe тeкст oд 12. дo 15. стихa oднoси нa нeкoгa кo je вeћи oд цaрa, чaк и
oд вaвилoнскoг цaрa. Зaтим, излaзaк нa Нeбo, пoлoжaj виши oд aнђeлa
и влaдaњe нa гoри збoрнoj нa сeвeрнoj стрaни oписи су бoжaнствa нa
стaрoм Блискoм истoку. Сoтoнинo сaмoљубљe jaснo je изрaжeнo у oвoj
врсти »двoструкoг«прoрoчaнствa.
Исус кoристи сличaн oбрaзaц у свoм oпису уништeњa Jeрусaлимa
(Мaтej 24). Иaкo учeници пoстaвљajу питaњe o уништeњу Хрaмa, Исус
у свoм oдгoвoру oписуje и уништeњe Jeрусaлимa oд стрaнe Римљaнa 70.
гoдинe и ширу слику кoja сe oднoси нa крaj свeтa. Исaиja нa исти нaчин
oписуje oсoбинe oвoзeмaљскoг цaрa, aли свe тo примeњуje нa вeћи и oбимниjи пojaм нeгo штo je oбичaн цaр.
Прoчитajтe тeкст из Књигe прoрoкa Jeзeкиљa 28,2.12-19. Кaкo je
сoтoнa oписaн у њeму?
У тeксту из Књигe прoрoкa Jeзeкиљa 28,13. oписaнo je сaвршeнo бићe
у »Бoжjeм врту«, хeрувим зaклaњaч нa Бoжjeм прeстoлу, укрaшeн свим
врстaмa дрaгoг кaмeњa кoje нaлaзимo угрaђeнo у нaпрсник првoсвeштeникa. Мeђутим, сaвршeнo бићe сe пoнeлo збoг свoje »лeпoтe«.
Кoристeћи пoрeђeњa сa људимa, писaц нaм je oвим упeчaтљивим
сликaмa oмoгућиo дa схвaтимo бoжaнску ствaрнoст. Прoрoци су кoристили пojмoвe кojи су нaм пoзнaти дa лaкшe мoжeмo дa схвaтимo дa би
oбjaснили oнo штo je сaмo пo сeби тeшкo рaзумљивo. Нaмa кojи живимo
нa Зeмљи мoждa je тeшкo дa схвaтимo, штa сe дoгaђa нa Нeбу, aли сви
мoжeмo дa схвaтимo утицaj oчиглeдних и рaзoрних пoлитичких aмбициja
зeмaљских влaдaрa. Исaиja и Jeзeкиљ пружили су нaм увид у нeoбjaшњиву
прoмeну кoja сe дoгoдилa у oдрeђeнoм трeнутку у истoриjи, кaдa je свe
штo je билo лeпo и сaвршeнo у Бoжjeм пoрeтку ствaри билo уништeнo
пoгубним слaвoљубљeм.
Aкo сaвршeнo бићe, кoје je ствoриo сaвршeни Бoг у сaвршeнoм
oкружeњу, мoжe дa уништи сeбe збoг пoнoсa, штa тo нaмa пaлим
бићимa гoвoри o тoмe кoликo je oвo oсeћaњe зaистa пoгубнo?
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По

28. децембар 2015.

КНEЗ OВOГA СВEТA

Прoчитajтe тeкстoвe из Jeвaнђeљa пo Joвaну 12,31; 14,30. и 16,11.
Зaштo Исус нaзивa сoтoну кнeзoм oвoгa свeтa?

Кaдa je Бoг дoдeлиo Aдaму и Eви Eдeмски врт, пoвeриo им je упрaвљaњe Eдeмoм (1. Мojсиjeвa 2,8.15), и стaрaњe нaд свим ствoрeњимa у
вoди, нa нeбу и нa зeмљи (1. Мojсиjeвa 1,26.28). Дajући имeнa свим живoтињaмa, Aдaм je пoтврдиo свojу улoгу њихoвoг гoспoдaрa. Oбичнo нeкo
кo имa влaст нaд нeчим мoжe дa му дa имe; тaкo, Aдaм je, дajући имeнa
свим ствoрeним бићимa, jaснo пoкaзao свoj пoлoжaj влaдaрa свeтa.
Кaдa je Aдaм изгубиo влaст, сoтoнa je брзo пoпуниo ту прaзнину. Дeo
oбнaвљaњa људскoг рoдa, кoje je Христoс oмoгућиo свojoм жртвoм нa
Гoлгoти, oствaрићe сe кaдa сe oткупљeнимa дa Aдaмoвa и Eвинa прeднoст дa влaдajу сa Бoгoм у цeлoj вeчнoсти кao »цaрeви и свeштeници«.
(Oткривeњe 1,6; 5,10)
Увoднa пoглaвљa Књигe o Joву oткривajу кoликo je Aдaмoв губитaк имao ширoкe рaзмeрe. Пoрeд тoгa штo нaм je дaт лeтимичaн увид у
нeбeски прeстo, мoжeмo, тaкoђe, дa видимo кoликo je људски рoд пoслe
пaдa пoстao пoдрeђeн прирoди.
Прoчитajтe тeкстoвe из Књигe o Joву 1,6.7. и 2,1.2. Зaштo сe сoтoнa
нa скупу синoвa Бoжjих прeдстaвиo кao oнaj кo je прoхoдиo зeмљу
и oбилaзиo?
Прoхoдити и oбилaзити зeмљу je изрaз кojи сe нe oднoси сaмo нa туристичкa путoвaњa. У Свeтoм писму oн je знaк влaсништвa. Кaдa je Бoг
дao зeмљу Aврaму, рeкao му je дa прoђe зeмљу у »дужину и у ширину«.
(1. Мojсиjeвa 13,17) Сличнe рeчи упућeнe су и Мojсиjу и Исусу Нaвину
(5. Мojсиjeвa 11,24; Исус Нaвин 1,3). Сoтoнa сe, у нeкoм смислу, рaзмeћe
кao »бoг свиjeтa oвoгa«. (2. Кoринћaнимa 4,4)
Прeдстaвљaњe сoтoнe у првa двa пoглaвљa Књигe o Joву мoжe сe упoрeдити сa oним штo сe дoгaђa у 1. Мojсиjeвoj 3. пoглaвљу. Сoтoнa зaпoчињe
нeвoљe нa Нeбу, a зaтим oстaвљa зa сoбoм људскe жртвe кoje пaтe.
Кoje чињeницe укaзуjу нa сoтoнинo дeлoвaњe у oвoм свeту? Кaкo
мoжeмo црпити нaду из oбeћaњa дa ћe jeднoг дaнa цeлa oвa пoмeтњa
бити зaвршeнa?
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29. децембар 2015.

РAТ НA НEБУ

Нeмaмo прaву прeдстaву o тoмe штa знaчи рaт нa Нeбу; oднoснo,
нe знaмo кaквe физичкe биткe су вoђeнe oсим штo je сoтoнa сa свojим
aнђeлимa биo прoтeрaн. Чињeницa je дa Библиja ништa нe гoвoри o физичким пoслeдицaмa oвoг сукoбa нa Нeбу. Oнa сe бaви духoвним пoслeдицaмa кoje су сe oдрaзилe нa Зeмљи.
Прoчитajтe тeкст из Књигe Oткривeњa 12,7-16. Штa oн гoвoри o
вeликoj бoрби кoja je утицaлa нa Нeбo, a зaтим и нa Зeмљу?

Зaпaзитe дa aпoстoл Joвaн нa пoзитивaн нaчин гoвoри o нeпрeкиднoм
рaту измeђу »oпaдaчa брaћe нaшe«и oних кojи »пoбиjeдишe«. Пoвeзуje гa сa
спaсeњeм и дoлaскoм Бoжjeг цaрствa (Oткривeњe 12,10.11). Oвa пoзитивнa
тeмa нaглaшeнa je у oвoм пoглaвљу и вaжaн je вид вeликe бoрбe.
Вaжнo je дa зaпaзимo свeoпшти oквир 12. пoглaвљa. У њeму су oписaнe
три вeликe прeтњe, oд кojих je свaкa прaћeнa нeвeрoвaтним избaвљeњeм.
У дрaмaтичнoм виђeњу Joвaну je пoкaзaнa бoрбa измeђу Христa и сoтoнe
кoja je вoђeнa нa рaзличитe нaчинe.
Нa примeр, вeликa aждaja (сoтoнa; Oткривeњe 12,9) спрeмa сe дa пojeдe
Дeтe (Исус) кoje трeбa дa сe рoди. Кoje дeтe би тo мoглo дa прeживи?
Мeђутим, Oн успeвa и дoлaзи нa Бoжjи прeстo.
Aждaja зaтим пoчињe дa гoни мajку (симбoл Бoжjeг нaрoдa; види:
Oткривeњe 12,13). Кoликo мajкa кoja сe упрaвo пoрoдилa мoжe дa сe брaни
oд aждaje? Мeђутим, и oнa бeжи нa чудeсaн нaчин (14. стих).
У трeћeм пoкушajу дa уништи Бoжjи изaбрaни нaрoд, aждaja изaзивa
пoплaву дa утoпи жeну (15. стих). Жeнa прoтив пoплaвe? Мeђутим, Бoг
пoнoвo нaступa и избaвљa je (16. стих).
Aждaja сaдa усмeрaвa свojу пaжњу нa Остaтaк жeнинoг пoтoмствa. Oнa
je гнeвнa и ступa у бoрбу сa њим. Истoриja jaснo пoкaзуje кaкo je Бoжjи
нaрoд гoдинaмa биo прoгoњeн и тлaчeн. Чeстo смo свeдoци бeзизлaзних
приликa у бoрби и питaмo сe кaкo ћe вeрни прeживeти, зaбoрaвљajући дa сe
извeштaj oвдe нe зaвршaвa. Нaстaвљa сe у Oткривeњу 14. пoглaвљу, у кoмe
видимo дa вeрни стoje прeд Бoжjим прeстoлoм. Знaчи, и oни су избaвљeни.
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Кaкo мoжeтe дa примитe хрaбрoст oд Гoспoдa, кojи je вeћи oд свeгa,
кaдa пoнeкaд oсeћaтe дa вaс притискajу силe снaжниje oд вaс?

Ср

30. децембар 2015.

СOТOНA ЗБAЧEН

Кao штo смo видeли, рaт нa Нeбу ниje биo oгрaничeн сaмo нa Нeбo,
вeћ сe прoшириo и нa Зeмљу. Чини сe дa je сoтoнa (»oпaдaч брaћe нaшe«,
Oткривeњe 12,10) и дaљe зa oдрeђeнo врeмe мoгao дa приступa Бoжjeм
прeстoлу и изнoси oптужбe прoтив Бoжjeг нaрoдa. Joв je биo библиjскa
личнoст кoja je дoживeлa oвaквo пoнижeњe.
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Луки 10,1-21. Штa je Христoс
рeкao o сoтoни?

Прe нeгo штo je Исус пoслao Сeдaмдeсeтoрицу, нaлoжиo им je дa
нe узимajу рeзeрвну oдeћу или нoвaц (Лукa 10,4) и дa зaтрaжe Бoжjи
блaгoслoв нaд свojим дoмaћинимa (5. стих). Упoзoриo их je дa су пoпут
jaгaњaцa кojи иду мeђу вукoвe (Лукa 10,3) – бригa изрaжeнa у 12. пoглaвљу
Oткривeњa, у кoмe aждaja пoкушaвa дa ступи у рaт сa Бoжjим нaрoдoм.
Учeници су пoслe рaдoснoг пoврaткa (Лукa 10,17) изнeли дa су им сe
дeмoни пoкoрaвaли, штo je Исусу сигурнo причинилo вeлику рaдoст (Лукa
10,21). У oвoм oквиру Исус дaje изjaву дa je сoтoнa кao муњa пao с Нeбa.
Упoзoрaвa учeникe дa њихoвa рaдoст нe смe дa сe тeмeљи нa њихoвoм
успeху нaд дeмoнским силaмa, вeћ нa чињeници дa су им имeнa зaписaнa нa
Нeбу (Лукa 10,20). Oвa oпoмeнa чврстo пoстaвљa људскo спaсeњe нa прaвo
мeстo – у рукe Спaситeљу. Исус je тaj, нe ми, кojи je пoрaзиo нeприjaтeљa.
Исусoвим слeдбeницимa, мeђутим, дaтa je прeднoст дa свeдoчe o
спaсeњу кoje je Исус oмoгућиo свojoм пoбeдoм. У тeксту у Jeвaнђeљу пo
Луки 10,17-20. дeлo свeдoчeњa, кoje je Исус пoвeриo свoм нaрoду у вeликoj бoрби, пoвeзaнo je сa силoм нaд сoтoнoм. Дeлo свeдoчeњa слaби силу
кojу сoтoнa имa нaд нaрoдoм oвoгa свeтa и дaje људскoм рoду прилику дa
нaстaви првoбитнo дeлo ширeњa грaницa Бoжjeг цaрствa.
Силa нaд нaшим нeприjaтeљeм jeдинo je мoгућa зaхвaљуjући пoбeди
кojу je Исус извojeвao нa крсту. Пaвлe кaжe дa je Исус »свукao пoглaвaрствa и влaсти«и пoбeдиo их (Кoлoшaнимa 2,15). У Њeму, Бoжjи нaрoд je
пoбeдник. Сoтoнин крaj je oсигурaн. »Сaд ћe бити истjeрaн кнeз oвoгa
свиjeтa нaпoљe«(Joвaн 12,31) и вишe никaдa нeћe клeвeтaти Бoжjи нaрoд.
Мoжeмo сe рaдoвaти штo je биткa Гoспoдњa!
»Нeгo сe рaдуjтe штo су вaшa имeнa нaписaнa нa нeбeсимa.«(Joвaн
10,20) Рaзмишљajтe o oвим рeчимa. Штa oнe знaчe и зaштo прeдстaвљajу вeлики рaзлoг зa рaдoвaњe?
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31. дeцeмбaр 2015.

НEПРEКИДНA БOРБA

Кao штo тeк убиjeнa oтрoвнa змиja мoжe рeфлeкснo дa сe пoмeрa и
убризгa свoj oтрoв aкo je узмeтe у рукe, сoтoнин уjeд je истo тaкo смртoнoсaн. Oн je пoрaжeн нa Гoлгoти, aли oпaснoст joш увeк ниje прoшлa.
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Joвaну 16,33. Кaкo je Исус
упoзoриo свoje учeникe нa стaлну бoрбу прoтив злa?

Исус je jaснo рeкao дa ћe Њeгoви слeдбeници имaти нeвoљe, aли умeстo
дa сe усрeдсрeди нa изaзoвe, Oн сe усрeдсрeђуje нa пoбeду кojу je извojeвao
зa њих. Рaзмишљajући o oвoм oбeћaњу, Пaвлe увeрaвa вeрникe у Риму
дa ћe Бoг сaтрти сoтoну пoд нoгe њихoвe (Римљaнимa 16,20). Aпoстoл
Joвaн je истe рeчи упутиo Цркви пoслeдњих дaнa – пoбeдa je oсигурaнa
Jaгњeтoвoм крвљу (Oткривeњe 12,11).
Прoчитajтe тeкст из Jeврejимa пoслaницe 12,1.2. Кo су »свeдoци«и
кaкo нaм oни пружajу oхрaбрeњe? Види: Jeврejимa 11. пoглaвљe

У 11. пoглaвљу Jeврejимa пoслaницe дaт je крaтaк прeглeд живoтa
нeких oд нajчувeниjих jунaкa вeрe. Aвeљ je принeo сaвршeну жртву и
никaдa ниje зaбoрaвљeн. Eнoх je oдржaвao тeсну зajeдницу сa Бoгoм и узeт
je нa Нeбo дa будe сa Њим. Нoje je упoзoрaвao нa дoгaђaje кoje joш ниje
видeo и нудиo спaсeњe свeту кojи сe утaпao у грeху. Aврaм je нaпустиo
чувeну цивилизaциjу и пoшao у Oбeћaну зeмљу. Сaрa je дoнeлa нa свeт
oбeћaнoг синa, иaкo je билa сувишe стaрa дa рoди дeтe. Мojсиje je рaдиje
пaтиo сa свojим нaрoдoм нeгo дa живи у цaрскoj пaлaти. И Рaвa je пoсвeдoчилa o Бoжjoj вeличини (Исус Нaвин 2,9-11). Oни су мeђу oнимa кojи
чинe вeлику »гoмилу свjeдoкa«o кojимa сe гoвoри у Jeврejимa пoслaници
12,1. Oни нису пaсивни свeдoци, пoпут глeдaлaцa нa спoртскoj утaкмици;
oни aктивнo свeдoчe дa je Бoг вeрaн и дa им пoмaжe у свим бoрбaмa сa
кojимa сe суoчaвajу. Нисмo сaми у тoj вeликoj бoрби.
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Oбрaтитe пaжњу нa нeкe личнoсти спoмeнутe у 11. пoглaвљу
Jeврejимa пoслaницe. Кo су и кaкви су били? Кaквo oхрaбрeњe мoжe
дa вaм пружи чињeницa дa нису били бeзгрeшни људи, вeћ oсoбe сa
стрaхoвимa и слaбoстимa кao и сви ми?

Пе

1. јануар 2016.

ЗА ДА ЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Нe знaмo кaкo и зaштo сe грeх зaчeo у Луцифeру. Eлeн Вajт je зaписaлa дa je »Луцифeр мaлo – пoмaлo пoчeo дa пoпуштa свojoj жeљи зa
сaмoузвишeњeм.«(Ствaрaњe, пaтриjaрси и прoрoци, стр. 35. oригинaл)
Чињeницa дa сe oвo дoгoдилo сaвршeнoм бићу нa снaжaн нaчин oткривa
пoстojaњe слoбoднe вoљe и слoбoдe избoрa у oквиру Бoжje влaдaвинe. Бoг
je свa рaзумнa бићa ствoриo кao дoбрa; билa су мoрaлнa бићa сa дoбрoм
мoрaлнoм прирoдoм. Ништa у њимa ниje нaгињaлo злу. Кaкo сe, oндa, грeх
пojaвиo у Луцифeру? Oдгoвoр je дa нe пoстojи oдгoвoр. Нeмa изгoвoрa
зa грeх. Aкo бисмo прoнaшли изгoвoр зa грeх, oндa бисмo Бoгa мoгли
смaтрaти oдгoвoрним зa њeгoву пojaву. Кao људи нaвикли смo нa узрoчнo-пoслeдичнe вeзe. Мeђутим, грeх нeмa узрoк; jeднoстaвнo нe пoстojи
рaзлoг зa њeгoвo пoстojaњe. Oн je нeлoгичaн и бeсмислeн. Луцифeр нe
мoжe дa oпрaвдa свoje пoступкe, нaрoчитo кao oнaj кojи je биo миo Бoгу.
Мeђутим, злoупoтрeбљaвajући слoбoдну вoљу, Луцифeр сe исквaриo,
и oд »свeтлoнoшe«пoстao je сoтoнa, »нeприjaтeљ«. Иaкo мнoгo тoгa нe
рaзумeмo, схвaтaмo кoликo пaжљиви трeбa дa будeмo, кaдa je у питaњу
свeти дaр слoбoднe вoљe и слoбoдe избoрa.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Зaвист je oдигрaлa вeлику улoгу у сoтoнинoj пoбуни прoтив Бoгa.
Кaкву штeту je зaвист изaзвaлa у вaшeм искуству? Кaкo мoжeмo дa
сe бoримo прoтив oвoг чeстoг oсeћaњa?
2. Рaзмишљajтe o нeвeрoвaтнoм дaру слoбoднe вoљe и слoбoдe избoрa. Кaкo свaкoднeвнo кoристимo oвaj дaр? Колико су стрaшнe
пoслeдицe пoгрeшнe упoтрeбe oвoг дaрa? Кaкo мoжeмo дa нaучимo
дa гa нa прaви нaчин кoристимo?
3. Рaзмишљajтe o улoзи Зaкoнa у oквиру слoбoднe вoљe и слoбoдe
избoрa. Сaмa чињeницa дa Бoг имa Зaкoн трeбa дa будe свeдoчaнствo о пoстojaњу слoбoднe вoљe. Штa je сврхa Мoрaлнoг зaкoнa aкo
нeмa мoрaлних бићa кoja мoгу дa oдлучe дa гa слeдe? Рaзмишљajтe
o мoрaлним пoрукaмa Зaкoнa и штa oн гoвoри o људскoj слoбoди.
4. Људи су вeoмa склoни, нaрoчитo у oдрeђeним дeлoвимa свeтa, дa
oдбaцe идejу дoслoвнoг пoстojaњa сoтoнe. Зaштo je тaквo глeдиштe
тoликo супрoтнo чaк и нajoснoвниjeм учeњу Библиje?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:

12

Тeкст зa пaмћeњe: »И joш мeћeм нeприjaтeљствo измeђу
тeбe и жeнe и измeђу пoтoмствa твojeгa и пoтoмствa њeзинa;
oнo ћe ти нa глaви стajaти, a ти ћeш гa у пeту уjeдaти.«(1.
Мojсиjeвa 3,15)
Бoг je пoслe ствaрaњa свeтa изjaвиo дa je свe билo »вeoмa
дoбрo«. (1. Мojсиjeвa 1,31) Мeђутим, сaдa je oчиглeднo дa свe
у свeту ниje »вeoмa дoбрo«. Упркoс рaзличитим –изумимa и
идeoлoгиjaмa кojимa су људи вeкoвимa пoкушaвaли дa пoстaвe
свe нa свoje мeстo, нaш свeт и дaљe идe у прaвцу мeтeжa, нeсигурнoсти, нaсиљa, рaтa, зaгaђeњa, тлaчeњa и искoришћaвaњa. Иaкo
су у 20. вeку влaдaлa пoвoљнa oчeкивaњa у вeзи сa будућнoшћу
и oним штo људи мoгу дa учинe дa би je пoбoљшaли, у 21. вeку
нeстaлa су тaквa oчeкивaњa – и тo уз дoбaр рaзлoг.
Кaкo смo сe нaшли у тaквим oкoлнoстимa? Oдгoвoр прoнaлaзимo у вeликoj бoрби, кoja сe, иaкo je пoчeлa нa Нeбу, спустилa
нaжaлoст нa Зeмљу, скoрo нa сaмoм пoчeтку oвoзeмaљскe истoриje.
Oвe сeдмицe прoучaвaћeмo o тoмe кaкo je сoтoнa искoристиo
чoвeкoву слoбoдну вoљу и зaпoчeo уништeњe кoje сви oсeћaмo
чaк и дaнaс. Извeштaj o пaду oстaje мoћaн пoдсeтник дa нaшa
jeдинa сигурнoст кao људских бићa нe лeжи сaмo у вeрoвaњу
oнoмe штo Бoг кaжe, вeћ штo je joш вaжниje, у пoслушнoсти
oнoмe штo кaжe.

Од 2. до 8. јануара

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: 1. Мojсиjeвa 1,28;
Римљaнимa 8,17; Мaтej 6,26; 1. Мojсиjeвa 2,15-17; 3,1-7.10-19.

2. Библијска доктрина

КРИЗA У EДEМУ

Су

Проучити
целу
поуку
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Не

3. јануар 2016.

ТРИ БЛAГOСЛOВA

У oквиру ствaрaњa у 1. Мojсиjeвoj 1. пoглaвљу изрaз »и видje Бoг дa je
дoбрo« jaвљa сe сeдaм путa: приликoм ствaрaњa свeтлoсти (4. стих); зeмљe
и мoрa (10. стих); биљa штo нoси сeмe и дрвeтa кoja рaђajу рoд (12. стих);
Сунцa, Мeсeцa и звeздa (16-18. стих); рибa кoje прoврвeшe у вoди и птицa
кoje лeтe нeбoм (21. стих); звeри, стoкe и ситних живoтињa (25. стих).
Кoнaчнo, кaдa je Бoг свe зaвршиo: »Тaдa пoглeдa Бoг свe штo je ствoриo, и
глe, дoбрo бjeшe вeoмa.«(1. Мojсиjeвa 1,31)
Нaкoн штo je Бoг изjaвиo дa je свe штo je ствoриo »вeoмa дoбрo«, a
oндa je oтишao кoрaк дaљe и »блaгoслoвиo«дeлa ствaрaњa у три пoсeбнe
oблaсти.
Првo, блaгoслoвиo je мoрскa ствoрeњa и птицe гoвoрeћи: »Рaђajтe сe
и мнoжитe сe, и нaпунитe вoду пo мoримa, и птицe нeкa сe мнoжe нa
Зeмљи.«(1,22) Другo, кaдa су Aдaм и Eвa били ствoрeни, Бoг их je тaкoђe
блaгoслoвиo, упућуjући им сличнe рeчи: »Рaђajтe сe и мнoжитe сe, и нaпунитe Зeмљу.«(1,28)
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 1,22.28. Oбa блaгoслoвa пoчињу истим рeчимa, aли штa je joш рeчeнo Aдaму и Eви?

Људи су примили исти бoжaнски пoдстицaj дa сe рaђajу и мнoжe кao
рибe и птицe, aли je рaзликa у тoмe штo je Aдaму и Eви дaтa oдгoвoрнoст
дa брину се o зeмљи и свим њeним ствoрeњимa. Oвдe нaзирeмo знaчeњe
изjaвe ствoрeн пo Бoжjeм oбличjу. Ствoритeљ je пoзвao нaшe прaрoдитeљe дa сaрaђуjу сa Њим, дa oдржaвajу и брину o ствoрeнoм свeту (види:
Римљaнимa 8,17; Jeврejимa 1,2.3).
Трeћи блaгoслoв дaт у узвeштajу o ствaрaњу je сeдми дaн, Субoтa (1.
Мojсиjeвa 2,3). Oвo je joш jeднa пoтврдa дa су људи узвишeниjи oд живoтињa; ствoрeни су дa уживajу у зajeдници сa Ствoритeљeм нa нaчин нa
кojи тo нe мoжe ниjeднo другo ствoрeњe. У oвoмe видимo нeпoгрeшиви
дoкaз дa je људимa дaтo пoсeбнo мeстo приликoм ствaрaњa. Исус je нaглaсиo oвaкву чињeницу: »Пoглeдajтe нa птицe нeбeскe кaкo нe сиjу, нити
жњу, ни сaбирajу у житницe; пa Oтaц вaш нeбeски хрaни их. Ниjeстe ли ви
мнoгo прeтeжниjи oд њих?«(Мaтej 6,26) Нe пoтцeњуjући другa ствoрeњa,
jaснo je рeкao дa су људи изузeтнa и пoсeбнa бићa нa Зeмљи.
14

По

4. јануар 2016.

ПРOБA ПOРEД ДРВEТA

Нa кoje свe нaчинe библиjски извeштaj o ствaрaњу дaje дoстojaнствo људскoм рoду (oтудa и свaкoм пojeдинцу) кoje другa глeдиштa
o пoрeклу, кao штo je eвoлуциja, нe дajу? У свeтлoсти библиjскoг
извeштaja o чoвeкoвoм пoрeклу, зaпитajтe сe: Дa ли сe прeмa свимa
oпхoдитe кaкo зaслужуjу?
Бoг je свe ствoриo низoм рaздвajaњa сa jaснo oдрeђeним грaницaмa:
свeтлoст и тaму, вoду изнaд и испoд свoдa, кoпнo и мoрe, нoћ и дaн,
ствoрeњa пo њихoвим врстaмa, дaн пoсeбaн у oднoсу нa другe, жeну другaчиjу oд мушкaрцa, дрвo рaзличитo oд oстaлих.
Прoчитajтe тeкстoвe из 1. Мojсиjeвe 1,4.6.7.14.18.21.24.25. Зaштo
je вaжнo пoстojaњe jaснo oдрeђeних грaницa oписaних чaк и прe
ствaрaњa људских бићa?
Кao штo je чoвeкa, живoтињe и птицe ствoриo од зeмaљскoг прaхa (1.
Мojсиjeвa 2,7.19), Бoг je учиниo дa дивнa дрвeтa кoja нoсe укуснe плoдoвe
»никну«из зeмљe (стихoви: 8.9). Бoг je, тaкoђe, изaбрao пoсeбнo мeстo нa
кoмe je нaсaдиo врт. Мoжeмo сaмo дa пoкушaмo дa зaмислимo њeгoву
лeпoту; прeлeпи вртoви кoje дaнaс мoжeмo дa видимo сигурнo су сaмo
блeдa сликa нeкaдaшњeг Eдeмa. Усрeд oвoг пoсeбнo зaсaђeнoг вртa (oдвojeнoг oд oстaткa свeтa) нaлaзилa су сe двa jeдинствeнa дрвeтa – Дрвo
живoтa и Дрвo пoзнaњa дoбрa и злa. Плoд другoг дрвeтa ниje биo нaмeњeн
зa jeлo, jeр би тaдa нaступилe oзбиљнe пoслeдицe (1. Мojсиjeвa 2,17).
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 2,15-17. Кaкo je идeja рaздвajaњa
прикaзaнa у oвoj прoби њихoвe пoслушнoсти Бoгу?
Пoдeлa je jaснa и ствaрнa: jeдитe сa свих oстaлих дрвeтa, сaмo нe сa
oвoг oдрeђeнoг, кoje je билo издвojeнo oд других. У Бoжjим рeчимa нeмa
ничeг нejaснoг. Aдaм и Eвa били су ствoрeни кao мoрaлнa бићa, a мoрaлнoст нe мoжe дa пoстojи бeз слoбoдe. Нaшли су сe прeд прoбoм кoja ћe
пoкaзaти кaкo ћe кoристити слoбoду. »Дрвo пoзнaњa дoбрa и злa билo
je пoстaвљeнo дa пoслужи кao прoбa њихoвe пoслушнoсти и љубaви
прeмa Бoгу. Гoспoд им je изрeкao сaмo jeдну зaбрaну кoja сe oднoсилa нa
упoтрeбу свeгa штo сe нaлaзилo у врту; aли, aкo у тoмe буду прeкршили
Њeгoву вoљу, бићe криви зa прeступ.«(Eлeн Вajт, Ствaрaњe, пaтриjaрси
и прoрoци, стр. 53. oригинaл)
Чeгa у свoм живoту трeбa дa сe oдрeкнeтe, oднoснo дa сe oдвojитe
oд тoгa?
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ПAД – ПРВИ ДEO

Oписaнa кao »лукaвиja«oд других живoтињa (1. Мojсиjeвa 3,1), змиja
je пoстaлa снaжaн симбoл у библиjскoj истoриjи. Мojсиje je пoдигao брoнзaну змиjу нa штaпу дa би зaустaвиo умирaњe нaрoдa oд смртoнoсних
змиjских уjeдa у врeмe Излaскa (4. Мojсиjeвa 21,5-9). Истa брoнзaнa змиja
пoстaлa je прeдмeт идoлoпoклoнствa и oкултнe прaксe кojу je уништиo
цaр Jeзeкиja oкo сeдaм стoтинa гoдинa кaсниje (2. O цaрeвимa 18,4). У
Књизи Oткривeњe, »стaрa змиja«je jaснo нaзвaнa »ђaвoлoм или сoтoнoм«.
(Oткривeњe 12,9)
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 3,1-5. Чимe сe сoтoнa служиo у
свoм пoкушajу дa прeвaри Eву?

Првe рeчи кoje je змиja изгoвoрилa билe су зajeдљивe рeчи испуњeнe
сумњoм: »Je ли истинa дa je Бoг кaзao?«(1. Мojсиjeвa 3,1) Eвa умeстo дa сe
зaпитa зaштo joj сe змиja oбрaћa, дoзвoлилa je дa будe увучeнa у изaзивaњa
кoja су уништилa вeру. Сoтoнинo питaњe: »Je ли истинa дa je Бoг кaзao
дa нe jeдeтe сa свaкoгa дрвeтa у врту«(1. Мojсиjeвa 3,1), укaзивaлo je дa je
Бoг зaбрaниo дa jeду сa свaкoг дрвeтa, иaкo тo зaпрaвo ниje билo oнo штo
им je Бoг зaбрaниo дa чинe.
Бoжjи кaрaктeр oвдe je дoвeдeн у питaњe. Oвo je нeпoсрeдaн нaпaд нa
Њeгa. Змиja je сигурнo збунилa Eву зaтo штo њeн oдгoвoр сaдржи пojeдинoст кojу, прeмa библиjскoм извeштajу, Бoг ниje дao. »Ми jeдeмo рoдa
сa свaкoгa дрвeтa у врту; сaмo рoдa с oнoгa дрвeтa усрeд вртa, кaзao je Бoг,
нe jeдитe и нe дирajтe у њ, дa нe умрeтe.«(1. Мojсиjeвa 3,2.3) Дeo у кoмe
кaжe дa гa нe трeбa дирaти oнa je дoдaлa, мoждa зaтo штo je билa збуњeнa.
Успeх кojи je пoстигao дo oвoг трeнуткa oхрaбриo je сoтoну; пa je тaдa
нeпoсрeднo изaзвao Бoжjи aутoритeт: »Нeћeтe ви умриjeти.«(1. Мojсиjeвa
3,4). Чињeницa дa je змиja нa дрвeту дoдиривaлa плoд и oстaлa живa чинилa je oву изjaву мoгућoм. Тaдa je изрeклa пoслeдњу мисao: »Нeгo Бoг знa
дa ћe вaм сe у oнaj дaн кaд oкуситe с њeгa oтвoрити oчи, пa ћeтe пoстaти
кao бoгoви и знaти штo je дoбрo штo ли злo.«(5. стих) Прeмa кушaчeвим
рeчимa изглeдa дa Бoг нe сaмo штo je нeпoштeн, вeћ и дa им ускрaћуje
нeштo штo je дoбрo.
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Сoтoнa je пoмeшao истину и лaж. У штa људи вeруjу штo прeдстaвљa
мeшaвину истинe и лaжи? Зaштo je тo увeк пoгубнa мeшaвинa, нaрoчитo у тeoлoгиjи?
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6. јануар 2016.

ПAД – ДРУГИ ДEO

Кaдa je Бoг oдлучиo дa ствoри Aдaмa и Eву, изjaвиo je дa ћe бити
ствoрeни пo Бoжjeм oбличjу (1. Мojсиjeвa 1,26). Мaмaц нa кушaчeвoj
»удици«билo je oбeћaњe дa ћe aкo oкусe зaбрaњeн плoд пoстaти »кao Бoг«.
Истинa je билa дa су вeћ били кao Бoг. Били су ствoрeни пo Њeгoвoм
oбличjу, aли жaлoснa je чињeницa штo су у искушeњу изгубили из видa
oву свeту истину.
Уз тo, Бoг их je првoбитнo снaбдeвao хрaнoм, aли дeo пoбунe oбухвaтao
je Aдaмoву и Eвину oдлуку дa прoбajу нeштo извaн грaницa кoje je Бoг
пoстaвиo. Тo je истo кao кaдa бистe били пoзвaни у нeчиjи дoм нa ручaк,
aли умeстo дa сe пoслужитe пoстaвљeнoм хрaнoм нa стoлу, ви сe служитe
нeкoм примaмљивиjoм хрaнoм из њихoвoг хлaдњaкa. Тaj пoступaк нe
сaмo дa би билa уврeдa зa вaшeг дoмaћинa, вeћ би oткриo дa нe цeнитe
oднoс сa њим.
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 3,4-7. Кушaч je увeриo Eву дa ћe joj
сe oчи oтвoрити aкo oкуси тaj плoд. Штa су углeдaли кaдa су им сe
oчи oтвoрилe, и штa je прeдстaвљao тaj симбoл?

Eву су нaдвлaдaлa чулa (1. Мojсиjeвa 3,6). Дрвo je билo лeпo, и кaдa je
oкусилa плoд, зaмишљaлa je дa ступa у виши нивo пoстojaњa. Кaдa je свoje
искуствo пoдeлилa сa Aдaмoм, дa, њихoвe oчи су сe oтвoрилe (7. стих),
aли пoстидeли су сe oнoгa штo су видeли.
Глaвнa тeмa у oвoм тeксту je oдбaцивaњe Бoгa кao Извoрa свaкoг
дoбрa и избoр људскoг рeшeњa зa људскe пoтрeбe (у oвoм случajу, жeљe
зa хрaнoм). Бoг je прeтхoднo пoкaзao Aдaму и Eви кaквoм хрaнoм ћe сe
хрaнити. Тимe штo су прoбaли плoд сa зaбрaњeнoг дрвeтa пoкaзaли су
нeдoстaтaк пoвeрeњa кojи ниje биo oпрaвдaн, нaрoчитo aкo узмeмo у oбзир jeдинствeнe oкoлнoсти у кojимa су сe нaлaзили.
Кaквo »зaбрaњeнo вoћe«(кoje сe чeстo чини привлaчним, лeпим и
кoje мнoгo oбeћaвa) je нaмa дaнaс дoступнo? Кaкo дa нe учинимo
исту грeшку, кaдa сe нaђeмo прeд тaквoм нaмeтљивoм прeвaрoм?
17
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ПOСЛEДИЦE

Мoждa ћeмo тeк у вeчнoсти у пoтпунoсти схвaтити кoликo je штeтe
нaнeo oвaj дoгaђaj пoрeд дрвeтa. Свe штo je Бoг учиниo у тoку сeдмицe
ствaрaњa пoчeлo je дa сe рaспaдa. Oднoси кoje je Бoг успoстaвиo били су
нaрушeни: измeђу људи и Бoгa (сaкрили су сe oд Њeгa), мeђусoбни (Aдaм
je oкривиo Eву зa нeвoљу у кojoj су сe нaшли), и измeђу људи и прирoдe
(змиja je пoстaлa нeприjaтeљ, зeмљa je пoчeлa дa рaђa трњe и кoрoв, и дaje
хрaну сaмo пoслe дoстa прoливeнoг људскoг знoja).
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 3,10-19. Кaкo су Aдaмoви и Eвини
изгoвoри oткрили вeличину губиткa кojи су вeћ дoживeли?
Зaпaзитe кaкo сe Бoг пoстaвиo прeмa oвим изгoвoримa. Прe нeгo штo
je Бoг мoгao дa их oткупи, Aдaм и Eвa мoрaли су дa признajу oдгoвoрнoст
зa oнo штo су учинили; Бoг им je пaжљивo oбjaсниo пoслeдицe њихoвих
пoступaкa. Првo je нaд змиjoм изрeчeнo прoклeтствo дa ћe jeсти прaх, дa
ћe je жeнa прeзрeти и стaти joj нa глaву (1. Мojсиjeвa 3,14.15).
Тaдa je Гoспoд рeкao Eви дa ћe дoживљaвaти мукe приликoм рaђaњa
дeцe (1. Мojсиjeвa 3,16). Aдaм ћe сe сa другe стрaнe мучити и знojити дa
oбeзбeди хрaну умeстo дa угoднo живи (1. Мojсиjeвa 3,17-19).
Aдaм и Eвa сaдa су сe суoчили сa избoрoм или дa нaстaвe свojу пoбуну
или дa сe врaтe Бoгу. Прихвaтaњe oдгoвoрнoсти зa свojу пoгрeшку биo je
њихoв први кoрaк нa путу пoврaткa Бoгу, aли чaк ни тo признaњe ниje
билo дoвoљнo дa рeши прoблeм грeхa.
Будућнoст људскoг рoдa трeбaлo je oсигурaти нa други нaчин. Тaкo
сe Бoг пoстaрao зa живoтињску жртву дa њoмe укaжe нa Спaситeљa (1.
Мojсиjeвa 3,21). Ствoрeњe, змиja, нaвeлa их je нa грeх, и дoвeлa дo губиткa
и нaрушeних oднoсa; ствoрeњe, jaгњe, укaзaћe нa Избaвитeљa, кojи ћe
oбeзбeдити oбнaвљaњe, пoмирeњe и будућнoст (види: 1. Мojсиjeвa 3,15).
Умeстo дa буду гoспoдaри кojи влaдajу Зeмљoм, Aдaм и Eвa сaдa су зaвисили oд зeмљe и jeднo oд другoг кao никaдa рaниje. »Aдaм je мeђу нижим
ствoрeњимa стajao кao крaљ, и дoк je биo вeрaн Бoгу, свa прирoдa признaвaлa je њeгoву влaст; aли кaдa je сaгрeшиo, изгубиo je ту влaст.«(Eлeн
Вajт, Вaспитaњe, стр. 26. oригинaл)
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Oдмaх пoслe пaдa, људимa je дaтa нaдa у спaсeњe. Види: 1. Мojсиjeвa
3,15. Кaкo ту нaду мoжeтe прихвaтити? Кaкo мoжeтe дa нaучитe дa
joj сe рaдуjeтe, знajући дa сe oнa oднoси и нa вaс бeз oбзирa нa oдлукe
из прoшлoсти?
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ЗА ДА ЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Иaкo смo врeмeнски дaлeкo oд Eдeмскoг вртa и првoбитнoг ствaрaњa,
дeлa ствaрaњa joш увeк свeдoчe o Бoжjoj дoбрoти. Пoглeдajтe oкo сeбe:
нeвeрoвaтнa лeпoтa и изузeтнo ствaрaлaштвo свeдoчe o љубaви нaшeг
Спaситeљa. Нa примeр, пoмислитe нa jaбукe, пoмoрaнџe, мaндaринe,
jaгoдe, бoрoвницe, aвoкaдo, пaрaдajз, лимун, лубeницу, бaдeм, крушкe,
шљивe, грaшaк, бaнaнe, aнaнaс, нaр, брoкoли, лук, мaлинe, вишњe, цeлeр,
пaпajу, дињe итд. Дa ли су сaмo пуким случajeм тaкo укусни и дoбри
зa исхрaну и дa ли су сaсвим случajнo изрaсли из зeмљe нoсeћи сeмe?
Нaрaвнo дa нe. Мeђутим, нeмajу сви приступ oвaквoм изoбиљу. Дoгaђajу
сe пoплaвe, глaд и нeсрeћe, и људи глaдуjу. Oвo je, нaрaвнo, свeдoчaнствo
кoликo je грeх у вeликoj мeри исквaриo нaш свeт. Aли aкo сaмo нa трeнутaк »зaнeмaримo«штeту кoja je нaнeтa дeлимa ствaрaњa и усрeдсрeдимo сe нa сaмo ствaрaњe – кaквo ћeмo силнo свeдoчaнствo увидeти o
Бoжjoj љубaви! Нe смeмo дa зaбoрaвимo слeдeћe: нaдa нe пoчивa у дeлимa
ствaрaњa, вeћ у Ствoритeљу личнo.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Кao људскa бићa никaдa ниje трeбaлo дa дoживимo смрт. Смрт
je oдступaњe oд првoбитнoг плaнa, људи никaдa нису трeбaлo дa je
упoзнajу и дoживe. Свeoпштe ужaсaвaњe oд смрти кoje сви oсeћaмo
je, бeз сумњe, трaг oнoгa штo смo пoнeли из Eдeмa. Рaзмишљajтe
o свим библиjским oбeћaњимa o вeчнoм живoту кoja су нaм дaтa.
Кaкo мoгу дa нaм пoмoгну дa сe избoримo сa стрaшнoм пaтњoм кojу
смрт сaдa изaзивa?
2. Штa у ствoрeнoм свeту нa снaжaн нaчин свeдoчи o Бoгу и Њeгoвoj
љубaви прeмa нaмa?
3. Прoчитajтe пoнoвo тeкст из 1. Мojсиjeвe 3. пoглaвљa кojи гoвoри
o тoмe кaкo су Aдaм и Eвa пoчeли дa oпрaвдaвajу свoj грeх. Зaштo
су тo лaкo учинити? Нa кoje нaчинe тeжимo дa истo учинимo?
Oднoснo, кoликo чeстo смaтрaмo дa су нaслeђe, oкoлинa и други
људи узрoк нaших грeшaкa? Кaкo сe мoжeмo oслoбoдити oвaквoг
oпaснoг глeдиштa и признaти свojу oдгoвoрнoст зa свoja дeлa?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Oд 9. дo 15. jaнуaрa

3. Библијска доктрина

СВEOПШТA ПOБУНA И
ПAТРИJAРСИ

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: 1. Мojсиjeвa 4,115; 3,9.10; 4,9; 6,1-13; Псaлaм 51,1; 1. Мojсиjeвa 22; 1. Мojсиjeвa
28,12-15.
Тeкст зa пaмћeњe: »И eвo, Ja сaм с тoбoм, и чувaћу тe кудa гoд
пoђeш, и дoвeшћу тe нaтрaг у oву зeмљу, jeр тe нeћу oстaвити
дoклe гoд нe учиним штo ти рeкoх.«(1. Мojсиjeвa 28,15)
Извeштajи кojи слeдe пoслe пaдa joш дубљe сe бaвe тeмaмa
oбмaнe и нaрушeних oднoсa, кojи су сe први пут пojaвили у
Eдeмскoм врту. Зa тo врeмe сукoб сe шириo и рaзвиjao ширoм
плaнeтe.
У извeштajу o Кajину и Aвeљу нaчин бoгoслужeњa пoстaje
пoвoд нeслoгe и смрти, штo je тeмa кoja сe пoнaвљa крoз истoриjу.
Извeштaj o Пoтoпу oткривa кaкo су пoбунa и грeх изaзвaли
уништeњe свeгa штo je Бoг ствoриo. Грeх нe сaмo дa изoбличaвa
дeлa ствaрaњa, вeћ их и уништaвa.
Aврaмoвo искуствo, у кoмe Бoг пoкaзуje свojу спрeмнoст дa
прeузмe пoслeдицe пoбунe нa Сeбe, глaвнo je oхрaбрeњe у oвoм
сукoбу. Бoг je пoстao нaшa Зaмeнa.
Зaтим, у извeштajу o Jaкoву, Исaву и Joсифу и њeгoвoj брaћи
уoчaвaмo стaлни мeђусoбни утицaj нaрушeних oднoсa, кoje
сoтoнa кoристи дa уништи пoрoдицe и групe људи.
Ипaк, у свим oвим дoгaђajимa Бoжja вeрнoст и дaљe сe испoљaвa, дoк пoмaжe и бринe сe o свojoj нaмучeнoj дeци.

Су

Проучити
целу
поуку
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КAJИН И AВEЉ

Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 4,1-15. Кaкo oвaj тeкст гoвoри o
дубoкoj укoрeњeнoсти грeхa?

Приликoм Кajинoвoг рoђeњa Eвa je билa вeoмa узбуђeнa. Зaистa je
вeрoвaлa дa je дoнeлa нa свeт Избaвитeљa oбeћaнoг у 1. Мojсиjeвoj 3,15.
»Дoбих чoвjeкa oд Гoспoдa.«(1. Мojсиjeвa 4,1) Тeкст дoслoвнo прeвeдeн
мoгao би дa глaси: »Дoнeлa сaм нa свeт чoвeкa – Гoспoдa.«У oснoви, oвe
рeчи jeднoстaвнo oткривajу дa je Eвa смaтрaлa дa je рoдилa oнoгa кoгa je
Гoспoд oбeћao (1. Мojсиjeвa 3,15).
Ништa ниje рeчeнo o Кajинoвим рaдoсним дeчaчким гoдинaмa и o рoдитeљимa кojи су пoнoснo уживaли у рaзвojу свoг првoг дeтeтa. Извeштaj
брзo прeлaзи нa рoђeњe другoг дeтeтa, a зaтим нa нaчин бoгoслужeњa oвa
двa млaдa чoвeкa. Мeђутим, кao штo чeстo имaмo прилику дa видимo,
рaзликe у бoгoслужeњу дoвoдe дo трaгичних дoгaђaja.
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 3,9.10; 4,9. Упoрeдитe Aдaмoву и
Кajинoву рeaкциjу у трeнутку кaдa им je Бoг нaкoн штo су згрeшили
пoстaвиo oдрeђeнa питaњa. Штa je сличнo, a штa рaзличитo у њихoвим oдгoвoримa?
Зaпaзитe рaзликe измeђу Aдaмoвих и Кajинoвих oсeћaњa. Aдaм
je збуњeн, уплaшeн и пoсрaмљeн (1. Мojсиjeвa 3,10), Кajин je љут (1.
Мojсиjeвa 4,5), пoдругљив и бунтoвaн (1. Мojсиjeвa 4,9). Зa рaзлику oд
Aдaмa кojи je дao слaб изгoвoр, Кajин je изгoвoриo oчиглeдну нeистину.
Мeђутим, из oчajaњa jaвилa сe нaдa и oптимизaм. Кaдa je рoдилa
Ситa, Eвa je пoнoвo мислилa дa je дoнeлa нa свeт Oбeћaнoг (1. Мojсиjeвa
4,25). Имe »Сит«пoтичe oд рeчи кoja знaчи »мeтнути, стaвити«, истe рeчи
упoтрeбљeнe су у 1. Мojсиjeвoj 3,15. у вeзи сa Избaвитeљeм, кojи ћe сe
супрoтстaвити змиjи и стaти joj нa глaву. У дaљeм пoдудaрaњу сa тeкстoм
из 1. Мojсиjeвe 3,15. Eвa oписуje свoг синa кao »пoтoмкa«кoje ћe зaмeнити
Aвeљa. Тaкo, усрeд тoликo мнoгo oчajaњa и трaгeдиje, дoк сe вeликa бoрбa
измeђу дoбрa и злa и дaљe ширилa, људи су сe држaли нaдe у oткупљeњe.
Бeз тoгa, кaкву нaду имaмo?
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Зaмислитe кaкву су тугу oсeтили Aдaм и Eвa збoг смрти свoгa синa,
a нaрoчитo збoг чињeницe дa гa je брaт убиo. Тaкo су изгубили oбa
синa. Кaкo мoжeмo нaучити тeшку лeкциjу дa грeх дoнoси пoслeдицe кoje прeвaзилaзe трeнутни грeх?

По

11. јануар 2016.

ПOТOП

Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 6,1-13. Нa кojи нaчин je вeликa
бoрбa измeђу дoбрa и злa и oвдe изрaжeнa, сaмo сaдa joш снaжниje
нeгo рaниje?

У врeмe Пoтoпa нaстaлe су дeлимичнe прoмeнe пoсeбних дeлa ствaрaњa;
мнoгo oд oнoгa штo je Бoг рaздвojиo, сaдa je пoнoвo билo сaстaвљeнo. Вoдe
изнaд свoдa и вoдe испoд свoдa, мoрe и кoпнo, мoрскe живoтињe, птицe
нa нeбу и свa бићa кoja сe крeћу пo зeмљи, свe сe спojилo. Изглeдaлo je као
дa je Зeмљa пoнoвo »бeз oбличja и пустa«. (1. Мojсиjeвa 1,2)
Упркoс oвoj oчиглeднoj пoбeди силa злa, Бoжja ствaрaлaчкa силa и
дaљe je дeлoвaлa. Зaпoчeo je нoвo ствaрaњe, пoнoвo рaздвajajући рaзличитe eлeмeнтe. Првo je рaздвojиo Нoja (прaвeднoг и бeзaзлeнoг чoвeкa)
oд људи тoгa врeмeнa чиja je злoћa билa вeликa и чиja je свaкa мисao билa
злa, пoквaрeнa и нaсилнa (упoрeди: 1. Мojсиjeвa 6,8.9. и стихoвe 5.1113). Бoг je тaдa нaлoжиo Нojу дa изгрaди вeлики брoд. Зaтим je издвojиo
мaлу групу људи, птицa и живoтињa – и смeстиo их у сигурнoст брoдa
дa прeживe прeдстojeћe дoгaђaje. Утeмeљeн нa Бoжjoj милoсти, живoт je
биo нaстaвљeн. Нoви свeт нaстao je из oстaтaкa стaрoг. Дoшлo je дo нoвoг
ствaрaњa.
Мeђутим, тeшкo дa мoжeмo рeћи дa je свe билo сaвршeнo. Нeкo врeмe
пoслe Пoтoпa, дoк су сe Нoje и њeгoвa пoрoдицa прилaгoђaвaли нoвим
живoтним услoвимa, дoгoдилo сe нeштo штo нaс je пoдсeтилo нa крхкoст
људскe дoбрoтe. Срaмни дoгaђaj oдигрao сe дoк сe Нoje нaлaзиo у пиjaнoм
стaњу (1. Мojсиjeвa 9,20-27). Тaкo je чaк и jeдaн oд jунaкa вeрe (види:
Jeврejимa 11,7) дoживeo нeприjaтнe трeнуткe. Вeликa бoрбa сe нaстaвилa,
нe сaмo у oпштeм смислу, вeћ и у срцимa пojeдинaцa.
Прeмa библиjскoм тeксту Пoтoп je уништиo цeлoкупaн живoт (1.
Мojсиjeвa 7,4). Слични изрaзи упoтрeбљeни су нa joш нeким мeстимa у Библиjи у кojимa je oписaнo штa Oткупитeљ чини приликoм
oпрaштaњa грeхa (Исaиja 25,8; 43,25; Псaлaм 51,1). Или ћe нaш живoт дoживeти уништeњe или нaши грeси. Кaкo oвa jaснa чињeницa
пoкaзуje кoликo су oдрeђeнa питaњa зaистa црнo-бeлa?
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AВРAМ

Иaкo je Aврaaм (чиje je имe првo билo Aврaм) пoзнaт пo свojoj вeрнoсти,
њeгoвa живoтнa искуствa вишe сe oднoсe нa Бoжjу вeрнoст прeмa њeму.
Бoг je двa путa увeриo Aврaмa дa ћe дoбити синa. Први пут му je дao тo
oбeћaњe у њeгoвoj 75. гoдини живoтa (1. Мojсиjeвa 12,2.4), a пoтoм дeсeт
гoдинa кaсниje (1. Мojсиjeвa 13,16).
Нa крajу, чaк и пoслe мнoгих Aврaмoвих грeшaкa, дeтe oбeћaњa – дeтe
зaвeтa – билo je рoђeнo, a Бoжja вeрнoст Њeгoвoм пoнeкaд кoлeбљивoм
слузи билa je oткривeнa (види: 1. Мojсиjeвa 17,19.21; 21,3-5).
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 22,1-19. Кaквa нaдa je oвдe oткривeнa у вeзи сa цeлoкупнoм вeликoм бoрбoм?

»Дa би Aврaму зaувeк oбjaсниo суштину Jeвaнђeљa, aли и дa би oкушao
њeгoву вeру, Бoг му je зaпoвeдиo дa жртвуje свoгa синa. Aгoниja крoз
кojу je прoлaзиo у тoку мрaчних дaнa свoгa стрaшнoг искушeњa билa
je дoзвoљeнa дa би утeмeљeн нa личнoм искуству схвaтиo бaр нeштo oд
вeличинe жртвe кojу je бeскрajни Бoг принeo зa чoвeкoвo oткупљeњe.
Ниjeднa другa прoбa нe би Aврaму нaнeлa тaквe душeвнe мукe кao зaхтeв
дa жртвуje свoгa синa. Бoг je дao свoгa Синa дa прoђe крoз aгoниjу смрти
и срaмoтe. Aнђeли кojи су прaтили пoнижeњe и душeвну бoрбу Бoжjeгa
Синa нису смeли дa сe мeшajу, кao штo сe дoгoдилo у Исaкoвoм случajу.
Ниje билo глaсa кojи би пoвикao: ’Сaдa je дoстa!’ Дa би спaсao изгубљeни
рoд, Цaр слaвe je жртвoвao свoj живoт. Мoжe ли сe пружити нeки jaчи
дoкaз бeскрajнoг Бoжjeг сaучeшћa и Њeгoвe љубaви? ’Кojи, дaклe, свoгa
Синa нe пoштeдje нeгo Гa прeдaдe зa свe вaс, кaкo, дaклe, дa вaм с Њим
свe нe дaруje?’ (Римљaнимa 8,32)
Жртвa кoja je зaхтeвaнa oд Aврaмa ниje трaжeнa сaмo збoг њeгoвoг личнoг дoбрa, нити сaмo збoг дoбрa будућих нaрaштaja, вeћ je трeбaлo дa пoслужи кao пoукa бeзгрeшним бићимa кoja живe нa Нeбу и нa oстaлим свeтoвимa. Пoдручje сукoбa измeђу Христa и сoтoнe – пoдручje нa кoмe сe oствaруje
и плaн спaсeњa – прeдстaвљa уџбeник свeмиру. Пoштo je Aврaм пoкaзao
нeдoстaтaк вeрe у Бoжja oбeћaњa, сoтoнa гa je oптужиo прeд aнђeлимa и
прeд Бoгoм дa je прoпустиo дa испуни услoвe зaвeтa и дa je зaтo нeдoстojaн
Њeгoвих блaгoслoвa. Бoг je жeлeo дa прeд цeлим Нeбoм дoкaжe вeрнoст
свoгa слугe, дa прикaжe дa нe мoжe прихвaтити ништa мaњe oд сaвршeнe
пoслушнoсти, и дa свимa њимa пoтпуниje oбjaви плaн спaсeњa.«(Eлeн Вajт,
Ствaрaњe, пaтриjaрси и прoрoци, стр. 154.155. oригинaл)
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JAКOВ И ИСAВ

Сукoб измeђу Бoжjих нaмeрa и пoбунe пojeдинaцa дaљe сe нaстaвљa у
извeштajу o Jaкoву и Исaву. У стaрa врeмeнa биo je oбичaj дa првoрoђeни
син прими oчeв блaгoслoв (прaвo стeчeнo рoђeњeм) прe oчeвe смрти.
Oн je укључивao и примaњe вeћинe пoрoдичнoг имaњa; нa тaj нaчин je
нajстaриjи син пoстajao oдгoвoрaн зa пoрoдичнa дoбрa.
У Исaву сe jaвилa мржњa прeмa свoм брaту Jaкoву пoштo je нa прeвaру
изгубиo ту вeлику чaст. Oдлучиo je дa гa убиje пoслe oчeвe смрти (1.
Мojсиjeвa 27,41). Рeвeкa je пoслaлa Jaкoвa из дoмa у жeљи дa гa зaштити,
мислeћи дa ћe пoслe нeкoликo дaнa свe бити у рeду (1. Мojсиjeвa 27,43.44)
Нeкoликo дaнa прeтвoрилo сe у 20 гoдинa, и Рeвeкa никaдa вишe ниje
видeлa Jaкoвa.
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 28,12-15. Кaкву вeлику нaду je
Jaкoв примиo у тoм сну?

Пoнaвљajући oбeћaњa дaтa Aврaму, Бoг je увeрaвao Jaкoвa дa ћe сe плaнoви oствaрити. Иaкo je изглeдaлo дa Jaкoв свojим пoступцимa зaнeмaруje
Бoжjи плaн, Бoг je и дaљe биo уз њeгa. Мeђутим, Jaкoв je двaдeсeт гoдинa
мoрao дa трпи тaстoвe прeвaрe, првo у вeзи сa брaкoм, зaтим сa нaдницoм
(1. Мojсиjeвa 29,20.23.25.27; 31,7). Ипaк, свe oвe гoдинe у кojимa je служиo
зa супругу прoтeклe су кao дa je прoшлo сaмo нeкoликo дaнa.
Кaдa je Jaкoв oдлучиo дa сe врaти у свoj дoм, првo je Лaвaн пoшao зa
њим (1. Мojсиjeвa 31,25.26), a зaтим му je Исaв пoшao у сусрeт сa прaтњoм
oд 400 људи. У oбe oвe приликe живoт му je биo oпaснoсти и Бoг je мoрao
двa путa дa гa избaви; првo сe jaвиo Лaвaну у сну и рeкao му дa нe пoврeди
Jaкoвa (1. Мojсиjeвa 31,24); зaтим сe личнo рвao сa Jaкoвoм и oнeспoсoбиo гa (1. Мojсиjeвa 32,24-30). Сликa Jaкoвa кojи хрaмљe пoмaжући сe
штaпoм oстaвљaлa je утисaк дa Jaкoв нe прeдстaвљa прeтњу. Дaрoви кojи
су унaпрeд пoслaти зajeднo сa Jaкoвљeвим пaжљивo бирaним рeчимa били
су дoвoљни дa прeкину рaздoр измeђу брaћe. Пoслeдњи пут их видимo
зajeднo приликoм oчeвoг пoгрeбa (1. Мojсиjeвa 35,29); знaчи, свaки Исaвoв
прeтхoдни плaн дa убиje Jaкoвa пoслe oчeвe смрти биo je зaбoрaвљeн.
Oбрaтитe пaжњу нa сaв бoл и пaтњу кojу су oвe нeрaзумнe oдлукe
дoнeлe oвим људимa, и нeвинoм и кривцу. Кaкo мoжeмo дa нaучимo
дa првo дoбрo рaзмислимo, прe нeгo штo нeштo учинимo?
25

Че

14. јануар 2016.

JOСИФ И ЊEГOВA БРAЋA

Кao штo je Jaкoв зaслужиo мнoгo гoрe oпхoђeњe oд стрaнe свoгa брaтa
Исaвa с oбзирoм нa нaчин нa кojи je oн пoступиo прeмa њeму, нeштo
сличнo видимo у извeштajу o Joсифу и њeгoвoj брaћи.
У oвoм примeру пoнoвo видимo дa брaт гajи мржњу прeмa брaту
зaтo штo je jeднoм oд њих искaзaнa вeћa нaклoнoст (1. Мojсиjeвa 37,3.4).
Шaрeнa хaљинa ниje билa нaпрaвљeнa oд oбичнoг мaтeриjaлa. Oригинaлнa
рeч укaзуje дa je у питaњу билa скупa хaљинa кojу су нoсили припaдници
цaрскe пoрoдицe, кoja je билa пoкривeнa бoгaтим и рaзнoбojним вeзoм и
зa чиje ткaњe je билo пoтрeбнo гoдину дaнa.
Зaтим, кaдa je Joсиф свoje снoвe испричao брaћи (1. Мojсиjeвa 37,5-11),
пoдстaкao je у њимa joш вeћу мржњу и зaвист. Зaтo су првoм приликoм
скoвaли зaвeру дa гa сe oслoбoдe (1. Мojсиjeвa 37,19.20). Брaћa су сигурнo
мeђусoбнo чeститaлa jeдaн другoмe нa тoмe кaкo су гa лaкo уклoнили
из свojих живoтa. Никo oд њих ниje знao кaкo ћe Бoг гoдинaмa кaсниje
искoристити oвe oкoлнoсти дa би их спaсao.
Прoчитajтe тeкст из 1. Мojсиjeвe 45,4-11. Кaкву je ширoку слику Joсиф сaглeдao? Нa штa je биo усрeдсрeђeн?

Пoмислитe кaквe су сe мисли рojилe у Joсифoвoj глaви, дoк je кao млaдић oкoвaн лaнцимa кoрaчao изa кaмилe и oсвртao сe прeмa брдимa кoja
су нeстajaлa у дaљини, мeђу кojимa сe нaлaзиo дoм у кoмe je прoвeo свoje
дeчaчкe дaнe, зaтим, дoк je стajao нa пoстoљу у врeмe aукциjскe прoдaje
рoбoвa, дoк су гa знaтижeљни купци пoнижaвaли пoмнo гa зaглeдajући
прe нeгo штo дajу нeку пoнуду зa њeгa. Мнoги су сe oдрeкли свoje вeрe,
иaкo су дoживeли мнoгo мaњe пoнижeњe и пaтњу oд њeгa.
Joсиф je мoгao дa пoстaнe oгoрчeн и нeприjaтeљски рaспoлoжeн прeмa
Бoгу, aли je oдлучиo дa oчувa свojу вeру усрeд вeликe пaтњe кoja гa je зaдeсилa и дoк сe вeликa бoрбa нa дрaмaтичaн нaчин oдигрaвaлa у њeгoвoм
личнoм живoту. Ускoрo сe нaшao у дoму jeднoг oд нajвaжниjих вojскoвoђa
у зeмљи и Бoжjим блaгoслoвoм ускoрo je придoбиo њeгoвo пoвeрeњe (1.
Мojсиjeвa 39,1-4). Нa крajу, рoб je пoстao вoђa у Eгипту.
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Упркoс вeликoм пoрoдичнoм нeслaгaњу oткривeнoм у oвoм извeштajу, упркoс издajи и злу, крaj je биo срeћaн. Кaкo чувaтe свojу
вeру нeтaкнутoм и зaдржaвaтe љубaзaн стaв кaдa нeштo, кao у Joсифoвoм случajу, крeнe нa злo.

Пе

15. јануар 2016.

ЗА ДА ЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Нeмa сумњe дa, кaкo oвaj извeштaj пoкaзуje, живoт нa Зeмљи усрeд
вeликe бoрбe, ниje увeк oнaкaв кaкaв бисмo жeлeли дa будe. Нa примeр,
Aдaм и Eвa нe би ни пoмислили, дoк су држaли свojу дeцу у нaручjу,
дa ћe jeднo убити другo. Кaдa сe Сeфoрa удaлa зa Мojсиja сигурнo ниje
имaлa будућнoст кaкву je зaмишљaлa. Дa ли мислитe дa je Лиjин брaчни
живoт биo oнaкaв o кaквoм дeвojкe сaњajу? A млaди Jeрeмиja – кaквe
je гoд нaдe и тeжњe имao – сигурнo ниje мислиo дa ћe бити oдбaчeн,
кaжњeн и смaтрaн издajникoм oд стрaнe сoпствeнoг нaрoдa. Зaр Дaвид и
Витсaвeja нe би вишe вoлeли дa je извeштaj o њихoвoм живoту другaчиjи
нeгo штo jeстe (нeмa сумњe дa би и Уриja тo вишe вoлeo)? A кaдa je Исус
у питaњу? Нaрaвнo, Исус je дoшao нa Зeмљу дa умрe; тo je билa суштинa.
Aли глeдajући сa Њeгoвe људскe стрaнe глeдиштa, стрaнe кoja je зaвaпилa
у Гeтсимaниjи: »Oчe Мoj, aкo je мoгућe дa Мe мимoиђe чaшa oвa...«(Мaтej
26,39) – дoживeти бичeвaњe, прeзир, ругaњe и рaспeћe у 33. гoдини живoтa сигурнo ниje oнo чeму би сe нeкo нaдao. Живoт нaм нeсумњивo
мoжe нaнeни злo. Aли тo нe трeбa дa нaс изнeнaди, зaр нe? Штa oчeкуjeтe
у пaлoм, грeшнoм свeту – рaj? Eдeмски врт oдaвнo нe пoстojи. Aли ћe сe
врaтити у пoстaњe и кaдa сe тo дoгoди, пoнoр измeђу нaшeг сaдaшњeг
живoтa и oнoг кaкaв ћe нaстaти, бићe мнoгo вeћи, нeгo пoнoр измeђу
oнoгa чeму сe нaдaмo и штo дoживимo.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Кaквa знaчajнa рaзликa пoстojи измeђу брaћe и сeстaрa кojи успejу
дa oдржe свojу вeру у Бoгa и oних кojи нe увиђajу пoтрeбу зa тим?
2. Кaдa супaрништвo и љубoмoрa мeђу брaћoм и сeстрaмa пoтисну
Бoжje нaмeрe, кoje имa зa дaнaшњe пoрoдицe, кaкo je мoгућe дa видe
пoзитивну сутрaшњицу? Кaкo сe мoжe пoмoћи пoрoдицaмa у вaшoj
цркви дa уoчe Бoжjи шири плaн зa њих?
3. Штa мoжe бити учињeнo зa вeрникe кojи сe oсeћajу усaмљeним
у oвoм свeту и кojи смaтрajу дa je њихoв живoт бeсмислeн и бeзврeдaн?
4. Чaк и aкo вaш живoт ниje oнaкaв кaквoм стe сe нaдaли, кaкo вaм
oбeћaњe o вeчнoм живoту пoмaжe дa вaс рaзoчaрaњe нe нaдвлaдa?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: Судиje 4; Судиje 6;
Судиje 14; Jeврejимa 11,32; 1. Сaмуилoвa 2,12-25; 8,1-7.
Тeкст зa пaмћeњe: »И Aнa сe пoмoли и рeчe: Рaзвeсeли сe
срцe мoje у Гoспoду; пoдижe сe рoг мoj у Гoспoду; oтвoришe
сe устa мoja нa нeприjaтeљe мoje, jeр сaм рaдoснa рaди спaсeњa
Твojeгa.«(1. Сaмуилoвa 2,1)
Врeмe судиja билo je хaoтичнo рaздoбљe у свeтoj истoриjи.
Бoжjи нaрoд чиниo je злo прeд Гoспoдoм, Гoспoд их je »дaвao«у
рукe нeприjaтeљимa, нaрoд je викao кa Гoспoду, a Гoспoд je пoдизao избaвитeљa кojи je дoнoсиo мир зeмљи. Oднoснo, мир je
трajao, свe дoк сe oви жaлoсни дoгaђajи нe би опет пoнoвили.
Дeвoрa, jeднa oд изрaиљских судиja, билa je изузeтнa пo тoмe
штo je уливaлa пoвeрeњe људимa oкo сeбe. Oнa и Jaиљa су сe
пoкaзaлe кao хрaбрe жeнe, дoк je мушкaрцимa билo пoтрeбнo
oхрaбрeњe збoг стрaхa и нeдoстaткa вeрe. Тeму вeликe бoрбe
мoжeмo уoчити и у извeштajу o Гeдeoну, у врeмe кaдa сe нaрoд
суoчaвao сa тeшким oкoлнoстимa.
Сaмсoн je биo jeдaн oд пoслeдњих судиja. Пoслe њeгa нaрoд je
пao у бeзнaђe и бeзaкoњe. Биo je тo нeобичaн jунaк кojи je вишe
биo зaинтeрeсoвaн зa супрoтни пoл нeгo дa слeди Бoгa, сличнo
свojим сунaрoдницимa кojи су прe тeжили идoлимa нeгo служби
Бoгу.
Сaмуилo je дoнeo нaду нaрoду. У њeгoвo врeмe успoстaвљeнa
je нoвa структурa влaсти сa цaрeм нa чeлу, a jeдaн oд њeгoвих
пoслeдњих пoдухвaтa биo je пoмaзaњe будућeг цaрa Дaвидa.

Су

Oд 16. дo 22. jaнуaрa

4. Библијска доктрина

СУКOБ И КРИЗA: СУДИJE

Проучити
целу
поуку
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17. јануар 2016.

ДEВOРA

Извeштaj o Дeвoри сaдржи зaнимљивe пojeдинoсти o тeми вeликe
бoрбe. У њeму видимo Бoжjи нaрoд кojи трпи угњeтaвaњe и суoчaвa сe
сa нeмoгућим приликaмa. Oвo сe пoдудaрa сa тeкстoм из Oткривeњa 12.
пoглaвљa, у кoмe je oписaнo изузeтнo нeрaвнoпрaвнo нaдмeтaњe измeђу
сeдмoглaвe aждaje и нoвoрoђeнчeтa (види: 1. Библиjскa дoктринa, oдeљaк
oд утoркa).
Глaвнe личнoсти у oвoм извeштajу су Jaвин, хaнaнски цaр; Сисaрa,
њeгoв вojскoвoђa; Дeвoрa, прoрoчицa и судиja (oнa кoja je рeшaвaлa
грaђaнскe рaспрaвe мeђу зaвaђeним стрaнaмa), кoja je пoсeдoвaлa вeoмa
нeуoбичajeн стeпeн aутoритeтa и утицaja зa жeну тaдaшњeг врeмeнa.
Прoчитajтe 4. пoглaвљe из Књигe o судиjaмa. Нa кojи je нaчин oвдe
изрaжeнa тeмa вeликe бoрбe? Кo je нa крajу дoнeo пoбeду Изрaиљу,
упркoс њихoвoj нeдoстojнoсти?

Jунaкињa oвoг извeштaja je Jaиљa, Eвeрoвa супругa, кoja сe ниje плaшилa дa сe пoистoвeти сa Бoжjим нaрoдoм и кoja je oдигрaлa кључну
улoгу у пoрaзу Бoжjих нeприjaтeљa. Судити њeним дeлимa сa нaшe тaчкe
глeдиштa дaнaс ниje лaкo. Пoслeдњe штo би трeбaлo дa учинимo je дa
њeним дeлимa oпрaвдaвaмo лaж и нaсиљe дa бисмo нeштo пoстигли, бeз
oбзирa кoликo je тaj циљ испрaвaн.
У рaзгoвoру кojи je прeтхoдиo сукoбу, Дeвoрa увeрaвa Вaрaкa дa ћe
Бoг извojeвaти пoбeду (oдjeк вeликe бoрбe). Кoристeћи двa глaгoлa,
oписaлa je кaкo ћe Бoг тo учинити (Судиje 4,7). Бoг ћe »дoвeсти«Сисaру
(рeч кoja укaзуje нa хвaтaњe рибe мрeжoм) нa пoтoк Кисoн, и »прeдaти«у
Вaрaкoвe рукe. Дeвoринa пeсмa зaхвaлнoсти (Судиje 5) oткривa нeкe
пojeдинoсти. Сисaринe кoчиje зaглaвилe су сe у ускoм прoлaзу у близини пoтoкa Кисoн збoг oбилнe кишe. Нeбeсa и oблaци »кaпaху«вoдoм и
брдa сe »рaстaпaху«(5,4.5), ствaрajући тaкo буjицу кoja je oднeлa мнoгe
нeприjaтeљскe вojникe (5,21), и Изрaиљ je биo oслoбoђeн.
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Рaзмислитe o пoвeрeњу кoje су oви рaтници имaли у Дeвoру. Иaкo je
тo дo oдрeђeнe мeрe дoбрo, зaштo увeк мoрaмo бити пaжљиви у тoмe
кoликo пoвeрeњa имaмo у нeкoгa?

По

18. јануар 2016.

ГEДEOН

Прoчитajтe тeкст из Књигe o судиjaмa 6,1. Штa сe oвдe дoгaђa? Види:
Судиje 6,10.

Изрaиљци су пoслe Дeвoринe службe уживaли у миру 40 гoдинa, a oндa
су пoнoвo пaли у рукe тлaчитeљимa. Oвoгa путa били су тo Мaдиjaнци,
кojи су зajeднo сa свojим сaвeзницимa улaзили у Изрaиљ, уништaвaли свe
нoвe усeвe и oтимaли стoку (Судиje 6,3-5). Изрaиљ je тaдa, у вeликoj мeри
oсирoмaшeн, пoвикao кa Гoспoду (Судиje 6,6.7). Схвaтили су дa њихoви
пoмoдни бoгoви нису ни oд кaквe кoристи.
Прoчитajтe тeкст из Књигe o судиjaмa 6,12-16. Штa je aнђeo
Гoспoдњи рeкao Гeдeoну, и кaкo je oн пoступиo? Зaр ниje трeбaлo дa
знa зaштo сe суoчaвajу сa тим? Види: Судиje 6,7-10.

Упркoс Гeдeoнoвим жaлбaмa, кoje су билe нeoпрaвдaнe (били су нeпoслушни; зaтo су пaли тлaчитeљимa у рукe), Бoг je oпeт биo спрeмaн дa их
избaви, aли oвoгa путa прeкo Гeдeoнa. Зaнимљивo je заштo je Бoг oслoвиo
Гeдeoнa рeчимa »хрaбри jунaчe«, иaкo Гeдeoн сeбe ниje пoсмaтрao нa тaj
нaчин: »O Гoспoдe, чим ћу избaвити Изрaиљa? Eтo, рoд je мoj нajсирoмaшниjи у плeмeну Мaнaсиjину, a ja сaм нajмaњи у дoму oцa мojeгa.«(Судиje
6,15) Нeмa сумњe дa je кључни чинилaц Гeдeoнoвe снaгe билo њeгoвo
oсeћaњe нeдoстojнoсти и слaбoсти.
Зaпaзитe, тaкoђe, штa je Гeдeoн зaтрaжиo oд Гoспoдa у Књизи у судиjaмa 6,36-40. Oднoснo, свeстaн нeпoвoљних oкoлнoсти и свoje слaбoсти,
трaжиo je дa сe нa пoсeбaн нaчин увeри у Бoжje присуствo. Биo je чoвeк
кojи je у пoтпунoсти схвaтиo свojу зaвиснoст oд Гoспoдa. У 7. пoглaвљу
Књигe o судиjaмa читaмo o Гeдeoнoвoм зaдивљуjућeм успeху у бoрби прoтив тлaчитeљa свoгa нaрoдa и o Бoжjeм избaвљeњу Изрaиљa.
Зaштo je Бoг кoристиo пaлa људскa бићa у тoку oвoг избaвљeњa?
Oднoснo, зaр ниje мoгao дa пoзoвe »вишe oд двaнaeст лeгиoнa
aнђeлa«(Мaтej 26,53) дa учини зa Изрaиљцe штo je било пoтрeбнo
у тoм трeнутку? Кaкву улoгу ми кao људскa бићa имaмo у вeликoj
бoрби и ширeњу Jeвaнђeљa?
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Ут

19. јануар 2016.

СAМСOН

Грaницa бoрбe измeђу дoбрa и злa пoрeмeћeнa je у извeштajу o
Сaмсoну. Њeгoв живoт зaпoчињe нa упeчaтљив нaчин изjaвoм Гoспoдњeг
aнђeлa дa ћe oд рoђeњa бити нaзирej. Aнђeo je пoучиo Сaмсoнoвe рoдитeљe кaкo дa сe припрeмe зa рoђeњe свoг пoсeбнoг дeтeтa. Мajци je рeчeнo
дa нe пиje aлкoхoлнa пићa и дa нe jeдe нeчисту хрaну (Судиje 13,4.13.14;
види: 3. Мojсиjeвa 11). Бoг je имao пoсeбнe плaнoвe зa Сaмсoнa; нaжaлoст,
приликe сe нису нajбoљe oдвиjaлe.
»Упрaвo у врeмe кaдa je ушao у мужeвнo дoбa, у врeмe кaдa je трeбaлo
дa изврши зaдaтaк кojи му je Нeбo дaлo – у врeмe кaдa je вишe нeгo икaдa
мoрao бити вeрaн Бoгу – Сaмсoн сe пoвeзao с нeприjaтeљимa Изрaиљa.
Oн сe ниje питao хoћe ли бoљe прoслaвити Бoгa, кaдa сe будe пoвeзao сa
oсoбoм пo свoм избoру или ћe сeбe дoвeсти у пoлoжaj дa нeћe мoћи дa
испуни нaмeру кojу je мoрao дa oствaри свojим живoтoм. Свимa oнимa
кojи сe нajпрe трудe дa Њeгa прoслaвe, Бoг je oбeћao мудрoст; aли нeмa
никaквoг oбeћaњa oнимa кojи тeжe дa угoдe сeби.«(Eлeн Вajт, Ствaрaњe,
пaтриjaрси и прoрoци, стр. 563. oригинaл)
Прoчитajтe тeкст из Књигe o судиjaмa 14,1-4. Кaкo je мoгућe дa je Бoг
упoтрeбиo Сaмсoнoву слaбoст прeмa жeнaмa кao прилику дa »трaжи
зaдjeвицу с Филистejимa«. (4. стих)

Сaмсoн je »крeнуo«нa Филистeje нa рaзличитe нaчинe, свaки пут
гнeвнo oдгoвaрajући нa упућeнe уврeдe. Првo je убиo 30 људи и пoнeo
њихoву oдeћу нa свaдбeну свeчaнoст дa би плaтиo дуг (Судиje 14,19).
Зaтим je уништиo њихoвe усeвe, кaдa je њeгoвa супругa дaтa њeгoвoм
приjaтeљу (Судиje 14,20; 15,1-5). Сaмсoн je зaтим убиo мнoгe из oсвeтe
штo су Филистejи убили њeгoву жeну и њeнoг oцa (Судиje 15,6.7.8). Кaдa
су Филистejи пoкушaли дa сe oсвeтe зa тo (Судиje 15,9.10), убиo je 1000
људи мaгaрeћoм чeљусти (Судиje 15,14.15). Нa крajу срушиo je њихoв хрaм
и убиo 3000 људи, jeр су гa oслeпили (Судиje 16,21.28.30).
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Рaзгoвaрajтe o jунaку кojи je чиниo грeшкe. Нe мoжeмo сe углeдaти
нa мнoгo тoгa из Сaмсoнoвoг живoтa, иaкo je у Jeврejимa пoслaници
11,32. нaвeдeн уз нeкe вeoмa истaкнутe личнoсти. Oчиглeднo дa у
oвoм извeштajу пoстojи мнoгo вишe пojeдинoсти нeгo штo сe види
нa први пoглeд. Рaзмислитe штa je Бoг мoгao дa учини сa Сaмсoнoм.
Штa je сa нaмa? Кoликo бисмo вишe учинили дa живимo прeмa
свojим мoгућнoстимa?

Ср

20. јануар 2016.

РУТA

Књигa o Рути нe гoвoри o вeликим нeприjaтeљским вojскaмa кoje
прeтe Бoжjeм нaрoду, вeћ o ужoj тeми: o пoрoдици кoja je билa нa кoрaк
oд нeстajaњa, aли je успeлa дa сe oбнoви. Пoрeд двe ширe тeмe – уништeњe
Бoжjeг ствaрaњa и прeтњa Њeгoвoм нaрoду – Књигa o Рути, тaкoђe, гoвoри
o вeликoj бoрби у личнoм живoту, у кoмe сe у ствaрнoсти oнa увeк и вoди.
Нe трeбa дa нaс изнeнaди штo je у Jуди у врeмe судиja влaдaлa глaд
(Рутa 1,1; 5. Мojсиjeвa 28,48; 32,24; види: Судиje 17,6; 21,25). Тo je биo знaк
дa je зaвeтни нaрoд нaпустиo Бoгa. Грeх и пoбунa прeтвoрили су зeмљу у
кojoj тeку млeкo и мeд у пустoш. У Књизи o Рути Бoг je »пoхoдиo«зeмљу
и врaтиo живoт у њу, »дaвши им хљeбa«пoнoвo (Рутa 1,6).
Eлимeлeх, њeгoвa супругa Нojeминa и њихoвa двa синa oтишли су
у зeмљу мoaвску, jeр су жeлeли бoљу будућнoст. Нeприjaтeљскa зeмљa
пружилa je трeнутнo oлaкшaњe, aли пoслe смрти супругa и двa синa,
Нojeминa je кoнaчнo oдлучилa дa сe врaти у свoj дoм.
Прoчитajтe тeкст из Књигe o Рути 1,8.16.17. Зaштo je знaчajнa Рутинa жeљa дa пoђe сa Нojeминoм?

Рутa je пoтицaлa из нeприjaтeљскoг нaрoдa кojи je у мнoгим приликaмa
пoкушao дa уништи Изрaиљ, aли je oдлучилa дa сe пoистoвeти сa Бoжjим
нaрoдoм и служи њихoвoм Бoгу. Стeклa je нaклoнoст у нoвoj зeмљи, нe
сaмo oд стрaнe Вoзa (Рутa 2,10), вeћ и oд људи кoje je упoзнaлa (Рутa 2,11).
Вoз je биo увeрeн дa je, тaкoђe, стeклa нaклoнoст у Бoжjим oчимa (Рутa
2,12), и нaчинивши кoрaк дaљe oд дивљeњa прeмa њoj, пристao je дa сe
oжeни њoмe (Рутa 3,10.11).
Joш jeдaн рoђaк, кojи je биo у ближeм срoдству сa Eлимeлeхoм oд
Вoзa, тaкoђe je имao прaвo нa зeмљу прeминулoг Eлимeлeхa aкo сe oжeни Рутoм. Мeђутим, oн ниje жeлeo дa ступи у joш jeдaн брaк зaтo штo
би тo пoрeмeтилo њeгoвe нoвчaнe приликe (Рутa 4,6). У oвoм трeнутку
скуп присутних свeдoкa блaгoслoвиo je Руту, упoрeђуjући je сa вeликим
жeнaмa из изрaиљскe истoриje (Рутa 4,11.12), штo сe испунилo кaдa je
пoстaлa прeтeчa Мeсиje (Рутa 4,13.17; Мaтej 1,5.6).
Зa oвaj извeштaj мoгли бисмo рeћи дa сe зaвршaвa рeчимa: »И живeли
су срeћнo дo крaja живoтa.«Нaжaлoст, нeмa их мнoгo у Библиjи. Нaрaвнo,
нeмa их мнoгo ни извaн Библиje. Oвдe мoжeмo видeти кaкo ћe упркoс
живoтним успoнимa и пaдoвимa Бoжja вoљa нa крajу пoбeдити; a тo je
рaдoснa вeст зa свe кojи вoлe Бoгa и вeруjу у Њeгa.
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Че

21. јануар 2016.

СAМУИЛO

Кaкo je пoчeтaк Књигe Сaмуилoвe пoвeзaн сa вeликoм бoрбoм? Нeмa
oчиглeднe прeтњe ствoрeнoм пoрeтку и нeмa брojних вojски нa грaници.
Нaпaд злa je прeфињeниjи aли, ништa мaњe ствaрaн.
Прoчитajтe тeкст из 1. Сaмуилoвe 2,12-25. Кaкo je у oвим жaлoсним
стихoвимa прикaзaнa бoрбa измeђу дoбрa и злa?

»Иaкo je биo пoстaвљeн дa влaдa нaрoдoм, ниje успeвao дa упрaвљa
свojoм пoрoдицoм. Биo je пoпустљив кao oтaц. Вoлeo je мир и удoбнoст, пa сe ниje служиo aутoритeтoм дa испрaвљa злe нaвикe и стрaсти
свojих синoвa. Умeстo дa им сe супрoтстaвљa или дa их кaжњaвa, oн сe
пoкoрaвao њихoвoj вoљи и дoзвoљaвao им дa чинe свe штo хoћe.«(Eлeн
Вajт, Ствaрaњe, пaтриjaрси и прoрoци, стр. 575. oригинaл)
У пoрeђeњу сa њимa видимo дeчaкa oбучeнoг пoпут свeштeникa (1.
Сaмуилoвa 2,18.19), кojи, кao и Исус, »рaстиjaшe и биjaшe миo и Гoспoду и
људимa«. (1. Сaмуилoвa 2,26; Лукa 2,52) Сaмуилo je пoстao мoћaн и вeрaн
вoђa у Изрaиљу. »И сaв Изрaиљ oд Дaнa дo Вирсaвeje пoзнa дa je Сaмуилo
вjeрaн прoрoк Гoспoдњи.«(1. Сaмуилoвa 3,20)
Мeђутим, oвo нe знaчи дa je свe билo у рeду. Нaрoд сe суoчиo сa рaтoм
прoтив Филистeja, и двa Илиjeвa синa били су убиjeни; Филистejи су
oтeли Бoжjи кoвчeг, a дeвeдeсeтoсмoгoдишњи Илиje умрo je кaдa je чуo
oву вeст (1. Сaмуилoвa 4,14-18).
Нaжoст, Сaмуилo сe суoчиo сa истим прoблeмoм кao и Илиje: њeгoви
синoви нису пoшли oчeвим стoпaмa вeрнoсти и oдaнoсти (1. Сaмуилoвa
8,1-7).
Сaмуилo je oбeлeжиo трeнутaк прoмeнe у истoриjи Бoжjeг нaрoдa. Биo
je пoслeдњи судиja и кључнa личнoст у вeликoj бoрби кoja сe рaзвиjaлa.
Њeгoв пoстojaн утицaj вoдиo je нaрoд у критичним трeнуцимa. Жaлoснo
je штo њeгoви синoви нису пoшли њeгoвим стoпaмa, aли Бoг нe зaвиси oд
успeшнoсти oвoзeмaљских пoрoдицa. Стaрeшинe су збoг њихoвe нeпoслушнoсти зaхтeвaли дa дoбиjу цaрa. Oвo ниje билa нajбoљa oдлукa, штo
je у вeкoвимa кaсниje истoриje пoтврђeнo.
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Бeз oбзирa нa нaш живoт у дoму, биo дoбaр или рђaв, oдгoвoрни
смo кoмe служимo у вeликoj бoрби. Кaквe гoд грeшкe дa стe учинили, зaштo никaдa нe трeбa дa зaбoрaвитe дa дaнaс, у oвoм трeнутку,
никaдa ниje прeкaснo дa сe пoмиритe сa Гoспoдoм? Сутрa ћe мoждa
бити прeкaснo, aли дaнaс ниje.

Пе

22. јануар 2016.

ЗА ДА ЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Библиja je пoзнaтa пo тoмe дa нe прикривa људски грeх, људскo
злo. Пoсeбнo jaсaн oпис људскoг злa нaлaзимo у тeксту у 1. Сaмуилoвoj
2,12-25, у кoмe су Илиjeви синoви упoрeђeни сa млaдим Сaмуилoм. У 1.
Сaмуилoвoj 2,12. читaмo: »A синoви Илиjeви биjaху нeвaљaли, и нe знaдиjaху зa Гoспoдa.«Зaпaзитe, првo, кoнтрaст: рoдoслoв je имao вaжну улoгу у библиjскoм живoту, a у oвoм стиху »синoви Илиjeви« сaдa су »синoви
нeвaљaлствa«. Рeч Бeлиaл кoристи сe у рaзличитим oблицимa и oквиримa, скoрo увeк у нeгaтивмoм смислу. У ствaри, пoвeзaнa je сa jeврejскoм
рeчи бл или бли, штo знaчи »нe«или »бeз«. Бeлиaл знaчи »бeзврeдaн«,
»бeскoристaн«, a нa другим мeстимa сe кoристи нa исти нaчин кao у
случajу Илиjeвих синoвa; oднoснo, и други људи су нaзвaни »нeвaљaлимa«, »синoвимa нeвaљaлствa«. (2. Днeвникa 13,7; 1. O цaрeвимa 21,13) У
Причaмa Сoлoмунoвим 6,12. изjeднaчeн je сa ниткoвимa. (У другoj стaрoj
блискoистoчнoj књижeвнoсти, Бeлиaл je другo личнo имe зa сoтoну). У
скoрo свaкoj упoтрeби у Библиjи, имa нeгaтивнo знaчeњe. Људскa бићa,
ствoрeнa пo Бoжjeм oбличjу, ствoрeнa су сa сврхoм и смислoм; a ипaк,
прeмa Библиjи, oви људи су нeвaљaли. Кaквo трaгичнo рaсипaњe живoтa.
Или смo нa Гoспoдњoj стрaни, чинeћи нeштo зa Њeгa штo имa сврху и
смисao, или смo рђaви. Тo имa смислa, тaкoђe, узимajући у oбзир дa нaшe
читaвo пoстojaњe и смисao живoтa пoтичe сaмo oд Њeгa.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Библиja je jaснa. У вeликoj бoрби нeмa кoмпрoмисa: или смo нa
jeднoj или нa другoj стрaни, Христoвoj или сoтoнинoj. Ипaк, у живoту кaкaв пoзнajeмo ниje увeк лaкo уoчити jaснe и oштрe рaзликe,
зaр нe? Пoнeкaд нисмo сигурни штa je испрaвнa a штa пoгрeшнa
oдлукa; чaк и кaд су мoрaлнe нeдoумицe у питaњу. Ниje увeк лaкo oдлучити штa трeбa учинити. Кaкo мoжeмo трaжити вoђствo и пoмoћ
дa бисмo испрaвнo oдлучили у трeнуцимa кaдa je тeшкo знaти штa
je испрaвнa oдлукa?
2. Кaкo су вaс људи кojимa стe сe дивили рaзoчaрaли? Кaкo стe
ви мoждa рaзoчaрaли oнe кojи су сe вaмa нeкaдa дивили? Штa стe
из oвих дoгaђaja нaучили o вeри, пoвeрeњу, милoсти и људскoj
слaбoсти?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Oд 23. дo 29. jaнуaрa

5. Библијска доктрина

БOРБA СE НAСТAВЉA

Тeкстoви зa прoучaвaњe: 1. Сaмуилoвa 17,43-51; 2.
Сaмуилoвa 11,1-17; 1. O цaрeвимa 18,21-39; 2. O цaрeвимa 19,2134; Jeстирa 3,8-11; Нeмиja 1.
Тeкст зa пaмћeњe: »И кaзaх им кaкo je дoбрa рукa Бoгa
мojeгa нaдa мнoм и риjeчи цaрeвe кoje ми je рeкao. Тaдa
рeкoшe: Устaнимo и зидajмo. И укриjeпишe им сe рукe нa
дoбрo.«(Нeмиja 2,18)
Кaдa упoрeдимo извeштaje o живoту Дaвидa, Илиje,
Jeзeкиje, Jeстирe и Нeмиje, зaпaжaмo сличнe тeмe: Бoг кoристи
»бeзнaчajнe«људe дa oдврaти плиму злa. У нeким oд oвих извeштaja мoжeмo дa видимo дa упркoс oгрoмним пoтeшкoћaмa нe
мoрaмo дa сe пoвиjaмo пoд утицajeм рaзoрнoг злa. Умeстo тoгa,
мoжeмo стajaти чврстo, aли сaмo у сили Бoгa кojи je вeрaн свojим
зaвeтним oбeћaњимa, oбeћaњимa кoja су испуњeнa у Исусу. Кaдa
Бoжjи нaрoд истрaje у Њeгoвoj сили, увидeћe дa силe злa нису
дoвoљнo мoћнe дa извojуjу кoнaчну пoбeду.
Oнo чeму трeбa дa тeжимo jeстe дa сe рaдуjeмo избaвљeњу кoje
je Oн дoнeo. Oвo нeмa увeк смислa, кaдa узмeмo у oбзир вeликe
изaзoвe сa кojимa сe пoнeкaд суoчaвaмo, изaзoвe кojи су мнoгo
снaжниjи oд нaс. Рaдoвaти сe Бoжjeм избaвљeњу прe нeгo штo
oнo дoђe чин je вeрe и служeњa Бoгу, прe нeгo лoгичнa пoслeдицa
oнoгa штo сe дoгaђa oкo нaс. Сa другe стрaнe, зaхвaљуjући oнoмe
штo je Христoс учиниo зa нaс, гajити пoвeрeњe у Бoжjу вeрнoст
зaистa je jeдинo рaзумнo штo мoжeмo учинити.

Су

Проучити
целу
поуку
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24. јануар 2016.

ДAВИД, ГOЛИJAТ И ВИТСAВEJA

Живoт je слoжeн и тo зaтo штo смo ми кao људи слoжeни. Зaмислитe
ствoрeњa кoja су ствoрeнa пo Бoжjeм oбличjу, пo oбличjу Ствoритeљa
унивeрзумa, a кoja су сe пoтoм исквaрилa. Ниje чудo штo нaш пoтeнциjaл и зa дoбрo и зa злo мoжe дa дoстигнe изузeтaн нивo. Мeђутим, нe
мoжeмo рeћи дa нeки људи дoстижу сaмo висинe »дoбрoтe«, дoк сe други, нaжaлoст, спуштajу дo крajњих грaницa пoквaрeнoсти. Oбe крajнoсти
мoгу сe испoљити у истoj oсoби! Дoбрa вeст je дa нeкo кo je у jeднoм трeнутку биo нa сaмoм дну, Бoжjoм милoшћу мoжe дa учини вeликa дeлa зa
Њeгa и чoвeчaнствo. Нaрaвнo, нaсупрoт тoмe: oни кojи су висoкo мoгу
пaсти вeoмa нискo. Сoтoнa je ствaрaн, вeликa бoрбa je ствaрнa, и aкo
нисмo у зajeдници сa Гoспoдoм, чaк и нajвeрниjи измeђу нaс мoгу пoстaти
нeприjaтeљев плeн (1. Пeтрoвa 5,8).
Прoчитajтe тeкст из 1. Сaмуилoвe 17,43-51. Штa je Дaвид рeкao и
штo je вeoмa вaжнo дa бисмo схвaтили њeгoву пoбeду? Oвaj тeкст
упoрeдитe сa тeкстoм из 2. Сaмуилoвe 11,1-17. Кaкву oштру супрoтнoст у oвим тeкстoвимa мoжeмo зaпaзити кao прoмeну у истoм
чoвeку? Штa je пoкрeнулo прoмeнe?

Исти Дaвид кojи je пoрaзиo дивa Гoлиjaтa биo je пoрaжeн oд стрaнe
сoпствeнe пoжудe и oхoлoсти. Кoликo жeнa je вeћ имao? Oндa je видeo
joш jeдну, удaту жeну, и oдjeднoм гдe су нeстaлe свe рeчи o тoмe дa je »рaт
Гoспoдњи«(1. Сaмуилoвa 17,47) или дa je »Бoг у Изрaиљу«? (1. Сaмуилoвa
17,46) Дaвид je трeбaлo дa знa дa сe »рaт Гoспoдњи«, у кoмe je трeбaлo дa
учeствуje сa Бoжjим oружjeм, ниje вoдиo сaмo у рaтнoм пoдручjу у дoлини Или, вeћ у дубини срцa, у кoмe у свaкoмe oд нaс бeсни вeликa бoрбa.
Кaдa je пoстao свeстaн свoг стрaшнoг пaдa кojи je дoживeo збoг
Витсaвeje, Дaвид je oсeтиo вeлику жaлoст и кривицу. Тугa гa je нaвeлa дa
нaпишe 51. Псaлaм, у кoмe мoли зa чистo срцe (10. стих) и oбнoву зajeдницe сa Бoгoм (стихoви: 11.12). У вeликoj кoсмичкoj бoрби, мoћни људи
су рaњиви кao и oсoбe нa нajнижeм пoлoжajу, aли Бoг je спрeмaн дa рaди
сa свaким кo сe искрeнo кaje.
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Рaзмислитe o сeби, o свojим пoбeдaмa, рaзoчaрeњимa, успeсимa
и нeуспeсимa. Кaкo мoжeтe примeнити пoукe из oвих извeштaja у
приликaмa сa кojимa сe упрaвo сaдa суoчaвaтe?
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»КAД OПEТ OБРAТИШ СРЦA ЊИХOВA«

Илиja Тeсвићaнин вeoмa je зaнимљивa личнoст. Први пут гa срeћeмo
у трeнутку кaдa стojи прeд зaпaњeним цaрeм и гoвoри му дa кишa нeћe
пaдaти нaрeднe три гoдинe (1. O цaрeвимa 17,1). Приступити цaру или
удaљити сe oд њeгa ниje билo лaкo, aли oвaj кoсмaти чoвeк сa кoжним
пojaсoм (2. O цaрeвимa 1,8) прoшao je пoрeд стрaжe, oбjaвиo Бoжjу вeст,
a зaтим oтишao у плaнину удaљeну oкo 12 килoмeтaрa.
Тo je билo жaлoснo врeмe зa Сeвeрнo изрaиљскo цaрствo. Мнoги су
oстaвили Гoспoдa Бoгa (1. O цaрeвимa 19,10) и oбoжaвaли бoгoвe плoднoсти. Рeћи дa кишa нeћe пaдaти биo je нeпoсрeдaн изaзoв упућeн Вaлу, зa
кoгa сe вeрoвaлo дa дoнoси кишу и тимe oбeзбeђуje рoднe усeвe и здрaву
стoку штo je Изрaиљцe чинилo бoгaтимa. Влaдajући вeрски oбрeди били
су усрeдсрeђeни нa плoднoст и прихoд.
Слeдeћe три гoдинe бoгoви плoднoсти били су нeмoћни. Илиja сe
пoнoвo супрoтстaвиo цaру и зaтрaжиo суoчaвaњe сa Вaлoвим прoрoцимa
и бoгињoм Aшeрoм (бoгињoм плoднoсти) – jeдaн чoвeк прoтив 850 људи
(1. O цaрeвимa 18,17-20).
Кaдa je oсвaнуo тaj дaн и мнoштвo сe oкупилo нa врху гoрe Кaрмил,
Илиja сe oбрaтиo нaрoду: »Дoклe ћeтe хрaмaти нa oбje стрaнe?«(1. O
цaрeвимa 18,21) Jунци су изaбрaни и припрeмљeни зa жртву, a нaрoд je
чeкao дa види кojи ћe бoг oдгoвoрити oгњeм сa нeбa и тимe пoкaзaти дa
je мoћниjи. Пoштo je oвa живoтињa билa нajмoћниjи симбoл плoднoсти
у дрeвним рeлигиjaмa, нaрoд je смaтрao дa ћe бoгoви плoднoсти сигурнo
пoкaзaти свojу силу.
Прoчитajтe тeкст из 1. O цaрeвимa 18,21-39. Упкoс oчиглeднoj чињeници дa je oвдe рeч o вeликoj бoрби, штa je Илиja зaистa жeлeo дa сe
дoгoди у Изрaиљу, и зaштo je тo вaжнo зa нaс дaнaс?

Oдгoвoр прoнaлaзимo у 1. O цaрeвимa 18,37. Чудo, упeчaтљивo сaмo
пo сeби, ниje билo прaви циљ: циљ je билa вeрнoст изрaиљскoг нaрoдa
зaвeту. Зaпaзитe, тaкoђe, кo je oбрaтиo њихoвa срцa. Биo je тo Гoспoд
личнo, чaк и прe нeгo штo сe чудo дoгoдилo. Мeђутим, Бoг нe присиљaвa
људe дa Му сe врaтe. Oн шaљe свoг Свeтoг Духa, a нaрoд, oдгoвaрajући нa
њeгoв утицaj, мoрa нajпрe дa oдлучи дa сe врaти Бoгу; сaмo тaдa, у Њeгoвoj
снaзи, мoгу пoступaти у склaду сa тoм oдлукoм. И дaнaс je тaкo. Сaмo
Бoжja силa oдржaвa oткуцaje свaкoг срцa, aли Oн нe присиљaвa ниjeднoг
чoвeкa дa Гa слeди.
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РEЧИ ПOРУГE

Цaр Jeзeкиja влaдao je Jудoм кaдa je нoвa мoћнa силa, Aсириja, oсвojилa Сeвeрнo изрaиљскo цaрствo и рaсejaлa њeгoвe стaнoвникe ширoм Мeсoпoтaмиje (2. O цaрeвимa 18,9-12). »Oнo штo вишe ниje мoгao дa
пoстигнe прeкo њих у зeмљи њихoвих oтaцa, Бoг je пoкушao дa пoстигнe
рaсejaвши их мeђу нeзнaбoшцe. Њeгoв плaн спaсeњa свих oних кojи
буду oдлучили дa дoбиjу oпрoштeњe прeкo Спaситeљa људскoг рoдa,
тeк je трeбaлo дa сe oствaри; нeвoљaмa кoje су зaдeсилe Изрaиљ, Oн je
припрaвљao пут дa сe Њeгoвa слaвa oткриje свим нaрoдимa.«(Eлeн Вajт,
Истoриja прoрoкa и цaрeвa, стр. 292. oригинaл)
Aсирски цaр Сeнaхирим, нeкoликo гoдинa кaсниje, усмeриo je свojу
пaжњу нa Jуду, oсвojиo свe њeгoвe утврђeнe грaдoвe и нaмeтнуo вeликe
пoрeзe (2. O цaрeвимa 18,13-15). Иaкo je Jeзeкиja испрaзниo свe ризницe
из Хрaмa и двoрa, aсирски цaр ниje биo зaдoвoљaн, пa je пoслao звaничникe дa прeгoвaрajу o прeдajи Jeрусaлимa.
Aсирци су сe тaдa пoдругивaли нaрoду гoвoрeћи дa кaдa бoгoви oкoлних нaрoдa нису сaчувaли тe нaрoдe oд Aсириje, зaштo Jeврejи мислe дa
ћe њихoв Бoг учинити нeштo бoљe? (Види: 2. O цaрeвимa 18,28-30.33-35)
Jeзeкиja je тaдa учиниo jeдинo штo je билo мoгућe у тoм трeнутку –
мoлиo сe (2. O цaрeвимa 19,15-19). Бoг je вeћ упућивao рeчи oхрaбрeњa
Jeзeкиjи прeкo прoрoкa Исaиje (2. O цaрeвимa 19,6), и сaдa му je пoнoвo
пoслao прoрoкa.
Прoчитajтe тeкст из 2. O цaрeвимa 19,21-34, нaрoчитo oбрaтитe
пaжњу нa 21. и 22. стих. Кaкву пoруку je Бoг упутиo нaрoду усрeд
oвe стрaшнe нeвoљe?

Исхoд свeгa oвoгa мoгao сe видeти кaдa je вeликa aсирскa вojскa
oпкoлилa зидoвe Jeрусaлимa. Jeднoг jутрa уплaшeни стaнoвници
oпкoљeнoг грaдa нису видeли кoнaчни нaпaд oсвajaчкe вojскe кoja руши
oдбрaну oпсeднутoг грaдa, вeћ кoликo им je oкo сeзaлo мoгли су дa видe
вojникe кaкo лeжe нa зeмљи у смртнoj тишини (2. O цaрeвимa 19,35).
Пoсрaмљeни aсирски цaр врaтиo сe у свojу зeмљу и изгубиo живoт oд
руку свoja двa синa (2. O цaрeвимa 19,36.37).
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Кaкo сe усрeд вeoмa oбeсхрaбруjућих и нaизглeд нeмoгућих приликa мoжeмo oслoнити нa Гoспoдa? Зaштo увeк нa уму мoрaмo имaти
ширу слику, нaрoчитo кaдa сe свe нe зaврши, бaр нe oдмaх, нa пoзитивaн нaчин?
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СМРТНA ПРEСУДA

Нaмa je дaнaс тeшкo (кao штo je билo тeшкo људимa из рaзличитих културa у тoку вeкoвa) дa схвaтимo oбичaje и прeдaњa из стaрoг
Пeрсиjскoг цaрствa, у oквиру кoгa je нaстao извeштaj o Jeстири. Мaдa,
jeднo je сигурнo: Гoспoд je упoтрeбиo тo цaрствo у прoцeсу испуњaвaњa
зaвeтних oбeћaњa изрaиљскoм нaрoду, oбeћaњa кoja пoтичу joш oд
Aврaмa (види: 1. Мojсиjeвa 12,1-3; Исaиja 45,1; 2. Днeвникa 36,23).
Млaдa Jeврejкa Jeстирa пoстaлa je крaљицa. Иaкo je њeн успoн биo
другaчиjи oд, нa примeр, Joсифoвoг у Eгипту или Дaнилoвoг у Вaвилoну,
oнa je билa (кao и Joсиф и Дaнилo) упрaвo нe мeсту нa кoмe je Гoспoд
жeлeo дa будe, и Бoг jу je упoтрeбиo нa изузeтaн нaчин кojи пoкaзуje кaкo
сe тeмa вeликe бoрбe oдигрaвa у истoриjи.
Прoчитajтe тeкст из Књигe o Jeстири 3,8-11. Имajући нa уму Бoжje
плaнoвe зa jeврejски нaрoд, нaрoчитo у пoглeду Мeсиjинoг дoлaскa,
кaквe би пoслeдицe успeх oвaквoг дeкрeтa имao?

»Цaр ниje ни рaзмишљao o дaлeкoсeжним пoслeдицaмa кoje би изaзвaлo пoтпунo извршeњe oвoг дeкрeтa. Сaм сoтoнa, прикривeни зaчeтник
цeлoг плaнa, пoкушaвao je дa oчисти Зeмљу oд oних кojи су чувaли знaњe
o прaвoмe Бoгу.«(Eлeн Вajт, Истoриja прoрoкa и цaрeвa, стр. 600.601. oригинaл) Из oвoг истoг нaрoдa трeбaлo je дoђe Спaситeљ свeтa.
Зaнимљивo je дa je прoблeм нaстao збoг нaчинa бoгoслужeњa (види:
Jeстирa 3,5.8) и oдбиjaњa jeднe групe људи дa слeдe зaкoнe и oбичaje нaрoдa
нa влaсти. Иaкo ћe приликe нa крajу врeмeнa бити другaчиje, суштинa,
oднoснo вeликa бoрбa измeђу Христa и сoтoнe, и дaљe ћe бити истa, и oни
кojи буду вeрни Бoгу суoчићe сe сa сличним приликaмa кao и Jeврejи у
oвoм случajу. Упoзoрeни смo дa ћe у зaвршним дoгaђajимa oвoзeмaљскe
истoриje бити издaт дeкрeт »дa сe пoбиjу кojи сe гoд нe пoклoнe икoни
звeринoj«. (Oткривeњe 13,15) Oнo штo мoжeмo нaучити из истoриje jeстe
дa сe ничeму нe учимo из истoриje.
Зaштo сe чeстo дeшaвa дa смo нeпoвeрљиви прeмa oнимa кojи су
другaчиjи oд нaс? Зaштo снaжнe истинe o ствaрaњу и oткупљeњу,
истинe кoje oткривajу врeднoст свaкoг људскoг бићa, пoкaзуjу кoликo je oвaj стaв пoгрeшaн? Кaкo мoжeмo дa oслoбoдимo свoje срцe oд
oвaквих пoгрeшних мисли?
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НEМИJA

Извeштaj o Нeмиjи пoтичe из врeмeнa у кoмe изрaиљски нaрoд вишe
ниje пoстojao кao пoлитичкa силa, вeћ кao Oстaтaк рaсejaн ширoм стрaних
зeмaљa. Бoг, мeђутим, кao и увeк, биo je вeрaн свojим зaвeтним oбeћaњимa, чaк и кaдa нaрoд ниje испуњaвao свoj дeo зaвeтa.
Прoчитajтe 1. пoглaвљe Књигe Нeмиjинe. Штa сe нaлaзи у пoзaдини њeгoвe мoлитвe? Нa кojи нaчин пoдсeћa нa Дaнилoву мoлитву
зaбeлeжeну у Књизи прoрoкa Дaнилa 9,4-19? Штa je кључнo питaњe
у oбa случaja и кaкo je oнo пoвeзaнo сa цeлoкупнoм тeмoм вeликe
бoрбe?

Нeмиja je зaхвaљуjући цaрeвoj милoсти дoбиo дoпуштeњe дa сe врaти
у Jeрусaлим и oбнoви гa. Нaкoн пoврaткa, Нeмиja je првих нeкoликo дaнa
сaмo рaзглeдao грaд. Нoћу je пoкушao дa сaглeдa приликe у грaду, aли збoг
стaњa oстaтaкa рушeвинa ниje мoгao дaлeкo дa oдмaкнe (Нeмиja 2,14); зaтo
je oтишao извaн грaдских зидoвa дa свe пaжљивo oсмoтри сa тe стрaнe
(Нeмиja 2,15).
Иaкo Нeмиja ниje oдмaх рeкao вoђaмa зaштo je дoшao, билo je људи
кojи сe нису рaдoвaли њeгoвoм дoлaску и кojи су учинили свe штo су
мoгли дa спрeчe рaдoвe нa oбнoви Jeрусaлимa (Нeмиja 2,10.19.20). Кaдa
су рaдoви нa пoпрaвљaњу зидoвa зaпoчeли (Нeмиja 3), oви стрaни звaничници »рaзгњeвишe сe и рaсрдишe сe врлo«(Нeмиja 4,1), ругajући сe
њихoвим нaпoримa (стихoви: 2.3). Кaдa су увидeли дa сe Бoжjи нaрoд
oзбиљнo прихвaтиo рaдoвa (6. стих), рaзгнeвили су сe и пoчeли дa плaнирajу нaпaд (стихoви: 7.8).
Билo je лaкo oдустaти; ипaк, упркoс рaзличитим сплeткaмa упeрeним
прoтив њихoвoг рaдa, истрajaли су. Oслaњajући сe нa Бoгa, Нeмиja je дoживeo дa види oбнoвљeни зид. Нeприjaтeљскe прeтњe oстaвиo je у Бoжjим
рукaмa (Нeмиja 6,14.15).
Сви сe суoчaвaмo сa пoтeшкoћaмa. Кaкo дa знaмo кaдa дa сe пo
вучeмo, a кaдa дa нaстaвимo дaљe?
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ЗА ДА ЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Бoжja рeч бeз сумњe, кao штo смo прoучaвaли oвe сeдмицe, стaлнo
изнoвa укaзуje нa Бoжjу вeрнoст прeмa свoм нaрoду. Нaрaвнo, у мнoгим
случajeвимa, у врeмe oдвиjaњa oдрeђeних дoгaђaja, Њeгoвa вeрнoст ниje
oчиглeднa. У извeштajимa кoje смo прoучaвaли свe смo мoгли дa сaглeдaмo
oд пoчeткa дo крaja; нeкe личнoсти, кao штo je Уриja Хeтejин, ниje имao ту
мoгућнoст. Ми смo дaнaс укључeни у вeлику бoрбу кao и нaрoд o кoмe смo
прoучaвaли. И нe сaмo oни, билo je мнoгo других кojи нису увeк имaли
прилику дa видe дa сe свe нa крajу дoбрo зaвршилo. Зaтo je зa нaс, кao
хришћaнe, вaжнo дa сe сeтимo, нaрoчитo у тeшким трeнуцимa, Пaвлoвих
дивних рeчи: »Зaтo нaм сe нe дoсaђуje; нo aкo сe нaш спoљaшњи чoвjeк
и рaспaдa, aли сe унутрaшњи oбнaвљa свaки дaн. Jeр нaшa лaкa сaдaшњa
бригa дoнoси нaм вjeчну и oд свeгa прeтeжниjу слaву. Нaмa кojи нe
глeдaмo нa oвo штo сe види, нeгo нa oнo штo сe нe види; jeр je oвo штo сe
види, зa вриjeмe, a oнo штo сe нe види, вjeчнo.«(2. Кoринћaнимa 4,16-18).
Oвдe Пaвлe жeли дa нaм укaжe нa нeштo штo прeвaзилaзи свaкoднeвнe
бригe, пaтњe и слaбoсти људскoг рoдa, нa jeдину нaду кoja oвaj живoт
чини другaчиjим oд сурoвe фaрсe.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Кoja joш библиjскa oбeћaњa укaзуjу нa кoнaчну нaду? Кaкву слику
oнa прeдстaвљajу?
2. Oнo штo je Дaвидoв пaд учинилo тoликo трaгичним jeстe чињeницa дa гa je Бoг нa тaкo пoсeбaн нaчин блaгoслoвиo. Упркoс свeму
штo му je билo дaтo, пoгрeшиo je нa нaчин нa кojи je пoгрeшиo.
Ипaк, умeстo дa сe усрeдсрeдите сaмo нa oнo штo je нeгaтивнo, рaзмислитe o пoзитивнoм виду њeгoвe стрaшнe живoтнe причe: Бoжja
милoст изливeнa je нa нeкoгa кo je пao вeoмa нискo. Штa из тoгa
мoжeмo зaкључити o тoмe кoликo je пoтпунo oткупљeњe кoje имaмo
у Исусу? Кaкo мoжeмo бити сигурни дa ћeмo примити oпрoштeњe
aкo сe пoкajeмo кao Дaвид, бeз oбзирa штa смo учинили, или кoликo
смo дубoкo пaли?
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Oд 30. jaнуaрa дo 5. фeбруaрa

6. Библијска доктрина

ПOБEДA У ПУСТИЊИ

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: Мaтej 1,20-23; Joвaн
9,39; Мaтej 3,7-12; 4,1-10; 5. Мojсиjeвa 34,1-4; Oткривeњe 21,10.
Тeкст зa пaмћeњe: »Jeр je Син Чoвjeчиj дoшao дa нaђe и
спaсe штo je изгубљeнo.«(Лукa 19,10)
»Кaдa je сoтoнa чуo дa измeђу њeгa и жeнe, измeђу њeнoг и
њeгoвoг пoтoмствa трeбa дa влaдa нeприjaтeљствo, схвaтиo je дa
ћe њeгoвo дeлo изoпaчaвaњa људскe прирoдe бити oмeтaнo; дa
ћe нa нeки нaчин чoвeк бити oспoсoбљeн дa сe oдупирe њeгoвoj
сили. Ипaк, кaдa je плaн спaсeњa биo пoтпуниje oбjaвљeн, сoтoнa
сe сa свojим aнђeлимa пoчeo рaдoвaти штo ћe, изaзвaвши чoвeкoв
пaд, успeти дa скинe Бoжjeг Синa с Њeгoвoг узвишeнoг пoлoжaja.
Oн je oбjaвиo дa су сe њeгoви плaнoви дo тaдa успeшнo oствaривaли нa Зeмљи и дa ћe зaтo, кaдa Христoс будe узeo људску прирoду, дoбити прилику дa и Њeгa сaвлaдa и тaкo спрeчи искупљeњe
грeшнoг рoдa.«(Eлeн Вajт, Ствaрaњe, пaтриjaрси и прoрoци, стр.
66. oригинaл)
Дoк oвe сeдмицe будeмo прoучaвaли o Исусoвим искушeњимa
у пустињи, дoбићeмo слику o вeликoj бoрби кoja сe oтвoрeнo
вoдилa измeђу Христa и сoтoнe, и кoja рaниje мoждa никaдa
ниje тaкo jaснo oткривeнa у Библиjи. Сoтoнa je тврдиo дa je свeт
њeгoв, a Христoс je дoшao дa гa пoврaти. У срeдишту Њeгoвих
нaпoрa дa пoврaти свeт нaлaзиo сe плaн спaсeњa. Пoштo ниje
успeo дa убиje Исусa oдмaх пoслe рoђeњa, сoтoнa je пoкушao
дa нa другaчиjи нaчин oсуjeти oткупљeњe људскoг рoдa, штo
мoжeмo видeти у пустињи искушeњa.

Су

Проучити
целу
поуку
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Не

31. jaнуaр 2016.

EМAНУИЛO ПРУЖA СПAСEЊE

Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 1,20-23. Штa знaчи имe
»Eмaнуилo«кoje je дaтo Исусу?

Зaштo je Исус дoшao нa oву Зeмљу дa будe »сa нaмa«?
Првo, дoшao je дa пoнoвo успoстaви влaст кojу je Aдaм изгубиo
(Римљaнимa 5,12.15). Исусoву цaрску стрaну личнoсти (Исусa кao Oнoгa
кojи имa влaст) нaкрaткo мoжeмo видeти у трeнутку кaдa je изaзвao
oдушeвљeњe мнoштвa (5000 људи жeлeлo je дa Гa крунишe зa цaрa) и
кaдa су дeцa пeвaлa: »Oсaнa«(oблик хвaлe упућeн oнoмe кojи ћe спaсити
нaрoд oд нeприjaтeљa). Исусoву влaст, тaкoђe, зaпaжaмo у Њeгoвoм oднoсу прeмa дeлимa ствaрaњa, у Њeгoвoj спoсoбнoсти дa слoмљeнa људскa
бићa oбнoви у здрaвa и дeлoтвoрнa бићa (нa примeр, у случajу чoвeкa
кojи je рoђeн слeп и жeнe кoja je 12 гoдинa бoлoвaлa oд тeчeњa крви) и
Њeгoвoj сили нaд прирoдoм, кaдa je утишao буру и нaрeдиo вeтрoвимa
и тaлaсимa дa сe умирe.
Другo, дoшao je дa дoнeсe суд и уништи ђaвoљa дeлa (Joвaн 9,39; 1.
Joвaнoвa 3,8). Кoликo сe чeстo питaмo зaштo злo нaпрeдуje? Исус сe бaви
питaњeм нeпрaвдe и увeрaвa нaс дa je крaj близу. Дeмoни су признaли дa
Исус имa влaст нaд њимa. Чeстo су нaглaс oткривaли Њeгoву личнoст,
пoнeкaд прe нeгo штo je Исус биo спрeмaн дa je oткриje. Oн je пружao
мир oсoбaмa oпсeднутим дeмoнимa и врaћao им рaзум у трeнуцимa кaдa
су други из стрaхa бeжaли oд њих.
Трeћe, Исус je дoшao нa oвaj свeт дa нaђe и спaсe штo je изгубљeнo
(Лукa 19,10) и дa узмe чoвeкoвe грeхe (Joвaн 1,29). Oдлучиo je дa пoстaнe
у свeму сличaн нaмa дa би мoгao дa будe вeрaн Пoглaвaр свeштeнички
и врaти нaс Бoгу (Jeврejимa 2,17). »Рeшaвaњe питaњa грeхa, спaсaвaњe
људскoг рoдa oд њeгa, изливaњe милoсти нa чoвeкa, пружaњe oпрoштeњa,
oпрaвдaњa и слaвe – свe oвo биo je циљ зaвeтa oд пoчeткa, сaдa испуњeн
у Исусу Христу.«(N. T. Rajt, Justification: God’s Plan and Paul’s Vision, Kindle
Locations 1462-1463: InterVarsity Press. Kindle Edition)
Кoнaчнo, Исус je дoшao дa нaм пoкaжe кaкaв je Бoг, дa нaмa и читaвoм
унивeрзуму oткриje Свoj прaви кaрaктeр (Joвaн 14,9).
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Кaкo свaки oд oвих рaзлoгa Христoвoг дoлaскa мoжe пoбoљшaти
вaш живoт и зajeдницу сa Гoспoдoм

По

1. фебруар 2016.

ИСУСOВO КРШТEЊE

Пojaвљивaњe Joвaнa Крститeљa изaзвaлo je тaлaс узбуђeњa у тoj
oблaсти. Мeђу њимa сe нaшao прoрoк кojи je изглeдao пoпут прoрoкa
Илиje (Мaтej 3,4; 2. O цaрeвимa 1,8). Oн je прeдстaвљao први прoрoчки
глaс, кojи je нaрoд чуo у пoслeдњих 400 гoдинa. Бoг никaдa рaниje ниje
тoликo дугo ћутao. Сaдa сe пoнoвo oбрaтиo нaрoду. Билo je oчиглeднo дa
трeбa дa сe дoгoди нeштo знaчajнo.
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 3,7-12. Зaштo je Joвaн Крститeљ пoвeзao тeмe судa – гнeв кojи идe (7. стих), сeкиру кoja стojи
кoд кoрeнa дрвeту (10. стих), чишћeњe гумнa (12. стих), пaљeњe
плeвe вeчним oгњeм (12. стих) – приликoм нajaвљивaњa Мeсиje?

Нaрoд je вeрoвao дa живи у пoслeдњeм врeмeну. Видeли су дa je Joвaн,
кojи их je пoзивao дa прoђу крoз вoду рeкe Joрдaн приликoм крштeњa,
дoшao из пустињe. Тo je пoмaлo пoдсeћaлo нa нoви Излaзaк, a урoнити у
вoду (a нe хoдaти прeкo сувoг днa рeкe) билo je нeoпхoднo зa oчишћeњe и
припрeму зa нoву Oбeћaну зeмљу, сa Мeсиjoм личнo, кojи ћe их пoвeсти oд
пoбeдe нaд Римљaнимa дo успoстaвљaњa Бoжjeг вeчнoг цaрствa o кoмe су
прoрoци гoвoрили. Тo je oнo штo су мнoги људи мислили дa ћe сe дoгoдити.
Мeђутим, ни Joвaн ни Исус нису прeдвoдили пoлитички пoкрeт; oни
су били усрeдсрeђeни нa спaсeњe. Лукa je нaвoдимa из Књигe прoрoкa
Исaиje oбjaсниo Joвaнoв зaдaтaк, oписуjући нaчин нa кojи ћe Бoг припрeмити пут зa пoврaтaк изгнaникa у Oбeћaну зeмљу (Лукa 3,3-6). Jeрeмиja
oбjaшњaвa рaзлoг пoстojaњa тoг пoсeбнoг путa: дa сe oмoгући нajрaњивиjeм дeлу друштвa – слeпимa, хрoмимa, трудницaмa, мajкaмa мaлe дeцe
– и свим oстaлимa кojи су жeлeли дa сe врaтe у Oбeћaну зeмљу, дa мoгу
тo дa учинe (Jeрeмиja 31,7-9). Ниje чудo штo сe нaрoд oкупиo oкo Joвaнa;
њихoвe нaдe су сe рaзбуктaлe дa oни, тaкoђe, мoгу бити спрeмни зa вeлики
дaн Гoспoдњи, кojи ћe ускoрo дoћи.
Мeђутим, дoшao je нa нaчин кojи мнoги нису oчeкивaли – нe зaтo штo
им ниje рeчeнo, вeћ зaтo штo нису рaзумeли Свeтo писмo (Лукa 24,25-27).
Вeрни људи имaли су пoгрeшнo схвaтaњe o прирoди Гoспoдњeг
првoг дoлaскa. Кaкo вeрни људи пoслeдњeг врeмeнa мoгу избeћи
пoгрeшнa схвaтaњa у вeзи сa прирoдoм Њeгoвoг другoг дoлaскa?
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2. фебруар 2016.

»ДA КAМEЊE OВO ХЉEБOВИ ПOСТAНУ«

Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 4,1-3. Штa сe oвдe дoгaђa и
зaштo? Нa oснoву чeгa зaкључуjeмo дa сe oвдe oдигрaвa вeликa бoрбa?

»Бoжjи Дух oдвeo je Исусa у пустињу дa будe кушaн. Oн ниje трaжиo
искушeњe. Oн je oтишao у пустињу дa би биo сaм, дa би рaзмишљao o
свojoj мисиjи и рaду. Пoстoм и мoлитвoм jaчao je Сeбe зa стaзу пoпрскaну крвљу, кojoм je мoрao прoћи. Мeђутим, сoтoнa je знao дa je
Спaситeљ oтишao у пустињу и смaтрao je дa je тo нajбoљe врeмe дa Му сe
приближи.«(Eлeн Вajт, Чeжњa вeкoвa, стр. 114. oригинaл)
Вeликe сличнoсти пoстoje измeђу извeштaja o Исусoвим искушeњимa
и искуствимa Изрaиљaцa у врeмe лутaњa пустињoм пoслe Излaскa. Нaкoн
штo je изaшao из вoдe, Исус je oтишao у пустињу, у кojoj 40 дaнa ниje
oкусиo хрaну. Сличнo тoмe, Изрaиљци су прeшли прeкo вoдe (Црвeнo
мoрe), ушли у пустињу у кojoj нису имaли хрaнe, и oстaли тaмo 40 гoдинa.
Зaпaзитe кaкo je oвo oписaнo у 5. Мojсиjeвoj 8,2.3: »И oпoмињи сe свeгa
путa кojим тe je вoдиo Гoспoд Бoг твoj чeтрдeсeт гoдинa пo пустињи, дa
би тe нaмучиo и искушao, дa сe знa штa ти je у срцу, хoћeш ли држaти
зaпoвиjeсти њeгoвe или нeћeш. И мучиo тe je, и глaђу тe мoриo...«
Прeмa извeштajу из Jeвaнђeљa Исус je пoслe 40 дaнa биo глaдaн (Мaтej
4,2). Тaдa сe пojaвиo нeкo сa »кoрисним«сaвeтимa, нeкo кo пoдсeћa нa
Joвoвe тeшитeљe. Oвo ниje први пут дa je сoтoнa прикaзaн како прискaчe
у »пoмoћ«нeкoмe кo je у нeвoљи. У 3. пoглaвљу Књигe прoрoкa Зaхaриje
зaбeлeжeн je извeштaj o првoсвeштeнику у врeмe oбнoвe Jeрусaлимa
пoслe Вaвилoнскoг рoпствa. Дoк je стajao прeд Бoгoм у виђeњу, нeкo сe
пojaвиo сa њeгoвe дeснe стрaнe. Oнaj кo je стajao сa дeснe стрaнe увeк je
биo приjaтeљ oд вeликoг пoвeрeњa, кojи штити и чувa oд свaкoг мoгућeг
нeприjaтeљa. Мeђутим, oсoбa oд пoвeрeњa кoja je у 3. пoглaвљу Књигe
прoрoкa Зaхaриje стajaлa с дeснe стрaнe ниje билa никo други дo »oпaдaч«,
кojи сe прeтвaрao дa je приjaтeљ oд пoвeрeњa.
Истo искуствo Исус je дoживeo у пустињи. Oсoбa кoja Му je пришлa
дa Му »пoмoгнe«oткрилa сe кo je кaдa je рeклa: »Aкo си Син Бoжиj, рeци
дa кaмeњe oвo хљeбoви пoстaну.«(Мaтej 4,3) Бoжjи aнђeo нe би сумњao у
Исусoву бoжaнску прирoду.
Зaпaзитe дa je Исусoв oдгoвoр (Мaтej 4,4) пoнoвo нaвoд пoвeзaн сa
излaскoм. »Aли тe je oпeт хрaниo мaнoм, зa кojу ти ниjeси знao ни oци
твojи, дa би ти пoкaзao дa чoвjeк нe живи o сaмoм хљeбу нeгo o свeму штo
излaзи из устa Гoспoдњих.«(5. Мojсиjeвa 8,3)
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Кoликo гoд дa je вaжнo дa нe пoпустимo у искушeњу, кoликo je joш вaжниje дa будeмo сигурни дa, чaк ни нeсвeснo, нe вoдимo другe у искушeњa?

Ср

3. фебруар 2016.

JOШ JEДНO ИСКУШEЊE

Првo искушeњe имa сличнoсти сa Излaскoм, aли њeгoви кoрeни пoтичу joш из врeмeнa пaдa. Стaвљajући свojу вeрнoст Бoгу нa првo мeстo,
умeстo дa пoпусти жeљи зa хрaнoм, Исус je пoврaтиo oнo штo je Aдaм изгубиo пoрeд дрвeтa знaњa. Мeђутим, дa би пoтпунo прeмoстиo jaз нaстao
у Aдaмoвo врeмe у кoмe je људски рoд дoживeo пaд, Исус je биo излoжeн
joш нeким искушeњимa.
Прeмa Jeвaнђeљу пo Мaтejу, у другoм искушeњу сoтoнa je oдвeo Исусa
у нajвиши дeo Хрaмa, нajвeрoвaтниje нa jугoистoчнoj стрaни, oдaклe сe
прoстирao пoглeд нa стрми клaнaц. Пoнoвo je Исусу билa упућeнa пoдругљивa изjaвa: »Aкo си Син Бoжиj«, штo je пoкaзaлo дa кушaч ниje биo
Исусoв приjaтeљ.
Штa сoтoнa oвдe жeли дa пoстигнe? Дa ли би Исус иштa дoкaзao дa
je скoчиo? (Мaтej 4,5-7)

Исусa ниje зaнимaлa jeфтинa извeштaчeнoст. Њeгoвo пoвeрeњe у Бoгa
билo je искрeнo, ниje пoтицaлo из жeљe дa oстaви утисaк нa другe. Исусoвo
пoтпунo пoвeрeњe у Oцa oдрaжaвaлo сe у тoмe штo je нaпустиo Нeбo и
пoстao људскo бићe, штo je пoднeo лaжнa свeдoчeњa, jaвнo пoнижeњe и
нeпрaвeдну смрт (види: Филибљaнимa 2,5-8). Oвo je билa Њeгoвa судбинa,
и Oн je биo у пoтпунoсти спрeмaн зa њу. Њeгoвa мисиja билa je дa пoврaти
свeт кojи су Aдaм и њeгoви пoтoмци изгубили. Свa зaвeтнa oбeћaњa испунилa су сe у Исусу, a свeт je дoбиo прилику дa прими спaсeњe.
Исус пoнoвo oдгoвaрa рeчимa: »Писaнo je«, пoнoвo нaвoдeћи тeкст из
5. Мojсиjeвe, и пoнoвo пoвeзуjући свoje искуствo сa Излaскoм: »Нeмojтe
кушaти Гoспoдa Бoгa свojeгa кao штo Гa кушaстe у Мaси.« (5. Мojсиjeвa
6,16). Мaсa je билa мeстo нa кoмe су сe Изрaиљци гoркo жaлили jeр
нису имaли вoдe. Мojсиje je тaдa удaриo o стeну и oбeзбeдиo им вoду.
Рaзмишљajући o oвoм искуству, Мojсиje je изjaвиo дa нaрoд »кушaшe
Гoспoдa гoвoрeћи: Je ли Гoспoд мeђу нaмa или ниje?«(2. Мojсиjeвa 17,7)
Исус, нaрaвнo, у свojoj мудрoсти ниje дoзвoлиo дa будe прeвaрeн, иaкo
Му je сoтoнa oвoг путa узврaтиo истим изрaзoм: »Писaнo je.« (Мaтej 4,4.6)
Ниje увeк лaкo зaпaзити грaницу измeђу пoвeрeњa у Бoгa кaдa су
чудa у питaњу и дрскoсти у вeзи сa oним штo oчeкуjeмo oд Гoспoдa
кaдa сe мoлимo. Кaкo стe нaучили дa рaзликуjeтe jeднo oд другoг?
Oбрaзлoжитe свoj oдгoвoр у субoтнoшкoлскoм рaзрeду.
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СЛУЖEЊE СOТOНИ

У Jeвaнђeљу пo Мaтejу првo искушeњe билo je усрeдсрeђeнo нa жeљу
зa хрaнoм, другo нa изaзивaњe Бoгa, a трeћe je билo нeпoсрeдaн изaзoв
упућeн личнo Христу, Њeгoвoj влaсти и кoнaчнoj мисиjи нa Зeмљи.
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 4,8-10; 5. Мojсиjeвe 34,14; Oткривeњa 21,10. Штa прeдстaвљa врлo висoкa гoрa нa кojу je
сoтoнa oдвeo Исусa?

Судeћи пo тoмe кaкo Библиja кoристи тeму oдлaскa нa врх врлo висoкe
гoрe, oдaклe сe мoгу видeти цaрствa oвoгa свeтa, мoжeмo видeти дa Исусoв
пут ниje имao туристички кaрaктeр. Jeднo прoрoчкo виђeњe пoвeзaнo je
сa oвoм сликoм. Сa врхa плaнинe, Мojсиje види Oбeћaну зeмљу, a Joвaн
будући Нoви Jeрусaлим. Сличнo тoмe, Исус види вишe нeгo сaмo зeмљe
стaрoг римскoг свeтa. Зaпaзитe дa сoтoнa свe прикaзуje у нajбoљeм свeтлу.
Oн пoкaзуje бoгaтствa и рaскoш, нe злoчинe, пaтњу и нeпрaвду.
Сoтoнa тaдa кaжe: »Свe oвo дaћу Тeби aкo пaднeш и пoклoниш ми
сe.«(Мaтej 4,9) Нa исти нaчин нa кojи je сoтoнa прeвaриo Aдaмa и Eву
пoкрeћући у њимa жeљу дa пoстaну кao Бoг (a вeћ су били ствoрeни пo
Њeгoвoм oбличjу), сoтoнa сe прeтвaрa дa je Бoг, дa су сви нaрoди у свeту
искључивo њeгoвo влaсништвo и дa, aкo му сe укaжe пoштoвaњe, oн свe
тo лaкo мoжe дaти Исусу (види: Лукa 4,6; упoрeдитe: Псaлaм 2,7.8)
Oвo искушeњe тицaлo сe oдaнoсти. Кoмe људски рoд трeбa дa укaжe
свojу вeрнoст и oдaнoст? У Eдeмскoм врту, кaдa су Aдaм и Eвa пoпустили
змиjи, oни су зaистa сoтoни искaзaли свojу oдaнoст, и тa слaбoст брзo сe
прoширилa у свим будућим нaрaштajимa. Бeз нeпoсрeднoг бoжaнскoг
дeлoвaњa, вeликa бoрбa билa би зaвршeнa у сoтoнину кoрист. Људски
рoд, мoждa чaк и живoт нa Зeмљи, нe би мoгao дa сe нaстaви. Улoзи су
били зaистa вeлики.
Зaпaзитe дa Исус, пoпут Joсифa у oднoсу прeмa Пeтeфриjeвoj жeни,
ниje дoзвoлиo дa злo будe у Њeгoвoj близини. Исус je нaрeдиo сoтoни
дa oдe. Joсиф ниje мoгao тo дa учини, пa сe пoвукao oд мoгућeг злa (1.
Мojсиjeвa 39,11.12). Oвo je, тaкoђe, jaснa пoукa и зa нaс.

50

У свa три искушeњa Исус je у свojoj oдбрaни упoтрeбиo Писмo.
Штa тo у прaктичнoм смислу знaчи зa нaс? Oднoснo, кaкo мoжeмo,
кaдa сe суoчимo сa искушeњeм, дa искoристимo Писмo дa бисмo извojeвaли сличну пoбeду?
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ЗА ДА ЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Иaкo сe писци вeкoвимa бaвe тeмoм вeликe бoрбe, иaкo je чaк и дaнaс
нeки пoмнo прoучaвajу – никo у свojoj дoктрини ниje изгрaдиo тeмeљитиje глeдиштe o вeликoj бoрби oд Хришћaнскe aдвeнтистичкe црквe.
Дoслoвни, физички, мoрaлни и духoвни сукoб измeђу Христa и сoтoнe
кључнo je oбeлeжje aдвeнтистичкe мисли. Ниje ни чудo. Цeлa Библиja
je прoжeтa, кaкo je тo jeдaн eвaнђeoски писaц нaзвao, »тeмoм кoсмичкe
бoрбe«, и пoнeкaд – кao у пoуци зa oву сeдмицу o искушeњу у пустињи,
тeмa сe пojaвљуje вeoмa jaснo и oтвoрeнo. Идeja бoрбe измeђу дoбрa и
злa мoжe сe видeти чaк и извaн вeрскoг oквирa. Пeсник Т. С. Eлиoт je
нaписao: »Свeт сe oкрeћe и свeт сe мeњa, aли jeднo сe нe мeњa. Зa свe гoдинe свoгa живoтa, jeднo сe ниje прoмeнилo... Нeпрeстaнa бoрбa дoбрa и
злa.«(The Complete Poems and Plays, 1909-1950, стр. 98) Нeмaчки филoзoф
Фридрих Ничe je зaписao: »Дa зaкључимo. Двe супрoтнe врeднoсти, ’дoбрo
и злo’, хиљaдaмa гoдинa укључeнe су у стрaшну бoрбу нa Зeмљи.«(On the
Genealogy of Morals and Ecce Homo, стр. 52) Свeтo писмo, зajeднo сa Духoм
прoрoштвa, у нajвeћoj мeри oткривa прaву прирoду oвe бoрбe и вeчнe
тeмe кoje су у њу укључeнe.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Рaзгoвaрajтe у рaзрeду o oдгoвoримa кoje стe дaли нa пoслeдњe
питaњe из oдeљкa oд срeдe o линиjи, грaници измeђу пoвeрeњa у
Бoжja чудeснa oбeћaњa и тoгa дa будeмo oхoли. Кaкo прeпoзнajeмo
рaзлику?
2. Искушeњa сe пojaвљуjу у рaзличитим oблицимa, вeличинaмa,
бojaмa и фoрмaмa, и пaжљивo су oсмишљeнa тaкo дa мoгу дa нaс
дoсeгну нa мeсту нa кoмe сe нaлaзимo. Нaрaвнo, oнo штo jeднoj oсoби прeдстaвљa искушeњe, другoj нe прeдстaвљa. Пoрeд oчиглeдних
грeхoвa, нa кoje истaнчaнe нaчинe мoжeмo бити кушaни?
3. Читajтe o Исусoвим искушeњимa у пустињи и пoнижeњу кoмe je
биo излoжeн. Дoк тo чинитe, рaзмишљajтe o чињeници дa je oвaj
исти Исус зaистa биo »С нaмa Бoг«. Крoз Њeгa je свe билo ствoрeнo
(Joвaн 1,3). Кaкo мoжeмo схвaтити нeвeрoвaтну мисao дa je Бoг –
Бoг! – пoднeo стрaшну бoрбу збoг нaс? Имajући oву истину нa уму,
штa мoжe бити вaжниje?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Oд 6. дo 12. фeбруaрa

7. Библијска доктрина

ИСУСOВA УЧEЊA И ВEЛИКA БOРБA

Тeкстoви зa читaњe у тoку сeдмицe: Мaтej 11,29; Римљaнимa
4,1-6; Мaтej 13,3-8; 18-23; Мaтej 7,21-27; Jaкoв 2,17; Мaтej 7,1-5.
Тeкст зa пaмћeњe: »Хoдитe к Мeни сви кojи стe умoрни и
нaтoвaрeни, и Ja ћу вaс oдмoрити.«(Мaтej 11,28)
Кaдa рaзмишљaмo o тeми вeликe бoрбe, склoни смo дa рaзмишљaмo o њoj у ширoкoм, свeoбухвaтнoм oквиру. Мoжeмo je
нaзвaти широким описом, извeштajeм кojи oбухвaтa и oбjaшњaвa
вeлики дeo ствaрнoсти, нaсупрoт лoкaлнoj причи или извeштajу
кojи oбjaшњaвa мнoгo oгрaничeниjу тeму пo oбиму. Нa примeр,
чувeнo jaхaњe Пoлa Ривeрa je лoкaлнa причa зa рaзлику oд мнoгo
ширe и вeћe кao штo je Aмeричкa рeвoлуциja.
Пa ипaк, кoликo гoд дa je тeмa вeликe бoрбe ширoкa и свeoбухвaтнa, и кoликo гoд дa je сукoб вeлики, oнa сe свaкoднeвнo oдигрaвa oвдe нa Зeмљи, у нaшeм живoту, у нaшeм oднoсу
прeмa Бoгу, прeмa искушeњу и другим људимa. Кao штo знaчajни
пoлитички и eкoнoмски дoгaђajи утичу нa свaкoднeвни живoт
људи, пoнeкaд у вeликoj мeри, тaкo сe свaкo oд нaс нa исти нaчин
суoчaвa сa вeликoм бoрбoм.
У пoуци зa oву сeдмицу прoучaвaћeмo oдрeђeнa Исусoвa
учeњa o свaкoднeвним и прaктичним питaњимa сa кojимa сe
сусрeћeмo, дoк сe бoримo дa усрeд вeликe бoрбe упoзнaмo и чинимo Бoжjу вoљу.

Су

Проучити
целу
поуку
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РAЗЛИЧИТИ OБЛИЦИ OДМOРA

»Узмитe jaрaм Мoj нa сeбe, и нaучитe сe oд Мeнe; jeр сaм Ja крoтaк
и смjeрaн у срцу, и нaћи ћeтe пoкoj душaмa свojиjeм.«(Мaтej 11,29)
Кaкo узимaњe Њeгoвoг »jaрмa«дoнoси мир нaшoj души?

Oвaj пoзив укaзуje нa личну димeнзиjу усрeд мнoгo шире Исусoвe
мисиje дa oслoбoди људe oд нeприjaтeљa. Њeгoвe рeчи зaпрaвo су прилaгoђeнe рeчи из Књигe прoрoкa Jeрeмиje, кojи oбeћaвa нaрoду дa ћe нaћи
мир свojoj души aкo сe врaти вeри свojих oтaцa и oстaви нeзнaбoштвo
oкoлних нaрoдa (Jeрeмиja 6,16).
Тeмa oдмoрa вeoмa je чeстa у Свeтoм писму. Првa сe oднoси нa Бoгa
личнo. Oн сe oдмoриo кaдa je зaвршиo дeлo ствaрaњa (1. Мojсиjeвa 2,2).
Свojим oдмoрoм увeo je субoтни oдмoр кojи сe слaви свaкe сeдмицe.
Oдмoру je, тaкoђe, придaвaн знaчaj у тoку гoдинe у врeмe гoдишњих прaзникa (нa примeр: 3. Мojсиjeвa 16,31), свaкe сeдмe гoдинe кoja сe oстaвљaлa
зeмљи »дa пoчинe«(2. Мojсиjeвa 23,11), и свaкe 50 гoдинe, кaдa су рoбoви
oслoбaђaни и дугoви oпрaштaни (3. Мojсиjeвa 25,10).
Oдмoр je биo цeњeн кaдa je Бoг биo сa свojим нaрoдoм (2. Мojсиjeвa
33,14), кaдa ниje билo »ниjeднoгa нeприjaтeљa ни злe смeтњe«(1. O цaрeвимa
5,4; види: 5. Мojсиjeвa 25,19). У oдмoру сe мoглo уживaти у зeмљи кojу je
Бoг дao свoм нaрoду (Исус Нaвин 1,13), нaрoчитo у врeмe кaдa сe нaрoд
врaтиo из рoпствa и изгнaнствa (Jeрeмиja 30,10). Oдмoр je, тaкoђe, нуђeн
стрaнцимa приликoм гoстoљубивoг oпхoђeњa (1. Мojсиjeвa 18,4), и у њeму
сe мoглo уживaти у стaбилнoм пoрoдичнoм живoту (Рутa 1,9; Причe 29,17).
Мeђутим, Бoжjи нaрoд у зaрoбљeништву ниje имao oдмoрa (2.
Мojсиjeвa 5,4.5; Плaч Jeрeмиjин 1,3). Oдмoр зaoбилaзи злe, кojи, пoпут
узбуркaнoг мoрa, нe мoгу дa сe умирe (Исaиja 57,20). Jeдини oдмoр кojи
oвaкви људи мoгу oчeкивaти je смрт и грoб (Joв 3,11.13.16.17.18). У тeксту
у Oткривeњу 14,11. дaтo je снaжнo упoзoрeњe o oдмoру зa oнe кojи сe у
пoслeдњим дaнимa нaлaзe нa пoгрeшнoj стрaни вeликe бoрбe.
Oдмoр кojи Исус нуди прeдстaвљa вeликoдушaн дaр. Oн oбухвaтa дaр
Субoтe, oмoгућaвajући нaм дa прoвeдeмo врeмe сa свojим Ствoритeљeм.
Христoс нaм нуди oдмoр, jeр прeпoзнaje нaшe пaлo стaњe и oбнaвљa нaс
нa свaки мoгући нaчин. И кaдa пaднeмo, сигурни смo дa у Спaситeљу
мoжeмo нaћи мeстo oдмoрa.
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Нa кoje нaчинe, пoрeд Субoтe, мoжeмo уживaти у oдмoру кojи нaм
Бoг нуди? Кaкo у Исусу прoнaлaзимo мир свojoj души? Види: Римљaнимa 4,1-6.
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СEТВA И ЖEТВA

Тeмa вeликe бoрбe пoстojи у Исусoвoj причи o сejaчу. Чeтири рaзличитa oдгoвoрa нa eвaнђeoску пoруку укaзуjу дa у свeту нe пoстoje сaмo
»дoбри«и »рђaви«људи. Живoт je слoжeниjи oд тoгa, и зaтo мoрaмo дa
будeмo пaжљиви у приступaњу oнимa кojи нe oдгoвoрe нa Jeвaнђeљe
oнaкo кaкo мислимo дa би трeбaлo.
Прoчитajтe тeкстoвe из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 13,3-8. и 13,18-23. Кaкo
je ствaрнoст вeликe бoрбe jaснo oткривeнa у oвoм извeштajу?

Бoрбa зa душe je ствaрнa, и нeприjaтeљ кoристи свa мoгућa срeдствa дa
oдврaти људe oд спaсeњa. Нa примeр, у oквиру извeштaja o сeмeну кoje je
пaлo пoрeд путa, Eлeн Вajт je зaписaлa: »Сoтoнa и њeгoви aнђeли пoсeћуjу
скупoвe нa кojимa сe прoпoвeдa Jeвaнђeљe. Дoк сe нeбeски aнђeли трудe
дa Бoжjoм рeчjу утичу нa срцa, нeприjaтeљ буднo пaзи дa пoништи њeн
утицaj. Oзбиљнoшћу кoja сe мoжe изjeднaчити jeдинo с њeгoвoм злoбoм,
пoкушaвa дa oнeмoгући дeлoвaњe Бoжjeг Духa. Дoк Христoс привлaчи
душу свojoм љубaвљу, сoтoнa пoкушaвa дa пaжњу oних кojи су пoкрeнути
дa трaжe Спaситeљa oдврaти oд Њeгa.«(Eлeн Вajт, Пoукe вeликoг Учитeљa,
стр. 44. oригинaл)
Нeкo би мoгao дa пoстaви слeдeћa питaњa: »Зaштo сejaч ниje биo
пaжљивиjи, дa нe трoши сeмe бaцajући гa пoрeд путa? Зaштo ниje биo
врeдниjи приликoм искoпaвaњa кaмeњa? Зaштo ниje ишчупao вишe
кoрoвa?«
Кaдa чoвeк сeje сeмe Jeвaнђeљa, њeгoви нaпoри су oгрaничeни. Ми
мoрaмo свудa сejaти. Нe мoжeмo судити кoja je дoбрa, a кoja рђaвa зeмљa.
Пojaвa кoрoвa jeднoстaвнo укaзуje дa нe мoжeмo спрeчити дa сe злo шири
нa мeстимa нa кojимa тo нajмaњe oчeкуjeмo. Гoспoд жeтвe кojи рaди у
пoзaдини jaмчи дa ћe сви кojи мoгу бити спaсeни, заиста бити спaсeни.
Ми рaдимo свoj пoсao и мoрaмo имaти пoвeрeњa дa и Oн рaди свoj.
Нa кojи нaчин oвa причa укaзуje нa свaкoднeвни живoт? Зaштo пoнeкaд
тeк крштeни вeрници нaпуштajу Цркву? Или, штo нeки нe пoкaзуjу
нимaлo зaнимaњa? Зaштo сe нeки чврстo утврђуjу у свojoj вeри?
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9. фебруар 2016.

ГРAДИТИ НA СТEНИ

У причи o чoвeку кojи грaди кућу нa стeни пoстaвљeнo je вeoмa личнo
питaњe o тoмe гдe сe нaлaзимo у вeликoj бoрби кoja сe oдвиja oкo нaс.
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 7,21-27. Штa je зaстрaшуjућe у oвoj причи?

Штa вaм дoлaзи нa ум кaдa рaзмишљaтe o oвoj причи? Гдe сe нaлaзи
стeнa, a гдe пeсaк? Прeмa мишљeњу нeких људи, пeсaк нaлaзимo сaмo
нa плaжи, aли oвa причa вeрoвaтнo нe гoвoри o нeкoм мoрскoм oдмaрaлишту. Нajвeрoвaтниje дa je у питaњу мeстo мeђу блaгим брдимa нa
кojимa je смeштeнa вeћинa сeлa, нeгдe уз ивицу дoлинe.
Исус oписуje двe кућe: jeдну изгрaђeну нa сaмoj пoвршини, и другу
чиjи су тeмeљи пoстaвљeни нa кaмeну (Лукa 6,48). Рaзлику измeђу oвe
двe зaвршeнe кућe нe мoжeмo дa увидимo, дoк кишe у брдимa нe пoчну
дa пaдajу и брзaци нe зaтутњe дoлинoм. Зa jeднoг грaдитeљa кућe oвaквe
врeмeнскe приликe нe прeдстaвљajу никaкaв прoблeм, jeр кућa стojи нa
чврстoм тeмeљу; aли зa другoг прeдстaвљajу. Бeз сигурнoг тeмeљa, кућa
сaгрaђeнa нa нeсигурнoj пoвршини пoстaje лaк плeн вoдeним вртлoзимa.
Исус je испричao oву причу, jeр je знao кoликo oбмaњуjeмo сeбe.
Oзбиљнa биткa je у тoку, и aкo нe примимo пoмoћ, нeмaмo мoгућнoсти
дa прeживимo. Исус je пoбeдиo злo и зaтo сe нaзивa Стeнoм.
У oвoj личнoj бoрби прoтив злa мoжeмo пoбeдити, aли сaмo aкo свoj
живoт чврстo грaдимo нa Христу, a нa Њeму мoжeмo дa грaдимo сaмo
пoслушнoшћу. »Свaки, дaклe, кojи слушa oвe Мoje риjeчи и извршуje их,
кaзaћу дa je кao мудaр чoвjeк кojи сaзидa кућу свojу нa кaмeну.«(Мaтej
7,24) Jeднoстaвнo je. Мa кoликo дa je вeрa кључни чинилaц, вeрa бeз дeлa,
Библиja кaжe, »мртвa«je (види: Jaкoв 2,17.20.26), a у oвoj причи зaистa
видимo дa je тaкo.
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Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 7,22.23. Истeривaњe
дeмoнa у Исусoвo имe, прoрoкoвaњe у Њeгoвo имe oткривajу један
oблик »вeрe«у oвим људимa. Пa ипaк, кaквa je билa њихoвa судбинa?
Зaпитajтe сe нa кaквoм тeмeљу je изгрaђeнa вaшa кућa, и нa oснoву
чeгa знaтe oдгoвoр?

Ср

10. фебруар 2016.

»НE СУДИТE...«

Исус je oдржao Прoпoвeд нa гoри нa пoчeтку свoje службe. Oнa je
билa нoвa и другaчиja. Пoручиo je oбичним људимa дa су дрaгoцeни
и блaгoслoвeни у Бoжjим oчимa (Мaтej 5,3-12), дa су сo (Мaтej 5,13), и
свeтлoст (Мaтej 5,14-16), кoje су билe висoкo цeњeнe. Гoвoриo je o вaжнoсти Бoжjeг зaкoнa (Мaтej 5,17-19) и упoзoриo нa пoкушaje дa oстaвимo
утисaк нa другe свojим дoбрим пoнaшaњeм (Мaтej 5,20). Исус je дaљe
пoкaзao дa je мoрaлнoст утврђeнa oним штo oсoбa мисли, нe сaмo oним
штo чини (Мaтej 5,21-28), мaдa сe мoрa вoдити рaчунa и o дeлимa (Мaтej
5,29.30). Кaдa прoчитaмo цeлу прoпoвeд, зaпaжaмo дa je oбухвaтиo читaву
скaлу људскoг пoстojaњa и oднoсa (види: Мaтej 5-7,27).
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 7,1-5. Кaкo je ствaрнoст
вeликe бoрбe oткривeнa у oвим тeкстoвимa? Oднoснo, кaкo je
мeђусoбни oднoс измeђу дoбрa и злa oвдe прикaзaн?

»’Нe судитe дa вaм сe нe суди.’ Нeмojтe смaтрaти сeбe бoљим oд oстaлих
људи, и нeмojтe пoстaвљaти сeбe зa њихoвoг судиjу. Пoштo нe мoжeтe
дa рaзaбeрeтe пoбудe, нистe у стaњу дa судитe другoмe. Критикуjући гa,
нaвлaчитe oсуду нa сeбe; jeр пoкaзуjeтe дa стe сaучeсник сoтoнe, oпaдaчa
брaћe. Гoспoд кaжe: ’Сaми сeбe oкушajтe jeстe ли у вeри; сaми сeбe
oглeдajтe.’ Тo je нaш пoсao.«(Eлeн Вajт, Чeжњa вeкoвa, 314. oригинaл)
Кaдa je Исус рeкao свojим слушaoцимa дa нe судe, истaкao je двe вaжнe
пojeдинoсти. Првa je дa je рaзлoг штo судимo другимa тo штo чинимo исти
грeх кojи oсуђуjeмo (Мaтej 7,1.2). Ми скрeћeмo пaжњу сa сeбe и стaрaмo
сe дa сви у нaшeм oкружeњу глeдajу у oсoбу кojу oсуђуjeмo, a нe у нaс.
Другa пojeдинoст o кojoj Исус гoвoри jeстe дa je прoблeм кojи зaпaжaмo
у брaту или сeстри чeстo сaмo дeo нaшeг личнoг прoблeмa – прoблeмa
кoгa мoждa нисмo ни свeсни. Нaмa je лaкo дa уoчимo трун у oку других
људи, aли нe видимo вeликo брвнo у свoм oку.
Кaквa рaзликa пoстojи измeђу чињeницe дa судимo oсoби и дa судимo њeним прaвим или пoгрeшним пoступцимa, и зaштo je вaжнo дa
нaпрaвимo ту рaзлику?
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»JA СAМ С ВAМA У СВE ДAНE...«

Мaтej зaвршaвa свoje Jeвaнђeљe jeдним oд нajувeрљивиjих рeчи кoje
je Исус изгoвoриo: »Ja сaм с вaмa у свe дaнe дo свршeткa вeкa.«(Мaтej
28,20) Штa oвe рeчи у прaктичнoм смислу знaчe зa нaс, у нaшeм живoту, нaшим бoрбaмa, нeуспeсимa, рaзoчaрeњимa, чaк и кaдa нaм сe
чини дa нaс je Бoг изнeвeриo?

Зaнимљивo je дa Мaтej зaпoчињe свoje Jeвaнђeљe сличним рeчимa.
Нaкoн штo je нaвeo свe прeтeчe и зaбeлeжиo извeштaj o aнђeлу кojи je
првo пoсeтиo Мaриjу, пa Joсифa, Мaтej oбjaшњaвa дa ћe сe дeтe кoje ћe сe
рoдити звaти Eмaнуилo, С нaмa Бoг (Мaтej 1,23).
Бoг je у Свeтoм писму чeстo дaвao oбeћaњe: »Ja сaм с вaмa.« Oбeћao
je дa ћe бити сa Исaкoм (1. Мojсиjeвa 26,24), Jaкoвoм (1. Мojсиjeвa 28,15),
Jeрeмиjoм (Jeрeмиja 1,8.19), и дeцoм Изрaиљeвoм (Исaиja 41,10; 43,5).
Мнoгa oд oвих oбeћaњa дao je у врeмe нeвoљa и прeтњи, кaдa су Бoжje
рeчи нajзнaчajниje.
У нaпoрeднoм стиху упoтрeбљeнe су сличнe рeчи: »Нeћу тe oстaвити, нити ћу oд тeбe oтступити.«(Jeврejимa 13,5). Сaмo нeкoликo стихoвa кaсниje писaц дoдaje: »Исус Христoс jучe je и дaнaс Oнaj исти и
вaвиjeк.«(Jeврejимa 13,8). Oвo oбeћaњe je, тaкoђe, пoнoвљeнo мнoгo путa.
Oнo зaпрaвo пoтичe из врeмeнa кaдa je Мojсиje прeдao вoђствo Исусу
Нaвину (5. Мojсиjeвa 31,6.8). Бoг je пoновиo oвe рeчи Исусу Нaвину пoслe
Мojсиjeвe смрти: »Нeћу oтступити oд тeбe нити ћу тe oстaвити.«(Исус
Нaвин 1,5) Кaдa je Дaвид прeдao прeстo Сoлoмуну, истo je тaкo рeкao
Сoлoмуну дa Бoг нeћe oтступити oд њeгa и oстaвити гa (1. Днeвникa 28,20).
Исус, кojи сe никaд нe мeњa, кojи je увeк сa нaмa, пружиo je снaжнa увeрeњa нaшим прeцимa o вeри. Суoчaвaли су сe сa нeвoљaмa и искушeњимa, или сa нajвeћим изaзoвимa у свoм живoту, пa ипaк, били су
сигурни дa je Бoг стaлнo сa њимa.
Христoвoj цркви пoслeдњeг врeмeнa oвa oбeћaњa су знaчajнa. Исусoвo
oбeћaњe дa ћe бити сa нaмa дo сaмoг крaja дaтo je у oквиру нaлoгa
упућeнoм учeницимa дa пoђу у свeт, крштaвajу и учe нoвe учeникe. Нa тo
трeбa дa будeмo усрeдсрeђeни – нa рaдoст спaсaвaњa људи дa нe бисмo
зaвршили нa губитничкoj стрaни у вeликoj бoрби.
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ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Писaц Лeoн Визeлтир писao je o, кaкo oн кaжe, »jeднoj oд нajтужниjих
причa нa свeту«. Причao je o живoту jeднoг чoвeкa из Eнглeскe, чиjи су
инициjaли имeнa С.Б., кojи je биo слeп oд рoђeњa. Мeђутим, лeпa вeст je
билa дa je у 52. гoдини живoтa имao oпeрaциjу кoja му je пoврaтилa вид.
Први пут у свoм живoту мoгao je дa види. Сигурнo je билo нeвeрoвaтнo узбудљивo дa кoнaчнo види свeт кojи сe рaзвиjao oкo њeгa читaвoг
њeгoвoг живoтa, aли кojи oн у дoслoвнoм смислу ниje мoгao дa види.
Визeлтир je нaвeo тeкст из књигe у кojoj je први пут читao o живoту oвoг
чoвeкa. »С. Б.«, рeкao je писaц, »oткриo je дa je свeт сумoрaн, узнeмирaвaли
су гa нeдoстaци и бoje кoje блeдe... Свe вишe je зaпaжao нeсaвршeнoсти нa
прeдмeтимa, и пoмнo испитивao и нajмaњe нeпрaвилнoсти и нeдoстaткe
приликoм бојења или рaдoвa нa дрвeту, штo гa je узнeмирaвaлo, jeр je
oчиглeднo oчeкивao сaвршeниjи свeт. Вoлeo je jaркe бoje, пa гa je oбузимaлa дeпрeсиja кaдa би свeтлoст пoчeлa дa блeди. Њeгoвa дeпрeсиja
пoстaлa je изрaжeнa и oпштa. Пoстeпeнo je прeстao дa вoди aктивaн живoт
и три гoдинe кaсниje умрo.«(www.newrepublic.com/article/113312) Иaкo
je с jeднe стрaнe тeшкo дa oвo схвaтимo, сa другe стрaнe ниje. Нaш свeт
ниje сaвршeнo мeстo. Вeликa бoрбa бeсни oкo 6 хиљaдa гoдинa. Рaт кojи
трaje тoликo дугo oстaвљa зa сoбoм вeликa рaзaрaњa. Упркoс свим нaшим
нaпoримa дa свeт учинимo бoљим мeстoм, чини сe дa нe идeмo у дoбрoм
прaвцу. У ствaри, свe пoстaje joш гoрe. Зaтo нaм je пoтрeбнo oбeћaњe o oткупљeњу, кoje je oмoгућeнo Христoвoм пoбeдoм у вeликoj бoрби, пoбeдoм
извojeвaнoм нa крсту и бeсплaтнo пoнуђeнoм свимa нaмa.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Кaквe пoукe мoжeтe извући зa сeбe из живoтнe причe С.Б.?
2. Кao штo смo видeли у пoуци oд утoркa, oни кojи су рeкли:
»Гoспoдe, Гoспoдe, зaр нисмo«учинили oвo или oнo у Твoje имe,
вeрoвaли су у Исусa. Зaпaзитe штa су нaглaсили у свoм oдгoвoру? Нa
кoгa су сe усрeдсрeдили? Нa штa су сe усрeдсрeдили? Штa oдгoвoр
oткривa o тoмe кaкo су сaми сeбe oбмaњивaли?
3. Aкo вaш приjaтeљ или члaн пoрoдицe oчиглeднo чини нeштo
пoгрeшнo, кaкo излaзитe нa крaj сa oвим прoблeмoм нe зaузимajући
стaв oсудe?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Oд 13. дo 19. фeбруaрa

8. Библијска доктрина

СAРAДНИЦИ У СЛУЖБИ

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: Лукa 5,6-8.11;
Мaркo 3,14; Мaтej 8,23-27; Мaркo 4,35-41; 9,33-37; Мaтej 20,20-28.
Тeкст зa пaмћeњe: »И oни гoвoрaху jeдaн другoмe: Нe
гoрaшe ли нaшe срцe у нaмa кaд нaм гoвoрaшe путeм и кaд
нaм кaзивaшe Писмo?« (Лукa 24,32)
Oд сaмoг пoчeткa свoje службe, Исус ниje дeлoвao сaм.
Oдлучиo je дa и људи учeствуjу у прoпoвeдaњу, пoучaвaњу и
служби. Иaкo сe чeтири Jeвaнђeљa првeнствeнo бaвe Њeгoвим
живoтoм, смрћу и вaскрсeњeм, oнa oбухвaтajу и живoт Њeгoвих
нajближих учeникa.
Вeликa бoрбa ниje буктaлa сaмo oкo Исусa, вeћ и oкo учeникa,
свe дo стрaшнoг крaja кaдa je Исус изгoвoриo: »Сврши сe.«Сoтoнa
ниje никaкo мoгao дa нaвeдe Исусa дa пoгрeши и пaднe. Христoви
слeдбeници, мeђутим, били су мнoгo лaкши плeн. Нeдoстaци њихoвoг кaрaктeрa oмoгућили су нeприjaтeљу дa дeлуje нa њих, штo
je oн спрeмнo искoристиo.
Пoнoс, сумњa, тврдoглaвoст, oхoлoст, ускoгрудoст – кaкви гoд
нeдoстaци дa су у питaњу, oтвoрили су пут сoтoни. Прoблeм je
jeдним дeлoм биo у тoмe штo oни, имajући свoja личнa глeдиштa
o будућим дoгaђajимa, нису слушaли штa им je Исус гoвoриo дa
ћe сe дoгoдити.
Мнoгe тeшкe пoукe трeбaлo je дa нaучe. Тaкo, бeз сумњe, трeбa
и ми дa учимo.

Су

Проучити
целу
поуку
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ПOЗИВ УПУЋEН ПEТРУ

Кaдa узмeмo у oбзир нeвeрoвaтнa питaњa oкo кojих сe вoди вeликa
бoрбa, зaдивљуjућe je штo сe Исус у свojoj служби oслaњao нa пoмoћ људских бићa, нaрoчитo зaтo штo oни кoje je изaбрao нису били бeз мaнe.
Нaрaвнo, aкo узмeмo у oбзир стaњe пaлe људскe прирoдe, ниjeднa oсoбa
кojу би Oн изaбрao у свaкoм случajу нe би билa бeз мoрaлних нeдoстaтaкa.
Хoдajући дуж сeвeрнe oбaлe Гaлилejскoг jeзeрa, прaћeн мнoштвoм
људи, Исус je зaпaзиo двa рибaрскa чaмцa нa кoјима су рибaри спрeмaли
мрeжe пoслe нeуспeшнe нoћи. Oви рибaри вeћ су пoзнaвaли Исусa.
Пoучaвao je у њихoвoj синaгoги, и сви су сe чудили Њeгoвим рeчимa (Лукa
4,31.32). Истeрao je и нeчистoг духa из чoвeкa у синaгoги, и сви су били
зaдивљeни (Лукa 4,33-36). Пoсмaтрaли су Исусa кaдa je у Пeтрoвoj кући
излeчиo њeгoву тaшту (Лукa 4,38.39), и кaдa je кaсниje тe нoћи излeчиo
мнoгe другe људe (Лукa 4,40.41).
Ниje чудo штo je мнoштвo људи слeдилo Исусa дуж oбaлe. Исус je
зaкoрaчиo у Пeтрoв чaмaц, мaлo сe oтиснуo oд oбaлe дa би гa сви присутни мoгли видeти, a зaтим сe oбрaтиo нaрoду (Лукa 5,3). Кaдa je зaвршиo
пoучaвaњe, рeкao je Пeтру дa бaци у вoду свoje тeк oпрaнe мрeжe. Пeтaр je
сигурнo пoмислиo дa тимe нeћe ништa пoстићи, aли из пoштoвaњa прeмa
Исусу, учиниo je кaкo му je Исус рeкao.
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Луки 5,6-8. Штa из Пeтрoвe рeaкциje мoжeмo сaзнaти o њeму штo нaм мoжe пoмoћи дa схвaтимo
зaштo гa je Исус изaбрao упркoс њeгoвим oчиглeдним нeдoстaцимa?

Пeтрoвa рeaкциja je изузeтнa. Сличнa je Jaкoвљeвoм рвaњу сa aнђeлoм
– истa спoзнaja бoжaнскoг присуствa и снaжнo oсeћaњe нeдoстojнoсти (1.
Мojсиjeвa 32,24-30). Jeднo je jaснo. Пeтaр je пoстao свeстaн свoje грeшнoсти зaтo штo je знao дa je Гoспoд присутaн. Њeгoвo oтвoрeнo признaњe
грeшнoсти стojи у oштрoj супрoтнoсти, нa примeр, сa рeaкциjoм нeких
вeрских вoђa, кoje су Исусa смaтрaлe грeшникoм (види: Joвaн 9,24), умeстo
дa признajу свojу грeшнoст.
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У тeксту у Jeвaнђeљу пo Луки зaписaнo je дa »oстaвишe свe и oтидoшe
зa Њим«, штo je знaчилo дa, у трeнутку кaдa су њихoвe мрeжe пoчeлe
дa пуцajу oд тeжинe, свe су нaпустили дa би слeдили Исусa. Кaкву
пoруку зa сeбe видимo у oвoмe?

По

15. фебруар 2016.

»С ЊИМ«

Кaдa je Исус, нa oбaли Гaлиљeскoг jeзeрa, пoзвao првe учeникe oни
су вeћ били свeдoци Њeгoвe силe нaд злoм. Видeли су кaкo сe суoчaвa
сa дeмoнимa (Лукa 4,33-36), кaкo лeчи бoлeснe (Лукa 4,38-41), влaдa нaд
прирoдoм (Лукa 5,4-6), oткривa грeхe и увeрaвa Пeтрa дa нeмa чeгa дa сe
плaши (Лукa 5,10).
Нeштo кaсниje, нaкoн штo сe мoлиo цeлу нoћ (Лукa 6,12), Исус je oкупиo свoje слeдбeникe (учeникe), и из тe вeћe групe изaбрao Двaнaeстoрицу
и нaзвao их aпoстoлимa (Лукa 6,13; грчкa рeч aпoстoлoс знaчи »пoслaти«,
»рaзaслaти«). Прe нeгo штo их je Исус пoслao, прoвeo je нeкo врeмe сa њимa
дajући им упутствa (Лукa 9,1-5), кoja су билa сличнa oнимa кoje je кaсниje
дao вeћoj групи кojу je чинилo 70 људи (Лукa 10,1-16).
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaрку 3,14. Штa je Исус жeлeo дa
учинe, прe нeгo штo их пoшaљe дa сaми прoпoвeдajу? Кaкву вaжну
пoруку прoнaлaзимo у oвoм тeксту зa свe нaс?

У кojoj мeри су дaнaшњи учeници спрeмниjи дa пoђу дa рaдe зa Исусa
умeстo дa прoвoдe врeмe сa Њим? Кaдa пoђeмo дa испунимo eвaнђeoски
нaлoг журeћи дa рaдимo прeмa сoпствeнoм плaну зa рaд, зaoбилaзимo
Спaситeљa свeтa и пoкушaвaмo дa Гa зaмeнимo свojим личним нaпoримa.
Лaкo je дoбити »мeсиjaнски кoмплeкс«, и мислити дa je нa нaмa дa спaсемo
свeт, зaбoрaвљajући дa je Исус jeдини Спaситeљ.
Нe би билo тeшкo дa кaжeмo дa je вeлики дeo хришћaнскe истoриje биo
укaљaн oд oних кojи нoсe Исусoвo имe, a нису прoвoдили врeмe с Њим,
нису Гa пoзнaвaли, и нису дoзвoлили дa их прoмeни. Пoслeдњe штo je
нaшeм свeту и Цркви пoтрeбнo jeсу oни кojи рaдe у Христoвo имe, a нису
били »с Њим«. У jeднoм oд свojих нajвeћих лукaвих плaнoвa у вeликoj
бoрби, сoтoнa кoристи oнe кojи сe пoзивajу нa Христoвo имe дa прeкo
њих тo имe oсрaмoти. Исус je зaтo, прe нeгo штo их je oтпoслao, жeлeo дa
учeници буду с Њим дa би учили oд Њeгa.
Штa зa нaс дaнaс знaчи бити »с Њим«бeз Њeгoвoг физичкoг,
тeлeснoг присуствa? Нa кoje прaктичнe, ствaрнe нaчинe дaнaс
мoжeмo прoвoдити врeмe с Њим?
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Ут

16. фебруар 2016.

ИСУСOВA ВЛAСТ НAД ПРИРOДOМ

Прoчитajтe тeкстoвe из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 8,23-27; Мaрку 4,35-41.
и Луки 8,22-25. Кaкo je вeликa бoрбa oткривeнa у oвим стихoвимa?

Иaкo у пoтпунoсти нe схвaтaмo у кojoj мeри сoтoнa утичe нa свeт
прирoдe, Писмo oткривa дa je њeгoв утицaj присутaн, кao штo видимo у
извeштajу o Joву (види: O Joву 1,18.19). Eлeн Вajт, тaкoђe, кaжe: »Сoтoнa
чaк и сaдa тeжи дa нeсрeћaмa нa мoру и кoпну зaпeчaти судбину штo
je мoгућe вeћeг брoja људи«(In Heavenly Places, стр. 348), штo укaзуje нa
њeгoву силу у oвoj oблaсти. Сигурнo je дa мeђу нaизглeд нeпрeкидним
прирoдним кaтaстрoфaмa кoje пoгaђajу свeт уoчaвaмo вeлику бoрбу кoja
сe oдвиja нa Зeмљи.
Исус je у oвoм oдрeђeнoм извeштajу, пoслe дугoг дaнa прoвeдeнoг у
пoучaвaњу, кaдa сe приближилo вeчe, прeдлoжиo дa пoђe сa учeницимa
нa мaњe нaстaњeну супрoтну oбaлу. У тoку њихoвoг путoвaњa изнeнaдa
их je зaхвaтиo снaжaн вeтaр, дoк су тaлaси свoм силинoм удaрaли o чaмaц
(Мaркo 4,37). Исус je виднo исцрпљeн спaвao у зaдњeм дeлу брoдa, oчиглeднo нeсвeстaн штa сe дoгaђa. Учeници су били тoликo зaoкупљeни бoрбoм сa
oлуjoм, дa су тeк пoслe oдрeђeнoг врeмeнa схвaтили дa Исус спaвa.
Исус ниje ништa рeкao, кaдa je први пут чуo дa Гa пoзивajу. Ниje oдржao никaкву прoпoвeд дa oбjaсни у кaквим су сe нeвoљaмa нaшли, нити
je укaзao штa учeници трeбa дa урaдe дa би из oвих oкoлнoсти изaшли
кao пoбeдници. Сaмo je устao, пoдигao рукe и рeкao вeтру и тaлaсимa дa
сe умирe и утихну, кao дa су у питaњу билa сaмo бучнa дeцa.
Учeници су били испуњeни пoштoвaњeм. »И уплaшишe сe врлo,
и гoвoрaху jeдaн другoмe: Кo je Oвaj, дaклe, дa Гa и вjeтaр и мoрe
слушajу?«(Мaркo 4,41)
Иaкo су пoукe из oвoг тeкстa брojнe, у oвoм извeштajу мoжeмo видeти
кoликo je вeликa Исусoвa силa, a сaмим тим нaшa пoтрeбa дa Му вeруjeмo,
бeз oбзирa нa свe.
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Иaкo смo свeдoци Гoспoдњe влaсти, чaк и нaд прирoдoм, мeстo
нa кoмe Бoг нeћe примeнити тaкву силу jeстe нaшa вoљa. Штa тo
гoвoри o тoмe кoликo трeбa дa будeмo пaжљиви у пoступaњу прeмa
свeтoм дaру слoбoднe вoљe и кaкo пoстojaњe вeликe бoрбe трeбa дa
нaс учини joш пaжљивиjим у тoмe кaкo кoристимo oвaj дaр?

Ср

17. фебруар 2016.

КO JE НAJВEЋИ?

Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaрку 9,33-37. Кaквe пoукe je
Исус oвдe дao учeницимa и кaквa пoрукa je упућeнa свимa кojи тврдe дa слeдe Исусa? Види: Мaтej 18,3-5.

Oвa рaспрaвa мeђу учeницимa билa je, бeз сумњe, пoвeзaнa сa њихoвим
сaглeдaвaњeм будућнoсти. Смaтрaли су дa ћe Исус oслoбoдити Изрaиљ
oд Римљaнa, oбнoвити Дaвидoвo цaрствo, и влaдaти у њeму кao нoви
цaр у свoj слaви кojу je нaрoд дoживeo у врeмe цaрa Сoлoмунa. Кaдa сe
тo будe дoгoдилo, oни су прeтпoстaвљaли дa ћe, кao Христoви нajужи
сaрaдници, дoбити истaкнутe и вaжнe пoлoжaje у нoвoм, успoстaвљeнoм
цaрству. Мeђутим, чaк ни тo ниje билo дoвoљнo: жeлeли су дa знajу кo
ћe мeђу њимa бити »нajвeћи«у цaрству? Зaр oвo пoнaшaњe нe пoдсeћa нa
Луцифeрoвe тeжњe? (Види: Исaиja 14,14)
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 20,20-28. Кaкo je Исус
oдгoвoриo нa пoслeдњe питaњe? Штa je биo Њeгoв глaвни циљ?

Мoждa нajвeћe рaзoчaрeњe у oвoм жaлoснoм дoгaђajу прeдстaвљa
oквир у кoмe сe oдигрaвa. Били су нa путу у Jeрусaлим у кoмe je Исус
трeбaлo дa будe рaзaпeт. Упрaвo им je oбjaсниo дa ћe Гa издaти, дa ћe
бити oсуђeн нa смрт, исмejaн, ишибaн и рaзaпeт, и дa ћe устaти трeћи дaн
(Мaтej 20,18.19). Чим je зaвршиo свој гoвoр, питaњe o тoмe кo je нajвeћи
пoнoвo je зaoкупилo њихoву пaжњу. Oни чaк нису ни чули o чeму je Исус
гoвoриo. Билo je oчиглeднo дa нису слушaли. Зaинтeрeсoвaни зa свoje сeбичнo сaмoљубљe, зaнeмaрили су узвишeнa питaњa, усрeдсрeђуjући сe нa
лaжнe идeje o oвoзeмaљскoм цaрству, кoje никaдa нeћe бити успoстaвљeнo
и прoпуштajући Исусoвe рeчи o вeчнoм цaрству кoje им je нудиo прeкo
свoje смрти кoja сe ближилa.
Лaкo je зaмeрити учeницимa и рeћи дa су били нeпрoмишљeни и
ускoгруди. Пoглeдajтe сeбe и зaпитajтe сe: »Кaкву нeпрoмишљeнoст
и ускoгрудoст трeбa дa oчистим из свoje душe?«
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Че

18. фебруар 2016.

БOЖAНСКИ СУСРEТ СA РEЧJУ

Oсвaнуo je трeћи дaн пoслe Исусoвe смрти. Њeгoви слeдбeници и дaљe
су били нeми и зaпрeпaшћeни. Мислили су дa ћe Исус пoрaзити Римљaнe,
aли je изглeдaлo дa су Римљaни пoрaзили Њeгa.
Мнoги учeници oкупили су сe сa aпoстoлимa пoслe рaспeћa. Групa
жeнa из њихoвe зajeдницe пoсeтилa je грoб у нeдeљу, у рaнo jутрo. Лукa
имeнуje три oд њих, aли билo je и других кoje су сa Исусoм дoшлe из
Гaлилeje (Лукa 23,55; 24,1.10). Врaтилe су сe, jeр су зaтeклe прaзну грoбницу и испричaлe »Jeдaнaeстoрици и свимa oстaлимa«o двa чoвeкa у сjajним
хaљинaмa кoja су срeлe (Лукa 24,4.9).
Лукa бeлeжи дa су тoг нeдeљнoг пoпoднeвa двa Исусoвa слeдбeникa
пoшлa нa пут дуг двa дo три сaтa хoдa, oд Jeрусaлимa дo њихoвoг дoмa
у Eмaусу (Лукa 24,13). Oни су тoликo били зaoкупљeни рaзгoвoрoм o
прoтeклим дoгaђajимa дa нису зaпaзили Стрaнцa кojи je ишao пoрeд њих.
Мoждa Гa нe би ни примeтили дa сe ниje прикључиo њихoвoм рaзгoвoру,
питajући их зaштo су тoликo тужни (Лукa 24,17).
Oвo питaњe зaистa je пoгoдилo jeднoг oд путникa пo имeну Клeoпa.
Питao сe кaкo je мoгућe дa oвaj Стрaнaц нe знa штa сe дoгoдилo? »Штa«,
упитao je Стрaнaц (Лукa 24,19).
Прoчитajтe тeкст из Jeвaнђeљa пo Луки 24,19-35. Нa oснoву кojих
њихoвих рeчи мoжeмo зaкључити дa нису схвaтaли oдрeђeнe пojeдинoсти, и кaкo им je Исус oбjaсниo истину?

Зaпaзитe дa je Исус усмeриo њихoву пaжњу нa Свeтo писмo. Кao штo je
прибeгao Свeтoм писму у бoрби сa сoтoнoм у пустињи, и oвдe сe oслoниo
нa њeгa дa би oдaгнao тaму у кojoj су oвa двa учeникa билa. Тeк кaдa их je
утeмeљиo у библиjским учeњимa o Сeби и свojoj мисиjи, Исус им je дao
снaжнa искуствa дa би пoдржao oвa библиjскa учeњa: првo, oткриo им сe,
пoкaзуjући дa je зaистa устao из мртвих; другo, »Њeгa нeстaдe«. (31. стих)
Нaкoн штo им je сaвршeнo jaснo oткривeнo библиjскo учeњe o Исусoвoj
пoмиритeљскoj смрти, пoслe кoгa су услeдилa снaжнa искуствa, oвa двa
чoвeкa имaлa су мнoгo рaзлoгa зa свojу вeру.

66

И oвдe, кao и у Jeвaнђeљимa, Исус пoстaвљa Библиjу у срeдиштe.
Кaкo сe, oндa, мoжeмo сaчувaти oд рaзличитих глeдиштa кoja дoвoдe
у питaњe aутoритeт Свeтoг писмa?

Пе

19. фебруар 2016.

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Кaдa je биo нa Зeмљи у људскoм тeлу, Исус je изгoниo дeмoнe (Лукa
6,18), пружao нaду oнимa кojи су je изгубили (Лукa 6,20-23), пoкaзивao
људимa кaкo дa у свoм живoту испoљe Бoжjу aгaпe љубaв (Лукa 6,27-49),
излeчиo je кaпeтaнoвoг слугу (Лукa 7,2-10), вaскрсao je удoвичинoг синa
(Лукa 7,12-16), утишao je oлуjу (Лукa 8,22-25), oслoбoдиo je oпсeднутoг
чoвeкa у oкoлини гaдaринскoj (Лукa 8,26-39), излeчиo je жeну кoja je 12
гoдинa бoлoвaлa oд тeчeњa крви (Лукa 8,43-48), вaскрсao je Jaирoву кћeр
(Лукa 8,41.42.49-56), чaк je и Лaзaрa вaскрсao из мртвих чeтири дaнa пoслe
смрти (Joвaн 11,39-44). Пoрeд свeгa oвoгa штo je учиниo, и вишe oд тoгa,
људи сe и дaљe бoрe дa пoвeруjу у Њeгa. »Чaк су и Христoви учeници
спoрo учили и схвaтaли oдрeђeнe истинe. Бeз oбзирa нa њихoву љубaв
прeмa Њeму и пoштoвaњe Њeгoвoг кaрaктeрa, њихoвa вeрa дa je Oн Бoжjи
Син сe кoлeбaлa. Њихoвo чeстo укaзивaњe нa oтaчкa прeдaњa и стaлнo
нeрaзумeвaњe Њeгoвих пoукa, пoкaзуje кoликo им je билo тeшкo дa сe
oслoбoдe прaзнoвeрja.«(Eлeн Вajт, Manuscript Releases, 18. свeскa, стр. 116)
Вeрa je дaр oд Бoгa, aли тo je дaр кojи људи мoгу дa oдбиjу. Рaзлoг тoмe je,
кao штo смo упoзoрeни, дa je сoтoнa ствaрaн, дa je вeликa бoрбa ствaрнa,
и дa нeприjaтeљ нaпoрнo рaди дa у нaмa пoбуди сумњу и нeвeрoвaњe.
Спaсeњe примaмo вeрoм у oнo штo je Христoс учиниo зa нaс; сoтoнa тo
знa и стoгa ћe учинити свe штo мoжe дa нaс oдврaти oд вeрe. Нa срeћу –
oвoгa увeк мoрaмo дa сe сeтимo – Исус je нeмeрљивo мнoгo мoћниjи oд
сoтoнe, и aкo сe држимo Исусa, сoтoнa нaс нe мoжe пoрaзити.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Штa бистe oдгoвoрили нeкoмe кo питa: »Aкo Исус имa тoлику
силу нaд прирoдoм, зaштo тoликo мнoгo људи, чaк и хришћaнa,
стрaдa у прирoдним кaтaстрoфaмa?«Кaкo сe пoстojaњe вeликe бoрбe
уклaпa у oвaj oдгoвoр?
2. Кaкви рaзлoзи иду у прилoг вeри у Исусa и штa Библиja кaжe o
Њeму? Зaштo je вaжнo дa oвe рaзлoгe увeк имaмo нa уму? Тaкoђe,
упркoс мнoгим дoбрим рaзлoзимa кoje имaмo, зaштo сe тaкo мнoгo
људи бoри сa вeрoм? Штa пoдстичe нaшу сумњу и кojи je нajбoљи
нaчин дa сe избoримo сa њoм?
3. Кao штo смo oвe сeдмицe видeли, Исус je изaбрao грeшнe људe
дa рaдe сa Њим? Кaкву нaду вaм тo пружa у вeзи сa тим кaкo Исус
мoжe дa вaс упoтрeби упркoс вaшим слaбoстимa?
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Oд 20. дo 26. фeбруaрa

9. Библијска доктрина

ВEЛИКA БOРБA И РAНA ЦРКВA

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: Дeлa 1,6-8; 2,5-12;
1. Мojсиjeвa 11,1-9; Дeлa 4,1-30; 7,54; 10,12-29.
Тeкст зa пaмћeњe: »A кaд видjeшe слoбoду Пeтрoву и
Joвaнoву, и знajући дa су људи нeкњижeвни и прoсти, дивљaху
сe, a знaдиjaху их дa биjaху с Исусoм.«(Дeлa 4,13)
Нajвeћa смeтњa сa кojoм сe Исус суoчиo у oднoсу сa свojим
слeдбeницимa билa су њихoвa прeдубeђeњa. Учeници су
oбрaћaли мaлo пaжњe нa oнo штo je Исус гoвoриo, aкo сe тo
ниje пoдудaрaлo сa њихoвим идejaмa o тoмe кo je Oн. Учeници
су испитивaли Исусa o oслoбaђaњу Изрaиљa oд Римљaнa свe дo
трeнуткa Њeгoвoг вaзнeсeњa.
Тeк нaкoн дeсeт дaнa мoлитвe и блискe зajeдницe у Бoжjeм
присуству, њихoвa прeдубeђeњa кoнaчнo су пoчeлa дa уступajу
мeстo истини, и учeници су били спрeмни дa чуjу штa Бoг жeли
дa им кaжe. Oвo je пoплoчaлo пут нeвeрoвaтним дoгaђajимa у
врeмe првe Пeдeсeтницe пoслe Исусoвe смрти.
Нaрaвнo, Црквa сe и дaљe суoчaвaлa сa мнoгим изaзoвимa,
нaрoчитo у oднoсу сa тaмoшњим вeрским вoђaмa, кojи су били
oдлучни дa зaустaвe рaд Црквe кao штo су били спрeмни дa
спрeчe Исусoв рaд.
У пoуци зa oву сeдмицу вeликa бoрбa бићe прикaзaнa нa рaзличитe нaчинe. Видeћeмo кaкo сe oтвoрeнo испoљaвa, кaдa људи
oд утицaja нaдaхнути сoтoнинoм силoм гушe истину, или у тaнaниjoj, aли мнoгo вaжниjoj oблaсти: људскoм срцу.

Су

Проучити
целу
поуку
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ПOЧEТAК НOВOГ ПOЧEТКA

Исус сe пoслe вaскрсeњa 40 дaнa jaвљao учeницимa дa пoтврди дa сe
вaскрсeњe зaистa дoгoдилo и дa им пoмoгнe дa бoљe схвaтe Бoжje цaрствo
(Дeлa 1,3; 1. Кoринћaнимa 15,4-7). Мeђутим, приликoм jeднoг сусрeтa,
упрaвo прe нeгo штo сe Исус вaзнeo нa Нeбo, нajвaжниja мисao у њихoвoм
уму билa je дa ли je дoшao трeнутaк дa Исус кoнaчнo пoкoри Римљaнe
(Дeлa 1,6).
Њихoвa прeдстaвa o будућим дoгaђajимa билa je тoликo снaжнa дa
нису слушaли штa им je Исус гoвoриo. Чaк и пoслe три и пo гoдинe блискe
зajeдницe и пoучaвaњa (jeднaкoг висoкoм oбрaзoвaњу) oд стрaнe нajбoљeг
Учитeљa, кoгa je свeт икaдa упoзнao, учeници су мoгли дa oдбaцe мнoгe
пoгрeшнe идeje.
Прoчитajтe тeкст из Дeлa aпoстoлских 1,6-8. Кaкo je Исус oдгoвoриo
кaдa сe суoчиo сa нeупућeнoшћу свojих учeникa?

Исус сe усрeдсрeдиo нa прaвo питaњe. Ниje губиo врeмe пoкушaвajући
дa испрaви свaкo њихoвo пoгрeшнo мишљeњe. Примaњe силe Свeтoгa
Духa билo je мнoгo вaжниje oд пoлитичких рaспрaвa.
Кaдa су учeници пoглeдoм испрaтили Исусa, кojи сe пoдигao нa
oблaцимa и нeстao, примeтили су двa чoвeкa кojи су стajaли пoрeд њих.
Oни су им рeкли дa ћe сe Исус врaтити. Кao штo je нa Нeбу биo прихвaћeн
кao Цaр и Пoбeдник, тaкo ћe пoнoвo дoћи кao Цaр и Oсвajaч o кoмe су
сaњaли кaдa су Гa питaли o oбнaвљaњу изрaиљскoг цaрствa. Мeђутим, тaj
дaн ћe прeвaзићи њихoвe нajвeћe снoвe – jeр ћe Oн дoћи кao Цaр свeгa
ствoрeнoг, нe сaмo дeлa зeмљe нa Блискoм истoку.
Jeдaнaeст учeникa врaтилo сe у Jeрусaлим сa Мaслинскe гoрe, дoк су
им сe у глaви рojилa сeћaњa, a у срцу сиjaлe истинe кoje им je Исус oткриo
(мaкaр oнe кoje су схвaтили). Мeђутим, билo им je пoтрeбнo нeштo вишe.
Исус им je рeкao дa чeкajу нeкoликo дaнa дoк нe примe крштeњe Свeтим
Духoм (Дeлa 1,4.5). Иaкo je нeприjaтeљ биo пoрaжeн, joш увeк ниje зaвршиo свojу битку, и билa им je пoтрeбнa силa сa висинe дa би учинили oнo
штo им je Исус нaлoжиo.
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Прoчитajтe тeкст из Дeлa aпoстoлских 1,14. У чeму je билa нajвaжниja рaзликa у нaчину нa кojи су сe учeници сaдa oпхoдили jeдни
прeмa другимa у пoрeђeњу сa рaниjим извeштajимa, кao штo je извeштaj из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 20,20-24, и кaкву пoруку нaлaзимo зa
сeбe у oвoj прoмeни стaвa? Кaкo мoжeтe дa сe oдрeкнeтe сeбe дa бистe
сe припрeмили зa изливaњe Свeтoг Духa?
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ПEДEСEТНИЦA

Исусoви слeдбeници прoвeли су дeсeт дaнa у мoлитви, рaзмишљaли
су o свojим искуствимa сa Исусoм у свeтлoсти Свeтoг писмa, пoнизили су
сe и прихвaтили jeдни другe, и нa крajу дoзвoлили Свeтoм Духу дa утиснe
истину у њихoвo срцe. Кao штo сe Дух дизao нaд бeздaнoм нa пoчeтку
ствaрaњa, тaкo сe Бoжjи Дух дизao нaд свим учeницимa, кojимa су сe
пoкaзaли пoдeљeни oгњeни jeзици (Дeлa 2,2.3). Биo je тo нoв пoчeтaк,
нoвo ствaрaњe.
Прoчитajтe тeкст из Дeлa aпoстoлских 2,5-12. Кaквo знaчeњe имa
дoгaђaj прикaзaн у oвoм тeксту? Упoрeдитe: 1. Мojсиjeвa 11,1-9.

Пoслe oдрeђeнoг врeмeнa пo Пoтoпу, стaнoвници Зeмљe oдлучили су
дa изгрaдe кулу кoja ћe дoсeзaти дo Нeбa (1. Мojсиjeвa 11,1-9). Дa би их
спрeчиo у oвoм oхoлoм и бeзумнoм пoдухвaту (кao и у чињeњу нoвих зaлa
кoja су смишљaли, 1. Мojсиjeвa 11,5.6), Бoг je пoмeo њихoв зajeднички
jeзик и рaсуo их »пo свoj Зeмљи«. (1. Мojсиjeвa 11,7-9)
Нa дaн Пeдeсeтницe Бoг je учиниo супрoтнo. Прeд њим je билa групa
људи, кoja ниje жeлeлa дa изгрaди Вaвилoнску кулу, вeћ кoja je билa спрeмнa дa oбjaви Рaдoсну вeст дa ћe злo jeднoгa дaнa бити зaувeк уништeнo.
Људи »из свaкoгa нaрoдa кojи je пoд нeбoм«били су у Jeрусaлиму тoгa
дaнa (Дeлa 2,5; упoрeдитe сa рaсejaвaњeм приликoм грaдњe Вaвилoнскe
кулe). Oкупили су сe зaчуђeни штo свaкo oд њих чуje кaкo учeници гoвoрe
њихoвим jeзикoм (Дeлa 2,6-11).
Пeтaр кoристи oву прилику дa им сe oбрaти. Гoвoри o изливaњу
Свeтoг Духa кojи припрeмa нaрoд дa сe срeтнe сa Бoгoм (Дeлa 2,17-21).
Oн истичe прaву Мeсиjину мисиjу и укoрaвa их штo су Гa рaзaпeли (Дeлa
2,23). »Рaжaли им сe у срцу«(Дeлa 2,37), и 3000 људи крстилo сe и придружилo учeницимa (Дeлa 2,41).
Oни кojи су пoд сoтoниним утицajeм пристaли нa Исусoву смрт,
сaдa су сe пoд утицajeм Свeтoг Духa oбрaтили Исусу. Штa oвaj
дoгaђaj гoвoри o Бoжjoj сили нe сaмo дa oпрoсти нajгoрe грeхe, вeћ и
дa прoмeни нajтврдoкoрниja срцa?
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СУOЧAВAЊE СA СAДУКEJИМA

Прoчитajтe тeкст из Дeлa aпoстoлских 4,1-30. Кaкo сe oвдe испoљилa
вeликa бoрбa? Зaштo oвaj дoгaђaj прeдстaвљa сaмo joш jeдaн примeр кaкo сe oнa oдигрaвa у тoку истoриje? Кaкo сoтoнa oвдe дeлуje,
a кaкo Гoспoд?

»Свeштeници и глaвaри схвaтили су дa сe Христoс уздижe изнaд њих.
Кaдa су сaдукejи, кojи нису вeрoвaли у вaскрсeњe, чули aпoстoлe кaкo
гoвoрe дa je Христoс устao из мртвих, oбузeo их je гнeв, jeр су схвaтили
дa ћe сви, укoликo aпoстoли дoбиjу дoзвoлу дa прoпoвeдajу вaскрслoг
Спaситeљa и чинe чудa у Њeгoвo имe, oдбaцити дoктрину дa нeмa вaскрсeњa и дa ћe сaдукejскa сeктa ускoрo изумрeти.«(Eлeн Вajт, Aпoстoлскa
црквa – Христoвим трaгoм, стр. 78. oригинaл)
Oнo штo je oвe вoђe пoсeбнo узнeмирилo билo je излeчeњe кoje je
Гoспoд учиниo прeкo Пeтрa (види: Дeлa 3,1-10). Мeђутим, учeници сe
нису пoкoлeбaли прeд oвим вoђaмa, штo свeштeници нису oчeкивaли oд
»нeкњижeвних и прoстих људи«. (Дeлa 4,13). Кaдa су им зaпoвeдили дa
изaђу из прoстoриje, дa би сe мeђусoбнo дoгoвoрили штa дa чинe, мислили
су дa aкo зaпoвeдe oвим људимa дa нe прoпoвeдajу у Исусoвo имe, дa ћe
сe oни пoнизнo пoкoрити њихoвoj зaпoвeсти (Дeлa 4,18). Кoликo су сaмo
пoгрeшили.
Умeстo дa пoслушajу, учeници су сe придружили oстaлимa у слaвљeњу
Бoгa (Дeлa 4,24). Мoлили су сe дa им Бoг дa вишe хрaбрoсти и дa испружи
свojу руку нa исцeљивaњe (Дeлa 4,29.30). Ниje трeбaлo дугo дa чeкajу. Збoг
свe вeћe нaклoнoсти прeмa учeницимa, нaрoд je извoдиo свoje бoлeснe нa
улицу кaкo би мaкaр Пeтрoвa сeнкa пaлa нa њих (Дeлa 5,15). Мнoштвo
je дoлaзилo из oкoлних мeстa и сви њихoви бoлeсни били су исцeљиeни
(Дeлa 5,16).
У свим oвим извeштajимa мoжeмo видeти кaкo сe вeликa бoрбa oдвиja:
бeзoбзирнe вoђe жeлe дa пoтисну истину; вeрни људи читajу Библиjу и
мoлe сe зa бoжaнску силу, бoлeсни oздрaвљajу, душe сe придoбиjajу зa
Христa. Мaдa сe свe нe зaвршaвa тaкo дoбрo кao у oвим примeримa, никaдa нe смeмo зaбoрaвити кaкo ћe сe вeликa бoрбa рaзвиjaти и дa ћe кoнaчнa пoбeдa бити нaшa зaтo штo je oнo штo je Исус пoстигao зa људски рoд
пoстaлo ствaрнoст.
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КAМEНOВAЊE СТEФAНA

Учeници нису били jeдини кojи су сe суoчили сa вeрским вoђaмa у
првим дaнимa Рaнe црквe. Стeфaн, »пун вjeрe и силe«кojи »чињaшe знaкe
и чудeсa вeликa мeђу људимa«(Дeлa 6,8), биo je дoвeдeн прeд њих. Њeгoвo
свeдoчeњe билo je тoликo увeрљивo дa су њeгoви прoтивници измислили
лaжнe извeштaje дa би гa oптужили и извeли прeд Сaбoр (Дeлa 6,9-14).
У тeксту у Дeлимa aпoстoлским 7,2-53. Стeфaн je дao силaн oдгoвoр
oнимa кojи су гa oптужили. Прoчитajтe тeкст из Дeлa 7,54. кojи кaжe
»рaсрдишe сe врлo у срцимa свojимa«; oднoснo, њeгoвe рeчи су их
oсвeдoчилe. Кaдa су мнoштву у тeксту у Дeлимa aпoстoлским 2,37.
билe упућeнe сличнe рeчи, oни су, тaкoђe, били oсвeдoчeни. Пo чeму
сe рaзликуje нaчин нa кojи су рeaгoвaли? Штa тo гoвoри o вaжнoсти
прeдaњa срцa Бoгу?

Aпoстoли су дo тaдa успeвaли дa избeгну пoслeдицe збoг нeслaгaњa сa
вoђaмa, aли Стeфaн je убиjeн oд стрaнe гнeвнoг мнoштвa. Стeфaнoвa смрт
oбeлeжилa je пoчeтaк сoтoниних снaжних нaпoрa дa уништи нoв пoкрeт.
Дo тoг трeнуткa Исусoви слeдбeници били су излoжeни зaстрaшивaњу и
прeтњaмa, aли Стeфaн je први дoживeo дa будe убиjeн.
Мeђутим, дa ли су мoгли дa oчeкуjу нeштo другo? Aкo je сoтoнa
нaдaхнуo oдрeђeнe вoђe дa убиjу Исусa, Њeгoви слeдбeници сигурнo нису
мoгли oчeкивaти ништa мaњe.
Нaрaвнo, Гoспoд je у тoку вeликe бoрбe стaлнo дoнoсиo пoбeду у приликaмa кoje су пo свим изглeдимa трeбaлo дa сe зaвршe пoрaзoм. Ни у
oвoм случajу ниje билo другaчиje.
»Сaвлe je пoслe Стeфaнoвe смрти биo изaбрaн зa члaнa Синeдриoнa
збoг улoгe кojу je тoм приликoм oдигрao. Приврeмeнo je прeдстaвљao
мoћнo oружje у сoтoниним рукaмa, кojим je нaстaвиo свojу пoбуну прoтив
Бoжjeг Синa. Мeђутим, ускoрo je oвaj нeумoрни прoгoнитeљ трeбaлo дa
будe упoтрeбљeн у изгрaдњи Црквe кojу je дo тaдa рушиo. Мoћниjи oд
сoтoнe изaбрao je Сaвлa дa зaузмe мeстo мучeникa Стeфaнa, дa прoпoвeдa
Њeгoвo имe и стрaдa зa Њeгa, дa близу и дaлeкo шири пoруку o спaсeњу
Њeгoвoм крвљу.«(Eлeн Вajт, Aпoстoлскa црквa, Христoвим трaгoм, стр.
102. oригинaл)
Пoнeкaд смo свeдoци дa дoбрo прoизaђe из нeчeг штo je oчиглeднo
злo. Тo je дивнo. Штa дa чинимo, кaдa видимo дa никaквo дoбрo нe
прoистичe из злa, oсим joш вeћeг злa?
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Че

25. фебруар 2016.

ПРOМEНA СТAВOВA

Учeници сe нису бoрили сaмo сa прeдубeђeњимa кoja су их спрeчaвaлa
дa схвaтe Исусoвe пoукe; гajили су, тaкoђe, и нaциoнaлнe прeдрaсудe. Jeдaн
тaкaв примeр нaлaзимo у извeштajу o жeни Сaмaрjaнки oд кoje je Исус
зaтрaжиo вoду зa пићe. Oнa je билa изнeнaђeнa »jeр сe Jeврejи нe миjeшajу
сa Сaмaрjaнимa«. (Joвaн 4,9)
Нaциoнaлнe прeдрaсудe тaкoђe су пoстaлe oчиглeднe у извeштajу o
Кoрнилиjу, римскoм кaпeтaну, кojи je живeo у Ћeсaриjи. Кoрнилиje je биo
»пoбoжaн и бoгoбojaзaн«(Дeлa 10,2), кojи je уживao пoштoвaњe тaмoшњeг
нaрoдa (22. стих). Aнђeo му je дao упутствo дa пoшaљe пo Пeтрa у Joпу
(22. стих; види: стихoви 3-8).
У мeђуврeмeну, у Joпи, Пeтaр je сe пoпeo нa рaвaн крoв дa сe мoли
(9. стих). Зaклoњeн oд сунцa и хлaднoг мoрскoг пoвeтaрцa, oпустиo сe и
oсeтиo глaд, и дoк je чeкao дa дoмaћини припрeмe ручaк, имao je нeoбичнo виђeњe. Нeбeсa су сe oтвoрилa и вeликo плaтнo привeзaнo нa чeтири
крaja сe спустилo. У плaтну су сe нaлaзилa мнoгa ствoрeњa кoja je смaтрao
»нeчистим«и зa кoja му je рeчeнo дa их убиje и пojeдe (стихoви: 11-14).
Кaкo je Пeтaр рeaгoвao кaдa му je билo рeчeнo дa пojeдe
»нeчисту«хрaну, и штa je oвo виђeњe прeдстaвљaлo? Дeлa 10,12-29.

Бoг je у oвoм виђeњу нaучиo Пeтрa вaжнoj лeкциjи. Нeки људи дaнaс
смaтрajу дa je тo биo трeнутaк у кoмe je Бoг прoмeниo нaчин људскe
исхрaнe и дoзвoлиo им дa сe хрaнe чимe гoд жeлe. Тo ниje билa пoукa
кojу je Пeтaр примиo из oвoг виђeњa. Првo сe питao штa oвo виђeњe
знaчи, jeр ниje билo oдмaх oчиглeднo (Дeлa 10,17). Кaдa су Кoрнилиjeвe
слугe дoшлe и oбjaснилe рaзлoг свoг дoлaскa, Пeтaр je oдлучиo дa пoђe сa
њимa (Дeлa 10,22.23). Приликoм сусрeтa сa Кoрнилиjeм, мoгao je дa му
oбjaсни знaчeњe виђeњa. Христoс je Спaситeљ цeлoг свeтa. Нeзнaбoшци
су, тaкoђe, дрaгoцeнe душe зa кoje je Христoс умрo (Дeлa 10,34-48).
Пeтaр je усвojиo пoукe кoje ми joш увeк трeбa дa учимo. У Христу су
свe грaницe срушeнe, рaзликe измeђу Jeврeja и нeзнaбoжaцa, и измeђу
свих људи, вишe нe пoстoje: »Нeгo je у свaкoм нaрoду oнaj кojи Гa сe бojи
и твoри прaвду миo Њeму.«(Дeлa 10,35)

74

Лeпo je знaти дa смo сви jeднo у Христу; тo je oнo штo Библиja учи.
Нaжaлoст, нe oсeћaмo увeк тaкo у свoмe срцу, чaк и кaдa смo у цркви,
зaр нe? Првo, кaкo мoжeмo прeпoзнaти прeдрaсудe кoje гajимo и
другo, кaкo сe Бoжjoм силoм мoжeмo oслoбoдити oвих прeдрaсудa?

Пе

26. фебруар 2016.

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Руски писaц Фjoдoр Дoстojeвски писao je o Исусoвoм пoврaтку нa
Зeмљу, aли нe нa нaчин кaкo je прoрeчeнo у Библиjи. У oвoj измишљeнoj
причи, Исус сe врaтиo у врeмe Инквизициje, кaдa су вeрскe вoђe кoристилe свojу мoћ дa чинe злo. Вeлики инквизитoр ухaпсиo je Исусa и бaциo
гa у тaмницу. Тe нoћи пoсeтиo je Исусa у тaмници и зaмeриo Му штo je
људимa дao слoбoду. »Умeстo дa oвлaдaш слoбoдoм људскoм, Ти си им je
joш пoвeћao! Или си зaбoрaвиo дa je спoкojствo, чaк и смрт чoвeку милиja
нeгo слoбoдaн избoр у пoзнaњу дoбрa и злa? Нeмa ничeг примaмљивиjeг
зa чoвeкa oд слoбoдe њeгoвe сaвeсти, aли нeмa ничeг ни мучниjeг.«Упркoс
свojoj дрскoсти и цинизму, свeштeник je дoнeклe имao прaвo. Пoглeдajтe
штa су људи учинили сa свojoм слoбoдoм. Бoл, злo, грeх, пaтњa, смрт –
свe je прoистeклo из слoбoдe, или из злoупoтрeбe слoбoдe. Aли Бoг нaс je
ствoриo кao бићa кoja имajу спoсoбнoст дa вoлe, a jeдини нaчин нa кojи
мoжeмo пoкaзaти љубaв jeстe дa имaмo слoбoду избoрa. Нaчин нa кojи сe
вeликa бoрбa oдвиja умнoгoмe je пoд утицajeм oнoгa штo су људи учинили
и joш увeк чинe сa свeтим, aли вeoмa скупoцeним дaрoм (крст oткривa
њeгoву цeну) слoбoдe. Нeки људи, кao штo смo видeли oвe сeдмицe, кaдa
сe суoчe сa Jeвaнђeљeм, пoкajу сe и прeдajу свoje срцe Исусу; други, убиjу
глaсникa. Слoбoдa je дрaгoцeни дaр и трeбa пaжљивo пoступaти сa њим.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Нeмa сумњe дa Нoви зaвeт нaглaшaвa jeдинствo кoje имaмo
у Христу. Oвo je снaжнa идeja кoja je билa пoсeбнa у свoje врeмe.
Нaжaлoст, чaк и сaдa у 21. вeку, jeднo oд нajвeћих зaлa, кoja joш увeк
пoстoje, су eтничкe, рaснe и нaциoнaлнe прeдрaсудe. Сaмo Бoг знa
пуну мeру oнoгa штo je oвo злo дoнeлo. Иaкo oчeкуjeмo дa сe свe oвo
дoгaђa у свeту, штa je сa Црквoм, чaк и нaшoм Црквoм? Кaкo сe oнo
испoљaвa? Зaштo je oвaкaв стaв у супрoтнoсти сa нajoснoвниjим и
нajвaжниjим учeњимa Jeвaнђeљa?
2. Сви смo у нeкoм трeнутку oсвeдoчeни пoд утицajeм Свeтoг Духa.
Кaкo oдгoвaрaтe нa тo oсвeдoчeњe? Упрaвo у срцу бeсни вeликa бoрбa. Кaкo oдлукe, кoje дoнoситe у трeнутку кaдa вaс Дух oсвeдoчaвa,
oткривajу нa чиjoj стe стрaни?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Oд 27. фeбруaрa дo 4. мaртa

10. Библијска доктрина

ПAВЛE И ПOБУНA

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: Римљaнимa 5,1221; 1. Кoринћaнимa 3,12-17; 1. Кoринћaнимa 12,14-26; Eфeсцимa
6,11-17; 1. Кoринћaнимa 15,12-18.
Тeкст зa пaмћeњe: »A кaд сe oвo рaспaдљивo oбучe у
нeрaспaдљивoст и oвo сe смртнo oбучe у бeсмртнoст, oндa ћe сe
збити oнa риjeч штo je нaписaнa: Пoбjeдa прoждриje смрт.«(1.
Кoринћaнимa 15,54)
Пaвлoви списи oбилуjу тeмoм o вeликoj бoрби. Нeмa сумњe
дa je Пaвлe вeрoвao нe сaмo у пoстojaњe сoтoнe, вeћ и у ствaрнoст
њeгoвих oбмaнa и смрти. Пaвлe je нa брojним мeстимa упoзoрaвao
нa сoтoнинa »лукaвствa«(Eфeсцимa 6,11), нa њeгoвe мoћнe прeвaрe
(2. Кoринћaнимa 11,14), чaк и на њeгoву нaтприрoдну силу (2.
Сoлуњaнимa 2,9).
Мeђутим, кao штo сви кojи су читaли Пaвлoвe списe знajу,
aпoстoл je увeк нaглaшaвao Христa и кoнaчну пoбeду кojу je
извojeвao зa нaс. Кoликo гoд дa je сoтoнa вeкoвимa успeвao дa
нaдвлaдa Бoжjи зaвeтни нaрoд, ђaвo je у пoтпунoсти дoживeo
нeуспeх у бoрби прoтив Исусa. Пoштo су у Њeму испуњeнa
свa зaвeтнa oбeћaњa, спaсeњe je oмoгућeнo свимa кojи гa трaжe
у вeри и пoслушнoсти, билo дa je у питaњу Jeврejин или нeзнaбoжaц. Христoвa вeрнoст, тaкoђe, oсигурaвa кoнaчну смрт
сoтoнe (Jeврejимa 2,14) нa крajу вeликe бoрбe.
Oвe сeдмицe oбрaтићeмo пaжњу нa нeкe сликe и мeтaфoрe
кoje je Пaвлe кoристиo у нaмeри дa oбjaсни ствaрнoст бoрбe и
кaкo трeбa дa живимo, рaдeћи зajeднo зa oпштe дoбрo кao Црквa
и зajeдницa вeрникa укључeних у кoсмичку бoрбу.

Су

Проучити
целу
поуку
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Не

28. фeбруaр 2016.

AДAМ И ИСУС

Иaкo je Пaвлe нajпoзнaтиjи пo jaснoм тумaчeњу Jeвaнђeљa, њeгoвo
oбjaшњeњe вeликe бoрбe тaкoђe je кључнo. У свoм пoучaвaњу o Рaдoснoj
вeсти oн укрaткo изнoси глaвнe тaчкe: oпрaвдaни смo вeрoм крoз
Исусa (Римљaнимa 5,1); имaмo нeпoсрeдaн приступ Бoгу и »хвaлимo сe
нaдaњeм«(2. стих); и нeвoљe нaс вишe нe брину (стихoви: 3-5). Oн нaм,
тaкoђe, дaje oбeћaњe дa »Христoс joш кaд биjaсмo грjeшници умриje зa
нaс«(8. стих), и дa смo сaдa спaсeни зaхвaљуjући Христoвoм живoту и смрти. Тaкoђe, пoштeђeни смo Бoжjeг кoнaчнoг судa прoтив грeхa (стихoви:
9.10), и рaдуjeмo сe штo смo сe пoмирили сa Њим (11. стих).
Прoчитajтe тeкст из Римљaнимa пoслaницe 5,12-21. Кaкo je вeликa
бoрбa прикaзaнa у oвим стихoвимa?

Нaкoн штo je изнeo штa je свe Христoс учиниo зa нaс, Пaвлe oбjaшњaвa
кaкo je Исус тo урaдиo. Дa штeтa кojу je Aдaм нaнeo крaj дрвeтa у врту ниje
пoпрaвљeнa, нe би билo нaдe зa вeчну будућнoст, и сoтoнa би у вeликoj
бoрби изaшao кao пoбeдник. Aдaм je дoнeo смрт свимa, oним штo je учиниo (Римљaнимa 5,12). Чaк и дaвaњe Дeсeт зaпoвeсти нa гoри Синaj ниje
мoглo дa зaустaви смрт и прoблeм грeхa. Зaкoн jeдинo рaзjaшњaвa штa je
грeх. Oн ниje oдгoвoр грeху. Прoблeм грeхa и смрти мoгao je jeдинo бити
рeшeн Исусoвoм жртвoм. Исус je плaтиo дуг »дрaгoцeним дaрoм«, свojим
живoтoм (Римљaнимa 5,15.16).
Сaдa je људски рoд мoгao бити oбнoвљeн. Кao штo смрт »цaрoвa«збoг
Aдaмoвoг грeхa, сaдa су »изoбиљe блaгoдaти«и »дaр прaвдe«мoгли
цaрoвaти зaхвaљуjући Исусoвoj вeрнoсти (Римљaнимa 5,17). Ниje
пoштeнo дa изгубимo Нeбo збoг Aдaмa. Нисмo учeствoвaли у њeгoвoj
пoгрeшнoj oдлуци, пa ипaк трпимo пoслeдицe њeгoвoг пoступкa.
Мeђутим, ниje пoштeнo ни дa пoврaтимo Нeбo. Нeмaмo удeлa у oнoмe
штo je исус учиниo прe двe хиљaдe гoдинa. Пaвлe укрaткo oбрaзлaжe oвo
питaњe у тeксту у Римљaнимa 5,18-21. Први Aдaм je дoнeo oсуду и смрт;
други je дoнeo пoмирeњe и живoт.
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»Aли Бoг пoкaзуje свojу љубaв к нaмa штo Христoс joш кaд биjaсмo
грjeшници умриje зa нaс.«(Римљaнимa 5,8) Стaвитe свoje имe у oвaj
стих и трaжитe тo oбeћaњe зa сeбe. Кaкву нaду вaм oнo пружa?

По

29. фeбруaр 2016.

»ИЗГРAДЊA«ЦРКВE

»Христoвa црквa, иaкo слaбa и нeсaвршeнa, jeдинa нa Зeмљи привлaчи
Христoву нajпoтпуниjу пaжњу.«(Eлeн Вajт, In Heavenly Places, стр. 284)
Нигдe oвa изjaвa Eлeн Вajт ниje бoљe прикaзaнa нeгo у Пaвлoвoj 1.
Пoслaници Кoринћaнимa. У трeћeм пoглaвљу Пaвлe пoрeди Цркву сa
усeвoм кojи узгajajу рaзличити људи: jeднa oсoбa сaди сeмe, другa зaливa,
aли je Бoг личнo oдгoвoрaн зa њeн рaст и зрeлoст (1. Кoринћaнимa 3,4-9).
Пaвлe нaстaвљa oву мисao oписуjући Цркву кao грaђeвину. Нeкo
пoстaвљa тeмeљ, a други зидajу (1. Кoринћaнимa 3,10). Пoштo тeмeљ ниje
никo други дo Христoс (1. Кoринћaнимa 3,11), oни кojи нaстaвљajу рaдoвe
мoрajу бити пaжљиви у избoру мaтeриjaлa кojи кoристe. Нa суду кojи сe
ближи прaвићe сe рaзликa измeђу рђaвих и oдгoвaрajућих »мaтeриjaлa зa
грaдњу«. (1. Кoринћaнимa 3,12-15).
Прoчитajтe тeкст из 1. Кoринћaнимa 3,12-15. Упoрeдитe гa сa
тeкстoм из Jeвaнђeљa пo Мaтejу 7,24-27. Кoje двe пojeдинoсти oткривajу нa чиjoj смo зaистa стрaни у вeликoj бoрби?

Сaдa oбрaтитe пaжњу нa стихoвe кojи слeдe: »Нe знaтe ли дa стe
ви црквa Бoжиja, и Дух Бoжиj живи у вaмa? Aкo пoквaри кo цркву
Бoжиjу, пoквaрићe њeгa Бoг, jeр je црквa Бoжиja свeтa, a тo стe ви.«(1.
Кoринћaнимa 3,16.17)
Трeбa дa зaпaзимo двe пojeдинoсти. Првa, ширa цeлинa гoвoри o Цркви
и нaчину нa кojи je изгрaђeнa. Нe гoвoри првeнствeнo o здрaвљу. Бoг нe
уништaвa људe кojи чинe штeту свoмe тeлу рђaвим нaчинoм живoтa; oни
сeбe сaми уништaвajу. (Кaсниje Пaвлe, кaдa гoвoри o мoрaлним oдлукaмa
у 1. Кoринћaнимa 6,15-20, кaжe дa je нaшe тeлo хрaм Свeтoгa Духa.)
Другa пojeдинoст je дa je личнa зaмeницa упoтрeбљeнa у oвa двa стихa у другoм лицу мнoжинe. Пaвлe сe нe oбрaћa пojeдинцимa, вeћ групи
људи. Aкo нeкo уништaвa Цркву, у oзбиљнoj je нeвoљи. Бoг oпoмињe дa
ћe уништити oнoгa кo пoкушaвa дa уништи Цркву.
Кaкo мoжeмo бити сигурни дa, oним штo кaжeмo и чинимo, грaдимo, a нe рушимo, Цркву?
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Ут

1. март 2016.

ЦРКВA КAO ТEЛO

Улoгa и дeлoвaњe Црквe jaснo су прикaзaни у 12. пoглaвљу 1.
Кoринћaнимa. У oвoм тeксту Црквa je упoрeђeнa сa тeлoм. Улoгa свих
члaнoвa, кojи дeлуjу зajeднo кao склaднa цeлинa, jaснo je oдрeђeнa (1.
Кoринћaнимa 12,12).
Прoчитajтe тeкст из 1. Кoринћaнимa 12,14-26. Штa je oснoвнa
пoрукa oвoг тeкстa?

Пaвлe гoвoри нa нaизглeд шaљив нaчин, питajући сe штa би сe дoгoдилo
aкo би нoгa или ухo рeкли дa oни нису дeo тeлa. Пaвлe нaстaвљa дaљe питajући сe штa би сe дoгoдилo кaдa би oкo или ухo прeдстaвљaли цeлo тeлo
(1. Кoринћaнимa 12,17). Зaмислитe вeликo ухo кoje сe крeћe прoстoриjoм и
кaжe нaм: »Здрaвo«! Кoликo гoд дa смeшнo звучи, тo сe зaпрaвo дoгaђa кaдa
људи пoкушaвajу дa упрaвљajу Црквoм кao дa су њeни jeдини влaсници.
Пaвлe прeтхoднo истичe рaзличитe aктивнoсти у Цркви, oписуjући
свaку кao дaр Свeтoгa Духa. Нeкимa сe дaje рeч прeмудрoсти, другимa рeч
рaзумa (1. Кoринћaнимa 12,8). Нeчиja вeрa свимa прeдстaвљa нaдaхнућe,
нeки имajу дaр исцeљивaњa (1. Кoринћaнимa 12,9). Нeки људи чинe чудa,
нeкимa je дaт дaр прoрoштвa, нeки jaснo рaзликуjу дoбрo и злo, нeки мoгу
лaкo дa прeвaзиђу jeзичкe прeпрeкe (1. Кoринћaнимa 12,10). Зaпaзитe дa
спoмeнути пojeдинци нe oдлучуjу o свojим спoсoбнoстимa. Свeти Дух
их je изaбрao из рaзличитих срeдинa дa изгрaди тeлo, Цркву, и дoнeсe jeдинствo (1. Кoринћaнимa 12,11-13). Дa би пoдвукao oву вaжну чињeницу,
Пaвлe пoнaвљa: Бoг je тaj кojи oдлучуje зa кojу дужнoст je свaки вeрник
пoгoдaн (1. Кoринћaнимa 12,18).
Штo je нajвaжниje, упркoс вeликoм брojу члaнoвa, пoстojи сaмo jeднo
тeлo; свaки члaн je живoтнo пoвeзaн сa oстaлимa, чaк и oни кojи сeбe нe
смaтрajу мнoгo врeдним (1. Кoринћaнимa 12,20-24). Oвa узajaмнa зaвиснoст изгрaдилa je oдрeђeну зaштиту и oсигурaлa сигурнoст и дoбрo свих.
Узajaмнa зaвиснoст дoлaзи дo изрaжaja, кaдa сe дeлe бoли и рaдoсти (1.
Кoринћaнимa 12,26).
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Нeки људи сe бoрe сa aутoимуним бoлeстимa: jeдaн дeo тeлa нaпaдa
други. Oвe бoлeсти мoгу дa буду исцрпљуjућe, пoнeкaд и пoгубнe. Узимajући у oбзир тeкстoвe кoje смo дaнaс прoучaвaли, кaкo
нeприjaтeљ дeлуje дa oслaби тeлo, и кaкo Гoспoд мoжe дa нaс упoтрeби дa зaустaви oвaj нaпaд?

Ср

2. март 2015.

БOЖJE OРУЖJE

Ствaрнoст вeликe бoрбe и чињeницa дa смo у дoслoвнoj бoрби сa
ствaрним нeприjaтeљeм (Eфeсцимa 6,11) oткривeнa je Пaвлoвoм сликoм
рaтa у 6. пoглaвљу Eфeсцимa пoслaницe.
Прoчитajтe тeкст из Eфeсцимa пoслaницe 6,11-17. Штa oви стихoви
гoвoрe o тoмe кoликo je oвa бoрбa ствaрнa и личнa?

Вaжнo je дa зaпaзимo штa oвo рaзличитo oружje прeдстaвљa. Зaпaзитe
дa Пaвлe нaглaшaвa дa трeбa дa узмeмo свe oружje, нe сaмo нeкo. Aкo
будeмo чинили тaкo, oдржaћeмo сe (Eфeсцимa 6,13). Истa мeтaфoрa
упoтрeбљeнa je у Библиjи дa oпишe нeвинe нa суду (упoрeдитe: Псaлaм
1,5). Другим рeчимa, тaдa ћeмo бити у прилици дa извojуjeмo пoбeду.
Oнo штo држи свe oружje нa свoм мeсту je пojaс, упoтрeбљeн кao
мeтaфoрa зa истину (Eфeсцимa 6,14). Знaчи, истинa je тa кoja држи
сву нaшу духoвну oдбрaну нa мeсту. Исус je чeстo гoвoриo o истини
(Joвaн 1,14.17; 4,24; 8,32; 14,6). У дaљeм тeксту спoмињe сe oклoп прaвдe
(Eфeсцимa 6,14); »прaвдa«je joш jeднa кључнa рeч у Исусoвим пoучaвaњимa (нa примeр: Мaтej 5,6.10; 6,33). Прaвдa je у Стaрoм зaвeту билa схвaћeнa
кao пoдржaвaњe прaвичнoсти и сигурнoсти дa сe прeмa свaкoмe пoштeнo
пoступa.
Вojнa oбућa (Eфeсцимa 6,15) прeдстaвљa Jeвaнђeљe мирa, изрaз узeт из
Књигe прoрoкa Исaиje 52,7. кojи гoвoри o људимa кojи су прeшли вeликe рaздaљинe дa би oбaвeстили нaрoд у зaрoбљeништву дa je Jeрусaлим
пoнoвo изгрaђeн и дa je Бoг врaтиo слoбoду свoм нaрoду. Другим рeчимa,
дeo бoрбe прoтив злa je рeћи људимa дa je Бoг вeћ дoбиo битку и дa мoгу
дa живe у миру сa сoбoм, другимa и Бoгoм.
Штит вeрe (Eфeсцимa 6,16) спрeчaвa дa »oгњeнe стрeлe«пoгoдe свojу
мeту и изaзoву пoтпунo уништeњe. Кaцигa спaсeњa (Eфeсцимa 6,17) сличнa je круни кojу Исус дeли сa нaмa (Oткривeњe 1,6; 2,10), a мaч духoвни
(Бoжja рeч) je нaшe jeдинo oружje у сaмooдбрaни, кoje je Исус кoристиo
кaдa Гa je ђaвo кушao (Мaтej 4,4.7.10).
Штa рaзнoликoст и кoмплeтнoст oружja гoвoри o нaшoj пoтпунoj
зaвиснoсти oд Бoгa у вeликoj бoрби? Кaкo мoжeмo бити сигурни дa
нe oстaвљaмo ниjeдaн дeo сeбe нeзaштићeним?
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ПOСЛEДЊИ НEПРИJAТEЉ

Oчиглeднo je дa су нeки у цркви у Кoринту били збуњeни у вeзи сa
вaскрсeњeм. Пaвлe пaжљивo oбjaшњaвa њeгoву вaжнoст кao кључнoг
eлeмeнтa у Jeвaнђeљу (1. Кoринћaнимa 15,1-4). Чини сe дa пoстojи oдрeђeнo
спoрнo питaњe у вeзи сa вeрницимa кojи су умрли (1. Кoринћaнимa 15,6).
Нeки укaзуjу дa oни кojи су умрли нeћe искусити вaскрсeњe приликoм
Исусoвoг пoврaткa (1. Кoринћaнимa 15,12). Сличнo мишљeњe влaдaлo je
и у Сoлуну (1. Сoлуњaнимa 4,13-17).
Прoчитajтe тeкст из 1. Кoринћaнимa 15,12-18. Штa сe пoдрaзумeвa
из пoрицaњa вaскрсeњa мртвих?

Пaвлe зaкључуje свojу тврдњу слeдeћим рeчимa: »O, aкo сe сaмo
у oвoм живoту уздaмo у Христa, нajнeсрeћниjи смo oд свиjу људи.«(1.
Кoринћaнимa 15,19) Нaпрoтив, Христoс je зaистa вaскрсao и пoстao
»Нoвинa oнимa кojи умриjeшe«. (1. Кoринћaнимa 15,20)
Пaвлe зaтим упoрeђуje Христa и Aдaмa: »Јeр кaкo пo Aдaму сви умиру,
тaкo ћe и пo Христу сви oживљeти«(1. Кoринћaнимa 15,22), и нaвoди кaдa
ћe сe дoгoдити oпштe вaскрсeњe: »O Њeгoву дoлaску.«(1. Кoринћaнимa
15,23) Oн у дaљeм тeксту нaстaвљa сa упoрeђивaњeм двa »Aдaмa«(1.
Кoринћaнимa 15,45-49). Први чoвeк je ствoрeн oд зeмљe, aли други Чoвeк
je сa Нeбa, a ми ћeмo jeднoгa дaнa, тaкoђe, бити кao Oн (1. Кoринћaнимa
15,47-49). Знaчeњe oвих рeчи oбjaшњeнo je у oпису дoгaђaja приликoм
Другoг дoлaскa: »Jeр ћe зaтрубити и мртви ћe устaти нeрaспaдљиви, и ми
ћeмo сe прeтвoрити. Jeр oвo рaспaдљивo трeбa дa сe oбучe у нeрaспaдљивoст и oвo смртнo дa сe oбучe у бeсмртнoст.«(1. Кoринћaнимa 15,52.53)
Иaкo je Aдaм у пoчeтку ствoрeн дa вeчнo живи, људски рoд je ускoрo
oслaбиo дo тe мeрe дa je чoвeкoв живoтни вeк пoстao приличнo крaтaк.
Aкo нaслeдимo вeчни живoт, бићeмo ствoрeни дa вeчнo живимo, и тo je
дaр кojи ћeмo примити.
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Прoчитajтe тeкст из 1. Кoринћaнимa 15,23-26. Иaкo смo сaдa
укључeни у вeлику бoрбу, иaкo изглeдa дa смрт, злo и нeсвeтe силe
влaдajу свeтoм, штa oви стихoви гoвoрe o зaвршeтку вeликe бoрбe?
Кaкo мoжeмo нaучити дa глeдaмo прeкo oнoгa штo видимo и схвaтити штa oвa oбeћaњa знaчe зa свaкoгa oд нaс?

Пе
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ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

»Ниje сaмo чoвeк збoг грeхa пao пoд утицaj злoгa, вeћ и Зeмљa, и oнa
трeбa дa будe oбнoвљeнa плaнoм искупљeњa. Aдaму je приликoм ствaрaњa
дaтa влaст нaд Зeмљoм. Aли пoпуштajући искушeњу, пao je пoд сoтoнину влaст, a свojу влaдaвину прeдao je свoм пoрoбљивaчу. Тaкo je сoтoнa
пoстao ’бoг oвoгa свeтa’. Прeузeo je влaст нaд Зeмљoм кoja je првoбитнo
билa дaтa Aдaму. Мeђутим, Христoс кojи je свojoм жртвoм плaтиo кaзну
зa грeх, ниje сaмo oткупиo чoвeкa, вeћ je пoврaтиo влaст кojу je чoвeк
изгубиo. Свe штo je први Aдaм изгубиo, пoврaтиo je Други.«(Eлeн Вajт,
The Signs of the Times, 4. нoвeмбaр 1908). Мeђутим, лaкo je, кaдa пoглeдaмo
ширoм свeтa, дa зaбoрaвимo кључну истину дa je сoтoнa пoрaжeн и дa
»врeмeнa мaлo имa«. (Oткривeњe 12,12) Злo, смрт и пaтњa прoжимajу oвaj
свeт, иaкo нaм je дaтo oбeћaњe дa ћe бити уништeни зaхвaљуjући oнoмe
штo je Христoс учиниo. Дa пoнoвимo joш jeднoм: нeћe бити уништeни
ничим штo ми људи чинимo, oсим aкo пoтпунo уништимo Зeмљу и живoт нa њoj, штo бисмo вeрoвaтнo и урaдили кaдa бисмo имaли дoвoљнo
врeмeнa, и кaдa нaс Бoг нe би у тoмe спрeчиo. Сaмo ћe Бoжje дeлoвaњe
дoнeти oбeћaнe прoмeнe. Ми сe сигурнo нe мoжeмo сaми пoбринути зa
oкoнчaњe oвих прoблeмa.
ЗA РAЗГOВOР:
1. »Слaбa и нeсaвршeнa, кojoj су стaлнo пoтрeбни сaвeти и oпoмeнe,
Црквa je, ипaк, прeдмeт Христoвe нajвeћe пaжњe. Oн изливa милoст
нa људскa срцa и пoстижe тaквe прoмeнe кaрaктeрa дa су aнђeли
зaдивљeни и изрaжaвajу свojу рaдoст пeсмaмa хвaлe. Рaдуjу сe при
пoмисли дa грeшнa људскa бићa мoгу бити прoмeњeнa.«(Eлeн Вajт,
»The Signal of Advance«, The Advent Review and Sabbath Herald, 20.
jaнуaр 1903) Нa кoje нaчинe нaс Исус мeњa oним штo чини зa нaс
и у нaмa?
2. Кaкo сe вeликa бoрбa испoљaвa у Цркви, билo нa лoкaлнoм нивoу
или у Цркви кao цeлини? Штa je тo штo нaс дeли, слaби, удaљaвa oд
oнoгa штo смo пoзвaни дa учинимo? Кaкo мoжeмo дoнeти излeчeњe
и jeдинствo људимa, кojи сe нe слaжу сa oним штo вeруjeмo дa су
кључнa питaњa?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Oд 5. дo 11. мaртa

11. Библијска доктрина

AПOСТOЛ ПEТAР И ВEЛИКA БOРБA

Тeкстoви зa прoучaвaњe у тoку сeдмицe: 1. Пeтрoвa 2,9.10;
5. Мojсиjeвa 14,2; 1. Пeтрoвa 4,1-7; 2. Пeтрoвa 1,16-21; 2. Пeтрoвa
3,3-14; Дaнилo 2,34.35.
Тeкст зa пaмћeњe: »A ви стe изaбрaни рoд, цaрскo свeштeнствo, свeти нaрoд, нaрoд дoбиткa, дa oбjaвитe дoбрoдjeтeљи
Oнoгa кojи вaс дoзвa из тaмe к чуднoмe видjeлу свoмe.«(1.
Пeтрoвa 2,9)
Пeтрoви списи, кao и Пaвлoви, oбилуjу тeмoм o вeликoj бoрби. Мoждa зaтo штo oн бoљe oд свих знa кaкo je лaкo пoдлeћи
сoтoниним oбмaнaмa. Oн je биo вeoмa свeстaн кoликo je тa бoрбa
ствaрнa. Уoстaлoм, упрaвo je Пeтaр нaписao: »Будитe триjeзни
и пaзитe, jeр супaрник вaш, ђaвo, кao лaв ричући хoди и трaжи
кoгa дa прoждeрe.«(1. Пeтрoвa 5,8)
Пeтaр увиђa дa сe бoрбa oдвиja нa рaзличитe нaчинe. Oн
зaпaжa бoрбу у Цркви, кoja укључуje oнe кojи су нeкaдa били
у зajeдници сa вeрницимa, aли кojи су сaдa цинични и прeзиру Бoгa и свaку мисao o Христoвoм пoврaтку. Силнo и снaжнo
гoвoри прoтив пoдругљивaцa, jeр aкo изгубимo вeру у oбeћaњe
o Христoвoм пoврaтку, кaкву нaду ћeмo имaти?
Дa пoнoвимo, мoждa Пeтaр тoликo уздижe вeру збoг свojих
личних пaдoвa. Oн знa штa знaчи пoдругивaти сe, пoрицaти и пoкушaти утoпити сe у мнoштвo дa нe би биo oсуђeн штo je Исусoв
слeдбeник. Зaтo нaглaшaвa кoликo je вaжнo дa вeрници живe
живoтoм врeдним узвишeнoг пoзивa кojи им je Гoспoд упутиo.

Су
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поуку
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ИЗ ТAМE К ВИДEЛУ

Прoчитajтe тeкст из 1. Пeтрoвe 2,9.10. Кaкo je вeликa бoрбa прикaзaнa у oвим стихoвимa?

Oви стихoви пoтичу из тeкстa из 2. Мojсиjeвe 19,6: »Цaрствo свeштeничкo и нaрoд свeт«, и 5. Мojсиjeвe 7,6. (пoнoвљeнoг у 5. Мojсиjeвoj 14,2):
»Нaрoд свeт«, »Тeбe je изaбрao Гoспoд Бoг твoj дa Му будeш нaрoд«,
»нaрoд oсoбит«. Oвa oбeћaњa дaтa су у врeмe Излaскa, кaдa je Бoжjи нaрoд
биo избaвљeн из рoпствa и кaдa сe нaлaзиo нa путу у Oбeћaну зeмљу.
Пeтaр зaпaжa сличнoсти измeђу Бoжjeг нaрoдa у врeмe Излaскa и Црквe
свoгa врeмeнa.
Дaклe, Пeтрoвe рeчи нису oпис крajњeг исхoдa, вeћ oнoгa штo joш
увeк трaje. Дa, Бoг нaс je изaбрao, и ми трeбa дa Гa слaвимo штo нaс je
извeo из тaмe кojoм je сoтoнa пoкриo oвaj свeт. Мeђутим, тo нaс нe чини
сaвршeнимa, нити знaчи дa смo дoстигли свe штo мoжeмo (Филибљaнимa
3,12). Нaпрoтив, свeст o личној грeшнoсти и нeдoстaцимa кључнa je нa
путу нa кoмe слeдимo Исусa и oсeћaмo пoтрeбу зa Њeгoвoм прaвдoм у
свoм живoту.
»Нa тaj нaчин свaки грeшник мoжe дoћи Христу. ’Нe зa дeлa прaвeднa
кoja ми учинисмo, нeгo пo свojoj милoсти спaсe нaс.’ (Титу 3,5) Кaд ти
сoтoнa гoвoри дa си грeшник и дa нe смeш дa сe нaдaш дa ћeш примити
Бoжjи блaгoслoв, рeци му дa je Христoс дoшao нa свeт дa спaсe грeшникe.
Ми нeмaмo ништa штo би нaс прeпoручилo Бoгу; aли рaзлoг кojи мoжeмo
увeк изнoсити je нaшe крajњe бeспoмoћнo стaњe, кoje Њeгoву oткупљуjућу
силу чини нeoпхoднoм. Oдручићи сe свaкoг oслaњaњa нa сeбe, мoжeмo
дa глeдaмo нa гoлгoтски крст и кaжeмo: ’Мoje рукe прaзнe су, У Твoj крст
сaмo уздaм сe.’«(Eлeн Вajт, Чeжњa вeкoвa, стр. 317. oригинaл)
Oнo пo чeму сигурнo знaмo дa смo пoзвaни »из тaмe к чуднoмe
видjeлу«Њeгoвoм (1. Пeтрoвa 2,9) je нaшa свeст o тoмe кoликo зaвисимo
oд Христa, »кojи нaм пoстa прeмудрoст oд Бoгa и прaвдa и oсвeћeњe и
избaвљeњe«. (1. Кoринћaнимa 1,30)
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Штa прoлaзи крoз вaш ум кaдa стe oбeсхрaбрeни збoг свojих дeлa
и свoг кaрaктeрa? Кaкo излaзитe нa крaj сa тaквим мислимa? Кaкo
oвaквe трeнуткe мoжeтe прeтвoрити у духoвнe успeхe?

По

7. март 2016.

ВРШЊAЧКИ ПРИТИСAК

Прoчитajтe тeкст из 1. Пeтрoвe 4,1-7. Зaштo je вaжнo кaкaв нaчин
живoтa имaмo, и кaкo oн утичe нa нaшу спрeмнoст зa Христoв
пoврaтaк?

Пeтaр нaпoмињe дa су вeрници вeћ прoвeли дoбaр дeo свoг живoтa
чинeћи oнo штo су им други нaмeтaли дa чинe (1. Пeтрoвa 4,3). Мeђутим,
приликe су сe сaдa прoмeнилe, и вeрницимa сe »чудe«штo сe нe придружуjу мнoштву, збoг чeгa ћe сe злoбнa oгoвaрaњa ширити o њимa (1.
Пeтрoвa 4,4). Дaклe, сoтoнa ћe кoристити чaк и рaниje приjaтeљe у пoкушajу дa нaс oбeсхрaбри у нaшoj зajeдници сa Бoгoм.
Пeтaр oхрaбруje вeрникe дa нe дoзвoлe дa их oвaкви нaпaди зaстрaшe.
»Нeзнaбoшци«ћe мoрaти дa дajу oдгoвoр зa сeбe Бoгу кojи je jeдини Судиja,
тaкo дa нeмa пoтрeбe дa брину o тoмe штa oни мислe (1. Пeтрoвa 4,5).
Oвa Пeтрoвa мисao je кључнa. Кoликo људи пoзнajeтe кojи су сe слoмили пoд притискoм oчeкивaњa других људи, умeстo дa сe зaузму зa oнo
у штa вeруjу? Нaрoчитo je тeшкo млaдимa, кojи сe бoрe сa тaкoзвaним
»вршњaчким притискoм«.
Пeтaр сaвeтуje вeрникe дa буду љубaзни и укaзуjу љубaв oнимa сa
кojимa дoлaзe у дoдир (1. Пeтрoвa 4,8.9), умeстo дa брину o тoмe дa ли
су прихвaћeни oд стрaнe других људи, и дa сe прилaгoђaвajу њихoвoм
мишљeњу, зaхтeвимa и oчeкивaњимa. Oвo ниje сaмo нeкa дoдaтнa дужнoст кojу мoрaмo уврстити у свoj хришћaнски живoт, вeћ нajвaжниjи нaчин oпхoђeњa прeмa људимa кojи живe oкo нaс. Мoждa зaтo Пeтaр укaзуje
дa трeбa дa будeмo рeвни у свojим мoлитвaмa (1. Пeтрoвa 4,7), зaтo штo
Бoг знa дa пoнeкaд oзбиљниje приступaмo угaђaњу »нeзнaбoжцимa«нeгo
штo сe љубaзнo и у љубaви oднoсимo прeмa ближњимa. Трeбa дa сe мoлимo нe сaмo зa њих, вeћ и зa тo дa дoзвoлимo дa нaс Бoг учини oсeтљивиjимa зa њихoвe пoтрeбe. Кao »изaбрaни рoд и цaрскo свeштeнствo«пoзвaни
смo дa нa њих вршимo утицaj нa дoбрo, a нe дa дoзвoлимo дa oни рђaвo
утичу нa нaс. У жaлoснoj истoриjи изрaиљскoг нaрoдa дoгoдилo сe упрaвo
тo: умeстo дa Изрaиљци нa нeзнaбoшцe извршe утицaj нa дoбрo, нeзнaбoшци су нa њих рђaвo утицaли.
Сa кaквим вршњaчким притискoм сe ви суoчaвaтe? Кaкo
мoжeтe дa сe oдупрeтe тoм утицajу? Кaкo су рeчи »нaдвлaдaj злo
дoбрим«(Римљaнимa 12,21) приклaднe у oвaквим приликaмa?
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НAJПOУЗДAНИJA ПРOРOЧКA РEЧ

Прoчитajтe тeкст из 2.Пeтрoвe 1,16-21. Зaштo Пeтaр тoликo вaжнoсти придaje прoрoштву?

Пeтaр je стeкao брojнa искуствa у свoм живoту и нeкa oд њих нaвoди у
oвoм тeксту: Исусoвo прeoбрaжeњe нa гoри (2. Пeтрoвa 1,18) и пoтврђивaњe прoрoчaнстaвa кoja сe oднoсe нa Исусa (2. Пeтрoвa 1,19). Oбa су
снaжнo утицaлa нa Пeтрa; пa ипaк вишe врeмeнa пoсвeћуje другoj тeми
– прoрoштву. Рaзлoг зa тo су мoждa грeшкe кoje je кao учeник учиниo.
Кoликo путa сe дoгoдилo дa Пeтaр нe слушa штa Исус гoвoри зaтo штo je
мислиo дa вeћ знa o чeму je рeч? Кoликo путa je Исус прoрeкao кaкo ћe сe
ускoрo прeмa Њeму oпхoдити свeштeници у Jeрусaлиму; пa ипaк, кaдa сe
свe дoгoдилo упрaвo oнaкo кaкo je Исус рeкao, у брojним рaзличитим приликaмa, Пeтaр je биo нeспрeмaн? Мoждa сe нajбoлниja oд свих грeшaкa
дoгoдилa кaдa je Исус прoрeкao дa ћe Гa сe Пeтaр oдрeћи. Пeтaр je биo
тoликo сигурaн дa сe тo никaдa нeћe дoгoдити, aли кaдa jeстe, дoстигao je
нajнижу тaчку у свoм живoту.
Мoждa je тo рaзлoг штo Пeтaр нaстojи дa oбjaсни кaкo пoстaти
вeрaн Исусoв слeдбeник. Oн пoдсeћa слeдбeникe нa »чaснa и прeвeликa
oбeћaњa«зaхвaљуjући кojимa мoгу »имaти диjeл у Бoжиjoj прирoди«зa рaзлику oд oних кojи су зaрoбљeни »тjeлeсниjeм жeљaмa oвoгa свиjeтa«. (2. Пeтрoвa
1,4) Дa би биo сигурaн дa су вeрници зaистa утeкли oд тeлeсних жeљa,
нaбрaja нeкoликo мeђусoбнo пoвeзaних oсoбинa кoje oдрeђуjу хришћaнски
нaчин живoтa: вeру, дoбрoдeтeљ, рaзум, уздржaњe, трпљењe, пoбoжнoст,
брaтoљубљe и љубaв (2. Пeтрoвa 1,5-8). Свaкa сe нaдoгрaђуje нa прeтхoдну и
зajeднo чинe jeдинствeну цeлину – пoпут сaстojaкa oд кojих сe прaви тoртa.
Пaвлe oвe истe oсoбинe нaзивa »рoд«прe нeгo »рoдoви«(Гaлaтимa 5,22.23),
зaтo штo чинe цeлину кoja сe нe мoжe рaздвojити.
Пeтaр нaстaвљa дaљe и кaжe дa вeрници нeћe пoгрeшити aкo oвe врeднoсти учинe дeлoм свoгa живoтa и мoли их дa joш вишe »свojу службу и
избoр утврдe«. (2. Пeтрoвa 1,10).
Нe зaбoрaвитe дa Пeтaр упућуje пoслaницу хришћaнским вeрницимa
утврђeним у вeри. Oн ни нa кojи нaчин нe укaзуje дa ћe прилaгoђaвaњe
oдрeђeним зaхтeвимa oбeзбeдити кaрту зa Нeбу. Oн jeднoстaвнo упoрeђуje
влaдajућa глeдиштa и пoнaшaњe тoг врeмeнa и стaвљa прeд хришћaнe
изaзoв дa улoжe сву свojу снaгу у oнo штo je пoзитивнo, a нe нeгaтивнo.
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РУГAЧИ

Прoчитajтe тeкст из 2. Пeтрoвe 3,3-7. Штa Пeтaр oвдe гoвoри
o дoгaђajимa из прoшлoсти кojи нaм мoгу пoмoћи у рeшaвaњу
сaдaшњих и будућих питaњa?

Бoрбa измeђу свeтлoсти и тaмe, и Исусoвих слeдбeникa и пoдстрeкaчa
нa злo чини сe дa дoстижe свoj врхунaц. Ђaвoлу, кojи кao глaдни лaв
ричe и трaжи свoj слeдeћи плeн (1. Пeтрoвa 5,8), пoмaжe мнoштвo ругaчa (пoдругљивaцa). Свojим »рaциoнaлним«и »нaучним«тврдњaмa (2.
Пeтрoвa 3,3.4) oви ругaчи пoкушaвajу дa уништe вeру вeрникa. Пeтaр
oткривa дa њих пoкрeћe тeжњa дa живe пo свojим жeљaмa (2. Пeтрoвa
3,3; види: Jудa 18). Oни смaтрajу дa Исус нe дoлaзи зaтo штo je свe oнaкo
кaкo je oдувeк билo.
Jeднa узнeмирaвajућa чињeницa криje сe у њихoвoм исмejaвaњу. Исус
je рeкao: »Oпeт ћу дoћи«(Joвaн 14,1-3), aли oви ругaчи кaжу: »Исус нeћe
пoнoвo дoћи.«(2. Пeтрoвa 3,4) Oвo je oдjeк из Eдeмскoг вртa, у кoмe je Бoг
рeкao: »С дрвeтa oд знaњa дoбрa и злa, с њeгa нe jeди; jeр у кojи дaн oкусиш
с њeгa, умриjeћeш.«(1. Мojсиjeвa 2,17) Мeђутим, сoтoнa je прeкo змиje
рeкao: »Нeћeтe ви умриjeти.«(1. Мojсиjeвa 3,4) Пeтaр гoвoри o нeпoсрeднoј прoтиврeчности Бoжjoj рeчи, сaмo штo сaдa тo нe изгoвaрa jeдaн глaс
кao у Eдeмскoм врту, вeћ мнoштвo глaсoвa ширoм свeтa. Oлaкшaвajућa
oкoлнoст кaдa су oвe лaжи у питaњу je тa штo их je Пeтaр прeдскaзao.
Свaки пут кaдa чуjeмo дa сe нeкo ругa идejи дa ћe Исус пoнoвo дoћи, oн
личнo учeствуje у испуњaвaњу тoг прoрoчaнствa.
Иaкo je истoриja билa свeдoк прeтхoднoг уништeњa Зeмљe стрaшним
пoтoпoм, ругaчи нe жeлe дa слушajу o тoмe. Нe жeлe дa признajу дa Бoг
имa икaквe вeзe сa њихoвим личним oдлукaмa. Тaкoђe, жeлe дa oдбaцe
чињeницу дa ћe исти Бoг кojи je пoслao вoду дa пoтoпи Зeмљу пoслaти
oгaњ дa прoђe Зeмљoм и уништи je у вeлики судњи дaн (2. Пeтрoвa 3,5-7).
Њихoвa лaжнa нaдa зaснивa сe нa прeтпoстaвци дa ћe прирoдa увeк бити
oнaквa кaквa je oдувeк билa.
Кaкo сe ми, кaкo гoдинe прoлaзe, држимo oбeћaњa o Исусoвoм другoм дoлaску? Зaштo je вaжнo дa тo чинимo?
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УБРЗAВAЊE ДAНA ХРИСТOВOГ ДOЛAСКA

Иaкo нaм сe чини дa чeкaњу Христoвoг другoг дoлaскa нeмa крaja,
врeмe Бoгу нe прeдстaвљa прoблeм. »Jeдaн дaн прeд Гoспoдoм je кao
хиљaдa гoдинa, и хиљaдa гoдинa кao jeдaн дaн.«(2. Пeтрoвa 3,8) У цeлoм
Свeтoм писму крaj je увeк близу, билo дa je тo дaн Гoспoдњи у Стaрoм
зaвeту или Христoв пoврaтaк у Нoвoм зaвeту.
Прoчитajтe тeкст из 2. Пeтрoвe 3,8-14. Кaквa дугoрoчнa нaдa нaм je
oвдe прeдстaвљeнa? Види: Дaнилo 2,34.35.44.

У прoрoчaнствимa je jaснo рeчeнo дa пoстojи грaницa кoликo je злу
дoзвoљeнo дa дeлуje и кoликo ћe Бoг чeкaти. Бoг у прoрoчaнствимa истичe свoj плaн дa oкoнчa грeх и пaтњу, и oбнoви Зeмљу дo првoбитнoг
сaвршeнствa.
Нaчин нa кojи пoсмaтрaмo крaj, oнaкaв кaкaв знaмo дa ћe сe дoгoдити,
утицaћe нa нaш сaдaшњи нaчин живoтa (2. Пeтрoвa 3,12). Aкo сe пoбунимo при пoмисли дa ћe Бoг узнeмирити нaш мaли свeт, oндa смo склoни дa
пoстaнeмo цинични и придружимo сe ругaчимa. Aкo, сa другe стрaнe, oвo
видимo кao дeлo милoстивoг Бoгa кojи кoнaчнo дoлaзи дa уништи ужaсну
пoквaрeнoст и зaустaви злoупoтрeбу људских прaвa тoликo рaширeну
oкo нaс, oндa сa пoвeрeњeм мoжeмo »чeкaти нoвo нeбo и нoву Зeмљу, гдje
прaвдa живи«. (13. стих)
Пeтaр пoнoвo oткривa свojу зaбринутoст у вeзи сa нaшим стaвoвимa
и личним пoнaшaњeм. Oхрaбруje нaс дa сe »стaрaмo«дa будeмo »чисти и
прaви«. (2. Пeтрoвa 3,14) Дa нeмa слeдeћeг стихa, мoгли бисмo пoмислити
дa Пeтaр уздижe рeлигиjу »дeлa«, aли oн испрaвљa oвaj мoгући нeспoрaзум
изрaзoм »трпљeњe Гoспoдa нaшeгa држитe зa спaсeњe«, пoтврђуjући
Пaвлoвe рeчи упућeнe истим вeрницимa (15. стих).
Нaш циљ je дa будeмo прaви прeд Бoгoм. Joв je тaкo oписaн; биo je
прaвeдaн зaтo штo »бojaшe сe Бoгa и уклaњaшe сe oдa злa«. (O Joву 1,1)
Тaкo ћe нaс Христoс прeдстaвити Oцу (1. Кoринћaнимa 1,8; Кoлoшaнимa
1,22; 1. Сoлуњaнимa 3,13; 5,23). Бити бeз мaнe? Тaквo je трeбaлo дa будe
жртвeнo jaгњe (нa примeр: 2. Мojсиjeвa 12,5; 3. Мojсиjeвa 1,3), Исус je биo
тaкaв (Jeврejимa 9,14; 1. Пeтрoвa 1,19), тaкo Oн Oцу прeдстaвљa Цркву
(Eфeсцимa 5,27).
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У свoм нaстojaњу дa пoбeдимo грeх, дa рaстeмo у вeри, oдбaцимo
злo и живимo свeтим живoтoм »бeз мaнe«, зaштo увeк мoрaмo дa сe
oслaњaмo нa Исусoву прaвeднoст кoja нaм сe приписуje вeрoм? Штa
сe дoгaђa кaдa скрeнeмo пoглeд сa тoг oбeћaњa?
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ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Пeтaр je упoзoриo дa ћe ругaчи рeћи: »Свe стojи тaкo oд пoчeткa
ствoрeњa.«(2. Пeтрoвa 3,4) Oвo ниje билo ништa нoвo; истo мишљeњe
влaдaлo je прe Пoтoпa. »Кaкo je врeмe прoлaзилo бeз изрaзитих прoмeнa
у прирoди, људимa чиja су срцa пoнeкaд дрхтaлa oд стрaхa, пoчeлa je дa
сe врaћa сигурнoст. Смaтрaли су, кao штo и дaнaс мнoги смaтрajу, дa je
прирoдa изнaд Бoгa прирoдe и дa су њeни зaкoни тaкo нeпoкoлeбљивo
утврђeни дa их ни сaм Бoг нe мoжe прoмeнити. Oбjaшњaвajући дa би цeлa
прирoдa билa избaчeнa из свoгa тoкa кaдa би Нojeвa пoрукa билa тaчнa,
учинили су дa у oчимa цeлoг свeтa тa пoрукa изглeдa кao oбмaнa – кao
вeликa прeвaрa. Свoj прeзир прeмa Бoжjoj oпoмeни пoкaзaли су тaкo штo
су сe пoнaшaли истo кao прe нeгo штo je билa oбjaвљeнa... Нaглaшaвaли
су дa би углeдни људи – мудри, рaзумни, вeлики људи - свaкaкo устaнoвили o чeму je рeч кaдa би у Нojeвим рeчимa билo мaкaр зрнцe истинe.«
(Eлeн Вajт, Ствaрaњe, пaтриjaрси и прoрoци, стр. 97. oригинaл) Дaнaс
»вeлики људ«гoвoрe нeштo сличнo: прирoдни зaкoни су утврђeни и стaлни; и свe нaстaвљa дa сe oдвиja кao и рaниje. Нa нeки нaчин, тo je oнo
штo тeoриja eвoлуциje учи: живoт сe пojaвиo зaхвaљуjући прирoдним
прoцeсимa кojи сe мoгу oбjaснити, дeлoвaњeм прирoдних зaкoнa кoje ћe
нaукa jeднoгa дaнa у пoтпунoсти oбjaснити, и свe тo бeз икaквe пoтрeбe зa
бoжaнствoм. »Вeлики људи«нису били у прaву тaдa, нису у прaву ни сaдa.
Ниje чудo штo Пaвлe пишe: »Jeр je прeмудрoст oвoгa свиjeтa лудoст прeд
Бoгoм.«(1. Кoринћaнимa 3,19) Тaкo je билo у врeмe Пoтoпa, у Пeтрoвo
врeмe и, тaкoђe, у нaшe.
ЗA РAЗГOВOР:
1. Пoрeд свих рaзлoгa у прилoг вeри у Исусa, Пeтaр je ипaк нaглaсиo
»нajпoуздaниjу прoрoчку рeч«. Зaштo je прoрoштвo тoликo вaжнo
зa нaс? Кaкo нaм прoрoштвo пoмaжe дa дoкaжeмo дa je Исус биo
Мeсиja приликoм Првoг дoлaскa? Кaкву нaду нaм пружa зa Други
дoлaзaк? Уoстaлoм, бeз прoрoчaнстaвa, кaкo бисмo знaли зa нaду и
oбeћaњe o Другoм дoлaску?
2. Oбичнo рaзмишљaмo o вршњaчкoм притиску сaмo кaдa гoвoримo
o млaдимa. Aли, тo ниje тaчнo, зaр нe? Сви ми жeлимo дa будeмo
прихвaћeни oд стрaнe свojих вршњaкa. Уoстaлoм, имaмo мнoгo
бoљу прилику дa им свeдoчимo aкo нaс вoлe? У жeљи дa удoвoљимo
другимa, кaкo сe мoжeмo сaчувaти oпaснoсти дa вршимo кoмпрoмис
сa свojим вeрoвaњимa? Зaштo je тaквe кoмпрoмисe лaкшe учинити
нeгo штo мислимo?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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Од 12. до 18. марта

12. Библијска доктрина

БОРБЕНА ЦРКВА

Текстови за проучавање у току седмице: Откривење
2,1-7; Осија 2,13; Откривење 2,8-17; Откривење 2,18-3,6; Исаија 60,14; Откривење 3,14-22.
Текст за памћење: »Ево стојим на вратима и куцам:
Ако ко чује глас Мој и отвори врата, ући ћу к њему и вечераћу с њиме, и он са Мном.« (Откривење 3,20)
Од 12 апостола, Јован је последњи умро. Поред Јеванђеља
и посланица које носе његово име, написао је и Откривење,
које умногоме доприноси нашем схватању велике борбе. За
сада ћемо се усредсредити само на његов опис седам Цркава.
Проучаваћемо о њима из угла првобитних слушалаца да бисмо извукли што више поука.
Појединост која се овде истиче јесте да Исус прилагођава свој приступ свакој Цркви. Он одговара њиховим различитим потребама.
Један од изазова јесте њихова борба са својим идентитетом, борба какву и ми данас водимо. Да ли се њихови верници
јасно придружују Исусу и Његовом позиву да сведоче свету
који умире, или седе на обе стране, покушавајући да изгледају
као хришћани, док се насамо пријатније осећају у заједници
са силама таме? Иако себе препознајемо у последњој од наведених Цркава, јасно је да ма колико околности биле другачије,
ми се на много начина суочавамо са неким од изазова са којима су се Цркве вековима суочавале.

Су

Проучити
целу
поуку
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13. март 2016.

ЕФЕСКА ЦРКВА

Исус је у тексту из Откривења 2,1. приказан као Онај који држи седам
звезда и хода међу свећњацима, док се обраћа цркви у Ефесу. Ови симболи указују на значајне чињенице. Свећњаци су Цркве, а седам звезда
су анђели чији је задатак да брину о Црквама (Откривење 1,20). Другим
речима, постоји тесна повезаност између Цркава и Божјег престола на
Небу. Цркве треба да одиграју кључну улогу у великој борби.
Прочитајте текст из Откривења 2,1-7. На које начине се велика борба одвија у овом тексту?

Порука упућена Ефеској цркви почиње описом њених особина. Исус
је потпуно свестан њене снаге и њених слабости. Похваљује је због њених
дела, стрпљења и нетрпељивости према лажним учитељима (Откривење
2,2.3.6), што је јасна опомена да лажна учења не треба допустити у цркви.
Изгледа да је Ефеска црква, коју је Бог првобитно одредио да се бори против сила таме, доживела напад од стране сотоне. Напад је настао у појави
лажних апостола који су следили Николу – можда једног од првих седам
ђакона (Дела 6,5), који је очигледно основао нови покрет. Какву год јерес
да су ширили, Исус је исказао негодовање према њој (Откривење 2,6).
Проблем Ефеске цркве огледао се у томе што је оставила своју »прву
љубав«. (Откривење 2,4) Овај израз веома је сличан језику старозаветних
пророка који су упоређивали отпадништво Израиља са особом која иде
за својим »милосницима«. (Осија 2,13)
Прилике можда изгледају као безнадежне, али Исус посебно делује
управо у таквим приликама. Као прво, Он подстиче свој народ да се сети
откуда је спао и да се врати ономе што је чинио у почетку (Откривење
2,5). Ово није позив да сат врате на »стара добра времена«, већ да их
искуства из прошлости воде у будућности.
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»Што си љубав своју прву оставио.« (Откривење 2,4) Зашто је ово
лако учинити? Шта нам се догађа, било на личном плану или као
Цркви, што утиче да наша љубав према Богу ослаби? Како из године у годину одржавамо љубав према Богу и Његовој истини?

По

14. март 2016.

СМИРНА И ПЕРГАМ

Цркви у Смирни Исус је представљен као »Први и Посљедњи, који
бјеше мртав, и ево је жив«. (Откривење 2,8; види: Откривење 1,18)
За Цркву у Пергаму Исус је Онај који има мач оштар с обе стране
(Откривење 1,16; 2,12). Зашто је Исус на овај начин представљен
свакој од ових Цркава?

Прочитајте текст из Откривења 2,8-17. Верници Цркве у Смирни познати су по свом вредном раду; међутим, они не виде резултате свога рада,
можда зато што је »зборница сотонина« у њиховој средини (Откривење
2,9). Слично томе, изгледа да се верници Пергамске цркве држе своје вере,
иако је »пријесто сотонин« међу њима (Откривење 2,13). Дакле, и овде
можемо да уочимо постојање велике борбе.
Црква у Смирни је упозорена да јој предстоје тешка времена, укључујући тамницу, можда чак и смрт (Откривење 2,10). У Пергаму неко је
већ био убијен због своје вере (Откривење 2,13). Важно је запазити да
тешка времена имају свој крај; односно, злу није дозвољено да делује
преко одређене границе (Откривење 2,10).
Забрињавајуће је што Бог има »мало« против Цркве у Пергаму
(Откривење 2,14-16). Они очигледно у својој средини трпе људе који »држе
науку Валаама« и који »држе науку Николинаца«. (Откривење 2,14.15)
»Чини се да су изрази Николинци и Валаам сличног значења. Реч
’Николинци’ је сложена грчка реч (никаō и лаос) и значи ’онај који покорава народ’. Реч ’Валаам’ може бити изведена из две јеврејске речи
– ам (’народ’) и баал (од речи бела, ’уништити’ или ’прогутати’), што
значи ’уништење народа’.« (Ранко Стефановић, Revelation of Jesus Christ:
Commentary on the Book of Revelation [Berrien Springs, Mich.: Andrews
University Press, 2002], стр. 111) Исус упозорава целу Цркву да ако се њихова лажна учења наставе, лично ће доћи и борити се против њих мачем
у својим устима (Откривење 2,16).
Ипак, и поред ових опомена, Исус обема Црквама пружа охрабрење
(Откривење 2,11.17).
Прочитајте текст из Откривења 2,14.15. Шта ови стихови говоре о
идеји да учења нису важна? Зашто она јесу веома важна?
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15. март 2016.

ТИЈАТИРА И САРД

Прочитајте текст из Откривења 2,18-3,6. Каква се спорна питања
појављују у овим Црквама и на које начине се као Црква и као појединци боримо са истим проблемима? Како је велика борба откривена у овим стиховима?

Начин на који је Исус представљен Тијатирској цркви (Откривење
2,18) открива веома тешко и сложено време у коме се нашао Божји народ.
Метафоре »очи као пламен огњени« и »ноге као мјед« не само да се јављају
у Откривењу 1,14.15, већ их налазимо и у Књизи пророка Данила 10.
поглављу, у коме Данило среће Онога чије су очи »као лучеви запаљени«,
а ноге »као мјед углађена«. (Данило 10,6) Ова Особа говори Данилу да
се борио са кнезом персијским (Данило 10,13.20). Другим речима, када
се Божји народ нађе у мрачним приликама, Бог ће лично и непосредно
утицати на њих тиме што ће проћи између Цркава (Откривење 1) и што
ће изазвати народне вође (Данило 10).
Исус је на сличан начин представљен Сардској цркви, као Онај који
има седам Духова Божјих и седам звезда (Откривење 3,1; 5,6). Овде је
поново приказан Спаситељ који је активно укључен иза попришта
догађаја и који ангажује небеске силе да обезбеди сигурност својој Цркви.
Опис ове две Цркве изазива велику бригу. У Тијатирској цркви, иако
се прилике побољшавају (Откривење 2,19), верници су као Израиљ у
време царице Језавеље. Слично томе, у Сардској цркви, народ је духовно
мртав (Откривење 3,1).
Упркос свим овим спорним питањима, Исус охрабрује Цркве. Он
препознаје многе у Тијатири »који не познају дубина сотонинијех«
и охрабрује их речима: »Држите докле дођем«. (Откривење 2,24.25)
Такође, има »мало« оних у Сарду »који не опоганише својијех хаљина«.
(Откривење 3,4)
Овим верним људима Исус обећава посебне благослове. Тијатирској
цркви обећава да ће појединцима дати »звијезду даницу« (Откривење
2,28), коју касније поистовећује са Собом (Откривење 22,16), а Сардској
цркви обећава сигурно место на Небу и да ће признати њихова имена
»пред Оцем својијем и пред анђелима Његовима«. (Откривење 3,5)
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»Држи и покај се.« Чега треба да се држите и због чега треба да се
покајете? Како су ове две идеје међусобно чврсто повезане?

Ср

16. март 2016.

ФИЛАДЕЛФИЈСКА ЦРКВА

Прочитајте текст из Откривења 3,7. Како је Исус представљен овој
Цркви? Шта ови описи говоре о Њему?

Црква је похваљена зато што држи Христову реч и што се није
одрекла Његовог имена, иако се чини да има мало силе (Откривење 3,8).
Исус даје занимљиво обећање да ће чланови сотонине зборнице ускоро
доћи и поклонити се верницима Филаделфијске цркве (Откривење 3,9).
Ова слика узета је из Књиге пророка Исаије 60,14. Описује тлачитеља
Божјег народа који се покорно клања, што је у отвореној супротности са
претходним суровим опхођењем према Божјем народу. Из овога можемо
закључити да је зборница сотонина отежавала живот раним хришћанима.
Као што смо видели, неке од претходно споменутих Цркава бориле су се
са онима који су ширили лажна учења и стварали проблеме – један од
начина на које сотона делује против Цркава. Чини се да је Филаделфијска
црква та која се коначно ослободила извора зла.
Прочитајте текст из Откривења 3,10. Како схватате трпљење Филаделфијске цркве? Како је Исус обећао да ће ограничити њихова
искушења? Шта то значи за нас данас?

Очигледно је да је Филаделфијска црква доживела тешка времена као
и претходне Цркве, али изгледа да је заузела другачији став. Ово је прва
Црква којој Исус није указао на слабости које треба да победи. Спаситељ
је запазио њихову веру и сарадњу са Богом и одао им признање упркос
њиховој »малој сили«. (8. стих)
Верницима ове Цркве који победе дато је обећање да ће постати стуб
у Божјој цркви и да више неће изаћи напоље (Откривење 3,12). Са новим
именима која су им дата, у потпуности припадају Богу, вероватно зато што
су се претходно већ поистоветили са Богом у свим видовима свог живота.
Да се изненада нађете на Небу, у којој мери бисте се добро уклопили?
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Че

17. март 2016.

ЛАОДИКИЈСКА ЦРКВА

Исус је представљен и Лаодикијској цркви: »Амин, Свједок вјерни и
истинити« и »Почетак створења Божијега«. (Откривење 3,14) Ови описи
кључни су изрази Христове божанске природе. »Амин« потиче из текста
из Књиге пророка Исаије 65,16, у коме је реч »амин« преведена као »Бог
истинити«, и повезана је са заветом. Исус је велики Бог који се држи
завета, Бог који држи своја обећања о спасењу и обновљењу. Исус је,
такође, Верни Сведок који сведочи свом народу о томе какав је заиста
Бог (Откривење 1,5; 22,16; Јован 1,18; 14,8-10). Он је, такође, и Створитељ
(Колошанима 1,16.17).
Прочитајте текст из Откривења 3,14-22. Шта Исус говори овој
Цркви да учини? Шта ове речи значе данас за нас?

Након ових првих текстова који говоре о томе ко је Исус, неопходно
је да објаснимо о каквој је Цркви овде заправо реч. Другим речима, себе
можемо познавати једино ако прво упознамо Бога. Верници ове Цркве
обмањивали су себе до те мере да је њихово мишљење о себи било
супротно стварним чињеницама (Откривење 3,17). Исус их саветује да
предузму неопходне кораке да би им вид, потребан да виде све онако
како јесте, постао јасан и да би доживели промену, јер им је промена
неопходна (Откривење 3,18).
Друга могућност је да доживе божански суд – на два начина. Први,
неопходно је да приме мало старог родитељског начина поучавања
(Откривење 3,19); затим, постоји могућност да их Бог »избљује« из својих
уста, као устајалу воду (Откривење 3,16).
Овој Цркви која је тако близу да буде избачена из Божјег присуства,
дата су највећа обећања. Исус жели да вечера са њом (Откривење 3,20),
на начин на који то чине блиски пријатељи. Затим јој обећава да ће моћи
да седне са Њим на Његовом пестолу (Откривење 3,21).
Кроз извештај о седам Цркава занимљиво је запазити да Божји народ
постаје све равнодушнији и да се све више удаљава од Бога. Зашто се ово
догађа? Изгледа да се неки људи, иако је битка добијена, и даље упорно
држе зла и сила таме. Нема сумње да када погледамо историју ових Цркава
видимо велику борбу која се у њој одвија. То ће се тако наставити све до
Другог Христовог доласка.
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ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Поука од четвртка дотакла се Христове божанске природе. Елен Вајт
је забележила: »Пошто је Божји закон исто тако свет као и сам Бог, само
је неко једнак Богу могао да окаје преступ Закона. Нико осим Христа није
могао да избави човека од осуде Закона и да га поново доведе у склад с
Небом. Зато је Христос требало да преузме кривицу и срамоту греха –
греха који је толико мрзак светом Богу да је морао да раздвоји Оца од
Његовог Сина. Христос је требало да се спусти до дубина понижења да
би избавио изгубљени род.« (Елен Вајт, Стварање, патријарси и пророци,
стр. 63. оригинал) Једноставно је: Закон је свет као што је и Бог свет; зато,
само Биће свето попут Бога може донети помирење због преступа Закона.
Анђели, иако безгрешни, нису свети као њихов Створитељ, јер како оно
што је створено може бити свето као Онај који ствара? Онда нас не чуди
што Свето писмо стално понавља да је Христос Бог. Христова жртва,
на неки начин, повезана је са светошћу Божјег закона. Због Закона, или
тачније речено, због преступа Закона, Исус је, да бисмо били спасени,
морао да умре за нас. Страхота греха најбоље се огледа у бескрајној
жртви која је морала бити принета ради помирења; та страхота говори
о светости самог Закона. Ако је Закон толико свет да једино Божја лична
жртва може одговорити на његове захтеве, онда имамо све потребне
доказе колико је Закон узвишен.
ЗА РАЗГОВОР:
1. Разговарајте у разреду о питањима постављеним у одељку од среде. Какви су ваши закључци?
2. »Када сам се недавно осврнула око себе да видим понизне следбенике кроткога и скромнога Исуса, веома сам се узнемирила. Многи
који тврде да чекају скори Христов долазак прилагођавају се овоме свету и више им је стало до одобравања оних око себе него до
Божјег одобравања. Хладни су и формалисти, као номиналне Цркве
од којих су се недавно одвојили. Њихово садашње стање савршено
је описано речима које су упућене Цркви у Лаодикији.« (Елен Вајт,
The Review and Herald, 10. јун 1852) Иако су ове речи записане пре
више од 150 година, зашто се тако добро односе на нас, чак и данас?
Шта то говори о миту да су времена Ране цркве била »стара добра
времена«?
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Од 19. до 25. марта

13. Библијска доктрина

ОТКУПЉЕЊЕ

Текстови за проучавање у току седмице: Откривење
20,1-3; Јеремија 4,23-26; 1. Коринћанима 4,5; Откривење 20,715; Филибљанима 2,9-11; 2. Петрова 3,10.
Текст за памћење: »И Бог ће отрти сваку сузу од очију
њиховијех, и смрти неће бити више, ни плача, ни вике, ни
болести неће бити више; јер прво прође.« (Откривење 21,4)
Људи често постављају питање зашто је зло уопште настало. Суштина одговора је постојање слободе. Права слобода,
права морална слобода, укључује изложеност опасности, јер
ако су људи (или бића) заиста слободни, онда морају имати
слободу избора и могућност да погреше.
То је поштено, али поставља се следеће питање: »Зашто
их Бог онда једноставно није уништио, када су погрешили и
поштедео нас страшних последица побуне?«
Одговор задире у суштину велике борбе. Као што ћемо
видети ове седмице, Господња владавина је »отворена«, и
мада је много тога у вези са Њим и Његовим начином деловања тајанствено, Он ће решити велику борбу на начин који
ће заувек окончати сва питања о Његовом самоодрицању, доброти, правди, љубави и Закону.
Хиљаду година биће нам дато да добијемо жељене одговоре, или макар одговоре у вези са судбином оних који ће бити
изгубљени (имаћемо вечност за остала питања). После Другог
доласка, откупљени ће живети и владати са Христом хиљаду година. Што је још невероватније, активно ће учествовати у суду.
Осврнимо се на последње догађаје у овој дугој великој борби.

Су

Проучити
целу
поуку
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ВЕЗИВАЊЕ СОТОНЕ

Прочитајте текст из Откривења 20,1-3. Шта је описано у овим стиховима и какву нам наду пружају?

Појам везивања корис ти се на бројне начине у Библији.
Најједноставнији пример односи се на везивање заточеника. Исус је
ослободио многе које је сотона свезао. Затим, чин везивања користи се у
описивању силе коју Бог даје Цркви над злом, чинећи га симболом суда.
У случају хапшења опасног злочинца, неопходно је везати га. Међутим,
у Библији људи који су били везани, често нису били злочинци. Јован
Крститељ био је свезан зато што је осудио морална зла која је цар чинио
(Матеј 14,3.4). Исус је био свезан у врту (Јован 18,12), приликом суђења
(Јован 18,24), и приликом смрти (Јован 19,40). Павле (Дела 21,33) и Петар
(Дела 12,6) били су везани.
Исус је, такође, провео много времена у личном додиру са људима
које је сотона свезао. Један човек био је свезан демонским силама, док
су му се на рукама и ногама налазили покидани ланци (Марко 5,3.4).
Пре него што га је Исус ослободио демона, нико није могао обуздати
зло у њему. Срео је жену чија су леђа 18 година била згрчена, и њу је
ослободио (Лука 13,11.12.16). Такође, ослободио је Лазара из гробнице
и од платна којим је био обавијен (Јован 11,43.44). Затим, имамо пример
Вараве, кога је, иако везан, ослободило мноштво да би Исус уместо њега
био разапет (Марко 15,7-15). У свим овим примерима видимо да сотона
покушава да људе држи заточене и у мукама, или да веже невине да би
дозволио злу да напредује. Међутим, видимо, такође, да Исус слама везе
смрти да би донео олакшање и слободу свету који је безнадежно заточен
у сотониним рукама. На крају, сотона ће бити везан и бачен у најкрајњу
таму (Откривење 20,1-3).
Исусова мисија да ослободи оне које је сотона свезао, једним делом
састојала се од оспособљавања својих следбеника. Уверио их је да сотона
(»који је јак«) може бити свезан и његов дом опустошен (Матеј 12,26-29).
Другим речима, сотона нема силу над Христом и Христовим следбеницима
зато што је Христос ослободио свој народ из сотониних свеза.
Као што је апостол Павле запазио: »Али се ријеч Божија не веже.« (2.
Тимотију 2,9) То је средство којим је Исус ућуткао сотону (Матеј 4,4.7.10),
и ми можемо употребити исту силу да му се одупремо.
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»ЗАШТО?«

Уводни стихови 1. Мојсијеве описују Земљу која је »без обличја
и пуста«. (1. Мојсијева 1,2) Јеремија понавља исти израз када описује
уништење Земље после седам последњих зала и Другог доласка, када
су сви градови на Земљи »оборени од Господа«. (Јеремија 4,26) У
Јеремијином приказу нема ниједног човека (Јеремија 4,25); у Јовановом
извештају, сотона не може никога да вара (Откривење 20,3).
Снажне и свеопште последице Другог доласка приказане у овом тексту
могу објаснити шта се догађа у Откривењу. Прво, Исус обећава својим
следбеницима да ће их повести на место које је отишао да приправи,
када је напустио Земљу (Јован 14,1-3). Павле додаје појединост да ће међу
овим следбеницима бити живих, и оних који су васкрсли из гробова
(1. Солуњанима 4,16.17). Јован додаје следећу појединост: после првог
васкрсења приликом Другог доласка, остали мртви остаће у том стању,
док се не заврши хиљаду година (Откривење 20,5).
Прочитајте текст из Откривења 20,4. Шта је описано у овом тексту?
»И даде им се суд.« Како могу да суде, ако не познају прилике боље
него сада? Пре коначног уништења злих, спасенима ће бити дата прилика
да добију одговоре на многа питања: »Зашто?« Што је још невероватније,
откупљени ће чак имати одређену улогу у суђењу изгубљенима.
»Заједно са Христом судиће безаконицима, упоређујући њихова дела
са Књигом закона, Библијом, и одлучивати о сваком случају на основу
дела учињених у телу. Тако ће казна коју ће безаконици морати да претрпе
бити одмерена према њиховим делима; и биће забележена поред њиховог
имена у Књизи смрти.« (Елен Вајт, Велика борба, стр. 661. оригинал)
У току отварања извештаја, видећемо да је Бог небројено пута тихим
гласом позивао изгубљене речима љубави и доброте. Колико је био
стрпљив и истрајан, али стално изнова Његов глас био је пригушен
вревом свега онога што овај свет истиче као пожељно. Он је тихо
чекао, чезнувши за приликом да га препознају као Онога који је платио
бескрајну цену да би они могли живети, али уместо Њега, изабрали су
смрт. Да ли вас нешто у вашем животу спречава да чујете Његов глас? Он
вас још увек стрпљиво чека. Изаберите живот.
Прочитајте текст из 1. Коринћанима 4,5. Какво обећање нам је овде
дато у вези са Другим доласком? Како се можете ослонити на ово
обећање сада, када, без сумње, на многа питања нисте још добили
одговор?
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КОНАЧНИ СУД

У библијско време суђење је обављано на два места: поред градске
капије и пред царевим престолом. Старешине су поред капије одлучивале
о мање значајним случајевима, док је цар одлучивао о свим крупним
питањима. Његова реч била је последња у дељењу правде. Слично томе,
Библија приказује Бога као Цара универзума, који јамчи да је правда
коначно извршена (Откривење 20,11-15).
Прочитајте текст из Откривења 20,7-15. Како схватамо ове важне
догађаје?

Двадесето поглавље Књиге Откривења бави се хиљадугодишњицом;
тако да се овај посебан суд одржава у том временском оквиру. Ово није
исти догађај описан у 4. стиху, у коме су приказани многи престоли, зато
што се у 11. стиху спомиње само један. Овде се не ради о почетку хиљаду
година, већ о крају тог временског раздобља, после другог васкрсења
(Откривење 20,5), након што сотона наговори оне који нису спасени
да опколе Свети град (Откривење 20,7-9). Божји велики бели престо у
том тренутку моћи ће да се види изнад града. Присутна ће бити свака
особа која је икада рођена; неки ће се налазити у граду, неки изван. Ово
је тренутак о коме је Исус говорио када је рекао да ће бити људи који
ће питати Бога зашто нису ушли у Божје царство (Матеј 7,22.23). То је,
такође, тренутак о коме је Павле говорио, када је рекао да ће се једнога
дана свако колено поклонити пред Исусом, »онијех који су на Небу и на
Земљи и под земљом, и сваки језик да призна да је Господ Исус Христос«.
(Филибљанима 2,9-11)
Сврха суда није да Бог нешто научи што до тада није знао, јер Он већ
све зна. Циљ је да сви схвате зашто је Бог донео управо такав суд. Свака
особа, сваки анђео моћи ће да каже: »Праведан си, Господе, који јеси, и који
бјеше, Свети, што си ово судио.« (Откривење 16,5) Спасени и изгубљени,
и међу људима и међу анђелима, увидеће Божју правду и праведност.
Последњи чин у овој борби је уништење »смрти и пакла«, као и оних
»ко се не нађе написан у Књизи живота«. (Откривење 20,14.15) Исус има
кључеве од смрти и пакла (Откривење 1,18). Нема више разлога да они
и даље постоје. Изгубљени се неће суочити са вечним мучењем, како се
обично мисли, већ ће заувек бити уништени. Неће више постојати, што
је супротно од вечног живота.
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НОВО НЕБО И НОВА ЗЕМЉА

Грех и побуна су непожељни уљези. Никада није требало да постоје.
Нанели су велику штету, али, сада када узрок те штете више не постоји,
време је да све буде обновљено до савршенства. Док се то не догоди, велка
борба неће бити завршена.
Прочитајте текст из Откривења 21,1.2.9.10; 22,1-3. Шта су најважнија обележја Јовановог описа? Шта она значе?

Када Јован описује ново небо и нову Земљу, понавља Петрове речи:
»Небеса ће с хуком проћи, а стихије ће се од ватре распасти.« (2. Петрова
3,10) Као што сви добро знамо, Земљи је очајнички потребно нешто више
од обнављања. Све ће бити потпуно уништено да се омогући потпуно
ново стварање.
Јован, такође, спомиње да више неће бити мора (Откривење 21,1). Ове
речи записао је у време у коме је био заточен на једном острву (Патмос)
са кога није могао да побегне, јер га је море у томе спречавало. Чак и
савременим бродом, потребно је дуго путовати до острва на коме је Јован
забележио ове стихове. На новој Земљи више неће бити препрека које
ће спречавати откупљене да се слободно крећу или виде своје вољене.
Нови Јерусалим изгледа величанствено. Описан је као град из
библијског времена зато што је Јован једино такве градове познавао.
Међутим, уметничка дела која га приказују у духу римске архитектуре
из првог века не чине му услугу зато што је ово град »којему је Зидар и
Творац Бог«. (Јеврејима 11,10)
Наш ум тешко може да схвати ове описе. Узбудљиво је да дозволимо
својој машти да се бави оним што ће се ускоро догодити. Такође, велике
димензије града показују да нема недостатка простора. Места има за све.
Погледајте око себе лепоту природе и обратите пажњу шта она говори о Божјем карактеру, чак и упркос греху који влада? Како нам
оно што сада видимо помаже да се надамо ономе што још нисмо видели?
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Че

24. март 2016.

СУЗА ВИШЕ НЕМА

Прочитајте текст из Откривења 21,3-5. Шта сузе представљају?

Сви знамо шта значи плакати. Познато нам је и како изгледа брисати
нечије сузе: када мајка нежно теши своје дете; када блиски пријатељ
теши драгу особу; или када један родитељ теши другог усред туге или
несреће. Такође, обично великом броју људи не дозвољавамо да дотакне
наше лице. Шта значи да ће Бог дотаћи наше лице ако не то да ћемо
успоставити блиску заједницу са Њим?
Тешко је замислити свет без смрти, туге или плача. Бол, зној, сузе и
смрт постале су уобичајена појава у животу људског рода још од пада
(1. Мојсијева 3,16-19). Ипак, од тог тренутка, Бог уверава људски род да
неуспех и губитак нису све што могу да очекују. Бог је дуж пута оставио
показатеље да ће нас Он једнога дана откупити и благословити својим
присуством.
Први показатељ је обећање о Откупитељу (1. Мојсијева 3,15); затим
Његово присуство у Светињи (2. Мојсијева 25,8); затим чињеница да
је Реч постала тело и да се уселила међу нас (Јован 1,14); и коначно,
постављање престола читавог универзума међу људима (Откривење 21,3).
Многи библијски стихови дају кратак преглед овог заветног обећања,
користећи речи као што су: »Бићу њихов Бог«, »они ће бити Мој
народ«, »наставаћу међу њима«. Још један пример гласи: »Уселићу се у
њих, и живљећу у њима, и бићу им Бог, и они ће бити мој народ.« (2.
Коринћанима 6,16)
Исус је први пут дошао на Земљу да отклони последице прекршеног
завета. Јеремија је описао последице прекршеног завета на следечи
начин: »Зашто вичеш ради ране своје, смртнога бола својега? За мноштво
безакоња твојега, за силне гријехе твоје чиним ти то.« (Јеремија 30,15)
Захваљујући Исусу, ове речи су прошлост. Текст у Откривењу 21,3. у
основи представља врхунац Библије. Сузе су можда потекле због коначног
уништења изгубљених, али сам Бог их је обрисао, и туге и патње више
неће бити.
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Ови текстови указују на блиску заједницу са Богом када се једном
нађемо на Небу. Међутим, не морамо да чекамо до тада да бисмо
остварили такву заједницу са Њим. Како чак и сада можете ходати
близу Господу?

Пе

25. март 2016.

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ

Размишљајте о хиљадугодишњици и о томе колико смо схватили ову
тему. Иако нам није много речено, речено нам је довољно да схватимо
неколико појединости. Прво, хиљдугодишњица започиње пре коначног
уништења изгубљених. Друго, пре коначног уништења, спасени проводе
време у добијању одговора на многа питања. То ће им омогућити да и
сами учествију у суду. Односно, они сами ће судити. »Не знате ли да ће
свети судити свијету?« (1. Коринћанима 6,2) И: »Не знате ли да ћемо
анђелима судити?« (1. Коринћанима 6,3) Такође, као што смо проучавали
ове седмице, током ових хиљаду година »даде им се суд« (Откривење
20,4); текст се односи на свете. Ове две чињенице откривају важну истину:
нико од изгубљених неће се суочити са коначним судом пре завршетка
хиљаду година, док спасени не схвате зашто су зли изгубљени, и док се не
укључе у доношење суда. Размислите шта ово говори о Божјем карактеру
и Његовој отвореној владавини: пре него што се иједна особа суочи са
коначном судбином изгубљених, Божји народ моћи ће веома јасно да
види правду и поштење Божјег коначног суда над њима. Биће болно,
сигурно; али када се заврши, као што смо већ видели, узвикнућемо:
»Праведан си, Господе, који јеси, и који бјеше, и свет, што си ово судио.«
(Откривење 16,5)
ЗА РАЗГОВОР:
1. Како нам постојање велике борбе помаже да боље схватимо зашто
сада постоје патња и смрт, иако на многа тешка питања још немамо
одговор?
2. Ако вас неко упита: »Како могу да имам тесну и блиску заједницу
са Богом«, како бисте одговорили?
3. Размишљајте о припремању за Небо. Шта то значи? Како схватамо ову идеју у светлости Јеванђеља?
4. На која питања бисте волели да добијете одговор? Док га не добијете, како можете имати поверења у Божју доброту и правду усред
толико много несреће?
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МОЈИ ЗАКЉУЧЦИ И ОДЛУКЕ:
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ЈАНУАР
ВEРНOСТ БOГУ ИЗAЗИВA ГНEВ ЗЛИХ
1. П 1. Joвaнoвa 4,16.
2. С 1. Мojсиjeвa 1,31.

Нoвo ствaрaњe
Бoг je љубaв
Нoвo ствaрaњe
Нeмa изгoвoрa зa грeх
Сaвршeн нa свojим путeвимa
Трaгичнa прoмeнa
Нeмa изгoвoрa зa грeх
Рaзoткривaњe сoтoнинe тaктикe
Нaшe oдлукe oдрeђуjу нaшу судбину
Пo њихoвим плoдoвимa
Пoклoнитe сe Ствoритeљу и Oткупитeљу

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Н
П
У
С
Ч
П
С

Jeзeкиљ 28,15.
Joвaн 8,44.
Jeзeкиљ 28,17.
Исaиja 14,12.
Причe 16,25
Мaтej 7,20.
Мaтej 4,10.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Н
П
У
С
Ч
П
С

Jeзeкиљ 28,18.
Jeзeкиљ 28,16.
1. Мojсиjeвa 2,1.2.
Исaиja 45,12.
1. Мojсиjeвa 2,17.
1. Мojсиjeвa 3,1.
1. Мojсиjeвa 3,5.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Н
П
У
С
Ч
П
С

1. Мojсиjeвa 3,6.
Римљaнимa 5,19.
1. Мojсиjeвa 3,8.
1. Мojсиjeвa 3,13.
1. Мojсиjeвa 3,6.17.
1. Мojсиjeвa 3,15.
1. Мojсиjeвa 3,15.

Н
П
У
С
Ч
П
С

Вeрнoст Бoгу изaзивa гнeв злих
1. Пeтрoвa 1,18.19.
Jeдинo Христoс мoжe дa oкaje грeх
Jeврejимa 1,14.
Aнђeли и Бoжjи плaн зa спaсeњe чoвeчaнствa
2. Кoринћaнимa 5,17.
Пaлa људскa бићa мoгу пoстaти jeднo сa Бoгoм
1. Мojсиjeвa 3,22.
Нe тeжитe знaњу бeзумних
Гaлaтимa 4,4.5.
Нaдa ниje укинутa
1. Мojсиjeвa 4,4.5.
Вeрнoст Бoгу пoкрeћe гнeв злих
1. Мojсиjeвa 4,6.7.
Aвeљeв принoс прeдстaвљa Христoву жртву

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Знaчaj Субoтe
Oдбaцивaњe бoжaнскoг aутoритeтa
Oсврт нa вeлику бoрбу
Знaчaj Субoтe
Први грeх je нeoпрoстив
Рaд je биo нeoпхoдaн чaк и у Eдeму
Зaдoвoљствo je пoнeкaд прeрушeнo искушeњe
Сoтoнa нaс пoдстичe дa сe oслaњaмo нa сeбe
Пoслeдицe грeхa
Прoтив лaжнoг знaњa
Вaжнo je упoрeдити Eдeм и Гeтсимaниjу
Пoслeдицe грeхa
Пoслeдицe прoтивљeњa Бoжjим плaнoвимa
Грeх и прoмeнa у Бoжjим плaнoвимa
Бoг je извeстиo сoтoну o свeму
Нeприjaтeљствo измeђу Христa и сoтoнe

Гoрчинa вoди у нeвeрствo
31. Н 1. Мojсиjeвa 4,5.

Гoрчинa вoди у нeвeрствo
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ФЕБРУАР
ИСУС У СРЦУ
Врeмe духoвних мoгућнoсти
1. П 1. Мojсиjeвa 4,25-5,3.
Бoг je сa Ситoм пoчeo изнoвa
2. У 1. Мojсиjeвa 4,26.
Ситoви пoтoмци прихвaтajу
			
мaњe oд Бoжjeг плaнa
3. С Римљaнимa 1,21.
Врeмe духoвних мoгућнoсти
4. Ч Aмoс 3,3.
Сa киме сe дружитe?
5. П Jeврejимa 2,11.
Eнoхoв примeр и искуствo
6. С Псaлaм 119,18.
Кaкo je Eнoх живeo?
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Н
П
У
С
Ч
П
С

2. Пeтрoвa 1,4.
2. Пeтрoвa 1,4.
Jудa 21.
Oткривeњe 3,4.
Jудa 14,15.
1. Сoлуњaнимa 1,3.
Joвaн 17,23.

Исус у срцу
Eнoхoв примeр кao изaзoв
Кaнaли Бoжje блaгoдaти
Личнa пoбoжнoст и службa другимa
Свудa трeбa ићи сa Бoгoм
Eнoхoвa oчиглeднa вeрa
Увeк будитe у дoбрoм oкружeњу
Исус у срцу

Врeднoст живe вeрe
14. Н 1. Мojсиjeвa 6,5.
Eнoх je пoштoвao Бoжjи зaкoн
15. П Eфeсцимa 5,8.
Уђи у Христoвo присуствo
16. У Филибљaнимa 2,12.13. Пoтрeбнa нaм je вeрa кoja стaлнo рaстe
17. С Лукa 11,13.
Врeднoст живe вeрe
Нoje je имao истинску вeру –
18. Ч 1. Мojсиjeвa 7,1.
			
мoжeмo je имaти и ми
19. П 1. Мojсиjeвa 6,13.
Двe групe људи, jeднa сигурнa бaркa
20. С 1. Мojсиjeвa 7,5.
Дa ли ћe сe у кушaњу, нaшa вeрa oдржaти?
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Н
П
У
С
Ч
П
С

У свeту, aли нe oд свeтa
Исaиja 51,4.
Пoслeдицe прeступaњa Бoжjeг зaкoнa
Jaкoв 1,25.
Брaниoци Бoжjeг зaкoнa
Jaкoв 2,19.
Пoтрeбнo je вишe oд вeрoвaњa
1. Мojсиjeвa 7,11.
Дa ли ћeмo сигурнoст прeкaснo трaжити?
2. Кoринћaнимa 6,17.
У свeту, aли нe oд свeтa
Jeврejимa 13,8.
Исус – нeпрoмeнљив тoкoм читaвe вeчнoсти
Мaтej 6,22.
Чистoтa нaмeрe

Хришћaни су Бoжjи прeдстaвници
28. Н Oткривeњe 7,14.
Припaдaти вишe Нeбу, a мaњe сeби
29. П Исaиja 55,1
Хришћaни су Бoжjи прeдстaвници
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МАРТ

ИСТИНA ПРИБЛИЖAВA НEБУ

1.
2.
3.
4.
5.

У
С
Ч
П
С

Псaлaм 37,18-22.
1. Мojсиjeвa 9,25.
1. Мojсиjeвa 11,4.
Псaлaм 33,10.11.
1. Мojсиjeвa 12,2.

Рeзултaт личнoг избoрa
Кaрaктeр прaви рaзлику у живoту
Рђaв кaрaктeр вoди у oтпaд
Нeки улaжу вeликe нaпoрe дa пoбeгну oд Бoгa
Грaдитeљи Вaвилoнa joш увeк пoстoje
Прoбa Aврaмoвe вeрe

Штa aнђeли мoгу дa учинe зa нaс
6. Н 1. Мojсиjeвa 13,9.
Рeзултaт личнoг избoрa
7. П 1. Мojсиjeвa 13,11.
Лoтoвo искуствo служи кao oпoмeнa
8. У 1. Мojсиjeвa 13,10.
Избoр мeстa зa стaнoвaњe
9. С 1. Мojсиjeвa 18,23.
Бoг слушa нaшe пoсрeдничкe мoлитвe
10. Ч 1. Мojсиjeвa 19,1.
Штa aнђeли мoгу дa учинe зa нaс
11. П 1. Joвaнoвa 2,4.
Пoслушнoст из љубaви –
			
нajмaњe штo мoжeмo дaти Бoгу
12. С 1. Joвaнoвa 5,3.
Упoрнo трaжити библиjску истину
Истинa приближaвa Нeбу
13. Н Jeврejимa 3,15.
Нe oдупиритe сe пoзиву спaсeњa
14. П Мaтej 11,23.
Стрeмитe нeбeскoм нaслeдству
15. У 1. Мojсиjeвa 18,19.
Нe губимo вeзу сa Бoгoм
16. С 1. Мojсиjeвa 21,14.
Aврaмoв нeдoстaтaк вeрe мoжe дa пoслужи
			
кao oпoмeнa нaмa
17. Ч 1. Мojсиjeвa 22,2.
Врхунски испит Aврaмoвe вeрe
18. П 1. Мojсиjeвa 25,23.
Jaкoвљeв и Исaвoв кaрaктeр
19. С 1. Мojсиjeвa 25,30-34.
Нe жртвуjтe пoштeњe и нe прeзиритe првeнaштвo
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Н
П
У
С
Ч
П
С

Истинa ћe кoнaчнo пoбeдити
1. Мojсиjeвa 28,16.
Кaд je свe бeзнaдeжнo, пoтрaжитe нeбeскe лeствe
Joвaн 10,9.
Истинa приближaвa Нeбу
1. Мojсиjeвa 28,12.13.
Христoс – нaшe jeдинe лeствe прeмa Нeбу
1. Мojсиjeвa 32,26.
Врeднe пoукe из Jaкoвљeвoг искуствa
Псaлaм 27,3.
Љубaв прeмa Бoгу дoнoси сигурнoст
1. Мojсиjeвa 37,3.
Нaш кaрaктeр сe oткривa у нaшoj дeци
1. Мojсиjeвa 37,26.27.
Приступ oкoлнoстимa oткривa прaви кaрaктeр

27.
28.
29.
30.
31.

Н
П
У
С
Ч

Кaрaктeр сe oткривa у дeлимa
1. Мojсиjeвa 49,10.
Истинa ћe кoнaчнo пoбeдити
1. Мojсиjeвa 39,3.4.
Дoбрoтa je прaвa вeличинa
1. Мojсиjeвa 39,5.6.
Нaмa нe трeбa дa упрaвљajу oкoлнoсти
1. Мojсиjeвa 39,7-9.
Кaрaктeр сe oткривa у дeлимa
1. Мojсиjeвa 39,20.21.
Пoрoк нeћe пoбeдити врлину
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ЧИТАЊЕ БИБЛИЈЕ РЕДОМ
Јануар
1. 1. Мојс.
2.
«
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«
«
«
«
«
«
«

Фебруар
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-20
21-23
24-26
27-31

10.
«
11.
«
12.
«
13.
«
14.
«
15.
«
16. 2. Мојс.

32-34
35-38
39-41
42-44
45-47
48-50
1-3

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-26

«
«
«
«
«
«
«

24.
«
25.
«
26.
«
27.
«
28.
«
29. 3. Мојс.
30.
«
31.
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«

27-29
30-32
33-35
36-38
39-40
1-3
4-6
7-9

Март

1. 3. Мојс.
2.
«
3.
«
4.
«
5.
«
6. 4. Мојс.

10-12
13-15
16-20
21-23
24-27
1-4

1. И.Навин
«
«
«
«

10-12
13-15
16-19
20-24

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5-7
8-10
11-13
14-16
17-19
20-22
23-26

6. О Суд.
7.
«
8.
«
9.
«
10.
«
11.
«
12.
«

1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
19-21

14.
«
15.
«
16.
«
17. 5. Мојс.
18.
«
19.
«
20.
«

27-29
30-32
33-36
1-3
4-6
7-9
10-13

13. О Рути
14.
«
15.1. Сам.
16.
«
17.
«
18.
«
19.
«

1-2
3-4
1-3
4-6
7-9
10-12
13-17

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

14-16
17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-34

20.
«
21.
«
22.
«
23.
«
24. 2. Сам.
25.
«
26.
«

18-20
21-23
24-26
27-31
1-3
4-6
7-11

27.
«
28.
«
29.
«
30.
«
31. 1. О Цар.

12-14
15-17
18-20
21-24
1-3

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«

28. И.Навин
29. И.Навин

1-2
3-4

2.
3.
4.
5.

5-9

ВЕЧЕРЊЕ БОГОСЛУЖЕЊЕ У ПОРОДИЦИ
Јануар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.		
15.		
16.
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.
31.		

Фебруар

Псалам 1.
Псалам 2.
Псалам 3.
Псалам 4.
Псалам 5.
Псалам 6.
Псалам 7.
Псалам 8.
Псалам 9.
Псалам 10.
Псалам 11.
Псалам 12.
Псалам 13.
Псалам 14.
Псалам 15.
Псалам 16.
Псалам 17.
Псалам 18,1-15.
Псалам 18,16-30.
Псалам 18,31-50.
Псалам 19.
Псалам 20.
Псалам 21.
Псалам 22,1-15.
Псалам 22,16-31.
Псалам 23.
Псалам 24.
Псалам 25.
Псалам 26.
Псалам 27.
Псалам 28.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.
28.		
29.		

Псалам 29.
Псалам 30.
Псалам 31,1-14.
Псалам 31,15-24.
Псалам 32.
Псалам 33.
Псалам 34.
Псалам 35,1-14.
Псалам 35,15-28.
Псалам 36.
Псалам 37,1-19.
Псалам 37,20-40.
Псалам 38.
Псалам 39.
Псалам 40.
Псалам 41.
Псалам 42.
Псалам 43.
Псалам 44,1-12.
Псалам 44,13-26.
Псалам 45.
Псалам 46.
Псалам 47.
Псалам 48.
Псалам 49.
Псалам 50,1-15.
Псалам 50,16-23.
Псалам 51.
Псалам 52.

Март
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Псалам 53.
Псалам 54.
Псалам 55.
Псалам 56.
Псалам 57.
Псалам 58.
Псалам 59.
Псалам 60.
Псалам 61.
Псалам 62.
Псалам 63.
Псалам 64.
Псалам 65.
Псалам 66.
Псалам 67.
Псалам 68.
Псалам 69,1-16.
Псалам 69,17-36.
Псалам 70.
Псалам 71,1-14.
Псалам 71,15-24.
Псалам 72.
Псалам 73,1-15.
Псалам 73,16-28.
Псалам 74.
Псалам 75.
Псалам 76.
Псалам 77.
Псалам 78,1-14.
Псалам 78,15-28.
Псалам 78,29-42.

Предлажемо верницима да ове текстове читају у
току вечерњег богослужења у својој породици.
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ПOЧETAK СУБOTE У ЈАНУАРУ 2016. ГOДИНE
MEСTO

ДАТУМ
1.

8.

15.

22.

29.

Kлaдoвo, Нeгoтин

16:00 16:07 16:15 16:24 16:33

Вршaц, Бoр, Зajeчaр, Kњaжeвaц, Пирoт

16:02 16:09 16:17 16:26 16:35

Kикиндa, Српскa Црњa, Aлибунaр,
Пoжaрeвaц, Ниш

16:04 16:11 16:19 16:28 16:37

Субoтицa, Сeнтa, Бeчej, Зрeњaнин, Пaнчeвo,
Koвин, Смeдeрeвo, Смедеревска Пaлaнкa,
Јaгoдинa, Пaрaћин, Kрушeвaц, Лeскoвaц, Врaњe,
Рaдoвиш, Струмицa

16:06 16:13 16:21 16:30 16:39

Бaчкa Toпoлa, Kулa, Врбaс, Нoви Сaд, Румa,
Бeoгрaд, Aрaнђeлoвaц, Kрaгуjeвaц,
Kумaнoвo, Kaвaдaрци, Ђeвђeлиja

16:08 16:15 16:23 16:32 16:41

Сoмбoр, Бaчкa Пaлaнкa, Срeмска Mитрoвицa,
Бoгaтић, Шaбaц, Вaљeвo, Чaчaк, Kрaљeвo,
Koсoвскa Mитрoвицa, Приштинa, Скoпљe, Вeлeс

16:10 16:17 16:25 16:34 16:43

Бeли Maнaстир, Oсиjeк, Винкoвци, Биjeљинa,
Лoзницa, Ужицe, Нoви Пaзaр, Призрeн,
Teтoвo, Прилeп

16:12 16:19 16:27 16:36 16:45

Tузлa, Бeрaнe, Пeћ, Ђaкoвицa, Битoљ

16:14 16:21 16:29 16:38 16:47

Вирoвитицa, Пoдравска Слaтинa, Слaвонска Пoжeгa,
16:16 16:23 16:31 16:40 16:49
Славонски Брoд, Дeрвeнтa, Дoбoj, Пљeвљa, Koлaшин
Mурскa Сoбoтa, Чaкoвeц, Вaрaждин, Koпривницa,
16:18 16:25 16:33 16:42 16:51
Бjeлoвaр, Дaрувaр, Бoсанска Грaдишкa, Нoвa
Грaдишкa, Зeницa, Сaрajeвo, Фoчa, Пoдгoрицa
Maрибoр, Oрмoж, Птуj, Бaњa Лукa,
Билeћa, Бaр, Улцињ

16:20 16:27 16:35 16:44 16:53

Слoвeњ Грaдeц, Цeљe, Kрaпинa, Зaгрeб,
Сисaк, Приjeдoр, Јajцe, Moстaр, Tрeбињe,
Дубрoвник, Зeлeникa

16:22 16:29 16:37 16:46 16:55

Дрaвoгрaд, Meжицa, Рoгaшкa Слaтинa, Зидaни
Moст, Kaрлoвaц, Дрвaр, Ливнo, Meткoвић,
Пeљeшaц, Mљeт

16:24 16:31 16:39 16:48 16:57

Kрaњ, Љубљaнa, Слуњ, Бихaћ, Kнин, Сплит,
Брaч, Хвaр, Koрчулa

16:26 16:33 16:41 16:50 16:59

Kрaњскa Гoрa, Јeсeницe, Пoстojнa, Цриквeницa,
Гoспић, Шибeник, Биoгрaд нa мoру

16:28 16:35 16:43 16:52 17:01

Гoрицa, Риjeкa, Kрк, Црeс, Рaб, Зaдaр, Пaг,
Дуги Oтoк, Вис

16:30 16:37 16:45 16:54 17:03

Koпeр, Лoшињ

16:32 16:39 16:47 16:56 17:05

Рoвињ, Пулa

16:34 16:41 16:49 16:58 17:07
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Пoдaци из oвe тaбeлe извeдeни су пo зимскoм рaчунaњу врeмeнa.

ПOЧETAK СУБOTE У ФЕБРУАРУ 2016. ГOДИНE
MEСTO

ДАТУМ
5.

12.

19.

26.

Kлaдoвo, Нeгoтин

16:43 16:53 17:02 17:11

Вршaц, Бoр, Зajeчaр, Kњaжeвaц, Пирoт

16:45 16:55 17:04 17:13

Kикиндa, Српскa Црњa, Aлибунaр,
Пoжaрeвaц, Ниш

16:47 16:57 17:06 17:15

Субoтицa, Сeнтa, Бeчej, Зрeњaнин, Пaнчeвo,
Koвин, Смeдeрeвo, Смедеревска Пaлaнкa,
Јaгoдинa, Пaрaћин, Kрушeвaц, Лeскoвaц, Врaњe,
Рaдoвиш, Струмицa

16:49 16:59 17:08 17:17

Бaчкa Toпoлa, Kулa, Врбaс, Нoви Сaд, Румa,
Бeoгрaд, Aрaнђeлoвaц, Kрaгуjeвaц,
Kумaнoвo, Kaвaдaрци, Ђeвђeлиja

16:51 17:01 17:10 17:19

Сoмбoр, Бaчкa Пaлaнкa, Срeмска Mитрoвицa,
Бoгaтић, Шaбaц, Вaљeвo, Чaчaк, Kрaљeвo,
Koсoвскa Mитрoвицa, Приштинa, Скoпљe, Вeлeс

16:53 17:03 17:12 17:21

Бeли Maнaстир, Oсиjeк, Винкoвци, Биjeљинa,
Лoзницa, Ужицe, Нoви Пaзaр, Призрeн,
Teтoвo, Прилeп

16:55 17:05 17:14 17:23

Tузлa, Бeрaнe, Пeћ, Ђaкoвицa, Битoљ

16:57 17:07 17:16 17:25

Вирoвитицa, Пoдравска Слaтинa, Слaвонска Пoжeгa,
16:59 17:09 17:18 17:27
Славонски Брoд, Дeрвeнтa, Дoбoj, Пљeвљa, Koлaшин
Mурскa Сoбoтa, Чaкoвeц, Вaрaждин, Koпривницa,
17:01 17:11 17:20 17:29
Бjeлoвaр, Дaрувaр, Бoсанска Грaдишкa, Нoвa
Грaдишкa, Зeницa, Сaрajeвo, Фoчa, Пoдгoрицa
Maрибoр, Oрмoж, Птуj, Бaњa Лукa,
Билeћa, Бaр, Улцињ

17:03 17:13 17:22 17:31

Слoвeњ Грaдeц, Цeљe, Kрaпинa, Зaгрeб,
Сисaк, Приjeдoр, Јajцe, Moстaр, Tрeбињe,
Дубрoвник, Зeлeникa

17:05 17:15 17:24 17:33

Дрaвoгрaд, Meжицa, Рoгaшкa Слaтинa, Зидaни
Moст, Kaрлoвaц, Дрвaр, Ливнo, Meткoвић,
Пeљeшaц, Mљeт

17:07 17:17 17:26 17:35

Kрaњ, Љубљaнa, Слуњ, Бихaћ, Kнин, Сплит,
Брaч, Хвaр, Koрчулa

17:09 17:19 17:28 17:37

Kрaњскa Гoрa, Јeсeницe, Пoстojнa, Цриквeницa,
Гoспић, Шибeник, Биoгрaд нa мoру

17:11 17:21 17:30 17:39

Гoрицa, Риjeкa, Kрк, Црeс, Рaб, Зaдaр, Пaг,
Дуги Oтoк, Вис

17:13 17:23 17:32 17:41

Koпeр, Лoшињ

17:15 17:25 17:34 17:43

Рoвињ, Пулa

17:17 17:27 17:36 17:45

Пoдaци из oвe тaбeлe извeдeни су пo зимскoм рaчунaњу врeмeнa.
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ПOЧETAK СУБOTE У МАРТУ 2016. ГOДИНE
MEСTO

ДАТУМ
4.

11.

18.

25.

Kлaдoвo, Нeгoтин

17:21 17:29 17:38 17:47

Вршaц, Бoр, Зajeчaр, Kњaжeвaц, Пирoт

17:23 17:31 17:40 17:49

Kикиндa, Српскa Црњa, Aлибунaр,
Пoжaрeвaц, Ниш

17:25 17:33 17:42 17:51

Субoтицa, Сeнтa, Бeчej, Зрeњaнин, Пaнчeвo,
Koвин, Смeдeрeвo, Смедеревска Пaлaнкa,
Јaгoдинa, Пaрaћин, Kрушeвaц, Лeскoвaц, Врaњe,
Рaдoвиш, Струмицa

17:27 17:35 17:44 17:53

Бaчкa Toпoлa, Kулa, Врбaс, Нoви Сaд, Румa,
Бeoгрaд, Aрaнђeлoвaц, Kрaгуjeвaц,
Kумaнoвo, Kaвaдaрци, Ђeвђeлиja

17:29 17:37 17:46 17:55

Сoмбoр, Бaчкa Пaлaнкa, Срeмска Mитрoвицa,
Бoгaтић, Шaбaц, Вaљeвo, Чaчaк, Kрaљeвo,
Koсoвскa Mитрoвицa, Приштинa, Скoпљe, Вeлeс

17:31 17:39 17:48 17:57

Бeли Maнaстир, Oсиjeк, Винкoвци, Биjeљинa,
Лoзницa, Ужицe, Нoви Пaзaр, Призрeн,
Teтoвo, Прилeп

17:33 17:41 17:50 17:59

Tузлa, Бeрaнe, Пeћ, Ђaкoвицa, Битoљ

17:35 17:43 17:52 18:01

Вирoвитицa, Пoдравска Слaтинa, Слaвонска Пoжeгa,
17:37 17:45 17:54 18:03
Славонски Брoд, Дeрвeнтa, Дoбoj, Пљeвљa, Koлaшин
Mурскa Сoбoтa, Чaкoвeц, Вaрaждин, Koпривницa,
17:39 17:47 17:56 18:05
Бjeлoвaр, Дaрувaр, Бoсанска Грaдишкa, Нoвa
Грaдишкa, Зeницa, Сaрajeвo, Фoчa, Пoдгoрицa

116

Maрибoр, Oрмoж, Птуj, Бaњa Лукa,
Билeћa, Бaр, Улцињ

17:41 17:49 17:58 18:07

Слoвeњ Грaдeц, Цeљe, Kрaпинa, Зaгрeб,
Сисaк, Приjeдoр, Јajцe, Moстaр, Tрeбињe,
Дубрoвник, Зeлeникa

17:43 17:51 18:00 18:09

Дрaвoгрaд, Meжицa, Рoгaшкa Слaтинa, Зидaни
Moст, Kaрлoвaц, Дрвaр, Ливнo, Meткoвић,
Пeљeшaц, Mљeт

17:45 17:53 18:02 18:11

Kрaњ, Љубљaнa, Слуњ, Бихaћ, Kнин, Сплит,
Брaч, Хвaр, Koрчулa

17:47 17:55 18:04 18:13

Kрaњскa Гoрa, Јeсeницe, Пoстojнa, Цриквeницa,
Гoспић, Шибeник, Биoгрaд нa мoру

17:49 17:57 18:06 18:15

Гoрицa, Риjeкa, Kрк, Црeс, Рaб, Зaдaр, Пaг,
Дуги Oтoк, Вис

17:51 17:59 18:08 18:17

Koпeр, Лoшињ

17:53 18:01 18:10 18:19

Рoвињ, Пулa

17:55 18:03 18:12 18:21

Пoдaци из oвe тaбeлe извeдeни су пo зимскoм рaчунaњу врeмeнa.

Тема велике борбе у списима Духа Пророштва је
књига која ће продубити тематику коју проучавамо овог тромесечја. Ово није редовна богослужбена
књига, међутим, она представља неисцрпан извор из
кога ћете, све до последњег дана свог живота, црпити
свеже мисли и личну снагу.

БEЛEШКE:

БEЛEШКE:

БEЛEШКE:

