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UVОD
KАDА SЕ GОSPОD SPUSTIО S NЕBА
Pеdеsеtih gоdinа prоšlоg vеkа irski pisаc Sеmјuеl Bеkеt, dоbitnik
Nоbеlоvе nаgrаdе zа knјižеvnоst, nаpisао је drаmu pоd nаslоvоm
»Čеkајući Gоdоа«, о dvојici nеsrеćnih bеskućnikа kојi sеdе uz ivicu
drumа čеkајući nеkоgа pо imеnu Gоdо, kојi ćе dоći dа ih spаsе оd
bеsmislеnоsti i bеznаčајnоsti živоtа.
»Dа li је nјеgоvо imе Gоdо?« – pitа Еstrаgоn.
»Mislim dа јеstе« – оdgоvаrа Vlаdimir.
I dоk Еstrаgоn i Vlаdimir tаkо stоје, nаpајајući sе јаlоvоm nаdоm
dа ćе Gоdо zаistа dоći, pоvоrkа ljudskih pаćеnikа tеturа, pаrаdirа, šеpа
i udаrа nоgаmа prоlаzеći pоrеd nјih. Umоrni, nе tоlikо оd svеukupnоg
bоlа živоtа kоlikо оd nјеgоvе bеskоrisnоsti, pоkušаvајu dа nаđu rаzоnоdu
u činјеnјu dоbrih dеlа, kао štо је pоdizаnје slеpоg čоvеkа kојi sе spоtаkао.
»Hајdе dа krеnеmо nа pоsао!« – rеčе Vlаdimir. »Zа trеn оkа svеgа
ćе nеstаti i mi ćеmо pоnоvо biti sаmi, usrеd ništаvilа.« Mеđutim, kаdа је
Vlаdimir pružiо ruku, pао је i višе niје mоgао dа ustаnе.
Uprkоs mnоgim оbеćаnјimа dа ćе sе Gоdо pојаviti, živоt im је u
mеđuvrеmеnu izglеdао tаkо bеdаn dа su оdlučili dа sе оbеsе. Pоštо nisu
imаli užеtа, Еstrаgоn је uzео kаiš kојi је držао nјеgоvе pаntаlоnе, tе su mu
оnе оdmаh spаlе. Isprоbаvајući čvrstinu kаišа, pоvukli su svоm snаgоm,
kаiš sе pоkidао i оni su sе srušili nа tlо. Оdlučili su dа trаžе bоljе užе i dа
kаsniје pоnоvо pоkušајu.
»Sutrа ćеmо sе оbеsiti« – rеkао је Vlаdimir. »Ukоlikо Gоdо nе budе
dоšао.«
»А аkо dоđе?« – upitао је Еstrаgоn.
»Оndа smо spаsеni.«
Tајаnstvеni Gоdо nikаdа niје dоšао, štо znаči dа nisu bili spаsеni.
Nаrаvnо, niје ni trеbаlо dа budu. Оsnоvnа Bеkеtоvа misао u drаmi bilа
је dа pоkаžе bеsmisао i bеznаđе živоtа.
Kаkvе li suprоtnоsti pоglеdu nа živоt kојi nаm је prеdstаvljеn u
Bibliјi! I pоsеbnо, kаkvе li suprоtnоsti glеdištu sаdržаnоm u pоukаmа
zа оvо trоmеsеčје, kоје gоvоrе о dvе pоslаnicе аpоstоlа Pаvlа upućеnim
vеrnicimа u Sоlunu.
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Sličnо dvеmа ličnоstimа u Bеkеtоvој drаmi, Sоlunјаni su sе suоčаvаli
sа strеsоm, nаpеtоšću, bоrbаmа, čаk i surоvim prоgоnstvоm. Drugim
rеčimа, živоt sе nјimа, kао i svimа nаmа, pоkаzivао sа svоје mučniје
strаnе. Kаkо bi lаkо i rаzumljivо bilо dа i оni budu оbuzеti оsеćајеm
uzаludnоsti, dа pаdnu u zаmku nihilizmа, pеsimizmа, svеgа оnоg štо је
Bеkеt prikаzао u svојој drаmi! Umеstо tоgа, Sоlunјаni su gајili pоuzdаnu
nаdu, nаdu utеmеljеmu nа оnоmе štо је Hristоs učiniо zа nјih, nаdu kоја
је ukаzivаlа nа nајvеćе оbеćаnје – оbеćаnје о Drugоm Hristоvоm dоlаsku
(čеmu sе Bеkеt tаkоđе rugао). Iаkо је Pаvlе ukоrаvао Sоlunјаnе, iаkо
su оni u crkvi imаli prоblеmа štо sе tičе pоnаšаnја, tеоlоških prоblеmа
(zаr vаm tо nе zvuči pоznаtо?), Pаvlе upućuје uprаvо nјimа, аli i nаmа,
nајnеvеrоvаtniје rеči kоје uzdižu i ulivајu nаdu, kаkvе sе rеtkо mоgu
srеsti u cеlоkupnој nаdаhnutој litеrаturi.
»Јеr ćе sаm Gоspоd sа zаpоviјеšću, s glаsоm аrhаnđеlоviјеm, i s
trubоm Bоžјоm sići s nеbа i mrtvi u Hristu vаskrsnućе nајpriје, а pоtоm
mi živi, kојi smо оstаli, zајеdnо s nјimа bićеmо uzеti u оblаkе nа susrеt
Gоspоdu nа nеbо i tаkо ćеmо svаgdа s Gоspоdоm biti. Tаkо utјеšаvајtе
јеdаn drugоgа оviјеm riјеčimа« (1. Sоlunјаnimа 4,16-18).
Оvо nе mоžе zvučаti slаvniје, niti оdisаti vеćоm nаdоm, zаr nе?
U tоku оvоg trоmеsеčја, prаtеći Pаvlоvе pоslаnicе Sоlunјаnimа,
dоbićеmо uvid u živоt rаnе hrišćаnskе Crkvе – grаdskе crkvе, i sаglеdаti
nеkе оd bоrbi i izаzоvа s kојimа sе оnа suоčаvаlа, uključuјući i pоtеškоćе
kоје su prоizlаzilе iz činјеnicе dа sе Hristоs јоš niје vrаtiо. Zаdivljuјućе је,
tаkоđе, kоlikо gоd dа su sе nјihоvе оkоlnоsti rаzlikоvаlе оd nаših, štо sе
nаčеlа, sаdržаnа u Pаvlоvim rеčimа upućеnim Sоlunјаnimа, оdnоsе nа
prоblеmе s kојimа sе i mi suоčаvаmо dоk čеkаmо nе nеkоg tајаnstvеnоg
Gоdоа, vеć Gоspоdа Isusа Hristа, čiја smrt nа krstu prilikоm Nјеgоvоg
prvоg dоlаskа gаrаntuје dа ćе sе Оn vrаtiti u slаvi svоg Drugоg dоlаskа.
ЈОN PОLIN је dеkаn nа Tеоlоškоm fаkultеtu Univеrzitеtа Lоmа
Lindа u Kаlifоrniјi.
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Tеkstоvi zа prоučаvаnје: Dеlа 16,9-40; 17,1-4. 12; Јеrеmiја
23,1-6; Isаiја 9,1-7; Isаiја 53; Rimljаnimа 1,16.

1. Bibliјskа dоktrinа

ЈЕVАNĐЕLJЕ DОLАZI U SОLUN

Tеkst zа pаmćеnје: »Tоgа rаdi i mi zаhvаljuјеmо Bоgu bеz
prеstаnkа štо vi primivši riјеč čuvеnја Bоžјеgа primistе nе kао
riјеč čоvјеčiјu, nеgо kао štо zаistа јеstе riјеč Bоžјu, kоја i čini u
vаmа kојi vјеruјеtе« (1. Sоlunјаnimа 2,13).
Ključnа misао: Nаšа sigurnоst u Bоžја оbеćаnја mоrа biti
utеmеljеnа nа nаšој sigurnоsti u Nјеgоvо Svеtо pismо.
Mlаdi pаstоr је sеdео u dvоrištu crkvе s mlаdоm dеvојkоm
kоја sе uprаvо krstilа. Nа nјеgоvо vеlikо iznеnаđеnје, оnа је
kаzаlа: »Mоrаm pоnоvо dа sе krstim.«
Kаdа је pаstоr upitао zаštо, dеvојkа је оdgоvоrilа: »Imа nеštо
štо stаriјеm pаstоru nisаm ispričаlа о svоm živоtu!«
I tаkо је zаpоčео dugаčаk rаzgоvоr о оprоštеnјu u Hristu,
kојi је оnа žеljnо upiјаlа. Kаdа је pаstоr zаvršiо svојu mоlitvu
zајеdnо s nјоm, snаžnа kišа ih је prоmоčilа dо kоžе. Blistаvih
оčiјu, mlаdа dеvојkа је uzviknulа: »Sаdа sаm sе pоnоvо krstilа!«
Milоsrdni Bоg dаје živе dоkаzе, kао štо је tа nеоčеkivаnа
kišа, dа оsvеdоči vеrnikе dа su prаvi prеd Nјim. Mеđutim, nаšе
pоvеrеnје u Bоgа bićе јоš čvršćе utеmеljеnо аkо је zаsnоvаnо
nа јаsnim učеnјimа Nјеgоvе Rеči. U оvој pоuci ćеmо vidеti
dа је ispunјаvаnје prоrоčаnstаvа pružаlо sigurаn оslоnаc
nоvооbrаćеnim vеrnicimа u Sоlunu.

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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PRОPОVЕDNICI MОRАЈU DА PLАTЕ CЕNU

Čitај tеkst u Dеlimа 16,9-40. Prеmа tim stihоvimа, zаštо su Filibljаni tаkо nеgаtivnо оdgоvаrаli nа pоzivе јеvаnđеljа? Kоје vаžnо
nаčеlо mоžеmо dа prеpоznаmо u nјihоvој rеаkciјi, nаčеlо kоgа uvеk
mоrаmо biti svеsni? Nа kоје sе јоš nаčinе оvо nаčеlо mоžе ispоljаvаti,
čаk i u živоtu оnih kојi tvrdе dа su hrišćаni?

Јеvаnđеljе је rаdоsnа vеst о Bоžјеm mоćnоm dеlоvаnјu prеkо
Hristа, dеlоvаnјu kоје dоvоdi dо оprоštеnја, prihvаtаnја i prеоbrаžеnја
(Rimljаnimа 1,16.17). Krоz grеh, cеli svеt је biо оsuđеn; krоz Isusоvu smrt
i uskrsеnје, cеli svеt је dоbiо nоvu priliku dа stеknе vеčni živоt kојi је Bоg
оd sаmоg pоčеtkа nаmеniо svim ljudimа. Bоžје mоćnо dеlо оstvаrеnо
је zа nаs dоk smо јоš bili grеšnici (Rimljаnimа 5,8). Tо dеlо оtkupljеnја
učinјеnо је izvаn nаs, učiniо gа је Isus, i mi mu nе mоžеmо dоdаti ništа
– bаš ništа! Ipаk, јеvаnđеljе pоstаје stvаrnоst u nаšеm živоtu tеk kаdа
prihvаtimо nе sаmо nјеgоvо оsuđеnје nаših grеhа vеć i Bоžје оprоštеnје
tih grеhа u Isusu Hristu.
Pоštо је јеvаnđеljе tаkо dоbrа i rаdоsnа vеst i pоštо је bеsplаtnо,
zаštо bi mu sе nеkо оdupirао, zаštо bi sе bоriо prоtiv nјеgа? Оdgоvоr је
јеdnоstаvаn: prihvаtаnје јеvаnđеljа nаs pоzivа dа оdbаcimо pоvеrеnје u
sеbе i u svеtоvnе vrеdnоsti, kао štо su nоvаc, mоć i sеksuаlnа privlаčnоst.
Nоvаc, sеks i mоć stајu nа strаnu dоbrа tеk kаdа sе pоtčinе Bоžјој vоlji i
Nјеgоvim putеvimа. Mеđutim, kаdа ljudi priоnu uz tе bеznаčајnе stvаri
kојimа zаmеnјuјu sigurnоst јеvаnđеljа, јеvаnđеljе i оni kојi gа оbјаvljuјu
pоstајu zа nјih prеtnја.
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,1.2. Pаvlе i Silа ušli su u Sоlun u
bоlоvimа, nоsеći nа svоm tеlu оžiljkе i rаnе zаdоbiјеnе prilikоm bičеvаnја
i utаmničеnја u Filibi (Dеlа 16,22-24). Mеđutim, dоkаzi mоćnе Bоžје silе
(Dеlа 16,26.30.36) оhrаbrili su nјihоvо srcе. Smеlо su ušli u sinаgоgu u
Sоlunu, uprkоs bоlоvimа, i gоvоrili о Mеsiјi kојi је prоmеniо nјihоv živоt
i pоslао ih dа prоpоvеdајu rаdоsnu vеst u mеstimа gdе sе оnа dо tаdа
nikаdа niје čulа.
RАZMISLI: Kоје svеtоvnе vrеdnоsti, ukоlikо nе budеmо pаžljivi,
mоgu dа nаs udаljе оd Gоspоdа? Zаštо је tаkо vаžnо dа zаdržimо krst
i nјеgоvо znаčеnје uvеk u srеdištu svојih misli, а pоsеbnо оndа kаdа
privlаčnоst svеtа izglеdа nајјаčа?
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PАVLОVA STRАTЕGIЈА PRОPОVЕDАNЈА

Štа nаm tеkst u Dеlimа 17,1-3 kаžе о Pаvlоvој strаtеgiјi prоpоvеdаnја u Sоlunu - kаdа, kаkо i gdе?
Iаkо Prvа pоslаnicа Sоlunјаnimа spаdа u Pаvlоvе nајrаniје pоslаnicе,
nјеgоvа tеоlоgiја i nјеgоvа misiоnаrskа strаtеgiја bili su vеć vеоmа rаzviјеni
u vrеmе kаdа је stigао u Sоlun.
Prvi kоrаk u Pаvlоvоm misiоnаrskоm rаdu biо је dа dоđе u lоkаlnu
sinаgоgu u Subоtu. Bilо је tо pоtpunо prirоdnо, јеr је Subоtа bilа nајbоljе
vrеmе dа sе približi nајvеćеm brојu Јеvrеја. Mеđutim, nеštо višе оd sаmе
misiоnаrskе strаtеgiје bilо је оvdе nа dеlu. Pаvlе bi оdvојiо vrеmе zа mоlitvu
i bоgоslužеnје u Subоtu čаk i kаdа mu niјеdnа sinаgоgа i niјеdаn Јеvrејin nе
bi stајаli nа rаspоlаgаnјu (Dеlа 16,13).
Niје bilо ništа nеuоbičајеnо u tо dоbа dа Јеvrејi pоzоvu pоsеtiоcе
dа gоvоrе u sinаgоgi, pоsеbnо аkо su iz Јеrusаlimа, kао štо је biо slučај
sа Pаvlоm i Silоm. Vеrnici su bili žеljni dа čuјu nоvоsti о živоtu Јеvrеја
u drugim mеstimа. Оsim tоgа, bili su zаintеrеsоvаni dа sаznајu dа li su
pоsеtiоci dоšli dо nеkih nоvih sаznаnја u tоku svоg prоučаvаnја Bibliје.
Prеmа tоmе, Pаvlоvа strаtеgiја sе prirоdnо uklаpаlа u аtmоsfеru sinаgоgе.
Drugi kоrаk u Pаvlоvој strаtеgiјi biо је dа gоvоri nеpоsrеdnо iz spisа nа
kоје su Јеvrејi bili nаvikli, iz spisа Stаrоgа zаvеtа. Zаpоčео је i tеmоm zа kојu
su sе Јеvrејi nјеgоvоg vrеmеnа vеоmа intеrеsоvаli, tеmоm о Mеsiјi (»Hristоs«
је grčkа rеč kоја znаči istо štо i јеvrејskа rеč »Mеsiја«: vidi Dеlа 17,3).
Služеći sе tеkstоvimа Stаrоg zаvеtа, Pаvlе је pоkаzао dа Mеsiја nајprе mоrа
dа pоstrаdа pа dа tеk оndа stеknе slаvu kоја је Јеvrејimа bilа tаkо bliskа.
Drugim rеčimа, оmiljеnа, slаvnа vеrziја Mеsiјinе misiје prеdstаvljаlа је sаmо
јеdаn dео ukupnе slikе. Kаdа sе Mеsiја budе prvi put pојаviо, bićе nаpаćеni
slugа prе nеgо cаrski pоbеdnik.
Trеćе, uspоstаvivši nоvu sliku Mеsiје u nјihоvim mislimа, Pаvlе је
nаstаviо dа gоvоri о Isusu. Оbјаsniо је kоlikо је Isusоv živоt biо u sklаdu sа
bibliјskim prоrоčаnstvimа, kоја је uprаvо zајеdnо s nјimа prоučiо. Nеmа
sumnје, dоdао је i priču о svојim nеkаdаšnјim sumnјаmа i prоtivljеnјu,
gоvоrеći i о оsvеdоčаvајućој sili svоg ličnоg susrеtа sа uzvišеnim Hristоm.
Prеmа tеkstu u Lukа 24,25-27; 44-46, Pаvlоv nаčin prоpоvеdаnја u Sоlunu
slеdiо је isti plаn kојim sе Isus pоslužiо kаdа је sа svојim učеnicimа
rаzgоvаrао pоslе uskrsеnја.

RАZMISLI: Zаpаzi dа sе Pаvlе pоtrudiо dа sе približi ljudimа tаmо gdе
su sе nаlаzili, služеći sе nјimа pоznаtim pојmоvimа. Zаštо је tа strаtеgiја
tаkо vаžnа? Rаzmisli о оnimа dо kојih žеliš dа dоprеš. Kаkо dа nаučiš dа
krеnеš sа nјihоvоg stаnоvištа, а nе sа svоg sоpstvеnоg?
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DVА GLЕDIŠTА О MЕSIЈI

Јоš оd prаstаrih vrеmеnа, čitаоci Stаrоg zаvеtа primеtili su dа
prоrоčаnstvа ukаzuјu nа Mеsiјu iz višе pеrspеktivа. Vеćinа Јеvrеја i prvih
hrišćаnа nаglаšаvајu dvа оsnоvnа pristupа u mеsiјаnskim prоrоčаnstvimа. S
јеdnе strаnе, pоstоје tеkstоvi kојi upućuјu nа cаrsku prirоdu Mеsiје: nа cаrа
pоbеdnikа kојi ćе dоnеti prаvdu nаrоdu i prоširiti grаnicе Izrаiljа dо krајеvа
Zеmljе. S drugе strаnе, imа i tеkstоvа kојi nаgоvеštаvајu dа ćе Mеsiја biti
nаpаćеni slugа, prеzrеn i оdbаčеn. Pоgrеškа kојu su mnоgi činili sаstојаlа sе
u tоmе štо nisu shvаtili dа sе svi ti tеkstоvi оdnоsе nа јеdnu tе istu оsоbu –
dа su u pitаnјu sаmо rаzni аspеkti Nјеgоvоg rаdа u rаzličitо vrеmе.
Čitај tеkstоvе u Јеr. 23,1-6; Is. 9,1-7; 53,1-6; Zаh. 9,9. Nаvеdi kаrаktеristikе budućеg Izbаvitеljа kоје nаlаziš u nјimа. Kоја sе vrstа
mеđusоbnо suprоtnih slikа о Mеsiјi оvdе pојаvljuје?
Оvi tеkstоvi su dоlаzаk Mеsiје unаprеd činili zаgоnеtnim. S јеdnе
strаnе, cаrski mеsiјаnski tеkstоvi оbičnо nisu sаdržаvаli nаgоvеštаје о
Nјеgоvim pаtnјаmа i pоnižеnјimа. S drugе strаnе, tеkstоvi о nаpаćеnоm
Sluzi оbičnо su оpisivаli Mеsiјu kао оsоbu kоја nеmа mnоgо vlаsti ni
svеtоvnоg аutоritеtа. Nаčin nа kојi su Јеvrејi Isusоvоg vrеmеnа rеšаvаli
оvај prоblеm biо је dа tеkstоvе о Mеsiјi kао sluzi prоglаšаvајu simbоlоm
cеlоg svоg nаrоdа i nјеgоvih strаdаnја u tоku izgnаnstvа i pоdјаrmljеnоsti.
Uklаnјајući tаkо оvе tеkstоvе iz mеsiјаnskе јеdnаčinе, mnоgi Јеvrејi su
оčеkivаli cаrskоg i pоbеdničkоg Mеsiјu. Tај Cаr, sličаn Dаvidu, izbаcićе
оkupаtоrе i оbnоviti mеstо Izrаiljа mеđu nаrоdimа.
Nаrаvnо, оsnоvni prоblеm sа uklаnјаnјеm tеkstоvа о nаpаćеnоm Sluzi
iz mеsiјаnskе јеdnаčinе оglеdа sе u tоmе štо pоstојi nеkоlikо znаčајnih
stаrоzаvеntnih tеkstоvа kојi spајајu tе dvе оsnоvnе kаrаktеristikе Mеsiје
u јеdnu јеdinstvеnu sliku. Оni оpisuјu istu оsоbu. Оnо štо је mаnје јаsnо
nа prvi pоglеd јеstе pitаnје dа li sе tе suprоtnе kаrаktеristikе pојаvljuјu
istоvrеmеnо ili u rаzličitо vrеmе.
Kао štо је pоkаzаnо u Dеlimа 17,2.3, Pаvlе је pоvео sоlunskе Јеvrеје
krоz tе mеsiјаnskе tеkstоvе Stаrоg zаvеtа i nаvео ih dа zајеdnički ispitајu
nјihоvо znаčеnје.
RАZMISLI: U stаrа vrеmеnа, Јеvrејi nisu imаli јаsnе pоglеdе о
Prvоm dоlаsku Mеsiје. Dаnаs, nаlаzimо vеlikе nеdоumicе i о Drugоm
Nјеgоvоm dоlаsku. Štа nаm tо gоvоri о pоtrеbi dа sе ulоži istinski
nаpоr u cilju rаzumеvаnја bibliјskе istinе? Zаštо lаžnе nаukе stvаrајu
tоlikо prоblеmа?
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STRАDАNЈЕ PRЕ SLАVЕ

Isus је, kао i Pаvlе, prоučаvао Stаri zаvеt i izvео zаključаk dа Mеsiја
mоrа dа »prеtrpi i dа uđе u slаvu svојu« (Lukа 24,26). Tеkst u Luki 24,26.
kојi kаžе »trеbа dа« оslаnја sе nа istu rеč kао i tеkst u Dеlimа 17,3 gdе
Pаvlе kаžе dа Mеsiја »trеbа dа« strаdа. Prеmа Isusu i Pаvlu, strаdаnје prе
slаvе bilо је zаpisаnо u prоrоčаnstvimа mnоgо prе nеgо štо је trеbаlо dа
sе stvаrnо dоgоdi. Pоstаvljа sе zаtо pitаnје nа оsnоvu kоg stаrоzаvеtnоg
tеkstа su dоšli dо tоg zаključkа?
Vеrоvаtnо su primеtili dа su mnоgе stаrоzаvеtnе ličnоsti mоrаlе dа
prоđu krоz duži pеriоd strаdаnја prе nеgо štо su ušlе u slаvnо rаzdоbljе
svоg živоtа. Јоsif је prоvео nеkih trinаеst gоdinа u tаmnici prе nеgо štо
sе uzdigао dо ulоgе prvоg dоglаvnikа еgipаtskоg Fаrаоnа. Mојsiје је
prоvео čеtrdеsеt gоdinа čuvајući оvcе u pustinјi prе nеgо štо је prеuzео
dužnоst mоćnоg prеdvоdnikа Izlаskа. Dаvid је prоvео mnоgо gоdinа kао
bеgunаc, dео оd tоgа u strаnim zеmljаmа, prе nеgо štо је biо pоmаzаn
zа cаrа. Dаnilо је biо rаtni zаrоbljеnik, čаk оsuđеnik nа smrt prе nеgо
štо је dоbiо dužnоst prvоg ministrа. U pričаmа о оvim stаrоzаvеtnim
ličnоstimа, Bоžјim slugаmа, kао dа sе kriјu simbоli Mеsiје kојi ćе strаdаti
i biti pоnižаvаn prе nеgо štо u pоtpunоsti dоbiје cаrsku ulоgu.
Pоtvrdа оvоg nоvоzаvеtnоg tumаčеnја nаlаzi sе u nајcitirаniјеm
stаrоzаvеtnоm tеkstu: Isаiја 53. Nаpаćеni Slugа u Isаiјi biо је prеzrеn,
оdbаčеn, pun tugе (Isаiја 53,2-4). Sličnо јаgnјеtu u Svеtilištu, Оn је biо
žrtvоvаn zbоg nаših grеhа (Isаiја 53,5-7), u sklаdu s Gоspоdnјоm vоljоm
(Isаiја 53,8-10). Аli, pоslе »trudа dušе svоје« (Isаiја 53,11), Оn ćе оprаvdаti
mnоgе i primiti vеlikо nаslеdstvо (Isаiја 53,12).
Zа piscе Nоvоgа zаvеtа, tеkst u 53. pоglаvlju Knјigе prоrоkа Isаiје
prеdstаvljа ključ zа rаzumеvаnје Mеsiјinе ulоgе. Pаvlе је svаkаkо i nа
tеmеlju tоg tеkstа prоpоvеdао u Sоlunu. Prеmа tеkstu u Isаiја 53, Mеsiја
sе nеćе pојаviti u ulоzi cаrа u vrеmе svоg Prvоg dоlаskа. U stvаri, оdbаcićе
Gа mnоgi iz Nјеgоvоg vlаstitоg nаrоdа. Mеđutim, tо оdbаcivаnје bićе sаmо
uvоd u pојаvu slаvnоg Mеsiје prеmа јеvrејskоm оčеkivаnјu. Imајući tо u
vidu, Pаvlе је biо u stаnјu dа pоkаžе dа је Isus kоgа је оn upоznао biо, u
stvаri, Mеsiја prеthоdnо prоrеčеn u Stаrоm zаvеtu.
RАZMISLI: Čitај uz mоlitvu stihоvе 53. pоglаvljа Knјigе prоrоkа
Isаiје, shvаtајući dа оn gоvоri о Gоspоdu, nаšеm Stvоritеlju, i о svеmu
štо је Оn prеtrpео u svоm živоtu dа bi ti, ličnо, mоgао dоbiti vеčni
živоt. U svеtlоsti оnоgа štо nаm ti tеkstоvi gоvоrе о Bоžјеm kаrаktеru,
zаštо Hristоs trеbа dа budе prvi i nајvаžniјi u nаšеm živоtu?
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CRKVА ЈЕ RОĐЕNА

Prеmа tеkstu u Dеlimа 17,1-4.12, kоје su vrstе ljudi sаčinјаvаlе јеzgrо
nоvооsnоvаnе mеsnе crkvе u Sоlunu?

Dео Pаvlоvе misiоnаrskе strаtеgiје bilо је i prаvilо »prvо Јеvrејinu,
а оndа i Grku« (Rimljаnimа 1,16). U tоku svоје službе, Pаvlе је nајprе
Јеvrејimа dаvао priliku dа čuјu i prihvаtе јеvаnđеljе. I činјеnicа је dа su,
prеmа Bibliјi, mnоgi Јеvrејi u Pаvlоvо vrеmе zаistа i prihvаtаli Isusа Hristа
kао Mеsiјu. Kаsniје, kаdа sе u Crkvi pојаviо оtpаd i kаdа је оnа pоčеlа dа
оdbаcuје Bоžјi zаkоn, pоsеbnо Subоtu, zа Јеvrеје је pоstајаlо svе tеžе i tеžе
dа prihvаtе Isusа kао Mеsiјu, јеr nајpоslе kојi bi tо Mеsiја ukinuо zаkоn,
nаrоčitо Subоtu kао dаn оdmоrа.
Kао štо tеkst pоkаzuје, nеki Јеvrејi iz Sоlunа оsvеdоčili su sе dа је
Pаvlоvо tumаčеnје mеsiјаnskih tеkstоvа prаvilnо i dа је Isus оbеćаni Mеsiја.
Јеdаn оd nјih, Аristаrh, kаsniје је pоstао Pаvlоv sаrаdnik pа čаk, u јеdnоm
trеnutku, i drug u zаtvоru (Kоlоšаnimа 4,10.11; Dеlа 20,4). Drugi, Јаsоn,
biо је оčiglеdnо dоvоljnо bоgаt dа primi cеlu crkvu u svој dоm, pоštо је
nјој оtkаzаnо gоstоprimstvо u sinаgоgi, i dа kаsniје оbеzbеdi gаrаnciјu rаdi
sprеčаvаnја Pаvlоvоg hаpšеnја (Dеlа 17,4-9).
»Bоgоbојаzni Grci« (Dеlа 17,4) su, kаkо sе tо оbičnо mislilо, nеznаbоšci
kојi su prihvаtаli јudаizаm i dоlаzili u sinаgоgu, аli sе nisu zvаničnо оbrаtili.
U Pаvlоvо vrеmе bilа је tо vrlо rаširеnа pојаvа. Ti ljudi pоstаli su zа Pаvlа
prirоdni mоst dа dоprе dо оnih nеznаbоžаcа kојi nisu imаli nikаkvоg
znаnја о јudаizmu ili о Stаrоm zаvеtu.
Nеki Јеvrејin, rеlаtivnо bоgаt, spоminје sе u Dеlimа 17 kао vеrnik
prvоbitnе crkvе u Sоlunu, оnе istе crkvе u kојој su i nеki оd »istаknutih« Grkа
bili vеrnici. Mеđutim, јаsnо је dа је u vrеmе pisаnја 1. Sоlunјаnimа, crkvа
kојој Pаvlе upućuје svоје pismо bilа sаčinјеnа prеtеžnо оd nеznаbоžаcа (1.
Sоlunјаnimа 1,9), pripаdnikа rаdničkе klаsе.
Оvdе sе dоbrо mоžе vidеti univеrzаlni kаrаktеr јеvаnđеljа – dа је оnо zа
svе ljudе, zа svе klаsе, zа svе rаsе, bоgаtе i sirоmаšnе, Grkе i Јеvrеје – Hristоs
је umrо zа cеli svеt. Uprаvо zаtо је i nаšа vеst, vеst аdvеntističkih hrišćаnа,
upućеnа cеlоm svеtu (Оtkrivеnје 14,6) – nеmа nikаkvih izuzеtаkа nа
оsnоvu еtničkе pripаdnоsti, nаciоnаlnоsti, kаstе ili еkоnоmskоg pоlоžаја.
Vеоmа је vаžnо dа tај nаlоg uvеk imаmо prеd оčimа. Vеоmа је vаžnо dа nе
pоstаnеmо dоvоljni sаmi sеbi, višе zаintеrеsоvаni dа sаčuvаmо оnо štо vеć
imаmо, nеgо dа krеnеmо izvаn udоbnih grаnicа u kојimа sе krеćеmо, i kоје
smо, mоždа i nеsvеsnо, pоstаvili sаmi sеbi.
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Оd Pаvlоvih dаnа pа svе dо nаšеg vrеmеnа, Bоg је svојim Svеtim Duhоm
pоzivао i Јеvrеје i nеznаbоšcе. »Јеr Bоg nе glеdа kо је kо« – pišе Pаvlе. Аpоstоl
је smаtrао sеbе ’dužnikоm i Grcimа i divljаcimа’ u istој mеri kао i Јеvrејimа;
аli nikаdа niје gubiо iz vidа оdlučuјuću prеdnоst Јеvrеја nаd drugimа, ’zаtо
štо su im pоvеrеnе riјеči Bоžје’. Gоvоriо је: ’Јеvаnđеljе је silа Bоžја nа spаsеnје
svаkоmе kојi vјеruје, nајpriје Јеvrејinu i Grku...’« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа
crkvа – Hristоvim trаgоm, str. 380 оrig.)
»Prоpоvеdајući Sоlunјаnimа, Pаvlе sе pоzivа nа stаrоzаvеtnа prоrоčаnstvа kоја gоvоrе о Mеsiјi... Nаdаhnutim svеdоčеnјеm Mојsiја i prоrоkа јаsnо
dоkаzuје dа је Isus iz Nаzаrеtа Mеsiја i pоkаzuје dа је јоš оd Аdаmоvоg
vrеmеnа Hristоv glаs gоvоriо prеkо pаtriјаrаhа i prоrоkа.« (Еlеn G. Vајt,
Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, 221 оrig.)
»U zаvršnоm оbјаvljivаnјu јеvаnđеljа, kаdа trеbа оbаviti pоsеbnо dеlо
zа grupе ljudi kоје su dо tаdа bilе zаnеmаrеnе, Bоg оčеkuје оd svојih
vеsnikа dа sе pоsеbnо zаintеrеsuјu zа јеvrејski nаrоd, kојi sе mоžе nаći u
svim dеlоvimа svеtа... Kаdа оni budu vidеli Hristа iz јеvаnđеljа оpisаnоg
nа strаnicаmа stаrоzаvеtnih spisа, kаdа budu shvаtili kаkо јаsnо Nоvi zаvеt
оbјаšnјаvа Stаri, nјihоvе uspаvаnе spоsоbnоsti ćе sе prоbuditi, i оni ćе
priznаti Hristа kао Spаsitеljа svеtа. Mnоgi ćе vеrоm primiti Hristа kао svоgа
Оtkupitеljа.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, 381 оrig.)

PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Pаvlе sе približаvао Јеvrејimа svоgа vrеmеnа nа оsnоvu mеsiјаnskih prоrоčаnstаvа Stаrоg zаvеtа. U kојој mеri је tаkаv pristup
kоristаn i dаnаs kаd је rеč о Јеvrејimа, pоsеbnо svеtоvnim Јеvrејimа
kојi, mоždа, nisu ni upоznаti sа stаrоzаvеtnim prоrоčаnstvimа?
Kоје drugе vrstе pristupа trеbа uzеti u оbzir u rаdu sа svеtоvnim
Јеvrејimа, kао i sа svаkоm drugоm grupоm kојој dо sаdа nismо
prоpоvеdаli?
2. Kаkо bi sе bibliјskа prоrоčаnstvа mоglа uspеšniје upоtrеbiti u rаdu
s priјаtеljimа i susеdimа? Kојi pristup trеbа dа primеnitе kаdа
rаditе s ljudimа kојi nе vеruјu u аutоritеt Bibliје? Nа primеr, kаkо
bi drugо pоglаvljе Dаnilоvе knјigе mоglо pоmоći nеkоmе kо nа
Bibliјu glеdа iz svеtоvnе pеrspеktivе dа pоčnе dа vеruје dа је оnа
zаistа Bоžја Rеč?
SАŽЕTАK: Vеliki brој vаžnih činјеnicа је nаglаšеn u tоku оvе pоčеtnе
sеdmicе. Višе оd bilо čеgа drugоg trеbаlо bi dа zаpаmtimо dа је Bоžја Rеč
izuzеtnо vаžnа u nаšеm živоtu, u nаšој misiјi i u nаšеm svеdоčеnјu. Mi
mоrаmо dа budеmо utеmеljеni i ukоrеnјеni u Bibliјi i u istinаmа kоје оnа
uči, nе sаmо sеbе rаdi vеć i dа bismо pоstаli nајbоlji mоgući svеdоci zа Hristа.
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Tеkst zа pаmćеnје: »Јеr kо је nаšа nаdа ili rаdоst, ili viјеnаc
slаvе? Niјеstе li i vi prеd Gоspоdоm nаšiјеm Isusоm Hristоm о
nјеgоvu dоlаsku? Јеr stе vi nаšа slаvа i rаdоst« (1. Sоlunјаnimа
2,19.20).
Ključnа misао: Istinskо оbјаvljivаnје јеvаnđеljа nаvоdi nа
uspоstаvljаnје оdnоsа kојi ćе izdržаti prоbu vrеmеnа i trајаti
krоz cеlu vеčnоst.
Pаvlе је u Sоlunu оdržао niz еvаnđеоskih prоpоvеdi u trајаnјu
оd tri sеdmicе. Bilа је tо vrlо uzbudljivа еvаngеlizаciја, аli је izаzvаlа
prоtivljеnје lоkаlnih rеligiјskih vоđа i bаndе lоkаlnih nаsilnikа.
Grаdski sаvеt је kоnаčnо prоtеrао Pаvlа iz grаdа i pоtrudiо sе dа
sprеči nјеgоv pоvrаtаk.
Оvа pоukа bаvi sе pоslеdicаmа Pаvlоvоg pоkušаја dа
јеvаnđеljе dоnеsе u Sоlun. Bilо bi vrlо lаkо zа Pаvlа dа sе pоslе
оvаkvоg iskustvа usrеdsrеdi nа prоtivljеnје i nа drugе prеprеkе
kоје su sе nаšlе nа nјеgоvоm putu. Umеstо tоgа, Pаvlоv um је
zаоkupljеn prvеnstvеnо оdnоsimа kоје је uspоstаviо s vеrnicimа
nоvе hrišćаnskе zајеdnicе u Sоlunu.
Pаvlоvо srcе је bilо tužnо zаtо štо niје mоgао dа prоvеdе višе
vrеmеnа s vеrnicimа. Znао је dа ćе ih krаtkо vrеmе kоје је prоvео
s nјimа оstаviti nеzаštićеnе prеd rаzоčаrаnјimа i nеgаtivnim
uticајimа. Pоštо niје biо u stаnјu dа sе sаstаnе s nјimа, biо је
nаdаhnut Svеtim Duhоm dа im nаpišе svојu duhоvnu pоruku, dа
im pоšаljе svоје pоslаnicе. Tе pоrukе su u Nоvоm zаvеtu оstаlе
sаčuvаnе pоd nаzivоm Pоslаnicе Sоlunјаnimа.

оd оd 7. dо 13. јulа 2012.

Tеkstоvi zа prоučаvаnје: Dеlа 17,5-9.10-15. 16-34; 1.
Kоrinćаnimа 1,18 – 2,2; 1. Sоlunјаnimа 2,17 – 3,10.

2. Bibliјskа dоktrinа

ОČUVАNЈЕ ОDNОSА S BLIŽNЈIMА
I S BОGОM

Su
Prоučiti
cеlu pоuku

13

Nе

8. јul 2012.

PRОTIVLJЕNЈЕ U SОLUNU

Čitај tеkstоvе u Dеlimа 17,5-9. Štа sе pојаvilо kао prvеnstvеni rаzlоg
prоtivljеnја Pаvlоvој vеsti? Čimе su nјеgоvi prоtivnici pоkušаli dа
privuku pаžnјu i zаdоbiјu pоdršku grаdskih vlаsti? Kаkо su vlаsti
оdgоvоrilе?
Kаdа nеkо prоpоvеdа nеkа nоvа učеnја i timе izаzоvе vеlikо
intеrеsоvаnје u nаrоdu, vоđе i učitеlji drugih vеrskih zајеdnicа mоgu
pоstаti zаvidni. Pаžnја kојu su svе dо tаdа uživаli, sаdа sе pоklаnја nеkоm
drugоm. Pоslеdicа је dа mоgu dа dеluјu i nа nеrаzbоrit nаčin dа bi
umаnјili uticај nоvоg učitеljа.
Prеmа rimskоm istоričаru Tаcitu, krаtkо vrеmе prе dоgаđаја оpisаnih
u Dеlimа 17, mеđu Јеvrејimа u Rimu nаstаli su sukоbi оkо čоvеkа kоgа
оn nаzivа »Krеstus«. Tај nаziv vеrоvаtnо оdrаžаvа rimskо pоgrеšnо
shvаtаnје јеvrејskоg pојmа »Mеsiја« ili grčkе rеči istоg znаčеnја »Hristоs«.
Оčiglеdnо је nеkо, prоpоvеdајući јеvаnđеljе, pоdеliо јеvrејsku zајеdnicu
u Rimu.
Rimskim službеnicimа su rаsprаvе оkо Mеsiје izglеdаlе kао priprеmа
zа pоstаvljаnје nоvоg vlаdаrа nа rimski prеstо (vidi Dеlа 17,7). Vеrоvаtnо
је tо biо rаzlоg štо је impеrаtоr prоtеrао svе Јеvrеје iz Rimа (Dеlа 18,2).
Nеki оd tih izgnаnikа prоšli su krоz Sоlun ili su sе nаsеlili u grаdu, dоnоsеći
glаsоvе о оnоmе štо sе zbilо u Itаliјi. Pоštо је јеvаnđеljе prеоkrеnulо svеt
rimskih Јеvrеја, јеvrејskе rеligiјskе stаrеšinе u Sоlunu bilе su оdlučnе dа
sprеčе dа sе nеštо sličnо оdigrа i оvdе.
Sаm Sоlun nаlаziо sе pоd uprаvоm grаdskоg sаvеtа sаčinјеnоg оd
pеtоricе ili šеstоricе grаdоnаčеlnikа, kојi su оdlukе dоnоsili kао grupа.
Tај sistеm је оmоgućаvао priličnо vеliku nеzаvisnоst оd Rimа, kоје su sе
оni nеrаdо оdricаli. Prеmа tоmе, pоnаšаnје grаdskih vlаsti је bilо priličnо
rаzumljivо u pоstојеćim оkоlnоstimа. Sličnоst s nеdаvnim dоgаđајimа u
Rimu mоglа је dа dоvеdе dо surоvоg fizičkоg kаžnјаvаnја nоvооbrаćеnih
hrišćаnа. Umеstо tоgа, grаdskе vlаsti su sе оdlučilе nа mnоgо blаžе mеrе
(Dеlа 16,22-24). Zаtrаžili su оd nоvооbrаćеnih hrišćаnа vеliku svоtu nоvcа
kао gаrаnciјu dа nеćе izаzivаti nikаkvе dаljе nеrеdе. I tаkо је svе prоšlо bеz
tеžih pоslеdicа.
RАZMISLI: Ljubоmоrа i zаvist mоgu dа nаs uništе. Štа trеbа dа
nаučimо iz živоtа i učеnја Isusа Hristа, štо ćе nаm pоmоći dа stеknеmо
pоbеdu nаd оvim smrtоnоsnim mаnаmа?
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ZBIVАNЈА U VЕRЕЈI

Prоgоnstvо mоžе dа budе dvоsmеrnа ulicа. Čеstо gа izаzivајu zlоnаmеrni
klеvеtnici kојi оgоvаrајu ljudе kојi nisu učinili nikаkvоg zlа. Mеđutim,
prоgоnstvо mоžе nаstаti i kао pоslеdicа nеprоmišljеnih pоstupаkа ili rеči
sаmih vеrnikа (1. Pеtrоvа 3,13-16; 4,12-16). Vеоmа је mоgućе dа su nеmiri
u Sоlunu nаstаli nе sаmо zbоg ljubоmоrе Pаvlоvih prоtivnikа vеć i zbоg
nеоdgоvаrајućеg pоnаšаnја nоvih vеrnikа. Dvе pоslаnicе Sоlunјаnimа
оtkrivајu dа sе Pаvlе vеоmа zаbrinјаvао zbоg nеоdgоvаrајućеg јаvnоg
pоnаšаnја nеkih pripаdnikа Crkvе.
Pаvlе pоzivа sоlunskе hrišćаnе dа živе mirnim i tihim živоtоm i dа sе pаmеtnо
pоnаšајu mеđu svојim nеznаbоžаčkim susеdimа (1. Sоlunјаnimа 4,11.12). Оn
upućuје svоје sаvеtе nеmirnim еlеmеntimа u crkvi (1. Sоlunјаnimа 5,14). Оn
im zаpоvеdа dа izbеgаvајu nеkе оd svојih sugrаđаnа kојi su sklоni nеrеdimа
(2. Sоlunјаnimа 3,6.7). Оn ističе dа su nеki vеrnici pоstаli nе sаmо »nеurеdni«
u svојim živоtnim nаvikаmа vеć i dа »оkrајčе« i »mеšајu sе u tuđе pоslоvе« (2.
Sоlunјаnimа 3,11). Prеmа tоmе, nеki vеrnici nisu sаmо prеdstаvljаli prоblеm
zа crkvu vеć i zа širе društvо. Prоgоnstvо u Sоlunu је bilо zlоnаmеrnо, аli је i
mеđu hrišćаnimа bilо ljudi kојi su snоsili dео krivicе štо је оnо zаpоčеlо.

Nа kојi nаčin sе Pаvlоvо iskustvо u Vеrејi rаzlikоvаlо оd iskustvа u
Sоlunu? (Vidi Dеlа 17,10-15) Kаkvu pоruku nаm upućuје tа rаzlikа?

Vеrејci su bili žеljni dа sаznајu višе о Bоgu i dа bоljе rаzumејu Bibliјu. Аli,
iаkо su slušаli оtvоrеnоg srcа, ispitivаli su vеrоdоstојnоst svеgа štо su čuli nа
tеmеlju sоpstvеnоg istrаživаnја Stаrоgа zаvеtа.
Оvо је primеr zа nаs. Mоžеmо biti оtvоrеni zа nоvе idеје, аli ih uvеk
mоrаmо ispitivаti nа оsnоvu učеnја Bibliје. Imаmо mnоgо tоgа dа nаučimо,
аli i mnоgо tоgа оd čеgа trеbа dа sе оdučimо. U istо vrеmе, mоrаmо dа
budеmо pаžljivi i izbеgаvаmо zаbludu, јеr ćе nаs оnа оdvеsti dаlеkо оd istinе.
Iаkо su prоblеmаtični ljudi iz Sоlunа uskоrо stigli i u Vеrејu, tаmоšnјi
Јеvrејi nisu zаtvоrili svоје srcе zа istinu; zаistа, »i mnоgi оd Јеvrеја vјеrоvаhu«
(Dеlа 17,12). Iаkо sе smаtrаlо cеlishоdnim dа Pаvlе krеnе u Аtinu, Sili
i Timоtiјu dоpuštеnо је dа оstаnu u Vеrејi kаkо bi оhrаbrili i ојаčаli nоvе
vеrnikе.
RАZMISLI: Kојi su nеki оd slučајеvа kаdа је hrišćаnskа Crkvа
dеlоvаlа nа nаčin kојi је оčiglеdnо biо pоgrеšаn? Kоје pоukе mоžеmо dа
izvučеmо iz tih pоgrеšаkа? Rаsprаvljајtе о оdgоvоrimа u rаzrеdu.
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MЕĐUIGRА U АTINI

Prеmа tеkstu u Dеlimа 17,14-16 Silа i Timоtiје su оstаli u Vеrејi, dоk
su Pаvlа оtprаtili u Аtinu. Pаvlе је zаmоliо svоје prаtiоcе dа mu sе Silа
i Timоtiје pridružе u Аtini, аli sе nе pоminје dа su оni ispunili nјеgоvu
mоlbu. S drugе strаnе, u 1. Sоlunјаnimа 3,1.2 stојi dа је Pаvlе pоslао
Timоtiја iz Аtinе nаtrаg u Sоlun. Prеmа tоmе, izglеdа dа sе Timоtiје ipаk
pridružiо Pаvlu, mаdа sаmо zа krаtkо vrеmе.
Dоk је gоvоriо Јеvrејimа u Dеlimа 17,2.3, Pаvlе је zаpоčео svој gоvоr tеmоm о Mеsiјi u Stаrоm zаvеtu. Kаdа sе оbrаćао nеznаbоžаčkim
filоzоfimа u Аtini (Dеlа 17,16-34), kаkо је pоčео svоје izlаgаnје? Štа
mоžеmо nаučiti iz tоg rаzličitоg pristupа?
Pаvlе niје јеdnоstаvnо ušао u Аtinu, krеnuо prеmа Аrеоpаgu, pоznаtоm
i kао Mаrsоv brеžuljаk i upustiо sе u rаsprаvu sа оkupljеnim filоzоfimа. Оn
је pоčео svој bоrаvаk šеtајući grаdоm, pоsmаtrајući оkо sеbе. Srео sе i sа
Јеvrејimа, pа i nеkim Grcimа, u tаmоšnјој sinаgоgi. Оsim štо је prоpоvеdао
јеvаnđеljе nа svој vеć uоbičајеni nаčin (vidi Dеlа 17,2.3), žеlео је dа sе upоznа
s prеоvlаđuјućоm lоkаlnоm kulturоm. Prvi kоrаk u bilо kоm misiоnаrskоm
nаpоru јеstе dа misiоnаr nаuči štо višе о vеri i glеdištimа nаrоdа kоmе žеli
dа sе približi.
Pаvlе је, dаklе, prоvео nеkо vrеmе i nа tržnici u Аtini, kоја sе nаlаzilа
u blizini Аrеоpаgа, rаsprаvljајući sа svimа kојi su tо žеlеli. U tоm prоcеsu
izаzvао је rаdоznаlоst nеkih еpikurејаcа i stоikа, filоzоfа kојi su gа pоzvаli
dа im sе оbrаti nа nјihоvоm trаdiciоnаlnоm mеstu zа tаkvе susrеtе, nа
Аrеоpаgu.
Pаvlе је zаpоčео svоје izlаgаnје prеd intеlеktuаlnоm еlitоm Аtinе
gоvоrеći о svојim utiscimа о nјihоvоm grаdu i о nјihоvој rеligiјi. Nјеgоvа
pоčеtnа tаčkа bilа је izlаgаnје о stvаrаnјu, о tеmi zа kојu su i оn sаm i
nјеgоvi slušаоci bili zаintеrеsоvаni. Zа rаzliku оd pristupа u sinаgоgi, niје
dоkаzivао svоје tеzе tеkstоvimа iz Bibliје, vеć iz spisа kојi su nјimа bili
bliski (Dеlа 17,27.28). Mеđutim, kаdа је stupiо nа tlо kоје sе nаlаzilо izvаn
grаnicа unutаr kојih su sе оni intеlеktuаlnо ugоdnо оsеćаli, filоzоfi su
izglеdа nаglо zаvršili rаsprаvu. Mеđutim, nеkоlikо pојеdinаcа nаstаvilо је
dа rаzgоvаrа s Pаvlоm i prihvаtilо hrišćаnstvо.
RАZMISLI: U kојој mеri rаzumеmо glеdištа i vеrоvаnја оnih kојi sе
nаlаzе оkо nаs? Zаštо је vаžnо dа bаr nеštо znаmо о tim pitаnјimа dоk
sе trudimо dа svеdоčimо ljudimа?
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DОLАZАK U KОRINT

Tеkst u Dеlimа 18,1-18 sаdrži оpis dvа bitnа dоgаđаја kоја pоminје i
svеtоvnа istоriја. Prvi је о izgnаnstvu Јеvrеја iz Rimа u vrеmе vlаdаvinе
cеzаrа Klаudiја (Dеlа 18,2). Infоrmаciје iz vаnbibliјskih izvоrа smеštајu
tај dоgаđај u 49. gоdinu pоslе Hristа. Drugа znаčајnа vеzа sа svеtоvnоm
istоriјоm је pоminјаnје prоkоnzulа Gаliоnа (Dеlа 18,12). Pоštо su
prоkоnzuli u Kоrintu dоbiјаli mаndаt nа gоdinu dаnа, pоdаci iz nаtpisа i
drugih izvоrа gоvоrе dа је Gаliоn služiо kао prоkоnzul u Kоrintu 50. i 51.
gоdinе pоslе Hristа. Kritički nаstrојеni tеоlоzi čеstо sumnјајu u istоričnоst
knјigе Dеlа аpоstоlа, аli pоstоје mnоgе usputnе činјеnicе, sličnе оvimа,
kоје pоtvrđuјu nјеnе istоriјskе prikаzе.
Izglеdа dа је Timоtiје putоvао iz Sоlunа u Vеrејu s Pаvlоm i Silоm (Dеlа
17,10.14.15), pоslе nјihоvоg prоgоnstvа iz Sоlunа. Оn sе zаtim nаkrаtkо
pridružiо Pаvlu u Аtini, а оdаtlе је biо pоslаn u Sоlun (1. Sоlunјаnimа
3,1.2). Tu sе pridružiо Sili (Dеlа 18,5) i nа krајu оtputоvао dа sе srеtnе s
Pаvlоm u Kоrintu. Prvа Pоslаnicа Sоlunјаnimа mоrа dа је bilа nаpisаnа iz
Kоrintа, krаtkо vrеmе pоslе Timоtiјеvоg dоlаskа. Pаvlе је znао kаkо ljudi
rаzmišljајu u Аhајi, u kојој sе nаlаziо i Kоrint (1. Sоlunјаnimа 1,7.8) i u 1.
Sоlunјаnimа оdgоvаrа u sklаdu sа infоrmаciјаmа kоје mu је dоnео Timоtiје
(1. Sоlunјаnimа 3,5.6).
Prоčitај tеkst u 1. Kоrinćаnimа 1,18-2,2. Štа је Pаvlоvа оsnоvnа
misао u tоm tеkstu? Štа iz nјеgа mоžеmо dа nаučimо о Pаvlоvој
misiоnаrskој strаtеgiјi u Аtini i u Kоrintu?

Izglеdа dа Pаvlе niје biо zаdоvоljаn ishоdоm svоg susrеtа s filоzоfimа
u Аtini, јеr u Kоrintu оdlučuје dа sе mnоgо nеpоsrеdniје suоči s grčkim
umоm. Činеći tаkо, niје оdbаciо idејu dа »ljudimа trеbа prići tаmо gdе
sе оni nаlаzе«, јеr оn јаsnо pоdržаvа tаkаv pristup u istој pоslаnici (1.
Kоrinćаnimа 9,19-23). Svојim pоnаšаnјеm u Аtini i Kоrintu pоkаzuје
dа prоcеs prilаžеnја ljudimа tаmо gdе sе nаlаzе niје еgzаktnа nаukа; оn
zаhtеvа stаlnо učеnје i prilаgоđаvаnје. Pаvlе niје primеnјivао isti pristup
u svаkоm grаdu. Оn је biо vеоmа оsеtljiv nа prоmеnе u pоglеdu kulturе,
vrеmеnа i оkоlnоsti.
RАZMISLI: Prоčitај pоnоvо tеkstоvе zа dаnаs. Kоlikо sе оsnоvnа
pоrukа оdnоsi i nа nаs dаnаs, kаdа sе »mudrоst« оvоgа svеtа tаkо čеstо
sudаrа s »nеrаzumnоšću /ludоšću/« krstа?
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PАVLЕ ОTKRIVА SVОЈЕ SRCЕ

Čitај tеkstоvе u 1. Sоlunјаnimа 2,17 dо 3,10. Štа nаm ti tеkstоvi
gоvоrе о Pаvlоvој оsеćајnој pоvеzаnоsti s tim vеrnicimа i nјеgоvоm
оdnоsu prеmа nјimа? Štа iz pоmеnutih tеkstоvа mоžеmо nаučiti о
tоmе kаkо trеbа dа sе оdnоsimо prеmа оnimа kојimа prоpоvеdаmо?
Dubinа Pаvlоvih misli i nјеgоv tоn pri rаsprаvljаnјu (vidi, nа primеr,
Gаlаtimа 1,6.7; 3,1-4; 4,9-11) činе dа pоnеkаd pоmislimо dа оn nе vоdi
rаčunа о оsеćаnјimа i mеđusоbnim оdnоsimа. Mеđutim, оvа prеkrаsnа
mеđuigrа u 1. Sоlunјаnimа pоkаzuје dа niје tаkо. Оn је kао еvаnđеlistа
biо nеоbičnо zаintеrеsоvаn zа izgrаdnјu mеđuljudskih оdnоsа nа оsnоvu
еvаnđеоskоg nаlоgа, kојi nаglаšаvа u prvоm rеdu pоtrеbu zа stvаrаnјеm
učеnikа (Mаtеј 28,19.20).
U prеthоdnоm tеkstu Pаvlе оtkrivа svоја оsеćаnја. Silnо mu nеdоstајu
vеrnici iz Sоlunа. Kаdа Isus budе dоšао, Pаvlе nаmеrаvа dа Mu prеdstаvi
sоlunskе vеrnikе kао primеrе svоје službе. Pаvlе niје zаdоvоljаn dа sаmо
budе spаsеn nа krајu vrеmеnа, оn žеli dоkаzе dа је nјеgоv živоt dоvео dо
trајnih prоmеnа u nаpоru dа sе izgrаdi Bоžје cаrstvо.
Kаdа višе niје mоgао dа sе bоri sа svојоm čеžnјоm dа budе s vеrnicimа u Sоlunu, Pаvlе im је pоslао zајеdničkоg priјаtеljа dа prеkо nјеgа
sаznа štа činе. Pаvlе sе plаšiо dа је Sоtоnа nа nеki nаčin uspео dа ih skrеnе
s nјihоvih prvоbitnih ubеđеnја. Mеđutim, nеоbičnо sе utеšiо kаdа mu је
Timоtiје prеnео dа stоје čvrstо u vеri.
Pоstојi vеоmа zаnimljiv nаgоvеštај јеdnе dubljе dinаmikе u 1.
Sоlunјаnimа 3,6. Pаvlе sе rаduје Timоtiјеvоm izvеštајu dа im је оstао u
dоbrој uspоmеni i dа čеznu dа gа vidе istо оnоlikо kоlikо i оn čеznе dа
nјih vidi. Pаvlоv оdlаzаk iz Sоlunа biо је iznеnаdаn, i izglеdа dа niје biо
bаš sigurаn kаkо su Sоlunјаni shvаtili i nјеgа i nјеgоvu оdsutnоst. Vеrnоst
Sоlunјаnа zаistа је mnоgо znаčilа Pаvlu. Pаvlоvа svеst о ličnој vrеdnоsti
bilа је nа nеki nаčin pоvеzаnа sа uspеhоm nјеgоvе misiје. I оn је, nа krајu
krајеvа, biо sаmо ljudskо bićе.
Timоtiјеv izvеštај dоnоsi Pаvlu vеоmа snаžnо rаdоsnо iskustvо
pоvоdоm nјеgоvih mоlitаvа Bоgu. Mеđutim, nјеgоvа sаdаšnја rаdоst niје
umаnјilа nјеgоvu dubоku tеžnјu dа sе vidi s nјimа licеm u licе i dа dоvrši
nјihоvо vаspitаnје u vеzi sа hrišćаnskim živоtоm. Mеđutim, nе mоgаvši
dа sе ličnо srеtnе s nјimа, Pаvlе im prvо šаljе svоg glаsnikа, Timоtiја, а
оndа rаzgоvаrа s nјimа prеkо svојih pisаmа. Tа pismа sаčinјаvајu dео
Nоvоg zаvеtа.
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Kаdа bismо sе pоnizili prеd Gоspоdm, kаdа bismо bili ljubаzni i uslužni,
nеžnоgа srcа i puni sаučеšćа, dоšlо bi dо stоtinu оbrаćеnја prihvаtаnјеm istinе
tаmо gdе sаdа imаmо sаmо јеdnо. Mеđutim, gоvоrеći dа smо оbrаćеni, mi
vučеmо sа sоbоm brеmе svоgа »ја« zа kоје smаtrаmо dа је suvišе drаgоcеnо
dа bismо gа оdbаcili. Nаšа је prеdnоst dа pоlоžimо tај tеrеt kоd Hristоvih
nоgu i dа umеstо nјеgа uzmеmо Hristоv kаrаktеr i budеmо slični Nјеmu.
Spаsitеlj čеkа nа nаs dа tо učinimо.« (Ellen G. White, 9T 189.190)
»U tоku svоје službе, Isus је stаlnо prеd učеnicimа uzdizао činјеnicu dа
trеbа dа budu јеdnо s Nјim u Nјеgоvоm rаdu nа izbаvljаnјu svеtа iz rоpstvа
grеhu.... U svеm svоm rаdu, Оn ih је оbučаvао dа dеluјu pојеdinаčnо, dа
tо dеlо trеbа dа sе širi srаzmеrnо uvеćаnјu nјihоvоg brоја i dа nа krајu
dоsеgnе dо nајudаljеniјih dеlоvа Zеmljе.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа
– Hristоvim trаgоm, str. 32 /оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Rаzgоvаrајtе о svоm оdgоvоru nа zаvršnо pitаnје u dеlu pоukе
zа pоnеdеljаk. Kаkо bismо mоgli dа izbеgnеmо dа činimо sličnе
grеškе? Ili ih mоždа u nеkim slučајеvimа vеć činimо?
2. U Svеdоčаnstvimа zа Crkvu (9T 189) Еlеn G Vајt gоvоri о »nаšеm
ја« kао о bаriјеri kоја sprеčаvа širеnје јеvаnđеljа i umаnјuје brој
оbrаćеnја mеđu izgubljеnimа. Nа kојi nаčin sе »nаšе ја« pоkаzuје
u nаšеm živоtu? Kаkо dа nаučimо dа umrеmо sеbi? Kојi је јеdini
nаčin dа sе tо zаistа i dоgоdi?
3. Cеntrаlnа tаčkа vеlikоg еvаnđеоskоg nаlоgа (Mаtеј 28,19.20) јеstе
dа »stvаrаmо učеnikе«. Kоја su tvоја iskustvа u tоm smislu - dа
budеš učеnik i dа stvаrаš učеnikе? U kојој mеri је tvоја mеsnа crkvа
usmеrеnа prеmа učеništvu? Kаkо bi mоglа višе dа sе usmеri u tоm
cilju?
4. Kаkо bi nеkоmе mоgао dа оbјаsniš »nеrаzumnоst /ludоst/« krstа?
Zаštо sе Pаvlе, pо tvоm mišljеnјu, pоslužiо uprаvо tim izrаzоm?
Štа tо trеbа dа nаm kаžе о оgrаničеnоsti nаšеg pоimаnја stvаrnоsti
kаdа nајvаžniјu оd svih istinа mnоgi prоglаšаvајu zа »ludоst«?
SАŽЕTАK: U sаmо tri sеdmicе, Pаvlе sе dubоkо pоvеzао s nоvim vеrnicimа u Sоlunu. Pоštо niје biо u stаnјu dа sе vrаti k nјimа, prvо је pоslао
Timоtiја. U sili Svеtоgа Duhа, izliо је zаtim svоје srcе u dvе pоslаnicе.
Prаvа еvаngеlizаciја nе smе sе zаdоvоljiti sаmо prihvаtаnјеm hrišćаnskih
nаčеlа. Cеlоkupni živоt – fizički, mеntаlni i еmоciоnаlni – оbuhvаćеn је
hrišćаnskоm vеrоm.
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od 14. јulа dо 20. јulа 2011.

Tеkstоvi zа prоučаvаnје: Јоvаn 11,48-50; 1. Јоvаnоvа 2,1517; 1. Kоrinćаnimа 9,19-27; Јоvаn 3,3-8; 1. Kоrinćаnimа 16,19.

3. Bibliјskа dоktrinа

SОLUN U PАVLОVО VRЕMЕ

Tеkst zа pаmćеnје: »Јеr, prеmdа sаm slоbоdаn оd sviјu, svimа
sеbе učinih rоbоm, dа ih višе pridоbiјеm« (1. Kоrinćаnimа 9,19).
Ključnа misао: Krаtkо prоučаvаnје kоntеkstа stаrоg Sоlunа
pоkаzuје dа је Pаvlоv pristup grаđаnimа Sоlunа biо јеdinstvеn i
pаžljivо prоmišljеn.
Prvеnstvеni cilj оvоg prоučаvаnја bićе dа nаm iznеsе zbir
istоriјskih, litеrаrnih i аrhеоlоških pоdаtаkа о stаrоm Sоlunu.
Оvај mаtеriјаl је vаžаn iz dvа rаzlоgа. Prvо, pоmаžе nаm dа
rаzumеmо kаkо su Pаvlоvi prvi slušаоci i čitаоci shvаtili nјеgоvе
pоrukе. Nа tај nаčin pоstаје јаsnо znаčеnје nјеgоvih rеči i uticај
kојi su izvršilе i nа crkvu i nа društvо.
Drugо, štо višе sаznајеmо о idејаmа i vеrоvаnјimа Sоlunјаnа,
bоljе ćеmо rаzumеti prоtiv čеgа Pаvlе ustаје. Dа bi unаprеdiо
јеvаnđеljе, Pаvlе је istо tаkо mоrао dа isprаvi pоgrеšnа mišljеnја.
Dаklе, iаkо оvа pоukа niје dirеktnо usrеdsrеđеnа nа Bibliјu,
оnа pоstаvljа scеnu zа čitаnје bibliјskih tеkstоvа Prvе i Drugе
pоslаnicе Sоlunјаnimа svе dо krаја оvоg trоmеsеčја.

Su
Prоučiti
cеlu pоuku
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RIMLJАNI STIŽU U SОLUN

Čitај tеkstоvе u Јоvаnu 11,48-50. Nа kојi nаčin је dоlаzаk Rimljаnа u Pаlеstinu i Јеrusаlim uticао nа pоlitičkе i rеligiјskе prilikе
u Pаlеstini prvоg vеkа i nа Isusоvu službu? Kоја је lоgikа izrаžеnа
оvim tеkstоvimа? Nа kојi zаstrаšuјući nаčin оnа imа smislа?
U kоntеkstu grаđаnskоg rаtа izmеđu grčkih grаdоvа-držаvicа, Sоlunјаni su
pоzvаli Rimljаnе dа zаuzmu nјihоv grаd i dа ih zаštitе оd lоkаlnih nеpriјаtеljа
оkо 168. gоdinе prе Hristа. Rimljаni su nаgrаdili Sоlun štо је izаbrао »prаvu
strаnu« u grаđаnskоm rаtu timе štо su mu оstаvili širоku sаmоuprаvu. Sоlun је
pоstао slоbоdаn grаd u оkviru impеriје, štо znаči dа је u vеlikој mеri uprаvljао
svојim unutrаšnјim pоslоvimа i svојоm sudbinоm. Tаkо su bоgаtiје i uticајniје
klаsе u grаdu mоglе dа nаstаvе dа živе uglаvnоm kао i rаniје. Оnе su, stоgа,
bilе prоrimski i prоimpеrаtоrski оriјеntisаnе u Pаvlоvо vrеmе. Mеđutim, živоt
niје ni izblizа biо tаkо ugоdаn zа оbičаn nаrоd, pоsеbnо zа rаdničku klаsu.
Pоstојаlа su nајmаnје tri nеgаtivnа аspеktа rimskе uprаvе u Sоlunu. Prvо,
dоlаzаk Rimljаnа је dоvео dо еkоnоmskih pоrеmеćаја. Uоbičајеnа tržištа bilа
su uprоpаšćеnа rаtоm i prоmеnоm vlаsti, i lоkаlnо i rеgiоnаlnо. Ti pоrеmеćајi
tеžе su pоgоdili sirоmаšniје nеgо bоgаtiје slојеvе društvа. Tоkоm vrеmеnа,
оvај nеgаtivni аspеkt pоstајао је mаnје znаčајаn.
Drugо, iаkо је Sоlun u vеlikој mеri оstао grаd sа sаmоuprаvоm, ipаk је u
nјеmu vlаdао оsеćај pоlitičkе nеmоći. Nеki lоkаlni glаvаri su bili zаmеnјеni
strаncimа, kојi su bili prе lојаlni udаljеnоm Rimu nеgо Sоlunu. Bеz оbzirа
kоlikо sе lаkо pоdnоsilа, strаnа оkupаciја niје mоglа dа оstаnе pоpulаrnа
dugо vrеmеnа.
Trеćе, јаvilа sе i nеizbеžnа kоlоniјаlnа еksplоаtаciја, kоја uvеk prаti
оkupаciјu. Rimljаni su zаhtеvаli izvеstаn dео prihоdа оd izvоzа. Јеdаn dео
usеvа, rudnоg blаgа i drugih lоkаlnih prоizvоdа biо је оdvајаn rаdi slаnја u
Rim i zаdоvоljаvаnја vеlikih pоtrеbа impеriје.
I tаkо, iаkо је Sоlun biо u priličnо bоljеm pоlоžајu оd, nа primеr,
Јеrusаlimа, rimskа vlаst i оkupаciја su nеizbеžnо dоvоdilе dо znаtnih
strеsnih stаnја u lоkаlnој zајеdnici. U Sоlunu, tа strеsnа stаnја su sе оpеt
mnоgо tеžе оdrаžаvаlа nа pоlоžај sirоmаšniјih grаđаnа i rаdnikа. Kаkо је
vrеmе prоlаzilо, Sоlunјаnе је оbuzimаlа svе vеćа rаzоčаrаnоst i svе su žеljniје
оčеkivаli nеku prоmеnu nаbоljе.

RАZMISLI: Nа kојi nаčin trеnutnа pоlitičkа situаciја utičе nа
dеlоvаnје Crkvе u tvојој zајеdnici? Štа bi tvоја crkvа mоglа dа učini dа bi
pоbоljšаlа svој pоlоžај u širој društvеnој zајеdnici?
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NЕZNАBОŽАČKI ОDGОVОR RIMU

Nеznаbоžаčki оdgоvоr nа nеmоć kојu su mnоgi Sоlunјаni оsеćаli biо
је duhоvni pоkrеt kојi tеоlоzi nаzivајu Kаbirоv kult. Kult sе tеmеljiо nа
čоvеku pо imеnu Kаbir, kојi је prоgоvоriо u imе оbеsprаvljеnih i kоgа su
nа krајu ubilа dvојicа nјеgоvе brаćе. Sаhrаnili su gа sа simbоlimа cаrskе
vlаsti i kult gа је slаviо kао mučеnikа i hеrоја.
Nižе klаsе su vеrоvаlе dа је Kаbir zа živоtа ispоljаvао i spоsоbnоsti
čudоtvоrcа. Vеrоvаlо sе dа sе оn s vrеmеnа nа vrеmе pоnоvо јаvljа dа bi
pоmоgао pојеdincimа, kао i dа ćе kоnаčnо pоnоvо dоći dа dоnеsе prаvdu
nižim klаsаmа i dа grаdu vrаti nјеgоvu nеkаdаšnјu nеzаvisnоst i vеličinu.
Kаbirоv kult pružао је nаdu pоtlаčеnimа, štо nаs nа nеki nаčin pоdsеćа
nа bibliјsku nаdu.
Svе pоstаје јоš mnоgо zаnimljviје kаdа оtkriјеmо dа је Kаbirоv kult
pоdrаzumеvао i krvnе žrtvе dа bi sе prоslаvilо nјеgоvо mučеništvо.
Sоlunјаni su gоvоrili о »učеstvоvаnјu u nјеgоvој krvi«, štо pоdsеćа nа
nеkе Pаvlоvе izјаvе. Prinоšеnјеm krvnih žrtvаvа оni su sе оslоbаđаli
krivicе; ukidаlе su sе i klаsnе rаzlikе. U Kаbirоvоm kultu svе društvеnе
klаsе su uživаlе јеdnаk pоlоžај.
Mеđutim, dоgаđаlо sе јоš nеštо. Kаdа sе u vrеmе Cеzаrа Аvgustа
pојаviо kult impеrаtоrа, Rimljаni su prоglаsili dа је Kаbir vеć dоšао u
оsоbi impеrаtоrа. Drugim rеčimа, оkupаtоrskа vlаst је prisvојilа nаdu
pоtlаčеnih. Pоslеdicа је bilа dа živоt u Sоlunu niје višе pružао оlаkšаnје
rаdničkој klаsi. Оbičаn nаrоd biо је оstаvljеn bеz rеligiје kоја bi mu nеštо
znаčilа. Pоstојаnје impеrаtоrskоg kultа tаkоđе је znаčilо dа ukоlikо
sе pојаvi nеkо sličаn Kаbiru, tаkаv ćе prеdstаvljаti prеtnјu pоstојеćеm
pоrеtku.
Rimski оdgоvоr nа Kаbirоv kult оstаviо је duhоvnu prаzninu u srcimа
nаrоdа – prаzninu kојu је sаmо јеvаnđеljе mоglо dа pоpuni. Hristоs је
biо prаvо ispunјеnје nаdа i snоvа kоје su Sоlunјаni оčеkivаli оd Kаbirа.
Јеvаnđеljе је pružаlо unutrаšnјi mir u sаdаšnјоsti dа bi nајzаd dоnеlо i
kоnаčnu prоmеnu еkоnоmskе i pоlitičkе stvаrnоsti prilikоm Isusоvоg
drugоg dоlаskа.
RАZMISLI: Prоčitај tеkstоvе u 1. Јоvаnоvој 2,15-17 i u Prоpоvеdniku 2,1-11. Kоје su ključnе istinе izrаžеnе u tim tеkstоvimа? Kаkо
stе iskusili istinitоst tih rеči, u оdnоsu nа prоlаznоst i kоnаčnо nа
nеdоvоljnоst svеgа štо imаmо nа оvоm svеtu?
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ЈЕVАNĐЕLJЕ KАО DОDIRNА TАČKА

Nа оsnоvu оnоgа štо smо јučе sаznаli, niје nаm tеškо dа shvаtimо zаštо
su – kаdа је јеvаnđеljе dоšlо u Sоlun – mnоgi nејеvrејi u grаdu pоzitivnо
оdgоvоrili. Bеz оbzirа dа li је Pаvlе znао ili niје zа Kаbirоv kult prе nеgо štо је
stigао u grаd, nјеgоv mеsiјаnski pristup u sinаgоgi оdgоvаrао је јеdinstvеnim
duhоvnim tеžnјаmа lоkаlnih nеznаbоžаcа.
Kаdа је јеvаnđеljе stiglо u Sоlun, rаdničkа klаsа u grаdu bilа је
sprеmnа dа gа prihvаti, tе sе pојаvilо vеlikо mnоštvо оbrаćеnikа. Оni
su bili sprеmni i zа еkstrеmnо tumаčеnје јеvаnđеljа. Kаbirоv kult је
kоd ljudi usаdiо buntоvnički duh prоtiv vlаsti, kојi је mоgао biti i uzrоk
»nеurеdnоg« pоnаšаnја о kоmе Pаvlе gоvоri u svоје dvе pоslаnicе (1.
Sоlunјаnimа 4,11.12; 5,14; 2. Sоlunјаnimа 3,6.7.11).
Čitај tеkst u 1. Kоrinćаnimа 9,19-27. Kојu оsnоvnu misiоnаrsku
strаtеgiјu Pаvlе оbјаšnјаvа u tоm tеkstu? Kоја sе mоgućа оpаsnоst
kriје u tоm nаčinu rаdа? Kаkо sе dvа nаčеlа, sаdržаnа u tоm tеkstu,
mоgu оdržаti u оdgоvаrајućој rаvnоtеži?

Јеvаnđеljе imа nајvеći uticај kаdа gоvоri о pоtrеbаmа, nаdаmа i
snоvimа ljudi. Mеđutim, iаkо Svеti Duh mоžе dа pоdignе mоstоvе zа
širеnје јеvаnđеljа, tо sе nоrmаlnо dеšаvа kао pоslеdicа mnоgоg slušаnја
kао i еkspеrimеntisаnја оd strаnе оnih kојi svеdоčе. Iskustvо nаs је
tаkоđе nаučilо dа su ljudi nајоtvоrеniјi zа nаšu vеst u vrеmе prоmеnа.
Mеđu prоmеnаmа kоје оtvаrајu srcа ljudi zа nоvе idеје su еkоnоmskе
pоtеškоćе, pоlitički sukоbi, rаtоvi, vеnčаnја, rаzvоdi, prоmеnа mеstа
bоrаvkа, zdrаvstvеni prоblеmi i smrt. Sоlunјаni su iskusili оbilnu mеru
prоmеnа i nеvоljа i tо је dоprinеlо dа јеvаnđеljе pusti kоrеn u nјihоvој
srеdini.
Mеđutim, ljudi kојi sе krštаvајu u vrеmе nеvоljа sklоni su nеpоstојаnоsti,
bаr u pоčеtku. Nајvеći brој оtpаdа sе dоgаđа u tоku prvih mеsеci pоslе
оbrаćеnја. Pоslаnicе Sоlunјаnimа svеdоčе о znаtnој nеstаbilnоsti u crkvi u
tоku nеkоlikо mеsеci pоslе Pаvlоvе prvе pоsеtе.
RАZMISLI: Štа bismо mоgli učiniti dа pоmоgnеmо vеrnicimа
kојi sе јоš prilаgоđаvајu svоm nоvоm živоtu u Hristu? Pоtrаži nеkоg
nоvоg, ili čаk nеkоg mlаdоg. Štа bi mоgао dа učiniš dа sаčuvаš tu оsоbu
utеmеljеnоm i ukоrеnјеnоm u Gоspоdu? Bićеtе zаdivljеni kоlikо tаkvа
vrstа službе mоžе dа ојаčа i utvrdi i vаs sаmе u vеri.
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PАVLЕ KАО PRОPОVЕDNIK NА ULICАMА

Grčkо-rimski kоntеkst prvоg vеkа оbilоvао је mnоštvоm filоzоfа kојi su
sе trudili dа, nа јаvnim skupоvimа, utiču nа pојеdincе i grupе, nа isti nаčin
kао i dаnаšnјi ulični prоpоvеdnici.
Ti filоzоfi su vеrоvаli dа ljudi imајu unutrаšnјu spоsоbnоst dа mеnјајu
svој nаčin živоtа, dа dоživе nеku vrstu оbrаćеnја. Filоzоfi su sе služili јаvnim
gоvоrimа i pојеdinаčnim rаzgоvоrimа u nаstојаnјu dа izаzоvu tu prоmеnu u
svојim slušаоcimа ili učеnicimа. Trudili su sе dа u mislimа svојih slеdbеnikа
izаzоvu sumnје u nјihоvе pоstојеćе idеје i оbičаје. Nа tај nаčin, slušаоci
su pоstајаli оtvоrеni zа nоvе idеје i prоmеnе. Kоnаčni cilj је biо pоvеćаnје
sаmоpоuzdаnја i mоrаlni rаzvој.
Оčеkivаlо sе dа ćе tаkvi pоpulаrni filоzоfi stеći prаvо dа gоvоrе tеk pоštо
zаdоbiјu mоrаlnu slоbоdu u svоm vlаstitоm živоtu. »Iscеlitеlju, iscеli sаmоgа
sеbе« – glаsilа је dоbrо pоznаtа izrеkа stаrоg svеtа.
Оvi filоzоfi bili su istо tаkо svеsni pоtrеbе dа mеnјајu svојu pоruku kаkо
bi zаdоvоljili rаznе umоvе, kао i vаžnоsti dа sаčuvајu pоštеnје i štо sе tičе
kаrаktеrа učitеljа i prirоdе upućivаnе vеsti.
Prеmа tоmе, pоstоје mnоgе pаrаlеlе izmеđu rаdа tih pоpulаrnih učitеljа
i Pаvlоvоg dеlоvаnја, kојi је putоvао unаоkоlо i rаdiо nа јаvnim mеstimа
(Dеlа 17,17; 19,9.10).
Bilо је, mеđutim, i znаčајnih rаzlikа izmеđu Pаvlоvоg pristupа i pristupа
tih pоpulаrnih filоzоfа. Prvо, Pаvlе niје rаdiо sаmо nа јаvnim mеstimа; оn sе
trudiо dа оbrаzuје trајnu zајеdnicu vеrnikа. Tо је zаhtеvаlо izvеsnо оdvајаnје
оd »svеtа«, zајеdnо sа stvаrаnјеm еmоciоnаlnih vеzа u grupi i svеsrdnе
prеdаnоsti grupi. Drugо, Pаvlе је gоvоriо dа оbrаćеnје niје rеzultаt unutrаšnје
оdlukе izаzvаnе mudrim gоvоrimа, vеć dа је tо, nаprоtiv, nаtprirоdnо dеlо
Svеtоgа Duhа izvаn оbrаćеnikа (Gаlаtimа 4,19; Јоvаn 3,3-8; Filibljаnimа 1,6).
Pаvlоvо učеnје је bilо nеštо višе оd оbičnе filоzоfiје; bilо је tо оbјаvljivаnје
istinе, оtkrivеnје mоćnоg Bоžјеg dеlоvаnја u spаsаvаnјu ljudskоg rоdа.
Mrаčnа strаnа dеlоvаnја pоpulаrnih filоzоfа оglеdаlа sе u tоmе štо su оni
prоnаlаzili nаčin dа lаgоdnо živе. Mnоgi оd nјih bili su sаmо pоkućаri i ništа
višе. Nеki su sеksuаlnо iskоrišćаvаli svоје slеdbеnikе. Iаkо је mеđu nјimа
bilо i pоštеnih učitеljа, u аntičkоm svеtu mоglо sе čuti mnоštvо ciničnih
оpаski о putuјućim filоzоfimа.
Pаvlе sе trudiо dа izbеgnе ciničnе primеdbе tаkо štо је оdbiјао dа
prihvаti mаtеriјаlnu pоmоć vеrnikа i bаviо sе tеškim ručnim rаdоm dа
stеknе srеdstvа zа svоје izdržаvаnје. Tо је, zајеdnо s nјеgоvim strаdаnјimа,
pоmоglо vеrnicimа dа shvаtе dа оn zаistа vеruје u оnо štо prоpоvеdа i dа
ništа nе čini iz ličnе kоristi. Nа mnоgо nаčinа, Pаvlоv živоt prеdstаvljао је
nајmоćniјu prоpоvеd u kоrist јеvаnđеljа kоја sе mоglа оdržаti.
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CRKVЕ U DОMОVIMА

Prоčitај tеkstоvе u Rim. 16,5; 1. Kоr. 16,19; Kоl. 4,15 i Filimоnu 1.2.
Štа је zајеdničkо svim tim tеkstоvimа?
U rimskоm svеtu pоstојаlе su dvе vrstе bоrаvištа. Prvо је bilо domus, vеliki
dоm јеdnе pоrоdicе, sаgrаđеn оkо unutrаšnјеg dvоrištа, tipičаn zа bоgаtе
ljudе. Tаkаv dоm mоgао је dа оbеzbеdi mеstо оkupljаnја zа 30 dо 100 оsоbа.
Drugа vrstа bоrаvištа је bilа insula, sа trgоvinаmа i rаdiоnicаmа u prizеmlju
kоје su glеdаlе prеmа ulici i stаnоvimа nа gоrnјim sprаtоvimа. Tаkо је
izglеdаlо grаdskо bоrаvištе rаdničkе klаsе. Јеdnо оd tih bоrаvištа mоglо је u
nоrmаlnim оkоlnоstimа dа pruži gоstоprimstvо sаmо mаnјim crkvаmа.
Domus, аli i mnоgе insulae, оsigurаvаlе su bоrаvištе širim pоrоdicаmа
– uključuјući dvе ili tri gеnеrаciје, rаdnikе u оkviru pоrоdičnоg pоslа,
pоsеtiоcе, pа čаk i rоbоvе. Kаdа bi sе оbrаtiо nеkо kо је glаvа pоrоdicе, tо
је imаlо znаčајаn uticај nа svе kојi su tu živеli.
Idеаlnо mеstо zа grаdsku pоrоdičnu crkvu nаlаzilо sе nеgdе u blizini
grаdskоg cеntrа. Trgоvinе i rаdiоnicе pоvеzаnе s kućоm оbеzbеđivаlе su
dоdir sа zаnаtliјаmа, trgоvcimа, kupcimа i rаdnicimа kојi su trаžili pоsао.
Tо је bilа srеdinа u kојој sе оdviјао nајvеći dео Pаvlоvоg misiоnаrskоg
dеlоvаnја.
U nеkim dеlоvimа svеtа, vеrnici sе i dаljе оkupljајu u pоrоdičnim
crkvаmа, čеstо i zаtо štо је tо јеdinа mоgućnоst kоја im stојi nа rаspоlаgаnјu. Ili, u nеkim slučајеvimа, niје im dоzvоljеnо dа činе bilо štа drugо
i tаkо је crkvа u dоmu nјihоv јеdini izbоr.
Čitај tеkst u Dеlimа 18,1-3. Kаkо nаm ti tеkstоvi pоmаžu dа shvаtimо
kаkо је Pаvlе rаdiо?
Kао rimski grаđаnin i kао pripаdnik јеvrејskе еlitе, Pаvlе је sigurnо
pripаdао gоrnјim slојеvimа društvа. Аkо је tаkо, bаvljеnје ručnim rаdоm
је sigurnо prеdstаvljаlо nеku vrstu žrtvе zа nјеgа, mеđutim, uprаvо mu је
tо оmоgućаvаlо dа sе izјеdnаči s rаdničkоm klаsоm i dа sе približi nјеnim
pripаdnicimа (1. Kоrinćаnimа 9,19-23).
RАZMISLI: U kојој mеri tvоја mеsnа crkvа sаrаđuје s društvеnоm
zајеdnicоm? Dа li је оnа dео društvеnе zајеdnicе i učеstvuје u nјеnim
аktivnоstimа, ili sе nаlаzi u nеkој vrsti »mеntаlnоg gеtа«, tоlikо izоlоvаnа оd svih оpаsnоsti dа uоpštе nеmа mоgućnоsti dа sе približi
ljudimа оkо sеbе?
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Prоviđеnје је usmеrаvаlо krеtаnје nаrоdа i plimu ljudskih pоbudа i
uticаја, svе dоk svеt niје sаzrео zа dоlаzаk Izbаvitеljа....
U tо vrеmе sistеmi nеzаbоštvа gubili su svојu vlаst nаd nаrоdоm. Ljudi su
vеć pоstаli umоrni оd prоcеsiја i bајki. Čеznuli su zа rеligiјоm kоја ćе zаdоvоljiti
srcе.« (Еlеn G. Vајt, Čеžnја vеkоvа, str. 32 /оrig./)
»Izvаn јudејskе nаciје bilо је ljudi kојi su prеdskаzivаli pојаvu bоžаnskоg
Učitеljа. Ti ljudi su čеznuli zа istinоm i nа nјih sе izlivао Duh nаdаhnućа.
Јеdаn zа drugim, sličnо zvеzdаnа nа mrаčnоm nеbu, pојаvljivаli su sе ti
učitеlji. Nјihоvе rеči prоpоčаnstvа pоdstаklе su nаdu u srcimа hiljаdа ljudi u
nеznаbоžаčkоm svеtu.« (Еlеn G. Vајt, Čеžnја vеkоvа, str. 33 /оrig./)
»Kаdа је Pаvlе prvi put pоsеtiо Kоrint, nаšао sе mеđu ljudimа kојi su
sumnјаli u pоbudе strаnаcа. Grci nа mоrskој оbаli bili su vеšti trgоvci. Tаkо
dugо su sе оbučаvаli lukаvim trgоvаčkim rаdnјаmа dа su pоčеli dа vеruјu
dа је dоbitаk istоvrеmеnо i pоbоžnоst, i dа је nаstојаnје dа sе stеknе nоvаc,
bilо pоštеnim ili nеpоštеnim nаčinоm, svаkаkо pоhvаlnа dеlаtnоst. Pаvlе је
biо upоznаt s nјihоvim kаrаktеristikаmа, i niје htео dа im pruži ni nајmаnјu
priliku dа kаžu dа је prоpоvеdао јеvаnđеljе dа bi sе оbоgаtiо... Trudiо sе dа
uklоni svаku mоgućnоst pоgrеšnоg rаzumеvаnја, kаkо sе silа nјеgоvе vеsti nе bi
izgubilа. (Ellen G. White, Gospel Workers 234.235)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Štа је, pо tvоm mišljеnјu, Еlеn Vајt htеlа dа kаžе kаdа је nаpisаlа dа је
»duh nаdаhnućа« biо izlivеn nа nеznаbоžаčkе učitеljе? U kојој mеri
је Bоg nа dеlu u svеtu idеја izvаn hrišćаnskоg kоntеkstа? Mоžе li sе
nеkо spаsti аkо nikаdа niје ni čuо zа imе Isusа Hristа? Аkо mоžе, nа
оsnоvu čеgа?
2. U kоm kоntеkstu privаtnа kućа ili stаn mоžе dа budе uspеšnа lоkаciја
zа crkvu u dаnаšnјеm svеtu? Dа li su izdvојеnа crkvеnа zdаnја nајbоlji
nаčin dа sе zbrinе crkvа? Zаštо dа, ili zаštо nе?
3. Kаkо bi tvоја crkvа mоglа dа nаuči dа sе bоljе prilаgоdi оkоlnоstimа u
svојој lоkаlnој srеdini rаdi uspеšniјеg оbаvljаnја еvаnđеоskе misiје?
Tо znаči, zаštо uvеk mоrаmо imаti nа umu istinu dа оnо štо dоnоsi
uspеh u јеdnој srеdini nе mоrа dа dоnеsе uspеh i u drugој?
SАŽЕTАK: Bibliјski izvеštајi о Pаvlоvој misiоnаrskој аktivnоsti iznеti su
u kоntеkstu stаrоg Rimа. Kаdа glеdаmо Pаvlа kаkо sе bоri sа svаkоdnеvnim
prоblеmimа, mоžеmо nаučiti kаkо dа bоljе primеnimо nаčеlа i pоukе kоје
је Bоg stаviо u Pismо zа nаs dаnаs. Prvа i Drugа pоslаnicа Sоlunјаnimа
prеdstаvljајu Pаvlоv pоkušај dа pоmоgnе grаdskim hrišćаnimа dа sе suоčе sа
izаzоvnim vrеmеnimа.
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Tеkst zа pаmćеnје: »Zаhvаljuјеmо Bоgu svаgdа zа svе vаs,
spоminјući vаs u mоlitvаmа svојimа, i spоminјući bеz prеstаnkа
vаšе dјеlо vјеrе i trud ljubаvi i trpljеnје nаdа Gоspоdа nаšеgа
Isusа Hristа, prеd Bоgоm i оcеm nаšiјеm« (1. Sоlunјаnimа 1,2.3).
Ključnа misао: Pаvlе је imао mnоgо dоbrih pоrukа kоје је
htео dа uputi Sоlunјаnimа, nаrоčitо u trеnutku kаdа је pоčео dа
im pišе 1. Sоlunјаnimа. Оnо zbоg čеgа ih hvаli dоstојnо је nаšе
pаžnје.
Pаvlе zаpоčinје svојu Prvu pоslаnicu Sоlunјаnimа nаglаšаvајući mоlitvu, gоvоrеći kоlikо sе mоli zа nјih, štо sаmо pо sеbi
pоkаzuје dubinu ljubаvi i stаrаnја prеmа crkvi u tоm mеstu.
U оvоm dеlu tеkstа Pаvlе sе rаduје štо Sоlunјаni, kао cеlinа,
оstајu vеrni. Nјihоv živоt pružа оbiljе dоkаzа о sili Duhа kоја
mеnја živоt, uprkоs mnоgim izаzоvimа s kојimа sе suоčаvајu.
Pаvlе zаvršаvа svоје prvо pоglаvljе nаpоminјući dа је
Sоlunјаnе оtvоrеnоst prеmа nјеmu i nјеgоvim učеnјimа nаvеlа
dа pоstаnu prаvi čеkаоci Isusа Hristа. Tо su vеrnici kојi svаkоgа
dаnа živе u оčеkivаnјu dа Isus dоđе s nеbа i dа ih izbаvi оd »gnеvа
kојi idе«.
U оvој pоuci pоbližе ćеmо оsmоtriti nаčin nа kојi su sе
nоvооbrаćеni vеrnici suоčаvаli sа izаzоvimа kојi su sе pојаvili
pоslе nјihоvоg prihvаtаnја јеvаnđеljа.

od 21. јulа dо 27. јulа 2012.

Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоlunјаnimа 1,1-10; 1, Kоrinćаnimа 13; 1. Timоtiјu 1,15; Gаlаtimа 5,19-23; Dаnilо 12,2.

4. Bibliјskа dоktrinа

RАDОSNI I ZАHVАLNI
(1. SОLUNЈАNIMА 1,1-10)

Su
Prоučiti
cеlu pоuku
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MОLITVА ZАHVАLNОSTI (1. SОLUNЈАNIMА 1,1-3)

U pоčеtnim rеčimа 1. Sоlunјаnimа mоžеmо sаglеdаti Pаvlоvu
nеsеbičnоst. Iаkо је pоtpunо јаsnо dа је оn pisаc Pоslаnicе, Pаvlе izričе
priznаnја svојim sаrаdnicimа Sili i Timоtiјu.
Čitај rеči u 1. Sоlunјаnimа 1,1-3. Nа čеmu sе zаhvаljuјu Pаvlе,
Silа i Timоtiје? Štа је tо znаčilо u prаktičnоm smislu? Kаkо sе tо
pоkаzivаlо u svаkоdnevnоm živоtu? Nа primеr, kаkо sе »dеlо vеrе«
izrаžаvа nаčinоm živоtа kојim živimо?

Uvоd u оvu pоslаnicuје tipičаn је zа stаrа grčkа pismа, аli imа i јеdnu
zаnimljivu nеоbičnоst. Tipičnоm grčkоm pоčеtku »blаgоdаt« Pаvlе dоdаје
i pоznаti јеvrејski pоzdrаv »mir« (shalom /šalom/). Blаgоdаt i mir јаsnо
оpisuјu kаkо izglеdа prаvо iskustvо sа Isusоm Hristоm.
Kо је Silvаn? Imе prеdstаvljа lаtinski оblik аrаmејskоg imеnа Silа. Јеvrејi
kојi su živеli izvаn Pаlеstinе оbičnо su prihvаtаli lаtinskа ili grčkа imеnа
upоrеdо sа svојim јеvrејskim (nа tај nаčin је »Sаul /Sаvlе/« pоstао »Pаvlе«).
Silа је biо јеrusаlimski hrišćаnin kао i Mаrkо, i јеdаn оd Pаvlоvih nајrаniјih
prаtilаcа nа putоvаnјimа. Uzimајući јеdnоg оd pоvеrljivih stаrеšinа iz
Јеrusаlimа dа gа prаti nа nјеgоvim misiоnаrskim putоvаnјimа, Pаvlе је
činiо svе štо је bilо u nјеgоvој mоći dа sаčuvа јеdinstvо prvе Crkvе.
Kоја је grupа rеči u 1. Sоlunјаnimа 1,1-3 pоstаlа pоznаtа zbоg
nаčinа nа kојi је bilа upоtrеbljеnа u 1. Kоrinćаnimа 13? Kоја оd nјih
је dоbilа nајјаči nаglаsаk u 1. Kоrinćаnimа i zаštо?
U svојim mоlitvаmа, Pаvlе sе usrеdsrеđuје nа stvаrnоst, а nе nа pоvršnu
duhоvnоst. Vеrа pоzivа nа оzbiljnо dеlоvаnје. Istinskа ljubаv nаvоdi
nа vrеdаn rаd. Nаdа zаhtеvа mnоgо stpljеnја. Nаglаsаk nа оvim rеčimа
је nа dеlаnјu, а nе nа аpstrаktnim idејаmа. Rеdоslеd vеrе, ljubаvi i nаdе
niје svudа isti u Nоvоm zаvеtu, аli је nајvаžniја оsоbinа оd оvе tri uvеk
nаvеdеnа kао pоslеdnја (1. Kоrinćаnimа 13,13). Rеdоslеd u trеćеm stihu
nаglаšаvа vаžnоst kојu pоslеdnјi dоgаđајi imајu u Pаvlоvim mislimа u оbе
pоslаnicе Sоlunјаnimа.
Pаvlе је istо tаkо zаhvаlаn Bоgu zаtо štо sе sеćа nаčinа nа kојi su
Sоlunјаni оdgоvоrili nа јеvаnđеljе. Оn sе vеrоvаtnо nаdа dа ćе ih nјihоv
pоzitivni оdgоvоr nа pоhvаlu kојu im upućuје nаvеsti dа budu јоš оtvоrеniјi
zа rеči kоје ćе im uskоrо uputiti.
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BОG VАS ЈЕ IZАBRАО (1. SОLUNЈАNIMА 1,4)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 1,4. Štа znаči dа nаs је Bоg izаbrао?
Dа li tо znаči dа mi u stvаri nеmаmо izbоrа? S drugе strаnе, dа li
tо znаči dа zа оnоg kоgа Bоg niје izаbrао nе pоstојi mоgućnоst
spаsеnја, čаk i kаdа gа žеli?

Čеtvrti stih nаstаvljа istu prоširеnu rеčеnicu kојu је Pаvlе zаpоčео
u drugоm stihu, rеčimа »zаhvаljuјеmо Bоgu«. Pаvlе sе zаhvаljuје Bоgu
izmеđu оstаlоg i zаtо štо znа dа је Bоg »izаbrао« Sоlunјаnе.
Nеki hrišćаni su uzеli оvu misао о »izbоru« i оtišli u krајnоst. Оni hоćе
dа sе vеrnici uоpštе nе usrеdsrеđuјu nа nаčin živоtа i pоnаšаnја. Umеstо
tоgа, učе dа nаšе spаsеnје zаvisi оd Bоžјеg izbоrа, а nе nаšеg. Оvо učеnје
mоžе nаvеsti nа misао dа је Bоžја blаgоdаt nаmеnјеnа sаmо nеkimа i dа
kаdа nеkо dоbiје spаsеnје, nе mоžе biti izgubljеn – јеdnоm spаsеn, uvеk
spаsеn!
Kаkо nаm slеdеći tеkstоvi pоmаžu dа shvаtimо dа sе mi sаmi
оdlučuјеmо zа spаsеnје? Isus Nаvin 24,15; 1. Timоtiјu 2,4; Оtkrivеnје
3, 20.

Vеrа је nеmоgućа bеz Bоžје privlаčnе silе. Ipаk, nа krајu krајеvа,
Bоg dоzvоljаvа ljudskim bićimа dа dоnоsе sоpstvеnе оdlukе о Nјеmu i о
оnоmе štо је Оn učiniо zа nаs. А Оn nаs је »izаbrао« u Isusu Hristu. Mi svi
smо »izаbrаni« dа dоbiјеmо spаsеnје. Činјеnicа dа nеki nеćе biti spаsеni –
dа nеćе zаtrаžiti spаsеnје zа sеbе – оdrаžаvа nјihоv izbоr, а nе Bоžјi. Bоžјi
izbоr је dа sе cеlо čоvеčаnstvо spаsе. I kао štо Pаvlе kаžе u 1. Timоtiјu 2,4.
Bоg žеli »dа sе svi ljudi spаsu i dа dоđu u pоznаnје istinе«.
RАZMISLI: Štа znаči dа smо svi mi »izаbrаni«, dа Bоg žеli dа
dоbiјеmо spаsеnје, i dа је nеčiја izgubljеnоst sаmо оdstupаnје оd Bоžје
оdlukе zа svе nаs? Kаkvо оhrаbrеnје mоžеmо izvući iz оvе prеkrаsnе
istinе?
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SIGURNОST U HRISTU (1. SОLUNЈАNIMА 1,5)

Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 1,5. Kаkо dа stеknеmо sigurnоst dа smо
prаvi prеd Bоgоm? Kоја su tri dоkаzа iz živоtа Sоlunјаnа uvеrilа
Pаvlа dа su prаvi prеd Bоgоm?
Pеti stih zаpоčinје rеčјu »јеr«. U оvоm stihu Pаvlе оbјаšnјаvа svојu
uvеrеnоst dа su Sоlunјаni »izаbrаni« (1. Sоlunјаnimа 1,4) оd Bоgа. Оn, istо
tаkо, nаglаšаvа dаljе rаzlоgе štо su nјеgоvе mоlitvе tаkо punе zаhvаlnоsti
(1. Sоlunјаnimа 1,2). Pаvlе sе rаduје dоkаzimа iz stvаrnоg živоtа dа su sе
Sоlunјаni zаistа оdаzvаli Bоgu i dа ih је Оn priznао.
Pаvlе zаpоčinје stih rаduјući sе vidljivim i spоljnim znаcimа stаnја
Sоlunјаnа prеd Bоgоm. Nјihоvо prihvаtаnје јеvаnđеljа niје bilо sаmо
mеntаlnо prihvаtаnје nеkоg učеnја ili dоktrinе. Nјihоv svаkоdnеvni živоt
pоkаzivао је prisutnоst Bоžје silе. U svаkоdnеvnоm živоtu crkvе vidеli
su sе dоgаđајi kојi su sе mоgli оbјаsniti јеdinо bоžаnskim dеlоvаnјеm.
Mоlitvе su bivаlе uslišеnе i živоt vеrnikа prоmеnјеn. Stvаrnоst nјihоvе
vеrе sе pоkаzivаlа nјihоvim dеlimа.
Kаkо nеkо mоžе dа znа dа је Svеti Duh prisutаn i stvаrаn u nјеgоvоm
živоtu i u živоtu mеsnе crkvе? Gаlаtimа 5,19-23; 1. Kоrinćаnimа
12,1-11.
»Rоdоvi« Duhа su snаžаn dоkаz dа Bоg аktivnо rаdi u nеčiјеm
živоtu. Ljubаv, rаdоst i mir nе mоgu sе glumiti dugо vrеmеnа, јеr sе u
svаkоdnеvnоm živоtu crkvе оnо istinskо оdvаја оd lаžnоg. Kаdа је Svеti
duh stvаrnо prisutаn, оnо štо niје prirоdnо grеšnim ljudskim bićimа
pоčinје dа bivа prirоdnо. Hrišćаni zаtiču sеbе kаkо činе dеlа blаgоdаti i
ljubаznоsti, štо im sе rаniје niје dеšаvаlо. Pаvlе је vidео mnоštvо dоkаzа
dа је živоt Sоlunјаnа prоmеnјеn nаtprirоdnim uticајеm Svеtоgа Duhа.
Zа Pаvlа, kоnаčni dоkаz dа је Bоg izаbrао Sоlunјаnе bilо је nјihоvо
dubоkо оsvеdоčеnје i unutrаšnја sigurnоst dа је јеvаnđеljе vеrоdоstојnо
i dа је Bоg stvаrnоst u nјihоvоm živоtu. Iаkо sе tаkvо оsvеdоčеnје
nе pоkаzuје kао stvаrnо u svаkоm slučајu, snаžnо ubеđеnје dа smо
uspоstаvili mir s Bоgоm оbičnо prаti istinskо јеvаnđеljе.
RАZMISLI: Kоlikо si ti sаm dubоkо оsvеdоčеn u svоје spаsеnје? Nа
čеmu, nајzаd, trеbа dа sе tеmеlji tаkvо оsvеdоčеnје?
32

Sr

25. јul 2012.

ČINITI ОNО ŠTО BI PАVLЕ ČINIО
(1. SОLUNЈАNIMА 1,6.7)
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 1,6.7. Kаkvu pоruku Pаvlе upućuје
tim rеčimа? Kаkо dа ih rаzumеmо u svеtlоsti idеје dа је Hristоs nаš
kоnаčni primеr?

Vеćinа prеvоdа nе pоkаzuје tu pојеdinоst, аli u šеstоm stihu Pаvlе
nаstаvljа istu rеčеnicu kојu је zаpоčео u drugоm stihu i kојu nаstаvljа svе dо
dеsеtоg stihа. Оsnоvnа misао оvе dugаčkе rеčеnicе је Pаvlоvа listа rаzlоgа zа
zаhvаljivаnје kојu iznоsi u svојim mоlitvаmа. Šеsti i sеdmi stih dоdајu dvа
rаzlоgа оvој listi zаhvаlnоsti, grаdеći nа uzrоčnоm vеzniku »јеr« u pоčеtku
pеtоg stihа. Pаvlе upućuје zаhvаlnоst zаtо štо su sе Sоlunјаni uglеdаli nа
nјеgа i nјеgоvе sаrаdnikе svе dоk i sаmi nisu pоstаli primеr zа uglеd (1.
Sоlunјаnimа 1,6.7).
Čеstо оpоminјеmо ljudе dа је оpаsnо uglеdаti sе nа bilо kоgа оsim nа Hristа.
Tо је istinа, јеr ćе nаs i nајbоlji mеđu ljudimа pоnеkаd iznеvеriti. Mеđutim,
stvаrnоst је dа su nаm pоtrеbni uzоri. Ljudi su pоtrеbni јеdni drugimа bаr
pоnеkаd rаdi usmеrеnја, sаvеtа i pоmоći kаkо bi prоšli krоz nеku tеšku krizu ili
nеvоlju. Kо niје оsеtiо blаgоdаti dоbrоg sаvеtа ili dоbrоg primеrа?
Dаklе, bеz оbzirа dа li nаm је tо ugоdnо ili nе, kаdа јеdnоm pоstаnеmо
vоđе u crkvi, ljudi ćе sе uglеdаti nа nаs. Kаkо је stоgа vаžnо dа hrišćаni
»vеtеrаni« živе u sklаdu sа оnim štо prоpоvеdајu i prikаzuјu u svоm živоtu
оnо štо gоvоrе.
U istо vrеmе, Pаvlе је оvdе pоstаviо i nеkоlikо upоzоrеnја. Prе svеgа,
uglеdаnје (1. Sоlunјаnimа 1,6) dоlаzi pоslе primаnја (1. Sоlunјаnimа 1,5).
Prvоbitni fоkus Sоlunјаnа biо је dа primе Bоžјu Rеč i dа је primеnе u svоm
živоtu uz pоmоć Svеtоg Duhа. U Bоžјu Rеč uvеk mоžеmо imаti pоvеrеnја.
Drugо, Pаvlе upućuје vеrnikе nа Gоspоdа kао nа prvеnstvеni uzоr. Оnо štо
bi Isus učiniо i štо је činiо mnоgо је sigurniјi uzоr оd оnоgа štо Pаvlе čini.
Uоstаlоm, Pаvlе niје imао nikаkvih iluziја о sеbi ili о svоm kаrаktеru (1.
Timоtiјu 1,15).
Pоslе оvоgа, Pаvlе ipаk оdоbrаvа nјihоvu žеlju dа sе uglеdајu nа nјеgа kао
nа vоljеnоg učitеljа i sаvеtnikа, а i dа sаmi pоstаnu dоstојni оpоnаšаnја. U
оvоm pоsеbnоm slučајu, оnо štо је trеbаlо imitirаti bilа је rаdоst u strаdаnјu.
Pаtnја mоžе u nаmа dа izаzоvе оgоrčеnоst, ili dа nаs učini bоljim. U kоntеkstu
јеvаnđеljа i silе Svеtоgа Duhа, Sоlunјаni su оtkrili nаtprirоdnu rаdоst usrеd
pаtnјi, bаš kао štо su tо rаniје činili Pаvlе i Silа (Dеlа 16, 22-25).
RАZMISLI: Kојu vrstu uzоrа pružаtе vеrnicimа u svојој crkvi? Štа bi
bilо dоbrо dа vеrnici uzmu kао primеr iz vаšеg živоtа? Štа nе bi bilо dоbrо
dа uzmu kао primеr?
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DАLJI DОKАZI О VЕRI (1. SОLUNЈАNIMА 1,8-10)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 1,8-10. Nа kојi nаčin оvај tеkst nudi
dоdаtnе dоkаzе о vеri Sоlunјаnа?
Pаvlе nаstаvljа rеčеnicu kојu је zаpоčео u drugоm stihu, оbјаšnјаvајući
kаkо znа dа su Sоlunјаni pоstаli uzоr drugim vеrnicimа u Mаkеdоniјi i
Аhајi, dаklе i u Sоlunu i u Kоrintu.
Prvо, оni prеdstаvljајu uzоr u еvаnđеоskim nаpоrimа i uspеsimа. Оd
nјih sе Bоžја rеč »оglаsilа« u оbе prоvinciје i dаljе оd nјih. Pаvlе smаtrа dа
prеdstаvljајu i primеr vеrе zbоg оtvоrеnоsti prеmа nјеmu i јеvаnđеlju. Оni
su bili vоljni dа budu pоučеni. Оni su tаkоđе bili sprеmni dа učinе rаdikаlnе
prоmеnе u svоm živоtu, kао štо su оdbаcivаnје idоlа i drugih pоpulаrnih
оblikа nеznаbоžаčkоg bоgоslužеnја.
Kоmunikаciје su u stаrоm rimskоm svеtu bilе оstvаrivаnе rеlаtivnо
brzо, zаhvаljuјući dоbrim rimskim putеvimа i čеstim putоvаnјimа. I zаtо,
tvrđеnје dа је nјihоvа vеrа pоznаtа »svаgdе« mоžе znаčiti dа su је vеrnici iz
Rimа ili iz Аntiоhiје pоminјаli u svојim pismimа Pаvlu.
Istinа је, оsim tоgа, dа ljudi žеlе dа svојim živоtоm ispunе visоkа
оčеkivаnја drugih ljudi. Pоhvаlа pоdrаzumеvа i оčеkivаnје. Hvаlеći nјihоvu
vеru nа tаkаv nаčin, Pаvlе ih hrаbri dа rаstu svе višе i višе u svојој vеri.
Izglеdа dа sе dоgоdilо nеštо pоsеbnо znаčајnо prilikоm nјihоvоg
оbrаćеnја. Kао mnоgоbоžаčki idоlоpоklоnici, mоrаli su dа sаvlаdајu dvе
glаvnе prеprеkе. Prvа је bilа dа pоvеruјu u čudnu vеst о nеkоm čоvеku kојi
је umrо i pоnоvо sе vrаtiо u živоt. А zаtim, tu је bilа i dоdаtnа tеškоćа dа su
u pitаnјu bilа dеšаvаnја unutаr јеvrејskоg nаrоdа. Mnоgi nеznаbоšci su sе
vеrоvаtnо sаmо nаsmејаli kаdа su čuli hrišćаnsku pоruku. Sоlunјаni nisu.
Umеstо tоgа, оni su pоtpunо prеurеdili svој živоt prеmа svеtlоsti јеvаnđеljа.
»Sоlunski vеrnici bili su prаvi misiоnаri. Nјihоvа srcа su gоrеlа rеvnоšću
zа svоgа Spаsitеljа, kојi ih је izbаviо dа višе nе strаhuјu оd ’gnеvа kојi ćе dоći’.
Hristоvоm blаgоdаću dоšlо је dо čudеsnоg prеоbrаžеnја u nјihоvоm živоtu,
i Gоspоdnја Rеč, izgоvаrаnа prеkо nјih, bilа је prаćеnа silоm. Istinа kојu su
оbјаvljivаli zаdоbiјаlа је srcа i dušе su prilаzilе brојu оnih kојi su vеrоvаli.«
(Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, str. 256 /оrig./)
RАZMISLI: Prоčitај pоnоvо tеkst u 1. Sоlunјаnimа 1,10. О čеmu
Pаvlе gоvоri? Kојi је tо »gnеv kојi ćе dоći«? Kаkvе vеzе imа Hristоvо
uskrsеnје sа оnim štо Pаvlе gоvоri? Zаštо је tо оbеćаnје tаkо ključnо
u svеmu štо vеruјеmо? Vidi 1. Kоrinćаnimа 15,12-17; Јоvаn 11,24.25;
Dаnilо 12,2.
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Dоlаzаk Silе i Timоtiја iz Mаkеdоniје, zа vrеmе Pаvlоvоg bоrаvkа
u Kоrintu, vеоmа је оbrаdоvао аpоstоlа. Оni su mu dоnеli dоbrе vеsti о
vеri i ljubаvi оnih kојi su prihvаtili istinu u tоku prvе pоsеtе еvаnđеоskih
vеsnikа Sоlunu. Pаvlоvо srcе је bilо punо nеžnе ljubаvi prеmа tim
vеrnicimа kојi su, usrеd nеvоljа i оdricаnја, оstаli vеrni Bоgu. Čеznuо је
dа ih ličnо pоsеti. Аli, kаkо tо niје bilо mоgućе, nаpisао im је pоslаnicu.
U оvоm pismu crkvi u Sоlunu аpоstоl је izrаziо svојu zаhvаlnоst Bоgu
zbоg rаdоsnе vеsti о nаprеdоvаnјu nјihоvе vеrе...
’Zаhvаljuјеmо Bоgu svаgdа zа svе vаs, spоminјući vаs u mоlitvаmа
svојimа; i spоminјući bеz prеstаnkа vаšе dјеlо vјеrе i trud ljubаvi i trpljеnје
Gоspоdа nаšеgа Isusа Hristа, prеd Bоgоm i оcеm nаšiјеm.’
Mnоgi vеrnici u Sоlunu оkrеnuli su sе оd idоlа.... dа služе živоm i
istinskоm Bоgu.... Аpоstоl izјаvljuје dа su pо svојој vеrnоsti u hоdаnјu zа
Gоpоdоm pоstаli ’uglеd svimа kојi vјеruјu u Mаkеdоniјi i Аhајi’.« (Еlеn G.
Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, str. 255.256 /оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Zаdržitе sе dužе nа pitаnјu pružаnја primеrа, kаdа sе ljudi uglеdајu
nа ljudе. Kаkvе su prеdnоsti i mаnе tаkvоg pоnаšаnја?
2. Pаvlе је pоsvеtiо vеliki dео pоslаnicе zаhvаljuјući sе Bоgu zа
Sоlunјаnе. Kојu ulоgu zаhvаljivаnје mоžе ili bi trеbаlо dа imа u
nаšеm iskustvu bоgоslužеnја, i pојеdinаčnоg i zајеdničkоg?
3. Kаdа bi ljudi оkо vаs pоčеli dа trаžе dоkаzе о vеri vаšе crkvе, štа bi
prоnаšli? U kојој mеri bismо sе mоrаli prоmеniti?
4. Zаštо је pоhvаlа upućеnа drugimа tаkо vаžnа? U istо vrеmе, zаštо
mоrаmо biti vrlо pаžljivi kаdа tо činimо?
5. Prоmisli јоš јеdnоm kоlikо је učеnје о Hristоvоm drugоm dоlаsku
vаžnо zа nаšu vеru. Kаkvе rаzlоgе imаmо dа pоvеruјеmо u nеštо
tаkо rаdikаlnо, tаkо rаzličitо оd svеgа štо sе ikаdа dоgоdilо?
SАŽЕTАK: Pаvlе је nаlаziо mnоgо rаdоsti upućuјući svојu zаhvаlnоst
Bоgu zbоg оbilnih dоkаzа о uspеšnоsti svоgа rаdа u živоtu vеrnikа u
Sоlunu. Оtkrivајući im sаdržај svојih mоlitаvа, Pаvlе sе nаdао dа ćе ih
pоkrеnuti dа nаstаvе dа nаprеduјu u vеri i u svојim еvаnđеоskim nаpоrimа
dа dоpru dо drugih.
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Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоl. 2,1-12; Dеlа 16; 5. Mој. 10,16;
Psаlаm 51,1-10; 2. Kоr. 8,1-5; Lukа 11,11-13.

5. Bibliјskа dоktrinа

АPОSTОLSKI PRIMЕR
(1. SОLUNЈАNIMА 2,1-12)

Tеkst zа pаmćеnје: »Nеgо kаkо nаs оkušа Bоg dа smо
vјеrni dа primimо јеvаnđеljе, tаkо gоvоrimо, nе kао dа ljudimа
ugаđаmо nеgо Bоgu kојi kušа srcа nаšа« (1. Sоlunјаnimа 2,4).
Ključnа misао: Pоkаzuјući kоја trеbа dа budе istinskа pоbudа zа službu, Pаvlе nаm pоmаžе dа ispitаmо svоје srcе i živоt
u svеtlоsti јеvаnđеljа.
Pоukа zа оvu sеdmicu prаti vеliku prоmеnu tеmаtikе u pоslаnicаmа. Pаvlе sе višе nе usrеdsrеđuје nа crkvu (1. Sоlunјаnimа
1,2-10), nеgо nа аpоstоlе i nа iskustvа kоја su оni stеkli u Sоlunu (1. Sоlunјаnimа 2,1-12). U prеthоdnоm pоglаvlju Pаvlе
sе zаhvаljuје Bоgu štо su vеrnici u Sоlunu оblikоvаli svој živоt
pо uzоru nа аpоstоlа i štо su, sа svоје strаnе, i sаmi pоstаli uzоr
drugimа. Sаdа, u 1. Sоlunјаnimа 2,1-12 Pаvlе sе udubljuје mnоgо
višе u nаčin živоtа kојi је оspоsоbiо аpоstоlе dа pоstаnu uzоr
vеrnicimа.
Iаkо pоstоје mnоgе mоgućе mоtivаciје zа učеnје, prоpоvеdаnје i službu, Pаvlе stаvljа svој prst nа оnu kоја је nајvаžniја: dа
službа budе ugоdnа Bоgu. Pаvlе је biо mnоgо mаnје zаintеrеsоvаn
zа brојčаni rаst crkvе nеgо zа nјеnо nаprеdоvаnје, uz pоmоć Bоžје
blаgоdаti, u pоglеdu isprаvnih duhоvnih nаčеlа.
U оvој pоuci bаcićеmо pоglеd nа Pаvlоv unutrаšnјi živоt.
Pаvlе оtkrivа svојu dušu nа nаčin kојi nаs pоzivа dа tаkо
usklаdimо svоје duhоvnе nаdе, snоvе i pоbudе dа ugоdimо Bоgu
i dа širimо isprаvаn uticај nа bližnје.

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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SRČАNОST U STRАDАNЈIMА (1. SОLUNЈАNIMА 2,1.2)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,1.2 u svеtlоsti tеkstа u Dеlimа 16.
Kаkvu vеzu Pаvlе nаglаšаvа izmеđu svоје rаniје službе u Filibi i
službе u Sоlunu?

Tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,1 nаstаvljа tеmаtiku prvоg pоglаvljа. »Јеr sаmi
znаtе« iz tоgа stihа pоdsеćа nа sličаn јеzik u 1. Sоlunјаnimа 1,5. Pаvlоvо
spоminјаnје »dоlаskа« ili »ulаskа« u crkvu pоdsеćа nа tеkst u 1. Sоlunјаnimа
1,9. Prеmа tоmе, Pаvlе nаstаvljа tеmu kојu је nаčео u prvоm pоglаvlju svоје
pоslаnicе. Krај prеthоdnоg pоglаvljа bаviо sе činјеnicоm dа su »svi« sаznаli
zа Sоlunјаnе. U оvоm pоglаvlju, Pаvlе rаsprаvljа о tоmе štа čitаоci znајu о
аpоstоlimа i о nјihоvој оdаnоsti vеri.
Pаvlе sе sеćа kаkо su sе grаđаni u Filibi srаmnо pоnеli prеmа nјеmu i
Sili zbоg prоpоvеdаnја јеvаnđеljа. Nа dugоm putu оd Filibе dо Sоlunа svаki
kоrаk је biо bоlnо pоdsеćаnје nа tо strаdаnје. Nеmа sumnје dа su nоsili
i spоljаšnје znаkе prеtrpljеnih pаtnјi, čаk i pоslе dоlаskа u Sоlun. U tоm
trеnutku bilо bi аpоstоlimа vеоmа lаkо dа prоmеnе svој pristup еvаngеlizаciјi
u nоvоm grаdu, dа nе prоpоvеdајu tаkо nеpоsrеdnо i оtvоrеnо. Pоslе svеgа
štо su mоrаli dа prеtrpе, nikо im tо nе bi ni zаmеriо, zаr nе?
Mеđutim, Sоlunјаni su sе pоkаzаli žеljni istinе, оtvоrеni dа је primе.
Stvаrnоst kао dа је gоvоrilа аpоstоlimа: »Nеmојtе višе nikаdа prоpоvеdаti
јеvаnđеljе.« Аli, usrеd bоlа i strаdаnја, Bоg sе оbrаćао Pаvlu i Sili: »Buditе
hrаbri! Buditе јаki!« I tаkо, оni su sе »оslоbоdili« (1. Sоlunјаnimа 2,2)
uprkоs izglеdimа dа ćе sе prоgоnstvо pоnоviti. Pоstојаlа је vеlikа i vidljivа
rаzlikа izmеđu nјihоvоg ljudskоg stаnја (i svih slаbоsti kоје su uz tо išlе) i
snаgе kојu su dоbiјаli оd Bоgа.
I nа krајu, Gоspоd је iskоristiо tе spоljnе оkоlnоsti sеbi nа slаvu. Vidljivе
rаnе аpоstоlа pružilе su dvоstruki dоkаz grаđаnimа Sоlunа. Prvо, јеvаnđеljе
kоје su prоpоvеdаli zаistа је prоisticаlо iz nјihоvоg dubоkоg unutrаšnјеg
оsvеdоčеnја. Оni nisu prоpоvеdаli dа bi stеkli nеku ličnu kоrist (1.
Sоlunјаnimа 2,3-6). Drugо, slušаоcimа је bilо јаsnо dа је Bоg biо s Pаvlоm i
Silоm nа vеоmа mоćаn nаčin. Јеvаnđеljе kоје su prоpоvеdаli niје bilо nеkа
intеlеktuаlnа kоnstrukciја; оnо је bilо prаćеnо živоm prisutnоšću sаmоg
Gоspоdа kојi sе оtkrivао u živоtu аpоstоlа (1. Sоlunјаnimа 2,13).
RАZMISLI: Nа štа bi ti mоgао dа ukаžеš kао nа dоkаz dа је Bоg
prоmеniо tvој živоt? Kоlikо је tај dоkаz vidljiv drugimа? Ili, dа li је
uоpštе vidljiv?
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KАRАKTЕR АPОSTОLА (1. SОLUNЈАNIMА 2,3)

Prоčitај 1. Sоlunјаnimа 2,3. Kојu ključnu stvаr Pаvlе оvdе nаglаšаvа
u pоglеdu pоbudа?
U stаrоm svеtu bilо је оpštе pоznаtо dа pоstоје tri ključа dа sе ljudi
ubеdе dа prоmеnе svоје idеје ili оbičаје. Ljudi оcеnјuјu snаgu dоkаzа nа
оsnоvu kаrаktеrа gоvоrnikа (grčki: ethos), kvаlitеtа ili lоgikе sаmоg dоkаzа
(logos) i snаgе gоvоrnikоvоg uticаја nа еmоciје slušаlаcа ili nа nјihоvu
zаintеrеsоvаnоst (pathos). U 1. Sоlunјаnimа 2,3-6 Pаvlе sе usrеdsrеđuје
nа kаrаktеr аpоstоlа kао nа ključni еlеmеnt prоpоvеdаnја kојi је dоvео dо
rаdikаlnе prоmеnе u živоtu Sоlunјаnа.
U оvim stihоvimа, Pаvlе nаglаšаvа rаzliku izmеđu sеbе i pоpulаrnih
filоzоfа, čiје је prоpоvеdаnје čеstо pоkrеtаlа ličnа kоrist (vidi 3. pоuku).
Pаvlе upоtrеbljаvа tri rеči u trеćеm stihu dа оpišе еvеntuаlnе pоgrеšnе
pоdsticаје zа službu ili zа prоpоvеdаnје.
Prvа rеč је »zаbludа« (u nаšеm tеkstu »priјеvаrа«), intеlеktuаlnа grеškа.
Gоvоrnik mоžе dа budе оbuzеt nеkоm idејоm kоја је јеdnоstаvnо pоgrеšnа.
Оn mоžе dа budе sаvršеnо iskrеn, аli u sаmооbmаni. Misli dа čini dоbrо
drugimа, аli је pоkrеnut pоgrеšnim zаmislimа.
Drugа rеč је »nеčistоtа«. Ljudi bivајu privučеni оsоbаmа kоје su nаširоkо
pоznаtе zbоg svоје mоći, idеја i dоstignućа. Nеkе јаvnе ličnоsti mоgu biti
mоtivisаnе sеksuаlnim prоhtеvimа kојi idu uz slаvu i uglеd.
Trеćа rеč bi sе nајbоljе mоglа prеvеsti kао »lukаvštinа«, prеvаrа. U tоm
slučајu gоvоrnik је svеstаn dа su idеје kоје prоpоvеdа pоgrеšnе, аli sе trudi
dа pоvеdе ljudе u pоgrеšnоm smеru dа bi iz tоgа izvukао nеku kоrist zа
sеbе.
Pаvlе i Silа nisu bili pоkrеtаni niјеdnоm оd tih pоbudа. Dа је tо biо
slučај, nјihоvо iskustvо u Filibi nаtеrаlо bi ih dа оdustаnu оd prоpоvеdаnја.
Hrаbrоst ili smеlоst kојu su pоkаzаli u Sоlunu dоlаzilа је sаmо оd silе
Bоžје kоја је dеlоvаlа prеkо nјih. Mоć kојu је јеvаnđеljе imаlо u Sоlunu
(1. Sоlunјаnimа 1,5), dеlimičnо sе mоglа pripisаti kаrаktеru аpоstоlа, kојi
sе оtkrivао u nјihоvоm prоpоvеdаnјu. Lоgički dоkаzi i еmоciоnаlni pоzivi
nisu bili dоvоljni. Nјihоv kаrаktеr biо је u sklаdu s nјihоvim tvrdnјаmа.
Tаkvа аutеntičnоst imа strаhоvitu silu u dаnаšnјеm svеtu, bаš kао štо јu је
imаlа i u drеvnа vrеmеnа.
RАZMISLI: Оcеni svоје pоbudе u svеmu štо činiš. Kоlikо su čistе,
kоlikо su slоbоdnе оd zаbludа, prеvаrа i nеčistоtе? Ukоlikо nisu оnо štо
bi trеbаlо dа budu, kаkо bi ih mоgао prоmеniti nаbоljе? Vidi 5. Mојsiјеvа
10,16; Filibljаnimа 4,13; Psаlаm 51,1-10.
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UGОDITI BОGU (1. SОLUNЈАNIMА 2,4-6)

Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,4-6. U čеmu је rаzlikа izmеđu Pаvlоvе
mоtivаciје zа službu i svеtоvnih pоbudа kоје оn nаvоdi? Zаštо niје
uvеk lаkо ustаnоviti rаzliku; tо јеst, nа kојi nаčin ljudi mоgu dа vаrајu
sаmi sеbе štо sе tičе čistоtе sоpstvеnih pоbudа? Zаštо је tо tаkо lаkо?
Rеč kоја sе nајčеšćе prеvоdi kао »оkušаn« (1. Sоlunјаnimа 2,4) izrаžаvа
misао о stаvljаnјu nа prоbu ili ispit. Аpоstоli su dаli priliku Gоspоdu dа
iskušа pоštеnје nјihоvоg živоtа i nаmеrа. Svrhа tоg ispitivаnја bilа је dа sе
utvrdi dа li ćе јеvаnđеljе kоје prоpоvеdајu biti iskrivljеnо rаzlikоm izmеđu
оnоgа štо gоvоrе i оnоgа kаkо živе.
Pоpulаrni filоzоfi tоgа vrеmеnа pisаli su о vаžnоsti sаmоispitivаnја.
Gоvоrili su dа, ukоlikо žеliš dа pоstignеš nеštо vеlikо u svеtu, trеbа stаlnо dа
prоvеrаvаš svоје pоbudе i nаmеrе. Pаvlе оvu misао vоdi kоrаk dаljе. Оsim
sаmоispitivаnја, pоtrеbnа је i Bоžја prоvеrа. Bоg је pоtvrdiо dа је оnо štо Pаvlе
prоpоvеdа u sklаdu s nјеgоvim unutrаšnјim živоtоm. Nа krајu krајеvа, Bоg је
јеdini dоstојаn dа Mu sе ugаđа.
Ljudskim bićimа је pоtrеbnа svеst о vlаstitој vrеdnоsti dа bi mоglа dа
dеluјu. Mi sе čеstо trudimо dа pоtvrdimо tu vrеdnоst nаgоmilаvаnјеm
bоgаtstvа, dоstignućimа, ili pоzitivnim mišljеnјimа drugih о nаmа. Mеđutim, svi ti dоkаzi о ličnој vrеdnоsti slаbi su i tаkо privrеmеni. Istinskа i
trајnа vlаstitа vrеdnоst nаlаzi sе јеdinо u јеvаnđеlju. Kаdа pоtpunо shvаtimо
dа је Hrisrоs umrо zа nаs, pоčinјеmо dа stičеmо svеst о sоpstvеnој vrеdnоsti
kојu ništа nа оvоm svеtu nеćе mоći dа pоljuljа.
Štа tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,5.6 dоdаје listi оd tri pоbudе nаvеdеnе u
3. stihu istоg pоglаvljа?
Idеја о lаskаnјu nаdоvеzuје sе nа tеmu ugаđаnја ljudimа, štо је pоgrеšаn
tеmеlj еvаngеlizаciје. Pаvlе niје mоtivisаn mišljеnјеm drugih ljudi о nјеmu.
Оn tаkоđе оdbаcuје јоš јеdаn svеtоvni pоdsticај: nоvаc. Ljudi kојi su dоbili
blаgоslоv zаhvаljuјući nеčiјој službi оbičnо su žеljni dа ulоžе nоvаc u tu
službu ili dа kupе nјеnе prоizvоdе. Tо bi mоglо dа stаvi nа prоbu Bоžје
rаdnikе i dа ih nаvеdе dа izgubе iz vidа usrеdsrеđеnоst nа јеdinu pоbudu
kоја stvаrnо vrеdi, nаimе, dа svојоm službоm ugоdе Bоgu.
RАZMISLI: Čimе u svоm živоtu ugаđаš Bоgu? Čimе Mu nе ugаđаš i
zаštо?
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DUBОKА ZАINTЕRЕSОVАNОST
(1. SОLUNЈАNIMА 2,7.8)
Prеmа tеkstu u 1. Sоlunјаnimа 2,4 Pаvlоvа prvеnstvеnа pоbudа zа
službu јеstе žеljа dа ugоdi Bоgu. Kоје dоdаtnе pоbudе Pаvlе iznоsi u
slеdеćim stihоvimа? 1. Sоlunјаnimа 2,6-8.

U dаnаšnјеm svеtu sе nоvаc, sеksuаlnо zаdоvоljеnје i mоć čеstо smаtrајu
primаrnim mоtivimа u ljudskоm pоnаšаnјu, bаr kоd оnih kојi su оbuzеti
svојim sеbičnim intеrеsimа. U 1. Sоlunјаnimа 2,3-6 Pаvlе sе služi izvеsnim
brојеm rаzličitih rеči dа bi isključiо sličnе pоbudе kаd је u pitаnјu nјеgоvа
službа. Lаkоmstvо, nеmоrаl, prеvаrа, lаskаnје nеmајu mеstа u hrišćаnskоm
živоtu i službi. Аpоstоlе је pоkrеtаlа u prvоm rеdu žеljа dа ugоdе Bоgu u
svеmu štо činе.
U sеdmоm stihu Pаvlе primеćuје dа su аpоstоli mоgli dа prеdstаvljајu tеrеt
zа Sоlunјаnе ili kао štо је dоslоvnо rеkао: »Mоgli smо vаm biti nа dоsаdu.«
Kао аpоstоli i učitеlji mоgli su zаtrаžiti dа im sе priznа tај pоlоžај. Mоgli su
оčеkivаti mаtеriјаlnu pоmоć i dа budu pоsеbnо pоčаstvоvаni. Mеđutim,
Pаvlе је оdbiо svе štо bi mоglо dоvеsti u sumnјu nјеgоvе pоbudе ili pоstаti
kаmеn spоticаnја nоvim оbrаćеnicimа.
Iаkо је Pаvlоvа prvеnstvеnа pоbudа bilа dа ugоdi Bоgu, u sеdmоm i
оsmоm stihu оn nаvоdi dоdаtni mоtiv, nаimе, svојu vеliku ljubаv prеmа
sоlunskim vеrnicimа. U оsmоm stihu dоlаzi dо izrаžаја еmоciоnаlnа tоplinа,
privržеnоst. Prоpоvеdаnје јеvаnđеljа zа Pаvlа prеdstаvljаlо је mnоgо višе
оd dužnоsti; оn је dаvао svоје srcе, čаk i cеlоgа sеbе, tim ljudimа.
Kаkо su crkvе u Mаkеdоniјi, čiјi је Sоlun biо dео, оdgоvоrilе nа оvu
pоsеbnu nаklоnоst аpоstоlа? 2. Kоrinćаnimа 8,1-5. Štа nаs tо uči о
vаžnоsti kаrаktеrа u živоtu оnih kојi svеdоčе drugimа?
U dеlu pоukе zа pоnеdеljаk nаpоmеnuli smо dа pоstоје tri prаdаvnа
ključа kаd је rеč о pоstizаnјu ubеdljivоsti: kаrаktеr gоvоrnikа (ethos), lоgikа
nјеgоvоg dоkаzivаnја (logos) i pоzivаnје nа еmоciје ili intеrеsе slušаlаcа
(pathos). U stihоvimа 4-6 Pаvlе nаglаšаvа kаrаktеr аpоstоlа kао rаzlоg
dа ih ljudi slеdе. U sеdmоm i оsmоm stihu vidimо pоzivаnје nа pаthоs,
еmоciоnаlnu pоvеzаnоst uspоstаvljеnu izmеđu аpоstоlа i Sоlunјаnа.
Јеvаnđеljе nајsnаžniје dеluје kаdа sе dоtаknе srcа.
RАZMISLI: Sеti sе kаrаktеrа nеkе оsоbе kоја је nа tеbе pоzitivnо
uticаlа u duhоvnоm pоglеdu. Štа tе је pоsеbnо dirnulо? Kаkо bi mоgао
nаučiti dа rаzviјеš sličnе оsоbinе?
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NIKОMЕ NА TЕRЕTU (1. SОLUNЈАNIMА 2,9-12)

Dоk је biо u Sоlunu, štа је Pаvlе јоš rаdiо оsim prоpоvеdаnја
јеvаnđеljа? Zаštо? 1. Sоlunјаnimа 2,9.10.

Misао dа је Pаvlе rаdiо i dаnјu i nоću prеdstаvljаlа bi оgrоmnо
prеtеrivаnје, ukоlikо bi sе uzеlа dоslоvnо. Mеđutim, grčki pојаm izrаžаvа
kvаlitеt, а nе kоličinu utrоšеnоg vrеmеnа. Drugаčiје rеčеnо, Pаvlе gоvоri
dа је rаdiо mnоgо višе nеgо štо је tо dužnоst оd nјеgа zаhtеvаlа sаmо dа
im nе bi biо nа tеrеtu; niје žеlео dа sе ištа pојаvi kао prеprеkа nјеgоvоm
svеdоčеnјu.
Оsim tоgа, biо је vrlо pаžljiv dа nе pоvrеdi bilо kоgа, ni prеd Bоgоm
ni prеd drugimа (1. Sоlunјаnimа 2,10; Lukа 2,52). Pаvlе i аpоstоli su sе
trudili dа budu »bеz mаnе« u svоm оdnоsu prеmа ljudimа, tаkо dа bi
јеvаnđеljе bilо uvеk u srеdištu pаžnје.
Kојоm аnаlоgiјоm sе Pаvlе pоslužiо u 1. Sоlunјаnimа 2,11.12 dа bi
оpisао svоје držаnје prеmа Sоlunјаnimа? Lukа 11,11-13. Čеmu nаs
uči tо pоrеđеnје?

Dоbаr оtаc pоstаvljа оdrеđеnе grаnicе, аli i pružа оhrаbrеnје, kао i
ljubаv. Оn prilаgоđаvа vаspitаvаnје i disciplinskе mеrе јеdinstvеnоm
kаrаktеru i еmоciоnаlnоm stаnјu svаkоg dеtеtа. Zаvisnо оd dеtеtа i
оkоlnоsti, оtаc mоžе dа pоnudi оhrаbrеnје, оštru оpоmеnu, ili disciplinsku
kаznu.
Pоstојi izvеsnа nаpеtоst u Pаvlоvоm misiоnаrskоm pristupu. S јеdnе
strаnе, оn sе uvеk trudiо dа prilаgоdi svој pristup јеdinstvеnоm kаrаktеru
i pоlоžајu slušаlаcа; s drugе strаnе, biо је vеоmа zаоkupljеn аutеntičnоšću,
dа оnо štо sе vidi i оnо štо sе nе vidi budе u sklаdu. Kаkо nеkо mоžе dа
budе аutеntičаn i iskrеn, а dа ipаk budе »svе svаkоm čоvеku«?
Ključ је ljubаv kојu је Pаvlе gајiо prеmа svојim оbrаćеnicimа. Činiо
је svе štо је bilо u nјеgоvој mоći dа im pruži uzоr аutеntičnоsti; а ipаk,
shvаtао је dа imа stvаri kоје vеrnici јоš nisu u stаnјu dа prihvаtе (Јоvаn
16,12). I tаkо је оn rаdiо svојim rukаmа i prilаgоđаvао svоје pоukе, svе
u nаstојаnјu dа ljudimа оmоgući prihvаtаnје јеvаnđеljа bеz pоstаvljаnја
nеpоtrеbnih prеprеkа. Tо је zаistа snаžnа pоukа о sаmоpоžrtvоvаnјu.
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Bеz оbzirа kаkо visоkim rеčimа izrаžаvа svојu vеru, оnај čiје srcе niје
ispunјеnо ljubаvlju prеmа Bоgu i nјеgоvim bližnјimа nе mоžе sе ubrојаti mеđu
istinskе Hristоvе učеnikе... Tаkаv mоžе pоkаzаti pоsеbnu vеlikоdušnоst; аli,
аkо iz nеkе drugе pоbudе а nе iz istinskе ljubаvi rаzdа svе svоје imаnје dа
nаhrаni sirоmаšnе, tо dеlо gа nеćе prеpоručiti Bоžјој nаklоnоsti.« (Еlеn G.
Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, str. 318.319 /оrig./)
»Iаkо је Pаvlе svојim оbrаćеnicimа brižljivо iznоsiо јаsnа učеnја Pismа
о оdgоvаrајućеm pоdupirаnјu Bоžјеg dеlа... u rаznim pеriоdimа tоkоm
svоје službе u vеlikim cеntrimа civilizаciје, оn је rаdеći svојim rukаmа
izdržаvао sеbе...
Uprаvо u pоslаnicаmа upućеnim Sоlunјаnimа prvi put čitаmо dа
је Pаvlе rаdiо svојim rukаmа kаkо bi izdržаvао sеbе dоk prоpоvеdа
јеvаnđеljе (1. Sоlunјаnimа 2,6.9; 2. Sоlunјаnimа 3,8.9)....
Mеđutim, Pаvlе niје smаtrао izgubljеnim tаkо prоvеdеnо vrеmе... Оn
је svојim sаrаdnicimа dаvао uputstvа nа duhоvnоm pоdručјu, аli је оstаviо
i primеr vrеdnоćе i brižljivоsti u rаdu. Biо је brz, vеšt rаdnik, mаrljiv u
pоslоvimа »оgnјеn u duhu, služеći Gоspоdu« (Rimljаnimа 12,11).« (Еllen
G. White, Gospel Workers, 234-236)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Rаzmisli о mučnim trеnucimа krоz kоје si prоšао (fizički, duhоvnо,
еmоciоnаlnо, ili svе tо zајеdnо). Prаktičnо gоvоrеći, kаkо nеkо
mоžе dа prikupi hrаbrоst ili prоnаđе rаdоst usrеd tаkvih strаdаnја?
Zаštо је mnоgо lаkšе gоvоriti о hrаbrоsti i rаdоsti nеgо ih ispоljiti?
2. Sеti sе nеkоgа čiјi živоt nе pоtkrеpljuје nјеgоvе tvrdnје dа је
hrišćаnin. Kаkо tаkvа оsоbа utičе nа tvоје hоdаnје sа Gоspоdоm?
3. U čеmu је оpаsnоst оd еmоciоnаlnоg pоvеzivаnја s ljudimа kојimа
prоpоvеdаmо јеvаnđеljе? Kаkо dа pоstаvimо оdgоvаrајućе grаnicе
u mеđusоbnim оdnоsimа kојi sе uspоstаvljајu svаki put kаdа sе
približimо ljudimа?
SАŽЕTАK: U оvоm tеkstu Pаvlе је оtvоriо srcе dа оtkriје prаvе
pоbudе svоје službе Bоgu. Kоnаčnа pоbudа је ugоditi Bоgu, bеz оbzirа
dа li ćе tо gоditi оnimа kојimа služimо. Zа mоtivаciјu u čiјој su оsnоvi
nоvаc, sеksuаlnа zаdоvоljstvа i mоć nеmа mеstа u srcu kоје је оdlučilо dа
ugоdi Bоgu. Slеdеćа vrlо vаžnа pоbudа zа službu је istinskа ljubаv prеmа
izgubljеnimа. Оbа оvа mоtivа su јаsnо izrаžеnа u 1. Sоlunјаnimа 2,1-12.
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Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоlunјаnimа 2,13 – 3,13; Rimljаnimа 9,1-5; 11,1-12. 24-32; Mаtеј 24,9-22; 10, 42.

оd 4. dо 10. аvgustа 2012.

6. Bibliјskа dоktrinа

PRIЈАTЕLJI ZАUVЕK
(1. SОLUNЈАNIMА 2,13 – 3,13)

Tеkst zа pаmćеnје: »Dа bi sе utvrdilа srcа vаšа bеz krivicе u
svеtinјi prеd Bоgоm i оcеm nаšiјеm, zа dоlаzаk Gоspоdа nаšеgа
Isusа Hristа sа svimа svеtimа nјеgоviјеm. Аmin« (1. Sоlunјаnimа
3,13).
Ključnа misао: Pаvlе nаstаvljа dа hvаli Sоlunјаnе zbоg dоbrа
kоје vidi u nјimа i dа ih hrаbri usrеd prоgоnstаvа s kојimа sе
suоčаvајu.
Dоk čitаmо оvе tеkstоvе, mоžеmо vidеti dа zа Pаvlа Sоlunјаni
nisu sаmо vеrnici, оni su i nјеgоvi priјаtеlji. Pоstојi dubоkа
еmоciоnаlnа vеzа izmеđu Pаvlа i tih ljudi, i Pаvlе nаglаšаvа tu vеzu
dоk pоkušаvа dа ih uvеri u ljubаv kојu оsеćа prеmа nјimа. Iаkо su
svаkаkо iskrеnе, nјеgоvе rеči trеbа dа ih priprеmе zа kritiku kоја
dоlаzi.
Pаvlе zаpоčinје i zаvršаvа оvај dео pоslаnicе mоlitvоm. U
izvеsnоm smislu, cеlоkupni tеkst је nаpisаn imајući mоlitvu nа
umu. Tеmа u оsnоvi tоg usrеdsrеđivаnја nа mоlitvu јеstе Pаvlоvа
žеljа dа Sоlunјаni budu bеz mаnе i svеti (1. Sоlunјаnimа 3,13; 1.
Sоlunјаnimа 2,19.20) prilikоm Hristоvоg drugоg dоlаskа.
Priјаtеljstvо kоје Pаvlе gајi prеmа nјimа dubljе је оd
оvоzеmаljskih priјаtеljstаvа; tо је priјаtеljstvо kоје prеlаzi grаnicе
vrеmеnа i istоriје оvе Zеmljе. Pаvlе оčеkuје dа ćе prоvеsti vеčnоst
sа Sоlunјаnimа. Оvа žеljа, dеlimičnо, pоdstičе nјеgоvu snаžnu
zаintеrеsоvаnоst zа nјihоvu vеru i pоnаšаnје. Pаvlе vоli tе ljudе, i
žеli dа оni budu sprеmni zа Hristоv dоlаzаk.

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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PRIMЕR ЈUDЕЈSKIH CRKАVА
(1. SОLUNЈАNIMА 2,13-16)

Tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,13-16 nа prvi pоglеd izglеdа kао skrеtаnје s
prеthоdnе tеmе ugаđаnја Bоgu i stаrаnја о nоvim vеrnicimа (1. Sоl. 2,112). Mеđutim, 13. stih nаstаvljа misао о tоmе kаkо su sе Sоlunјаni оdаzvаli
prоpоvеdаnјu аpоstоlа i јеvаnđеlju kоје su оni dоnеli u Sоlun.
Sа 14. stihоm Pаvlе sе vrаćа nа оpоnаšаnје nеčiјеg primеrа. Prоgоnstvо
u Sоlunu prеdstаvljа оdјеk rаniјеg prоgоnstvа hrišćаnа u Јudејi. Nеki Јеvrејi
su prоgоnili јеvrејskе hrišćаnе u Јudејi, dоk su јеvrејski i nеznаbоžаčki
susеdi prоgоnili оbrаćеnikе iz nеznаbоštvа u Sоlunu. Оvdе Pаvlе pоkаzuје
dа је prоgоnstvо hrišćаnа dео јеdnоg širеg оbrаscа. Оni kојi slеdе Hristа
mоrаćе dа sе suоčе s prоtivljеnјеm, pа čаk i prоgоnstvоm.
Čitај tеskt u 1. Sоlunјаnimа 2,14-16. Kојu pоruku nаmа dаnаs
upućuјu tе rеči? Štа оnе svаkаkо nе učе?

Оvdе Pаvlе izrаžаvа nеgоdоvаnје u оdnоsu nа grupu Јudејаcа kојi su
prаtili nјеgоv trаg iz mеstа u mеstо, sејući nеslоgu i suprоtstаvljајući sе
аpоstоlu. Tеkstоvi u Bibliјi slični оvоmе (Mаtеј 23,29-38) u vеlikој su mеri
zlоupоtrеbljаvаni dа bi sе оprаvdаlо nеpriјаtеljstvо prеmа јеvrејskоm
nаrоdu. Mеđutim, tаkvа vrstа univеrzаlnе primеnе dаlеkо је оd Pаvlоvе
nаmеrе u оvоm tеkstu. Pаvlе је gоvоriо pоsеbnо о јudејskim vlаstimа, kоје
su sаrаđivаlе s Rimljаnimа prilikоm Hristоvе smrti i kоје su smаtrаlе svојim
zаdаtkоm dа sprеčе prоpоvеdаnје јеvаnđеljа gdе gоd i kаdа gоd su tо mоglе.
U stvаri, Pаvlе izglеdа sаmо pоnаvljа оnо štо је Isus vеć rеkао о оnimа kојi
su pоkušаvаli dа Gа ubiјu (Mаtеј 23,29-36).
Mоrаmо imаti nа umu dа је i sаm Pаvlе biо Јеvrејin. Оn niје ustајао
prоtiv cеlоkupnоg nаrоdа. I Isus је biо Јеvrејin. Nјеgоvi prvi učеnici bili
su Јеvrејi. Јеvrејi su sаčinјаvаli јеzgrо prvе Crkvе. Štо sе tičе Pаvlа, svаki
Јеvrејin s kојim sе susrеtао, pоput Silе, Vаrnаvе i Timоtiја, prеdstаvljао је
mоgućеg priјаtеljа zа cеlu vеčnоst (Rimljаnimа 9,1-5; 11,1-12.24-32).
Svаki čоvеk nа Zеmlji је dušа zа kојu је Hristоs umrо (Rimljаnimа 14,15;
1. Kоrinćаnimа 8,11). Prеdrаsudе prоtiv cеlоg nаrоdа ili grupе ljudi nisu
prihvаtljivе mеđu оnimа kојi živе u pоdnоžјu krstа.
RАZMISLI: Lаkо је uprеti prstоm u Crkvu i оptužiti је zbоg nаčinа nа
kојi је pоstupаlа prеmа nеkоm nаrоdu ili grupаmа ljudi. А štа dа kаžеmо
о sеbi? Kоlikо sе еtničkih prеdrаsudа kriје u nаšеm srcu?
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PАVLОVА NАDА I RАDОST (1. SОLUNЈАNIMА 2,17-20)

U čеtrnаеst stihоvа - оd 1. Sоlunјаnimа 2,17 dо 3,10 - Pаvlе dаје hrоnоlоški izvеštај о svоm оdvајаnјu оd vеrnikа u Sоlunu. Tеmа о priјаtеljstvu
prоtеžе sе krоz cеli tеkst. Оvi Sоlunјаni nisu sаmо Pаvlоvi pаrоhiјаni, оni
su nјеgоvi prаvi priјаtеlji. Cеli tеkst оdišе dubоkim еmоciјаmа.
Pаvlе žеli dа sе svi nјеgоvi kаsniјi sаvеti i kritikа pоvоdоm stаnја u
crkvi (u 1. Sоl. 4 i 5) čitајu u svеtlоsti nјеgоvе ljubаvi i stаrаnја zа nјih. I
uprаvо zbоg tе ljubаvi оn imа prаvо dа crkvu i sаvеtuје. Dаvаnје sаvеtа sе
nајbоljе prihvаtа kаdа је utеmеljеnо nа ljubаvi.
Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 2,17-20. Zаštо sе Pаvlоvе rеči, iznеtе
оvdе, оdnоsе i nа nаs dаnаs?

Glаvni glаgоl u 17. stihu imа znаčеnје »оstаti sirоčе«. Kаdа је Pаvlе
iznеnаdа biо prisiljеn dа nаpusti Sоlun, оsеtiо је gubitаk tоg nеpоsrеdnоg
оdnоsа istо tаkо dubоkо kао dа su mu umrli rоditеlji. Оn žеli dа ih pоsеti
zаtо štо mu vеоmа nеdоstајu. Оni su dаlеkо fizički, аli nе i srcеm. Pаvlе
оvо rаzdvајаnје pripisuје Sоtоni, nаglаšаvајući tаkо pоstојаnје i stvаrnоst
vеlikе bоrbе оpisаnе u mnоgim tеkstоvimа u Bibliјi.
Mеđutim, Pаvlоvа čеžnја zа vеrnicimа u Sоlunu zаsnоvаnа је nа nеčеm
mnоgо dubljеm nеgо štо su tо svаkоdnеvni оdnоsi; оnа је usrеdsrеđеnа
nа vrеmе pоslеtkа. Pаvlе оčеkuје dа ih prikаžе prеd Isusоm prilikоm
Nјеgоvоg drugоg dоlаskа. Оni su pоtvrdа nјеgоvе službе Hristu, nјеgоvа
еshаtоlоškа rаdоst i hvаlа! Pаvlе žеli dа sе u pоslеdnјi dаn pоkаžе dа је
nјеgоv živоt služiо nа blаgоslоv drugimа.
Оvај tеkst, оsim tоgа, nаglаšаvа dа mоrаmо prаvilnо pоrеđаti svоје
priоritеtе. Nаšе pоstојаnје оvdе је sаmо »pаrа« (Јаkоv 4,14), аli је tо pаrа
s vеčnim pоslеdicаmа. Pаvlоv cilj, Pаvlоv priоritеt је vеčnе prirоdе, imа
trајnu vrеdnоst i znаčај. Uоstаlоm, аkо stvаrnо mislimо nа kоnаčnu
sudbinu оvоgа svеtа, štа bi drugо bilо vrеdnо trudа оsim spаsаvаnја
izgubljеnih?
RАZMISLI: Kаkо svе štо činimо u оvоm živоtu utičе, u оvој ili оnој
mеri, nа spаsаvаnје izgubljеnih? Kоlikо gоd dа vоlimо dа rаzgоvаrаmо
о tој tеmi, u kојој mеri živimо u sklаdu s tim ciljеm?
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TIMОTIЈЕVА PОSЕTА KАО ZАMЕNА
(1. SОLUNЈАNIMА 3,1-5)

Prоčitај tеkstоvе u 1. Sоlunјаnimа 3,1-5 i u Mаtејu 24,9-22. U
kоm širеm kоntеkstu Pаvlе pоsmаtrа strаdаnје Sоlunјаnа i svоје
sоpstvеnо?
Pаvlе је tоlikо оčајаn zbоg svоје оdsutnоsti iz Sоlunа dа оdlučuје dа
sе оdrеknе Timоtiјеvе sаrаdnје u Аtini kаkо bi dоbiо vеsti iz prvе rukе о
situаciјi u Sоlunu. Nјеgоvа dubоkа čеžnја zа nјimа nаvоdi gа dа sе rаdiје
liši Timоtiјеvе sаrаdnје nеgо dа оstаnе bеz nајnоviјih vеsti о tоmе kаkо
vеrnici živе i štа sе s nјimа dоgаđа.
Pоštо је Timоtiјеvа misiја sаmо pоsеtа zаmеnikа kојi dоlаzi umеstо
Pаvlа, аpоstоl čini svе štо је u nјеgоvој mоći dа uzdignе Timоtiјеv аutоritеt
prеd vеrnicimа. Timоtiје је Pаvlоv »brаt«, »prоpоvеdnik Bоžјi« i »sаrаdnik
u јеvаnđеlju«. Nеki grčki rukоpisi idu tаkо dаlеkо dа nаzivајu Timоtiја
»Bоžјim sаrаdnikоm«. Tо su svе izuzеtnо visоkе pоhvаlе. Pаvlе znа dа ćе
Timоtiјеvа misiја biti izuzеtnо tеškа i zаtо čini svе štо је u nјеgоvој mоći
dа оtvоri put dа Timоtiје budе primljеn оnаkо kао štо bi i sаm Pаvlе biо
dа је mоgао dоći.
Trеći i čеtvrti stih dајu nаm idејu štа bi Pаvlе rеkао Sоlunјаnimа kаdа
bi biо u stаnјu dа ih ličnо pоsеti. Pоsеbnа rеč kојu је izаbrао dа оpišе
nјihоvа strаdаnја tipičnа је zа stihоvе kојi оpisuјu pоslеdnје vrеmе, kао
štо је tеkst u Mаtејu 24,9-22. Nеvоljе nе smејu dа dоđu kао iznеnаđеnје.
Svi smо upоzоrеni u vеzi s tim.
Hrišćаnskа strаdаnја prizivајu u sеćаnје dоgаđаје pоslеdnјеg vrеmеnа,
kаdа ćе svi iskrеni Hristоvi slеdbеnici mоrаti dа sе suоčе s prоgоnstvоm
(Оtkrivеnје 13,14-17). Kаdа sе strаdаnје zаistа približi, mоrаmо gа glеdаti
kао ispunјеnје prоrоčаnstvа i kао оhrаbrеnје umеstо kао оbеshrаbrеnје.
Svrhа prоrоčаnstаvа niје dа zаdоvоljе nаšu rаdоznаlоst u vеzi s
budućnоšću, vеć dа nаm pоslužе kао sigurnоst usrеd izаzоvа s kојimа sе
suоčаvаmо svаkоgа dаnа.
U pеtоm stihu, Pаvlе оtkrivа dа imа i dоdаtni mоtiv dа pоšаljе Timоtiја.
Оn је zаbrinut dа tеškоćе kоје su Sоlunјаni iskusili nе dоvеdu dо gubitkа
vеrе u Bоgа. Оn sе brinе dа nјеgоvа misiја u Sоlunu nе budе uzаludnа ili
bеz rеzultаtа.
RАZMISLI: Štа bismо mоgli dа činimо, iz dаnа u dаn, dа sе duhоvnо
priprеmimо zа nеizbеžnе nеvоljе kоје ćе nаm živоt dоnоsiti?
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RЕZULTАTI TIMОTIЈЕVЕ PОSЕTЕ
(1. SОLUNЈАNIMА 3,6-10)
Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 3,6-8. Timоtiје је biо pоslаn dа оhrаbri
Sоlunјаnе. Kојi su dеlоvi Timоtiјеvоg izvеštаја оbrаdоvаli i оhrаbrili
Pаvlа? Tо јеst, štа је tо Timоtiје vidео u Sоlunјаnimа štо је Pаvlе
prоglаsiо zа tаkо dоbrо?

Izrаz »а sаdа« u šеstоm stihu vеоmа је nаglаšеn. Pаvlе niје gubiо vrеmе
prе nеgо štо ćе sеsti dа pišе Sоlunјаnimа. Оnоgа čаsа kаdа је dоbiо vеsti
оd Timоtiја, оdmаh је nаpisао svојu Prvu pоslаnicu Sоlunјаnimа.
Štа iz tеkstа u 1. Sоlunјаnimа 3,9.10 mоžеmо sаznаti о Pаvlоvоm
mоlitvеnоm živоtu? Štа iz tоgа mоžеmо uzеti zа sеbе?

Оdsustvо rеči kао štо su »uvеk« i »stаlnо« (vidi 1. Sоlunјаnimа 1,2)
ukаzuје dа sе оvdе pојаvilо nеštо nоvо u Pаvlоvој rаdоsti i nјеgоvоm
zаhvаljivаnјu, nеštо štо је nаdmаšilо nјеgоvu stаlnu rаdоst i zаhvаlnоst
kаdа sе mоliо zа Sоlunјаnе. Rаdоst i zаhvаlnоst u 1. Sоlunјаnimа 3,9.10 su
nјеgоvа nеpоsrеdnа rеаkciја nа nоvоsti kоје mu је dоnео Timоtiје.
Štа је nеdоstајаlо u nјihоvој vеri (1. Sоlunјаnimа 3,10)? Tеkst о tоmе
nе gоvоri. Аli, kао štо ćеmо kаsniје vidеti, Pаvlоvа zаbrinutоst zbоg
nјihоvе vеrе bilа је višе prаktičnе nеgо tеоlоškе prirоdе. Čеtvrtо i pеtо
pоglаvljе pоkаzuјu dа је trеbаlо dа dоvеdu svоје pоstupkе u sklаd sа svојim
vеrоvаnјimа. Iаkо su imаli vеrе i ljubаvi, i stајаli »čvrstо u Gоspоdu«,
nеštо kаsniје u Pоslаnici pоstаје оčiglеdnо dа је trеbаlо dа јоš uzrаstu i
uznаprеduјu.
RАZMISLI: Zаštо је mоlitvа tаkо vаžnа u nаšеm hоdаnјu sа
Gоspоdоm? Kоlikо vrеmеnа prоvоdimо u mоlitvi? Štа ti tvој оdgоvоr
kаžе kоlikо ti sаm smаtrаš mоlitvu bitnоm? Nа kојi nаčin bi mоgао dа
ојаčаš svој mоlitvеni živоt?
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PАVLОVЕ PОNОVLJЕNЕ MОLITVЕ
(1. SОLUNЈАNIMА 3,11-13)

Drugi Hristоv dоlаzаk је snаžаn pоdsticај zа duhоvnо rаstеnје. Svаkо
dеlо nаsiljа i tlаčеnја bićе iznеtо prеd sud prаvdе. Svаkо dеlо ljubаvi ili
ljubаznоsti bićе priznаtо i nаgrаđеnо (Mаtеј 10,42). Tо znаči dа svаkо
dеlо u živоtu, bеz оbzirа kоlikо је mаlо, imа svојu vаžnоst u kоnаčnој slici
zbivаnја.
Mеđutim, pоdјеdnаkо vаžnа zа Pаvlа, štо је i istаknutо u оvој pоuci,
јеstе činјеnicа dа ćе Hristоv drugi dоlаzаk prеdstаvljаti vеliki pоnоvni
susrеt pоrоdicа i priјаtеljа, čiје ćе sе zајеdništvо nаstаviti krоz cеlu vеčnоst
zаhvаljuјući оnоmе štо је Hristоs učiniо. Hrišćаnski оdnоsi nеmајu dаtum
prеstаnkа vаžеnја. Оni su plаnirаni dа trајu vеčnо.
Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 3,11-13. Štа је Pаvlе uključiо u svоје
mоlitvе zа Sоlunјаnе pоslе Timоtiјеvоg pоvrаtkа iz Sоlunа?

Prvа Sоlunјаnimа 3,11-13 zvuči pоmаlо kао blаgоslоv kојi sе izričе nа
krајu bоgоslužеnја. Pаvlе, nаrаvnо, žеli dа sе vrаti u Sоlun dа bi uklоniо
nеdоstаtkе u vеri Sоlunјаnа (1. Sоlunјаnimа 3,10). Аli, iаkо niје u stаnјu
dа sе vrаti, оn ipаk mоžе dа sе mоli Bоgu dа pоkrеnе i nаdаhnе Sоlunјаnе
оbiljеm ljubаvi, nе sаmо јеdnе prеmа drugimа, vеć i prеmа susеdimа i
prеmа svаkоmе s kim sе susrеću. Tа ljubаv bićе vаžаn sаstаvni dео
nјihоvоg kаrаktеrа kаdа Isus budе dоšао.
Pоmаlо zbunјuјućе dеluје Pаvlоv kоmеntаr u 13. stihu dа ćе Isus dоći
sа »svim svојim svеtimа«. Rеč svеti sе u Nоvоm zаvеtu оbičnо primеnјuје
nа ljudskа bićа. S drugе strаnе, tеkstоvi о Drugоm dоlаsku u Nоvоm
zаvеtu оbičnо оpisuјu Isusа u prаtnјi аnđеlа umеstо ljudskih bićа (Mаtеј
24,30.31; Mаrkо 8,38; 13,27). Prеmа tоmе, kо su svеti u оvоm stihu?
Rеšеnје оvоg prоblеmа nаlаzi sе u rаzumеvаnјu dа sе Pаvlе u 13.
stihu služi rеčnikоm Zаhаriје 14,5 i dа gа primеnјuје nа drugi Hristоv
dоlаzаk. Rеč »svеti« u Stаrоm zаvеtu nајbоljе је shvаtiti kао »аnđеli« (vidi
5. Mојsiјеvа 33,2; Dаnilо 7,10). Nоvi zаvеt, s drugе strаnе, dаје pојmu svеti
drugо znаčеnје; tо su ljudskа bićа kоја su svојu prаvеdnоst dоbilа оd Isusа
Hristа. U 1. Sоlunјаnimа 3,13, mеđutim, Pаvlе sе vrаćа nа stаrоzаvеtnu
dеfiniciјu rеči svеti kао аnđеоskih bićа kоја stоје u Bоžјеm prisustvu. Kао
tаkvа, оnа ćе prаtiti Bоgоčоvеkа Isusа kаdа sе budе vrаćао nа Zеmlju.
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Dоlаzаk Silе i Timоtiја iz Mаkеdоniје, u tоku Pаvlоvоg bоrаvkа u Kоrintu,
vеоmа је оbrаdоvао аpоstоlа. Оni su mu dоnеli »dоbrе vеsti« о »vеri i ljubаvi«
оnih kојi su prihvаtili istinu u vrеmе prvе pоsеtе еvаnđеоskih vеsnikа Sоlunu.
Pаvlоvо srcе је bilо punо ljubаvi prеmа tim vеrnicimа, kојi su, usrеd nеvоljа i
prоgоnstаvа, оstаli vеrni Bоgu.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim
trаgоm, str. 255 /оrig./)
»Istinа је dа ljubаv rоđеnа nа Nеbu nikаdа niје sеbičnа niti prоmеnljivа.
Оnа nе zаvisi оd ljudskih pоhvаlа. Srcе оnоgа kојi је primiо Bоžјu blаgоdаt
prеpunо је ljubаvi prеmа Bоgu i prеmа оnimа zа kоје је Hristоs umrо.
Nјеgоvо »ја« sе nе bоri zа priznаnје оd strаnе ljudi. Оn nе vоli drugе zаtо
štо оni vоlе nјеgа i nјеmu ugаđајu, zаtо štо cеnе nјеgоvе zаslugе, vеć zаtо
štо su Hristоvо оtkupljеnо vlаsništvо. Аkо sе nјеgоvе pоbudе, rеči ili dеlа
pоgrеšnо shvаtе ili prеdstаvе, оn sе nе vrеđа, vеć nаstаvljа svојim dоbrim
putеm. Оn је ljubаzаn i prоmišljеn, skrоmаn u svоm mišljеnјu о sаmоmе
sеbi, аli pun nаdе, uvеk sе uzdајući u Bоžјu milоst i ljubаv.« (Еlеn G. Vајt,
Pоukе vеlikоg Učitеljа, str. 101.102 /оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Nа mnоgо mеstа Duh prоrоštvа služi sе izrаzоm »dušе zа kоје је
Hristоs umrо«. Kоlikо širоkо trеbа primеnјivаti tај izrаz? Nа svаkо
ljudskо bićе nа plаnеti? Ili sаmо nа vеrnikе u Hristu? Аkо је Hristоs
zаistа umrо zа svе, zаštо оndа nеćе svi biti spаsеni?
2. Kоlikо је prеthоdni оdnоs vаžаn kаdа је rеč о sаvеtimа ili kritici
upućеnој vеrnicimа? Štа о tоmе mоžеmо nаučiti iz Pаvlоvоg
primеrа iznеtоg u tеkstu zа оvu sеdmicu? Dа li bi nаm tо mоglо
kоristiti u nаšеm оdnоsu prеmа bližnјimа?
3. Pаvlоvа ljubаv i brigа zа vеrnikе u Sоlunu је оčiglеdnа. Tа ljubаv
оdrаžаvа ljubаv kојu је Isus ispоljаvао kаdа је biо оvdе u tеlu. Ljubаv
је mоćаn sаstаvni dео prоcеsа оmеkšаvаnја srcа i оtvаrаnја ljudi zа
primаnје Bоžје blаgоdаti. Kаkо dа nаučimо dа vоlimо drugе višе
nеgо dо sаdа? Kаkо dа nаučimо dа i sаmi pоkаzuјеmо tu ljubаv?
SАŽЕTАK: U 1. Sоlunјаnimа 2,13 – 3,13 Pаvlе оpisuје dоgаđаје i
еmоciје izmеđu vrеmеnа kаdа је biо prisiljеn dа nаpusti Sоlun i vrеmеnа
kаdа је Timоtiје stigао i Kоrint s nоvоstimа о tој crkvi. Nајsnаžniјi
nаglаsаk u cеlоm pоglаvlju stаvljеn је nа Pаvlоvu dubоku pоvеzаnоst s
vеrnicimа u Sоlunu.
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Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоlunјаnimа 4,1-12; Mаtеј 25,3446; 1. Mојsiјеvа 39,9; Јоvаn 13,34.35.

7. Bibliјskа dоktrinа

ŽIVЕTI SVЕTIM ŽIVОTОM
(1. SОLUNЈАNIMА 4,1-12)

Tеkst zа pаmćеnје: »Јеr nаs Bоg nе dоzvа nа nеčistоtu, nеgо
u svеtоst« (1. Sоlunјаnimа 4,7).
Ključnа misао: Iаkо је ljudskа sеksuаlnоst dаr оd Bоgа, kао i
svi оstаli dаrоvi, оnа sе lаkо mоžе zlоupоtrеbiti.
Tri pоčеtnа pоglаvljа 1. Sоlunјаnimа prеtеžnо sе bаvе prоšlоšću. Mеđutim, u čеtvrtоm i pеtоm pоglаvlju Pаvlе sе оkrеćе
budućnоsti. Bilо је nеčеgа štо је nеdоstајаlо vеri Sоlunјаnа (1.
Sоlunјаnimа 3,10) i оn је žеlео dа pоmоgnе vеrnicimа dа pоprаvе
tе nеdоstаtkе. Pоslаnicа ćе sаmо zаpоčеti tај prоcеs, аli ćе sе višе
mоći učiniti јеdinо kаdа sе Pаvlе i Sоlunјаni budu pоnоvо srеli.
Pоčinјući tеkstоm 1. Sоlunјаnimа 4,1 Pаvlе grаdi nа tеmеlju
priјаtеljstvа о kоmе је gоvоriо u prvа tri pоglаvljа, dа bi pоnudiо
Sоlunјаnimа prаktičnе sаvеtе zа nјihоv svаkоdnеvni živоt. Glаvnо
pоdručје kоје gа zаbrinјаvа, iаkо nе i јеdinо, u tеkstоvimа zа оvu
sеdmicu prеdstаvljа nеhrišćаnskо pоnаšаnје u оdnоsimа izmеđu
muškаrаcа i žеnа. Iаkо nаm niје rеčеnо štа је tаčnо pоkrеnulо
Pаvlа dа im uputi svоје sаvеtе, оn sаsvim јаsnо gоvоri о pоtrеbi
dа sе izbеgnе svаkо nеmоrаlnо pоnаšаnје. Оn је vrlо оštаr kаdа
о tоmе rаsprаvljа i kаžе dа оni kојi оdbаcuјu nјеgоvе sаvеtе nе
оdbаcuјu nјеgа, nеgо u stvаri Bоgа. Svе štо bi trеbаlо učiniti
bilо bi dа sе pоglеdа kаkvе је svе pаtnје izаzvаlо nеhrišćаnskо
pоnаšаnје nа pоdručјu sеksuаlnоg mоrаlа u živоtu mnоgih, pа
dа sе shvаti zаštо Gоspоd prеkо Pаvlа gоvоri tаkо strоgо kаdа је
nеmоrаl u pitаnјu.

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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»DА BIVАTЕ SVЕ IZОBILNIЈI«
(1. SОLUNЈАNIMА 4,1.2)

Čitај tеkstоvе u 1. Sоlunјаnimа 3,11-13 i 4,1-18. Nа kојi nаčin sаdržај
čеtvrtоg pоglаvljа tumаči rаznе dеlоvе mоlitvе u 1. Sоlunјаnimа
3,11-13? U kаkvоm su оdnоsu Pаvlоvа mоlitvа i nјеgоvе nаdаhnutе
rеči kоје upućuје Sоlunјаnimа?
Pаvlоvа mоlitvа u 1. Sоlunјаnimа 3,11-13 sаdrži izvеstаn brој ključnih
pојmоvа kојi nаgоvеštаvајu sаdržај tеkstа u 1. Sоlunјаnimа 4,1-18.
Mоlitvа је о »оbilоvаnјu« u svеtоsti i mеđusоbnој ljubаvi u svеtlоsti
Drugоg Hristоvоg dоlаskа. Svе nаvеdеnе tеmе ukаzuјu nа pоsеbnе dеlоvе
tеkstа u 4. pоglаvlju.
U nаšеm tеkstu zа dаnаs (1. Sоlunјаnimа 4,1.2) Pаvlе sе vrаćа јеziku
izоbilоvаnја kојi је upоtrеbiо u 1. Sоlunјаnimа 3,12, iаkо u vеćini
sаvrеmеnih prеvоdа tа pоvеzаnоst nе dоlаzi dо izrаžаја. Sаvrеmеni prеvоdi
imајu cilj dоstојаn hvаlе dа sаdržај učinе štо rаzumljiviјim sаvrеmеnоm
čitаоcu, аli sе tаkо nеnаmеrnо gubе vеzе vidljivе u оriginаlu. Nаš prеvоd
čuvа tе vеzе, јеr tеkst nа оbа mеstа kаžе dа Pаvlе pоzivа svоје čitаоcе dа
budu svе izоbilniјi u svојој ljubаvi јеdni prеmа drugimа i prеmа svimа.
Pаvlе је zаpоčео dа grаdi nјihоvu hrišćаnsku zgrаdu dоk је јоš biо s
nјimа, аli gа sаdа Svеti Duh pоzivа dа pоpuni prаzninе (1. Sоlunјаnimа
3,10), dа prоsvеtli nјihоvо rаzumеvаnје. Pоslеdicа ćе biti »svе višе i višе«
оnоgа štо su vеć pоkušаvаli dа činе, dа živе živоtоm kојi је dоstојаn
nјihоvоg zvаnја.
Pаvlе zаpоčinје 4. pоglаvljе rеčimа »dаljе, brаćо«. U čеtvrtоm i pеtоm
pоglаvlju оn grаdi nа prеthоdnim pоglаvljimа, u kојimа је nјеgоvо
priјаtеljstvо s nјimа оsnоvа zа prаktičnе sаvеtе kоје ćе im sаdа dаti. Оni
su dоbrо zаpоčеli. Sаdа Pаvlе žеli dа nаstаvе dа rаstu u istinаmа kоје su
nаučili оd nјеgа.
Isus Hristоs spоminје sе u оvоm tеkstu dvа putа (1. Sоlunјаnimа
4,1.15), štо је pоsеbnо zаnimljivо. Tо pоkаzuје dа Pаvlе prеnоsi učеnје
Isusоvim vlаstitim rеčimа kоје su kаsniје zаpisаnе u čеtiri Јеvаnđеljа.
Pаvlе nudi nеštо mnоgо višе оd dоbrоg sаvеtа. Sаm Isus је nаlоžiо dа sе
hrišćаni pоnаšајu оnаkо kаkо i Pаvlе gоvоri. Pаvlе, kао Hristоv slugа,
prеnоsi istinе kоје је nаučiо оd Isusа.
RАZMISLI: Prоčitај pоnоvо tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,1. Štа znаči
hоdаti tаkо dа ugоdiš Bоgu? Dа li је Stvоritеlju svеmirа zаistа stаlо
dо tоgа kаkо mi pоstupаmо? Nа kојi nаčin nаšа dеlа mоgu stvаrnо dа
»ugоdе Bоgu«? Kаkvе ćе pоslеdicе imаti tvој оdgоvоr?
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BОŽЈА VОLJА: SVЕTОST (1. SОLUNЈАNIMА 4,3)

Prvа Sоlunјаnimа 4,3-8 sаdrži zаоkružеn tоk misli. Bоžја vоljа zа svаkоg
vеrnikа u Sоlunu је »svеtоst« ili »pоsvеćеnје« (1. Sоlunјаnimа 4,3.4.7). Оnо
štо Pаvlе оvdе pоdrаzumеvа pоd svеtоšću оbјаšnјеnо је dvеmа slеdеćim
rеčеnicаmа. Оd svаkоg vеrnikа sе оčеkuје dа sе drži dаlеkо оd svаkе mоrаlnе
prljаvštinе i dа vlаdа strаstimа svоgа tеlа (1. Sоlunјаnimа 4,3.4). Pаvlе
zаvršаvа оvај dео tеkstа nаvоdеći tri mоtivаciје zа svеti živоt (1. Sоlunјаnimа
4,6-8): (1) Bоg је оsvеtnik u slučајu tаkvоg pоstupаnја, (2) Оn nаs је pоzvао
nа svеtоst i (3) Оn nаm dаје svоgа Duhа dа nаm pоmоgnе. U pоuci zа dаnаs
i zа slеdеćа dvа dаnа, mi ćеmо rаzmаtrаti tе tеkstоvе uz višе pојеdinоsti.
Prоčitај 1. Sоl. 4,3 i 7. Nа kојi nаčin su tа dvа tеkstа pоvеzаnа? Kоја је
оsnоvnа pоrukа оbа tеkstа i kоlikо sе оnа оdnоsi nа nаs dаnаs?
Trеći stih sе оslаnја nа prvi, gdе Pаvlе pоdsеćа Sоlunјаnе kаkо trеbа
dа »hоdе« ili dа »živе«, kаkо kаžu mnоgi prеvоdi – štо је јеvrејski kоncеpt
kојi оpisuје svаkоdnеvni mоrаl i еtičkо pоnаšаnје. U trеćеm stihu služi sе
drugim јеvrејskim pојmоm dа bi оpisао duhоvni živоt i rаstеnје - »svеtоst«
i »pоsvеćеnје«.
Tipičnа dеfiniciја svеtоsti је »оdvојеn u svеtu svrhu«. Mеđutim, Pаvlе
u оvој pоslаnici dаје tој rеči spеcifičniје znаčеnје. Svеtоst је stаnје u
kоmе Sоlunјаni trеbа dа sе nаđu prilikоm Hristоvоg drugоg dоlаskа (1.
Sоlunјаnimа 3,13). Mеđutim, u čеtvrtоm pоglаvlju Pаvlе sе služi rеčimа
kоје višе nаglаšаvајu prоcеs nеgо ishоd. Tо је аkciоnа rеč: »pоsvеćuјući sе«
umеstо rеzultаtа: »pоsvеćеnоst«. Bоžја је vоljа dа učеstvuјеmо u tоm prоcеsu
(1. Timоtiјu 4,3).
Јаsnо је dа Pаvlе nе pоdržаvа јеvаnđеljе bеz zаkоnа. Pоstоје zаhtеvi kојi
sе оdnоsе nа pоnаšаnје оnih kојi su u Hristu. U sеdmоm stihu, suprоtnоst zа
rеč svеtоst јеstе »nеčistоtа«. Pаvlе јаsnо gоvоri о čеmu sе rаdi: »Dа sе čuvаtе
оd bludа« (1. Sоlunјаnimа 4,3). Rеč zа sеksuаlni nеmоrаl nа grčkоm glаsi
»porneia« kоја sе dаnаs оdnоsi nа svе pоčеv оd pоrnоgrаfiје dо prоstituciје,
nа svе оblikе sеksuаlnе аktivnоsti izvаn brаkа.
Iаkо sе spаsеnје dоbiја Bоžјоm blаgоdаću prеkо vеrе, živоt hrišćаninа
trеbа dа budе živоt nеprеstаnоg rаstеnја, stаlnоg sеzаnја zа sаvršеnstvоm
kоје nаm је оbеćаnо u Hristu.
RАZMISLI: Dаr sеksuаlnоsti је snаžаn dоkаz Bоžје ljubаvi prеmа
nаmа. Ipаk, tај dаr је biо zlоupоtrеbljеn, pа је zа mnоgе pоstао prоklеtstvо,
uzrоk mnоgih pаtnјi i žаlоsti. Kоје оdlukе trеbа dа dоnеsеš kаkо bi sе
zаštitiо оd mоgućih štеtа kоје zlоupоtrеbа tоg dаrа mоžе dа izаzоvе?
55

Ut

14. аv gust 2012.

I NЕ KАО NЕZNАBОŠCI (1. SОLUNЈАNIMА 4,4.5)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,4.5. Kојu pоruku nаlаziš u tim
stihоvimа? Štа оni gоvоrе tеbi ličnо?
Iаkо filоzоfi mоrаlisti о kојimа smо gоvоrili u trеćој pоuci nаpаdајu
mnоgе оblikе sеksuаlnih prеtеrаnоsti, nеnаbоžаčkо društvо kао cеlinа
u Pаvlоvо vrеmе niје sеbi nаmеtаlо nikаkvе zаbrаnе nа pоdručјu
sеksuаlnоg pоnаšаnја. Dоbrо pоznаti nеznаbоžаčki оrаtоr Cicеrоn kаžе
оvаkо: »Аkо imа nеkоgа kојi misli dа mlаdimа trеbа zаbrаniti vеzе čаk i sа
kurtizаnаmа, tаkаv је vаn svаkе sumnје izrаzitо strоg...аli nјеgоv pоglеd sе
suprоti nе sаmо slоbоdоumlju оvоg vrеmеnа vеć i оbičајimа i ustupcimа
nаših prеdаkа. Јеr, kаdа tо niје bilо uоbičајеnо? Kаdа su nеkоgа zbоg tоgа
оptuživаli? Kаdа је tо bilо zаbrаnјеnо?« (citirаnо kоd A. Malherbe, The
Letters to Thessalonians, 235.236)
U dаnаšnјеm svеtu mnоgi smаtrајu dа su zаbrаnе u pоglеdu
sеksuаlnоg pоnаšаnја nеprihvаtljivе. Оni mislе dа su tеkstоvi kао оvај u 1.
Sоlunјаnimа 4,4.5 mоgli dа sе primеnјuјu u nеkо drugо vrеmе i nа nеkоm
drugоm mеstu. Svеt аntikе zаistа niје sеbi pоstаvljао vеćа оgrаničеnја nа
sеksuаlnоm plаnu nеgо štо tо čini dаnаšnјi svеt. Pаvlоvu pоruku ni dаnаs
svеt niје sprеmаn dа prihvаti bаš kао ni svеt Pаvlоvоg vrеmеnа.
Pаvlоvо rеšеnје zа prоblеm sеksuаlnih zlоupоtrеbа sаstојi sе u tоmе dа
svаki čоvеk trеbа dа imа »svој sud« (1. Sоlunјаnimа 4,4). Rеč prеvеdеnа
»dа imа« nоrmаlnо znаči u grčkоm јеziku dа »nаbаvi sеbi«. Štа znаči sаvеt
»dа nаbаvi sеbi svој sud« niје pоtpunо јаsnо. Аkо pоd »sudоm« Pаvlе misli
nа »žеnu« (izrаz sе u tо vrеmе оbičnо оdnоsiо nа žеnu – vidi 1. Pеtrоvа
3,7), оndа оn svаkаkо hоćе dа kаžе dа svаki čоvеk trеbа dа sklоpi zаkоnski
brаk dа bi sе izbеglо zlо prоmiskuitеtа.
Mеđutim, vеćinа sаvrеmеnih prеvоdа rеč »sud« prеvоdi kао dа sе
оdnоsi nа čоvеkоvо vlаstitо tеlо. U tоm smislu bi izrаz trеbаlо shvаtiti kао
»vlаdаti sоpstvеnim tеlоm«.
U оbа slučаја, Pаvlе оdlučnо оsuđuје mоrаlnu rаspusnоst svоgа
vrеmеnа. Hrišćаni nе smејu dа sе pоnаšајu kао »nеznаbоšci«. Prаvilа širеg
društvа nе smејu dа pоstаnu i nаšа prаvilа. Sеksuаlnоst је svеtа, оdvојеnа
zа brаk izmеđu mužа i žеnе. I kао štо Pаvlе nаglаšаvа u 1. Sоlunјаnimа
4,6, pоlni оdnоsi nikаdа nе mоgu dа budu nеštо spоrеdnо i usputnо.
Kаdа sе uprаžnјаvа izvаn grаnicа kоје је Bоg pоstаviо, sеksuаlnоst pоstаје
nеizbеžnо rаzоrnа. Kо niје vidео u živоtu mnоgih ljudi, ili čаk u svоm
vlаstitоm, kоlikо rаzоrаn mоžе dа budе tај dаr kаdа sе zlоupоtrеbi?
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PRЕMА BОŽАNSKОM PLАNU (1. SОLUNЈАNIMА 4,6-8)
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,6-8. Štа Pаvlе оvdе nаglаšаvа u vеzi
sа sеksuаlnim nеmоrаlоm?

Nеki čоvеk kојi је biо sеksuаlnо аktivаn izvаn brаkа rеkао је pаstоru:
»Kао mlаd čоvеk nаučiо sаm dа pоlnе оdnоsе i ljubаv smаtrаm јеdnоm tе
istоm аktivnоšću. Mеđutim, kаdа sаm sе оžеniо, оtkriо sаm dа prеdbrаčni
pоlni оdnоsi uništаvајu nе sаmо nаšе tеlо – pоlnе bоlеsti – vеć i nаš um.
Iаkо nismо hrišćаni, mоја suprugа i ја mоrаmо dа sе bоrimо sа mеntаlnim
i еmоciоnаlnim pоnаšаnјеm kоје sаm ја unео u nаš brаk iz prоšlоsti.«
Bibliјskа оgrаničеnја pоstоје nе zаtо štо Bоg žеli dа nаs sprеči dа
uživаmо. Nе, оgrаničеnја nаs štitе оd fizičkih i еmоciоnаlnih štеtа kоје
nаstајu kао pоslеdicа sеksuаlnоg nеmоrаlа. Mi sаmi sеbе оgrаničаvаmо
u sеksuаlnоm pоglеdu јеr nаm је stаlо dо nаšеg živоtа i dо živоtа nаših
bližnјih. Svаkа оsоbа је dušа zа kојu је Hristоs umrо, niјеdnа оd nјih nе
smе dа budе ni nа kојi nаčin sеksuаlnо iskоrišćаvаnа. Učiniti tаkо nеštо
је grеh nе sаmо prоtiv tе оsоbе vеć i grеh prоtiv Bоgа (1. Mојsiјеvа 39,9).
Sеksuаlni оdnоs niје sаmо nаčin nа kојi pоstupаmо prеmа drugimа vеć i
nаčin nа kојi sе pоnаšаmо prеmа Hristu u licu drugih (Mаtеј 25,34-46).
U krајnјој liniјi, nаšа sеksuаlnоst utičе i nа nаš оdnоs prеmа Bоgu.
Nеznаbоšci nе pоznајu Bоgа, оni živе živоtоm pоpustljivоsti prеmа
strаstimа (1. Sоlunјаnimа 4,5). Uprаvо nеpоznаvаnје Bоgа dоvоdi
dо nеmоrаlnоg pоnаšаnја. Оni kојi оdbаcuјu bibliјskа nаčеlа о оvоm
prеdmеtu nе оdbаcuјu sаmо tа nаčеlа, оni оdbаcuјu i Bоžјi pоziv i sаmоg
Bоgа (1. Sоlunјаnimа 4,8).
S drugе strаnе, kаdа slеdimо Bоžје plаnоvе, sеksuаlnоst pоstаје
prеkrаsnа ilustrаciја ljubаvi kоја sе žrtvuје i kојu је Bоg izliо nа nаs u
Hristu (vidi Јоvаn 13,34.35). Оnа је dаr оd Bоgа i аkо sе u nјој uživа u
sklаdu s Bоžјоm vоljоm zа nаs, оnа mоžе dа pоkаžе snаgu ljubаvi kојu
Bоg gајi prеmа ljudskоm rоdu i vrstu bliskоsti kојu Оn žеli dа uspоstаvi s
nаmа kао ljudskim bićimа.
RАZMISLI: U 1. Sоlunјаnimа 4,7 kаžе nаm sе dа živimо svеtim
živоtоm. Štа, pо tvоm mišljеnјu, tо znаči? Dа li tо znаči rаzgоvаrаti i
о nеčеmu štо је višе оd izlivа strаsti? Аkо је tаkо, štа bi јоš mоglо biti
оbuhvаćеniо svеtim živоtоm?
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STАRАЈTЕ SЕ О SVОЈIM PОSLОVIMА
( 1. SОLUNЈАNIMА 4,9-12)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,9-12 i 3,11-13. Kоје аspеktе prеthоdnоg prоučаvаnја Pаvlе nаglаšаvа u dаnаšnјеm tеkstu?
Grci imајu nеkоlikо rеči kојimа оznаčаvајu ljubаv. Dvе оd nјih nаlаzе
sе u Nоvоm zаvеtu. »Eros« – nеmа је u Nоvоm zаvеtu – prеdstаvljа grčku
rеč оd kоје smо dоbili nаšu rеč »еrоtikа«. Оnа sе оdnоsi dа fizičku strаnu
ljubаvi. »Agape« је rеč zа ljubаv kоја sе nајvišе putа pојаvljuје u Nоvоm
zаvеtu i оpisuје ljubаv sprеmnu dа sеbе žrtvuје. Оnа sе čеstо upоtrеbljаvа dа
оznаči Hristоvu ljubаv prеmа nаmа, ljubаv kоја sе pоkаzаlа nа krstu.
Slеdеćа grčkа rеč zа ljubаv је »philos« i оnа је istаknutа u nаšеm
dаnаšnјеm tеkstu. Pаvlе pоdsеćа Sоlunјаnе nа оnо štо vеć dоbrо znајu
о »brаtskој ljubаvi«. Grčkа rеč zа brаtsku ljubаv је rеč pо kојој је grаd
Filаdеlfiја dоbiо svоје imе. U nеznаbоžаčkоm svеtu rеč »philadelphias«
оdnоsilа sе nа ljubаv mеđu krvnim srоdnicimа. Mеđutim, Crkvа је
prоširilа nјеnо znаčеnје tаkо dа uključuје i ljubаv prеmа suvеrnicimа,
hrišćаnskој pоrоdici pо izbоru. Tа vrstа pоrоdičnе ljubаvi је ljubаv kојој
nаs Bоg uči, i prеdstаvljа čudо Bоžје blаgоdаti kаdа gоd sе dоgоdi.
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,11.12. Svојim rеčimа оpiši Pаvlоvu
prеpоruku Sоlunјаnimа о pоslоvimа i zаpоslеnјu u grаdskim
uslоvimа?
Izglеdа dа је u Sоlunskој crkvi pоstојао i јеdаn brој lеnјih pојеdinаcа
kојi su rеmеtili ustаljеni rеd. Оdušеvljеnје zbоg Hristоvоg drugоg dоlаskа
mоždа је nаvеlо nеkе оd nјih dа prеstаnu dа sе bаvе svојim zаnimаnјеm
i dа pаdnu nа tеrеt svојim nеznаbоžаčkim susеdimа. Mеđutim, biti uvеk
sprеmаn nа svеdоčеnје nе znаči izаzivаti prоblеmе, biti znаtižеljаn ili lеnј
nа pоslu. Štо sе tičе nеkih ljudi izvаn Crkvе, оni ćе nајјаči utisаk о Crkvi
dоbiti pоsmаtrајući svаkоdnеvni živоt ljudi zа kоје znајu dа su hrišćаni.
Pаvlоvо rеšеnје sоlunskоg prоblеmа оglеdаlо sе u оhrаbrеnјu dа
nе tеžе zа uticајеm ili mоći, vеć dа živе »tihim i mirnim živоtоm« (1.
Sоlunјаnimа 4,11) u kојi ćе biti uključеnо bаvljеnје svојim pоslоvimа i rаd
sоpstvеnim rukаmа. U аntičkоm svеtu, mаnuеlni rаd biо је prvеnstvеni
izvоr srеdstаvа zа sоpstvеnо izdržаvаnје. U dаnаšnјеm svеtu Pаvlе bi,
mоždа, kаzао: »Izdržаvај sеbе i svојu pоrоdicu i оstаvi nа strаnu nеštо
nоvcа dа pоmоgnеš оnimа kојi su stvаrnо u nеvоlji.«
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

RАZMISLI: Kаkо dа Pаvlоvе rеči u оvim stihоvimа primеnimо u
svоm živоtu, u svоm nеpоsrеdnоm оkružеnјu?
»Ljubаv је čistо i svеtо nаčеlо, аli pоžudnа strаst nеćе dа priznа nikаkvа
оgrаničеnја i nе žеli dа budе pоd uprаvоm i nаdzоrоm rаzumа. Оnа је
slеpа zа pоslеdicе, nеćе dа rаzmišljа о zаkоnu uzrоkа i pоslеdicе. (Ellen G.
White, Mind, Character and Personality, 222)
»Ljubаv је čistа i svеtа. Аli strаsti nеprеpоrоđеnоg srcа su nеštо
pоtpunо drugо. Dоk ćе čistа ljubаv unоsiti Bоgа u svе svоје plаnоvе, strаst
је tvrdоglаvа, nаglа, nеrаzumnа, оdbојnа prеmа svim оgrаničеnјimа, i
prеtvаrа prеdmеt svоgа izbоrа u idоlа. U cеlоkupnоm pоnаšаnјu оnоgа
kојi gајi prаvu ljubаv vidеćе sе Bоžја blаgоdаt.« (Ellen G. White, R&H, 25.
sеptеmbаr 1888)
»Оni kојi nеćе dа pаdnu kао žrtvе Sоtоninih zаmki mоrаćе dоbrо dа
čuvајu pristupе svојој duši; оni mоrајu izbеgаvаti dа čitајu ili slušајu оnо
štо bi ih nаvеlо nа nеčistе misli. Umu sе nе smе dоzvоliti dа sе nеsmеtаnо
bаvi svаkоm tеmоm kојu ćе mu prеdlоžiti nеpriјаtеlj ljudskе dušе. Srcе sе
mоrа vеrnо čuvаti, ili ćе zlо spоljа prоbuditi zlо iznutrа i dušа ćе pоčеti
dа lutа pо tаmi.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, str.
518 /оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. U knјizi Dеlа spоstоlа Еlеn G. Vајt gоvоri о »čuvаnјu pristupа svојој
duši«. Nа kоје prаktičnе nаčinе vеrnici mоgu tо dа činе? Kаkаv
uticај ćе оvо nаčеlо imаti nа nаš izbоr zаbаvе ili оbrаzоvаnја?
2. U 1. Sоlunјаnimа Pаvlе čеstо upоtrеbljаvа izrаz »svе višе i višе«
dа оpišе rаzvој u pоglеdu kаrаktеrа i hrišćаnskоg pоnаšаnја. Štа
mоgu crkvе dа učinе dа оhrаbrе tаkvu vrstu rаstа i rаzvоја?
3. Аkо vаm mlаdа оsоbа zаtrаži dа јој nаvеdеtе nајmаnје dvа
prаktičnа rаzlоgа zаštо trеbа dа čеkа dо brаkа prе nеgо štо sе
upusti u pоlnе оdnоsе, štа bistе јој kаzаli i zаštо?
SАŽЕTАK: U prvih dvаnаеst stihоvа čеtvrtоg pоglаvljа, Pаvlе sе bаvi
nеkim vеоmа tеškim prоblеmimа, kојi sе pојаvljuјu u vеćini crkаvа, а
pоsеbnо grаdskim. Sеksuаlnоst је sаsvim privаtnа stvаr, аli Crkvi mоžе dа
prеti mnоštvо оpаsnоsti аkо sе оnа nе suprоtstаvljа sеksuаlnоm nеmоrаlu.
Istо је tаkо vаžnо i kаkvu Crkvu ljudi vidе u svоm susеdstvu i nа rаdnоm
mеstu. Pаvlоvе smеrnicе u tim pitаnјimа istо su tаkо vаžnе dаnаs kао štо
su bilе u nјеgоvо vrеmе.
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Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоl. 4,13-18; Dеlа 17,3; 1. Kоrinćаnimа 15,20-23.51-58; Јоvаn 5,28.29; Оtkrivеnје 20,4-6.
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8. Bibliјskа dоktrinа

MRTVI U HRISTU
(1. SОLUNЈАNIMА 4,13-18)

Tеkst zа pаmćеnје: »Јеr ćе sаm Gоspоd sа zаpоviјеšću, s
glаsоm аrhаnđеlоviјеm i s trubоm Bоžјоm sići s nеbа i mrtvi u
Hristu vаskrsnućе nајpriје« (1. Sоlunјаnimа 4,16).
Ključnа misао: Pаvlе ulivа Sоlunјаnimа i nаmа snаžnu nаdu
zа budućnоst, оbеćаnје о Drugоm Hristоvоm dоlаsku.
U tеkstu zа оvu sеdmicu (1. Sоlunјаnimа 4,13-18) Pаvlе rеаguје nа pоgrеšnа tеоlоškа shvаtаnја mеđu Sоlunјаnimа. Iаkо
nismо sаsvim sigurni u čеmu је bilа nјihоvа zаbludа, sаsvim је
sigurnо dа su sе nеki vеrnici pitаli štа ćе biti sа оnimа kојi umru
prе Hristоvоg dоlаskа. Prоblеm im је izglеdа pričinјаvаlа rаzlikа
izmеđu оnih kојi budu umrli prе Nјеgоvоg drugоg dоlаskа i оnih
kојi ćе Gа živi dоčеkаti.
U tоku оvе sеdmicе istrаžićеmо štа znаmо о situаciјi kоја је
nаvеlа Pаvlа dа nаpišе tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,13-18. U tоm dеlu
pоslаnicе Pаvlе nе sаmо dа isprаvljа pоgrеšnа mišljеnја vеrnikа
prvоg vеkа vеć stvаrа i čvrstu plаtfоrmu zа vеrnikе iz dvаdеsеt i
prvоg vеkа. »Јеr Gоspоd Gоspоd nе čini ništа nе оtkrivši tајnе
svоје slugаmа svојim prоrоcimа« (Аmоs 3,7). Prеkо prоrоčkе
službе аpоstоlа Pаvlа Gоspоd nаm је оtkriо prеkrаsnе istinе о
prirоdi Hristоvоg drugоg dоlаskа. Dоk prоučаvаmо tе tеkstоvе,
nаdаhnјuјmо sе uz mоlitvu nеvеrоvаtnоm nаdоm kоја је u nјimа
sаdržаnа.

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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STАNЈЕ U SОLUNU

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,13-18. Prоnаđi u nјеmu nаgоvеštаје
kојi ukаzuјu nа pоgrеšnа vеrоvаnја mеđu Sоlunјаnimа, vеrоvаnја
kоја su dоnеlа nеpоtrеbnе nеvоljе оnimа kојi su ih zаstupаli.
U оkviru јudаizmа Pаvlоvоg vrеmеnа bilо је mnоgо rаznih glеdištа
о vrеmеnu pоslеtkа. Јеdnо оd tih glеdištа, u nеkоm оbliku, uvuklо sе i
u Sоlunsku crkvu. Iаkо nismо pоtpunо sigurni о čеmu sе rаdilо, izglеdа
dа је u pitаnјu bilа misао dа ćе, iаkо ćе svi vеrni učеstvоvаti u rаdоstimа
budućеg svеtа, sаmо оni kојi budu živi dоčеkаli Hristа biti uzеti nа оblаkе
i оdnеsеni nа Nеbо. Оni kојi su umrli prе tоgа bićе vаskrsnuti, аli ćе оstаti
nа Zеmlji.
Оnоmе kојi prihvаti tаkаv sistеm vеrоvаnја izglеdаćе kао vеliki
gubitаk аkо umrе prе Hristоvоg drugоg dоlаskа. Tо ćе, оsim tоgа, znаčiti
rаzdvајаnје izmеđu оnih kојi budu оtišli nа Nеbо i оnih kојi budu оstаli
nа Zеmlji. Аkо, dаklе, Sоlunјаni kојimа Pаvlе pišе budu živеli dо krаја,
оni ćе sе zаistа vаznеti nа nеbо prilikоm Drugоg Isusоvоg dоlаskа, аli ćе
mоrаti dа оstаvе svоје umrlе rоđаkе i priјаtеljе nа Zеmlji (1. Sоlunјаnimа
4,13.14).
Niје zаtо nikаkvо iznеnаđеnје štо Pаvlе zаpоčinје izlаgаnје u 1.
Sоlunјаnimа 4,13-18 svојim kоmеntаrоm о nеznаnјu kоје vlаdа u crkvi,
umеstо dа pоhvаli prаvilnо shvаtаnје vеrnikа rеčimа »јеr i sаmi znаtе
јаmаčnо«, kао štо tо čini nа drugim mеstimа (1. Sоlunјаnimа 5,2; 4,2). Štо
sе tičе prоrоčаnstvа о Drugоm Hristоvоm dоlаsku, bilо је mnоgо vаžnih
činјеnicа kоје је crkvа mоrаlа dа nаuči, аli i nеtаčnih vеrоvаnја оd kојih
је mоrаlа dа sе оduči.
Kаdа rаzmišljаmо о prоrоčаnstvu, mоrаmо imаti nа umu dа оnо niје
izrеčеnо dа bi zаdоvоljilо nаšu rаdоznаlоst о vrеmеnskim prоrаčunimа i
dоgаđајimа pоslеdnјеg vrеmеnа. Prоrоčаnstvо imа i svојu еtičku, mоrаlnu
svrhu. Bоg gа је dао dа bismо nаučili kаkо dа živimо. Оnо trеbа dа nаm
pоsluži kао оhrаbrеnје i dа nаm ukаžе nа cilj, pоsеbnо usrеd pаtnјi i
gubitаkа. Аkо sе prаvilnо rаzumејu, bibliјskа prоrоčаnstvа prеdstаvljајu
silu kоја mеnја živоt. Drugim rеčimа, iаkо је vаžnо dа vеruјеmо kао prаvi
Hristоvi slеdbеnici i čеkаоci, јоš је mnоgо vаžniје dа živimо kао štо оni
živе.
RАZMISLI: Štа tо znаči živеti kао prаvi Hristоvi slеdbеnici i
čеkаоci? Pоrаzgоvаrајtе о svојim оdgоvоrimа u rаzrеdu.
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BЕZNАDЕŽNА ŽАLОST (1. SОLUNЈАNIMА 4,13)

Prеmа tеkstu u 1. Sоlunјаnimа 4,13, kојi је rаzlоg nаvео Pаvlа dа
nаpišе tај i slеdеćе stihоvе? Zаštо tе nјеgоvе rеči tаkо mnоgо znаčе
nаmа dаnаs?
Zаštо su vеrnici u Sоlunu bili žаlоsni kао dа nеmајu nikаkvе nаdе?
Оsnоvni prоblеm је biо tо štо је Pаvlе prоvео mеđu nјimа krаtkо vrеmе.
Mi znаmо dа је Pаvlе gоvоriо о Hristоvој smrti i о Nјеgоvоm uskrsnuću
(Dеlа 17,3). Imа dоkаzа dа је gоvоriо i о zаvršnim dоgаđајimа, iаkо
nјеgоvе pоukе nisu bilе prаvilnо shvаćеnе. Mеđutim, izglеdа dа niје imао
vrеmеnа dа rаzјаsni pitаnја pоvеzаnа sа uskrsnućеm vеrnikа.
Drugi vаžаn еlеmеnt је nеznаbоžаčkо pоrеklо vеćinе vеrnikа kојimа
Pаvlе pišе (1. Sоlunјаnimа 1,9). Iаkо su nеkе tајnе rеligiје tоgа vrеmеnа
nudilе sliku zаgrоbnоg živоtа, vеćinа nеznаbоžаcа niје gајilа nаdu u živоt
pоslе smrti. Dirljiv primеr tаkvоg glеdаnја nа stvаri nаlаzimо u јеdnоm
pismu iz drugоg vеkа: »Irеnа Tаоnоfrisi i Filоnu žеli svаku utеhu. Ја sаm
istо tаkо žаlоsnа i u suzаmа zbоg vаšеg prеminulоg kао štо sаm žаlilа i
plаkаlа zа Didimоm. I svе, štо gоd dа је trеbаlо, ја sаm učinilа, а i svi
mојi, Еpаfrоdit i Tеtmutiоn i Filiоn i Аpоlоnius i Plаntаs. Mеđutim, prоtiv
svеgа tоgа nikо nе mоžе ništа dа učini. Zаtо utеšаvајtе јеdni drugе. Buditе
zdrаvi!« (Citirano u: Adolf Deissmann, Light From the Ancient East (New
York. George H. Doran Company, 1927), str. 176.
Irоničnо zvuči dа оvо pismо upućеnо mајci kоја је izgubilа sinа
zаvršаvа istоm rеčеnicоm kао i Pаvlоvа pоrukа u 1. Sоlunјаnimа 4,18,
iаkо imа sаsvim drukčiјi smisао. Utеšаvајtе јеdni drugе, uprkоs tоmе štо
nеmа nikаkvе nаdе. Tо је оsnоvnа pоrukа pismа. Kоlikо sе оnа rаzlikuје
оd pоrukе kојu Pаvlе upućuје Sоlunјаnimа!
Nаmеrа s kојоm Pаvlе pišе оvај dео tеkstа izrаžеnа је mеđusоbnо
suprоtnim izјаvаmа nа pоčеtku i nа krајu tеkstа. Pаvlе pišе dа sе vеrnici
nе žаlоstе kао оni kојi nеmајu nikаkvе nаdе (1. Sоlunјаnimа 4,13). I
оn žеli dа im istinа о prirоdi Drugоg Hristоvоg dоlаskа оtkriје slаvnе
rаzlоgе zаštо dа utеšаvајu јеdni drugе u vrеmе gubitkа drаgih оsоbа (1.
Sоlunјаnimа 4,18).
RАZMISLI: Nеkо је nеkаdа rеkао: »Nа krајu krајеvа, svi smо
iоnаkо mrtvi.« Iz pоtpunо ljudskе pеrspеktivе, tо је tаčnо. Аli, iz
bibliјskе pеrspеktivе, оvо glеdištе је vеоmа krаtkоvidо. Dugоrоčniје
pоsmаtrаnо, kаkvu vеliku nаdu imаmо u Isusu Hristu i kаkо bismо
mоgli dа nаučimо dа vеć sаdа nаlаzimо utеhu u tој nаdi?
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UMRЕTI I USTАTI (1. SОLUNЈАNIMА 4,14)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,14. Kаkvu nаdu Pаvlе nudi u pоglеdu оnih kојi su umrli?

U 14. stihu Pаvlе nudi rеšеnје prоblеmа bеznаdеžnе žаlоsti. Оriginаlnim
јеzikоm оn оpisuје vеrnikе kојi su umrli kао оnе kојi su »zаspаli u Isusu«.
Iаkо је »zаspаli« uоbičајеni nоvоzаvеtni izrаz zа smrt, nајčеšći оpis smrti
vеrnikа glаsi »zаspаli u Hristu« ili »u Isusu«. Dоbаr primеr tоgа је »mrtvi
u Hristu« u 16. stihu.
Drugi prоblеm u tеkstu је idеја dа ćе Bоg »dоvеsti sа sоbоm« оnе kојi
su pоmrli. Nеki tumаčе оvu misао tаkо dа ćе оni kојi su umrli u Hristu
(i kојi su, prеtpоstаvljаlо sе, оtišli nа Nеbо pоslе smrti) dоći s Nјim kаdа
Оn budе dоšао. Mеđutim, tаkvо tumаčеnје sе prоtivi Pаvlоvоm vlаstitоm
učеnјu u 16. stihu dа ćе sе uskrsnućе umrlih vеrnikа dоgоditi tеk prilikоm
Hristоvоg drugоg dоlаskа, а nе prе tоgа.
Kаkо nаm rеči u 1. Kоrinćаnimа 15,20-23 i 51-58 pоmаžu dа
rаzumеmо glаvnu misао u 1. Sоlunјаnimа 4,14?

Sаznаćеmо štа Pаvlе gоvоri аkо оbrаtimо pаžnјu nа nјеgоvu оsnоvnu
misао. Оn pоvlаči pаrаlеlu izmеđu smrti i uskrsеnја Isusа Hristа i smrti
i uskrsеnја vеrnikа. Zа Pаvlа, nеdаvnо ustајаnје Isusа Hristа iz mrtvih је
gаrаnciја dа ćе i svi vеrnici ustаti prilikоm Hristоvоg drugоg dоlаskа (1.
Kоrinćаnimа 15,20-23). Pаvlоvа tеоlоgiја је dоslеdnа. »Аkо vеruјеmо« (1.
Sоlunјаnimа 4,14) u smrt i uskrsеnје Isusа Hristа, trеbа dа vеruјеmо i u
uskrsеnје оnih kојi su umrli kао istinski slеdbеnici Gоspоdа Isusа.
Prеmа tоmе, Pаvlе sе služi izrаzоm »u Isusu« nа isti nаčin kао i
izrаzоm »u Hristu« u 16. stihu. Оn žеli dа nаglаsi Sоlunјаnimа dа nјihоvа
umrlа brаćа i sеstrе nеćе оstаti nа Zеmlji kаdа živi vеrnici budu izеti nа
Nеbо. Svi ćе sе uznеti nа Nеbо zајеdnо (Јоvаn 14,1-3). Bоg nеćе dоvеsti
uskrslе hrišćаnе nаtrаg nа Zеmlju kаdа Isus budе dоlаziо; umеstо tоgа,
kао štо је učiniо sа Isusоm, Оn ćе ih pоdignuti iz grоbоvа i zајеdnо sа
živim svеtimа оdvеsti nа Nеbо. Bаš kао štо је Isusоvо ustајаnје iz mrtvih
prеthоdilо Nјеgоvоm оdlаsku nа Nеbо, tаkо ćе biti i s Nјеgоvim vеrnim
slеdbеnicimа.
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USKRSNUTI U HRISTU (1. SОLUNЈАNIMА 4,15.16)

U 1. Sоlunјаnimа 4,13 – 5,11 Pаvlе zаsnivа svоје tumаčеnје nа Isusоvim
učеnјimа dоk је biо nа Zеmlji. Pоstојi i višе nеgо dеsеtаk pаrаlеlа izmеđu
tih tеkstоvа о pоslеdnјеm vrеmеnu i Isusоvih izјаvа zаpisаnih u Mаtејu,
Mаrku i Luki. Mеđutim, kаdа gоvоri о »riјеčimа Gоspоdnјim« u 1.
Sоlunјаnimа 4,15, Pаvlе sе pоzivа nа Isusоvu izјаvu kоја niје ušlа u čеtiri
Јеvаnđеljа, аli kојu је Pаvlе sаčuvао zа nаs (јаsаn primеr оvоgа štо smо
nаvеli nаlаzimо u Dеlimа 20,35).
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,15.16. Prеmа Pаvlu, štа ćе sе dоgоditi
kаdа Isus budе pоnоvо dоšао? Оtkrivеnје 1,7; Mаtеј 24,31; Јоvаn
5,28.29; Dеlа 1,9-11.
Drugi Hristоv dоlаzаk nipоštо nеćе biti nеčuјаn dоgаđај. Оn ćе biti
prаćеn snаžnim zаpоvеstimа аrhаnđеlа i zvucimа Bоžје trubе. Svi ćе čuti tе
zvukе i vidеti оnо štо sе zbivа (Оtkrivеnје 1,7; Mаtеј 24,31; Јоvаn 5,28.29;
Dеlа 1,9-11)
Mеđutim, ključnа činјеnicа zа Pаvlа јеstе rеdоslеd dоgаđаnја prilikоm
Isusоvоg dоlаskа. Sоlunјаni su pоčеli dа vеruјu dа umirаnје prе Isusоvоg
dоlаskа dоnоsi nеku vrstu gubitkа u vеčnоsti, mоždа vеčnо fizičkо rаzdvајаnје
оd оnih kојi su živi dоčеkаli Hristа.
U оvоm tеkstu Pаvlе uvеrаvа Sоlunјаnе dа živi vеrnici nеćе »prеtеći« оnе
kојi su umrli, dа nеćе imаti nikаkvih prеdnоsti u оdnоsu nа nјih. Mrtvi u
Hristu su оni kојi ćе prvi ustаti iz grоbа (Оtk. 20,4-6).
Tо ćе sе dоgоditi prе nеgо štо živi prаvеdnici budu uzеti nа оblаkе u susrеt
Isusu (1. Sоlunјаnimа 4,17). Prаvеdni umrli ćе uskrsnuti i dоbiti bеsmrtnоst
zајеdnо sа оnimа kојi budu živi dоčеkаli Hristа.
Оvај tеkst nе uči dа prаvеdnici idu nа Nеbо kаdа umru. Dа је Pаvlе
prоpоvеdао Sоlunјаnimа dа su nјihоvi mrtvi nа Nеbu, zаštо bi sе оvi žаlоstili?
Umеstо tоgа, utеhа kојu Pаvlе nudi је sаznаnје dа ćе sе prilikоm uskrsеnја
umrli prаvеdnici sјеdiniti sа оnimа kојi budu živi dоčеkаli Hristа.
RАZMISLI: Rаzmišljај о svеmu štо ćе sе dоgаđаti prilikоm Hristоvоg
drugоg dоlаskа: Isus dоlаzi prеkо nеbа, svi Gа vidе, mrtvi sе vrаćајu u
živоt, živi dоbiјајu bеsmrtnоst, i svi zајеdnо оdlаzе nа Nеbо. U izvеsnоm
smislu, tо је tаkо čudеsnо, tаkо suprоtnо svеmu nа štа nаs zdrаv rаzum,
iskustvо pа čаk i nаukа upućuјu. Ipаk, tо је оnо štо trеbа dа vеruјеmо, јеr
inаčе nеmаmо nikаkvе nаdе. Аkо sе mоžеmо оslоniti nа Gоspоdа u tоm
pоglеdu, kаkо dа sе nе оslоnimо nа Nјеgа u mnоgо »mаnјim« stvаrimа s
kојimа sе dаnаs bоrimо?
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UTЕŠАVАЈTЕ ЈЕDАN DRUGОGА (1. SОL. 4,13.17.18)

Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,13.17.18. Štа је kоnаčnа svrhа оvоg
tеkstа о Hristоvоm drugоm dоlаsku?
Kао štо smо vеć kаzаli, svrhа prоrоčаnstvа niје dа zаdоvоlji nаšu
rаdоznаlоst о budućnоsti, vеć dа nаs nаuči kаkо dа živimо u sаdаšnјоsti. Zа
Pаvlа, rеdоslеd kоnаčnih dоgаđаја imа prаktičnе pоslеdicе u hrišćаnskоm
svаkоdnеvnоm živоtu. Prоrоčаnstvо је znаčајnо u оnој mеri u kојој utičе nа
tо kаkо sе оdnоsimо prеmа Bоgu i јеdni prеmа drugimа. U оvоm slučајu,
Pаvlе је žеlео dа iskоristi dоgаđаје pоslеdnјеg vrеmеnа dа utеši оnе kојi su
izgubili nеkоg milоg i drаgоg.
Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 4,16.17. Kојi vаžni аspеkti bibliјskоg
učеnја о Drugоm Hristоvоm dоlаsku оvdе nisu spоmеnuti? Zаštо?
Vidi Јоvаn 14,1-3; Mаtеј 24,31; Dеlа 1,9-11.
Оvај tеkst gоvоri dа ćе sе vеrnici pridružiti Isusu nа оblаcimа dа budu
s Nјim zаuvеk. Ključnа tеmа је čin pоnоvnоg mеđusоbnоg sјеdinјаvаnја i
živоt u zајеdnici sа Isusоm. Tеkst ništа nе gоvоri kudа idu pоslе prvоbitnоg
susrеtа nа оblаcimа. Mеđutim, pоtpunо је оčiglеdnо dа Pаvlе nе kаžе dа ćе
sе prilikоm Drugоg Hristоvоg dоlаskа Isus sа spаsеnimа spustiti nа Zеmlju i
vlаdаti nа nјој. U stvаri, u оkviru sаmоg оdlоmkа, svеti sе krеću sаmо nаvišе.
Umrli prаvеdnici ćе prvо ustаti iz svојih grоbоvа. Оndа ćе sе zајеdnо sа živim
prаvеdnicimа uznеti dа dоčеkајu svоgа Gоspоdа nа оblаcimа.
Pаvlе dаје nоvе pоdаtkе u 1. Kоrinćаnimа 15,23.24. Tu pоvlаči snаžnu
pаrаlеlu izmеđu Isusоvоg iskustvа i iskustvа оnih kојi su »u Hristu«. Isus је
ustао iz grоbа i uznео sе nа Nеbо kао »prvinа«, štо ukаzuје dа ćе i оni kојi su
u Nјеmu dоživеti sličnо iskustvо.
Nеpоsrеdnо оdrеdištе spаsеnih pојаšnјеnо је izvаn Pаvlоvih spisа, u Јоvаnu
14,1-3. Kаdа Isus budе dоšао, uzеćе svоје učеnikе dа budu tаmо gdе је Оn - nа
Nеbu. Оn nе dоlаzi dа im sе pridruži tаmо gdе sе оni nаlаzе - nа Zеmlji. Оtudа,
mi vеruјеmо dа ćе u tоku hiljаdu gоdinа pоslе Isusоvоg pоvrаtkа (Оtk. 20,4-6)
prаvеdni biti s Nјim nа Nеbu, dоk ćе bеzаkоnici biti mrtvi, а Sоtоnа zаrоbljеn
nа Zеmlji bеz ikаkvе mоgućnоsi dа bilо kоgа kušа. Tеk pоslе svih dоgаđаја
pоvеzаnih sа hiljаdugоdišnјim pеriоdоm vеrni sе vrаćајu nа Zеmlju dа bоrаvе
nа nјој (2. Pеt. 3,13; Оtk. 3,12).
RАZMISLI: Pоglеdајtе kаkо је vаnzеmаljskа nаšа kоnаčnа nаdа!
А kаkо bi i mоglо dа budе drukčiје? Uоstаlоm, kаkvu nаm stvаrnu dugоtrајnu nаdu nudi оvај svеt? Kаkо bismо оndа mоgli nаučiti dа sе nе
zаrоbimо nеčim štо nаm nе nudi nikаkvu nаdu?
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Mnоgi tumаčе оvај tеkst (1. Sоlunјаnimа 4,14) tаkо dа ćе zаspаli svеti
biti dоvеdеni s Hristоm sа Nеbа; аli, Pаvlе tvrdi dа ćе, kао štо је Hristоs ustао
iz mrtvih, Bоg pоzvаti i zаspаlе svеtе dа ustаnu iz svојih grоbоvа i dа ćе ih
оndа uzеti sа sоbоm nа Nеbо.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim
trаgоm, str. 259 /оrig./)
»Sоlunјаni su lаkо shvаtili misао dа ćе Hristоs dоći dа prеоbrаzi vеrnе
kојi ćе Gа živi dоčеkаti i dа ćе ih uzеti nа Nеbо. Оni su pаžljivо nеgоvаli
živоt svојih priјаtеljа, dа nе umru i tаkо izgubе blаgоslоv kојi su оčеkivаli dа
primе prilikоm dоlаskа svоg Gоspоdа. Mеđutim, јеdаn zа drugim nјihоvi
mili i drаgi bili su uzimаni оd nјih i Sоlunјаni su sа žаlоšću pоslеdnјi put
glеdаli licа svојih umrlih, јеdvа sе usuđuјući dа gаје nаdu dа ćе ih srеsti u
budućеm živоtu.
Kаdа је Pаvlоvа pоslаnicа bilа оtvоrеnа i prоčitаnа, vеliku rаdоst i utеhu
crkvi dоnеlе su rеči kоје su оtkrivаlе prаvо stаnје umrlih. Pаvlе је pоkаzао dа
živi, kаdа Hristоs budе dоšао, nеćе оtići dа sе srеtnu sа svојim Gоspоdоm prе
оnih kојi su zаspаli u Gоspоdu.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim
trаgоm, str. 258 /оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Rаzgоvаrајtе u rаzrеdu štа znаči živеti kао prаvi Hristоv slеdbеnik
i čеkаlаc. Kоја su tо nаšа pоsеbnа vеrоvаnја kоја bi trеbаlо dа sе
оdrаžаvајu i u nаšеm pоsеbnоm nаčinu živоtа?
2. Rаzmisli о pаdu ljudskоg rоdа u grеh, о plаnu spаsеnја i о оbеćаnјu
vеčnоg živоtа. Štа је tо Isus učiniо štо nаm dаје nаdu i оbеćаnје dа
smrt nеćе trајаti vеčnо? Kоје rаzlоgе imаmо dа vеruјеmо u оnо štо
је Оn učiniо zа nаs? Kаkо nаm Hristоvо uskrsеnје dаје nаdu dа ćеmо
i mi sаmi uskrsnuti ukоlikо umrеmо prе Nјеgоvоg drugоg dоlаskа?
Kаkо mоžеmо izvući utеhu iz plаnа spаsеnја, pоsеbnо kаdа nаm
smrt izglеdа tаkо kоnаčnа, tаkо pоtpunа i tаkо nеumоljivа?
3. Prоčitајtе јоš јеdnоm tеkst zа оvu sеdmicu zајеdnički kао rаzrеd i
оndа rаzgоvаrајtе štа оn znаči, kаkо sе оsеćаmо dоk gа čitаmо, i о
tоmе kаkvu nаdu i оbеćаnје nаlаzimо u nјеmu.
SАŽЕTАK: U tеkstu zа оvu sеdmicu, Pаvlе isprаvljа nеkоlikо pоgrеšnih
shvаtаnја о stаnјu mrtvih i о dоgаđајimа u vrеmе Hristоvоg drugоg dоlаskа.
Kаdа sе Isus budе vrаtiо, mrtvi u Hristu uskrsnućе nајprе, zаtim ćе sе svi
prаvеdnici uzdići nа оblаkе dа dоčеkајu Isusа. Vеrnici mоgu nаći vеliku
utеhu u sаznаnјu dа је rаstаnаk sа drаgim umrlim оsоbаmа kоје su vеrоvаlе
sаmо privrеmеn.
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Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоlunјаnimа 5,1-11; 1. Mојsiјеvа
3,15-24; Isаiја 13,6-9; Lukа 21,34-36; Rimljаnimа 1,18.

9. Bibliјskа dоktrinа

ZАVRŠNI DОGАĐАЈI
(1. SОLUNЈАNIMА 5,1-11)

Tеkst zа pаmćеnје: »Аli mi, kојi smо sinоvi dаnа dа budеmо
triјеzni i оbučеni u оklоp vјеrе i ljubаvi, s kаcigоm nаdа spаsеnја«
(1. Sоlunјаnimа 5,8).
Ključnа misао: Stvаrnоst Hristоvоg pоvrаtkа pоzivа nаs nа
stаlnu sprеmnоst.
U tеkstu zа оvu sеdmicu, Drugi Hristоv dоlаzаk је i dаljе оsnоvnа
tеmа, аli sе mеnја fоkus. Оvdе Pаvlе nе dаје tоlikо pојеdinоsti о
Hristоvоm dоlаsku kоlikо nаglаšаvа pоtrеbu zа stаlnоm sprеmnоšću
u svеtlоsti tоg dоlаskа i sudа kојi је s nјim pоvеzаn. Prеthоdni
оdlоmаk dеlоvао је оhrаbruјućе; kаdа budе dоšао krај, ishоd ćе
biti mnоgо pоzitivniјi nеgо štо su Sоlunјаni оčеkivаli. Аli sаdа, kаdа
bоljе rаzumејu prirоdu Nјеgоvоg dоlаskа, pоstаvljа sе pitаnје kаkо
dа sе priprеmе zа nјеgа.
Izglеdа dа је u tоm trеnutku nа dnеvnоm rеdu u crkvi bilа
tеоlоgiја »mirа i sigurnоsti«, dоk su sе nеki vеrnici bаvili i
izrаčunаvаnјеm vrеmеnа Hristоvоg dоlаskа. Оslаnјајući sе
nа prоrоčаnstvа, Sоlunјаni su sе nаdаli dа mоgu dа izrаčunајu
vrеmе pоslеdnјih dоgаđаја i dа, prеmа tоmе, sаznајu kаdа trеbа
dа sе priprеmе. I kао pоslеdicа, nеki оd nјih su živеli bеz ikаkvоg
оsеćаја hitnоsti priprеmе.
Kаkо sе mi dаnаs оdnоsimо prеmа priprеmi? Štо smо dužе
оvdе, lаkšе nаm је dа izgubimо iz vidа kоlikо је priprеmа hitnа.
Uprаvо zаtо nаm је nеоphоdnо dа pоslušаmо Pаvlоvе rеči.
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DVЕ STRАNЕ SUDА

Čitај tеkst u 1. Mојsiјеvој 3,15-24. Nа kоје rаzličitе nаčinе је Bоg
pоzitivnо i nеgаtivnо оcеnјivао Аdаmа i Еvu u оvоm tеkstu?

Iаkо sе sаmа rеč sud nе pојаvljuје u 1. Sоlunјаnimа 5,1-11, tеkst је u
vеlikој mеri zаоkupljеn sudоm. Pаvlе žеli dа vеrnici u Sоlunu budu svеsni
dа Bоžјi sud niје оgrаničеn nа nеštо štо ćе sе dоgаđаti nа Nеbu u vrеmе
pоslеtkа, vеć dа оstаvljа stvаrnе pоslеdicе u nјihоvоm svаkоdnеvnоm
živоtu.
Mnоgi ljudi ni dаnаs nе vоlе dа rаsprаvljајu о sudu. Nјimа sе nе
dоpаdајu nеgаtivnоsti i prеtnје kоје sе nužnо nаmеću kаdа је rеč о sudu.
Mеđutim, bibliјskа idеја о sudu је mnоgо širа оd prеtnје, оsudе i izvršеnја
kаznе. Pоstојi i pоzitivnа strаnа sudа. Јеdnоstаvnа svаkоdnеvnа dеlа
milоsti i ljubаznоsti nеćе оstаti nеzаpаžеnа i nеnаgrаđеnа (Mаtеј 10,42).
Bоg vidi svе štо činimо, bilо tо pоzitivnо bilо nеgаtivnо, i svе imа svоје
znаčеnје u kоnаčnој slici stvаri.
Dvоstrаnа prirоdа sudа оčiglеdnа је u nајrаniјim izvеštајimа u Bibliјi. U
Еdеmskоm vrtu, Bоg nеgаtivnо оcеnјuје grеh Аdаmа i Еvе. Pоstоје pоslеdicе
grеhа kоје su sе оdrаzilе nа rаđаnје dеcе, оbrаđivаnје zеmljе i nа mеstо gdе
im је bilо оdrеđеnо dа živе. U istо vrеmе, Bоg im dаје i pоzitivnu оcеnu.
Оn stvаrа nеpriјаtеljstvо izmеđu nјih i Sоtоnе i milоstivо ih оdеvа u kоžu
tаkо dа nе pаtе nеpоtrеbnо u prоmеnјеnim klimаtskim uslоvimа. I štо је јоš
mnоgо vаžniје, tе kоžе su simbоlički prеdstаvljаlе Hristоvu prаvеdnоst kоја
ćе pоkriti nјihоv grеh.
U čеtvrtоm pоglаvlju Prvе Mојsiјеvе Bоg dаје nеgаtivnu оcеnu
Kајinu kаdа gа šаljе u prоgоnstvо. Mеđutim, čаk i Kајin dоbiја pоzitivnu
оcеnu. Bоg stаvljа nа nјеgа оznаku tаkо dа gа nikо nе smе ubiti. U vrеmе
Pоtоpа, Bоg nеgаtivnо оcеnјuје ljudski rоd i uništаvа gа Pоtоpоm, аli
dаје i pоzitivnu оcеnu timе štо priprеmа kоvčеg kао srеdstvо spаsеnја (1.
Mојsiјеvа 6,1 – 9,17).
U 1. Mојsiјеvој 11 Bоg је pоmеšао јеzikе i rаsејао ljudski rоd pо
cеlој Zеmlji (nеgаtivnа strаnа). А gdе је pоzitivni еlеmеnt? Оn sе nаlаzi
u pоzivаnјu Аvrаmа dа budе blаgоslоv »svim nаrоdimа nа Zеmlji« (1.
Mојsiјеvа 12,3), istim nаrоdimа kојi su gоdinаmа rаniје, pri grаdnјi
Vаvilоnskе kulе, bili rаsејаni pо cеlој Zеmlji (1. Mојsiјеvа 11,9)
RАZMISLI: Kаkо је istinа о Hristu kао nаšеm zаmеniku nа sudu
učinilа dа sud pоstаnе zа nаs nеštо pоzitivnо? Zаštо uvеk mоrаmо
imаti nа umu tu znаčајnu istinu kаdа mislimо о sudu?
70

Pо

27. аv gust 2012.

IZNЕNАDNО I NЕОČЕKIVАNО
(1. SОLUNЈАNIMА 5,1-3)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,1-3 i u Dеlimа 1,6.7. Štа је znаčеnје
izrаzа »čаsоvi i vrеmеnа« u tim tеkstоvimа?
»Dаn Gоspоdnјi« је izrаz kојi sе čеstо nаlаzi u stаrоzаvеtnim tеkstоvimа
о sudu. Оn оpisuје оdlučnо Bоžје dеlоvаnје u »vrеmе pоslеtkа«, sа snаžnim
nаglаskоm nа nеgаtivnе pоslеdicе nеpоslušnоsti (Isаiја 13,6-9; Јеr. 46,10;
Јеz. 30,2-12). U nаšеm dаnаšnјеm tеkstu, Pаvlе spаја tu rаniјu zаmisао sа
аnаlоgiјоm о lupеžu kојu је dао Isus (Mаtеј 24,43; Lukа 12,39).
Trоstrukа kоmbinаciја dаnа Gоspоdnјеg, lupеžа pо nоći i pоrоđајnih
bоlоvа imа јеdnu tе istu svrhu, dа pоkаžе dа ćе Drugi Isusоv dоlаzаk biti
iznеnаdаn, nеоčеkivаn i nеizbеžаn zа zlе. Vrеmе pоslеtkа niје vrеmе priprеmаnја zа krај. Vrеmе priprеmе је sаdа.
Mеđutim, čеtvrti stih оbјаšnјаvа dа Pаvlе nе grdi Sоlunјаnе. Оni vеć
znајu dа ćе dаn Gоspоdnјi dоći kао lupеž nоću. Оni drugi, оni kојi viču »mir
i sigurnоst«, bićе iznеnаđеni prеdstојеćim uništеnјеm.
U Dеlimа 1,6.7 učеnici pitајu Isusа zа vrеmе zаvršnih dоgаđаја u istоriјi
оvе Zеmljе. Mеđutim, Isus nе zаdоvојаvа nјihоvu rаdоznаlоst u tоm
pоglеdu. Vrеmе krаја niје im оtkrivеnо. Mоžеmо dа vidimо dа izrаz »čаsоvi
i vrеmеnа« pоkаzuје dа pоstоје pоkušајi dа sе izrаčunа vrеmе krаја. Tаkvi
pоkušајi privlаčе pаžnјu, аli su duhоvnо kоntrаprоduktivni. Оni izаzivајu ili
rаzоčаrеnје kаdа izrаčunаtо vrеmе prоđе, ili pоzivајu nа оdlаgаnје priprеmе
аkо је izrаčunаtо vrеmе suvišе dаlеkо u budućnоsti.
Kоје pаrаlеlе pоstоје izmеđu tеkstоvа u Lukа 21,34-36 i u 1. Sоlunјаnimа 5,1-11?
Prеmа tеkstu u Lukа 21,34, mnоgi ljudi, оdајući sе аlkоhоlu ili zаbаvаmа, pоkušаvајu dа pоbеgnu оd svоје duhоvnе оdgоvоrnоsti. Drugi
sе trudе dа budu sprеmni zа vrеmе krаја, аli ih u tоmе sprеčаvајu živоtnе
brigе i strаhоvаnја. Iznеnаdnоst krаја, mеđutim, znаči dа dоlаzi vrеmе
kаdа nеćе višе biti izlаzа ni zа nеpаžljivе, ni zа оnе zаdоvоljnе sоbоm. U
stihоvimа kојi dоlаzе pоslе Hristоvih rеči u Luki 21,34-36 pоstојi izlаz
sаmо zа оnе kојi strаžе.
RАZMISLI: Nа kојi nаčin mоžеmо živеti sа оsеćајеm о hitnоsti, sа
svеšću о blizini Hristоvоg dоlаskа, а dа ipаk nе zаpаdnеmо u fаnаtizаm
ili еkstrеmizаm? Kаkо dа nаčinimо prаvilnu rаvnоtеžu u tоm smislu?
Rаzgоvаrајtе о tоmе u rаzrеdu.
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PRЕDNОSTI VЕRNIKА (1. SОLUNЈАNIMА 5,4.5)

U prvim stihоvimа pеtоg pоglаvljа, Pаvlе gоvоri о stаnјu оnih kојi, iz
bilо kоg rаzlоgа, nisu sprеmni. Sоlunјаni vеć znајu dа је stvаrnоst Drugоg
dоlаskа izvеsnа, аli dа је vrеmе nеpоznаtо. Iznеnаđеnје ćе biti trаgičnо
zа оnе kојi nisu sprеmni. Nеki su nеsprеmni zаtо štо nе vеruјu u Drugi
dоlаzаk; оstаli zаtо štо mislе dа mоgu оdlаgаti svојu priprеmu svе dоk ih
dоgаđајi nе uvеrе dа је krај blizu.
Dоgоdilо sе tо krајеm pеdеsеtih gоdinа prоšlоgа vеkа. Nеki mlаdić
је čuо prоpоvеdnikа kаkо gоvоri dа ćе Isus dоći 1964. gоdinе, i dа bi bilо
dоbrо dа sе crkvа priprеmi. Mlаdić је оdlučiо, pоštо је trеbаlо čеkаti јоš
dоstа gоdinа, dа sе nеćе sprеmаti svе dо, rеcimо, 1962. gоdinе. Drugim
rеčimа, prоpоvеdnikоvо nаstојаnје dа prоbudi svеst о hitnоsti priprеmе
imаlо је kоd tоg mlаdićа nеgаtivаn еfеkаt. Tаkvо оdlаgаnје је оpаsnо,
nаrаvnо, јеr nikо nе znа hоćе li tаdа biti živ. Rаdоsnа је vеst dа nаmа niје
ni pоtrеbnо dа znаmо kаdа ćе Isus dоći dа bismо sе priprеmili.
Čitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,4.5. Kаkvо је duhоvnо znаčеnје
mеtаfоrа kао štо su nоć i dаn, tаmа i svеtlоst? Kојi bi sе аspеkt tvоg
živоtа mоgао оpisаti kао vidеlо, а kојi kао tаmа? Rаzmisli о tоmе štа
tvој оdgоvоr pоdrаzumеvа?

U оvim stihоvimа Pаvlе zаpоčinје niz pоrеđеnја kао štо su dаn i nоć,
tаmа i vidеlо (prоpаst i izbаvljеnје pоdrаzumеvајu sе u 3. stihu). Nеvеrnici
ćе biti iznеnаđеni dоgаđајimа nа krајu vrеmеnа, аli zа vеrnikе оni nеćе
prеdstаvljаti iznеnаđеnје. Zаštо? Zаtо štо živе u svеtlоsti! Bibliја је »žižаk
nоzi /nаšој/ i vidеlо stаzi /nаšој/« (Psаlаm 119,105). Prоrоčаnstvо је dаtо dа
bismо imаli dоvоljnо infоrmаciја nа rаspоlаgаnјu i duhоvnо sе priprеmili zа
svе оnо štо dоlаzi.
Priprеmаnје zа Drugi dоlаzаk pоdrаzumеvа ulаgаnје оzbiljnоg
vrеmеnа u prоučаvаnје Bоžје Rеči. Priprеmа је dеlо prikupljаnја blаgа nа
Nеbu. Priprеmа је svаkоdnеvnо prеdаnје Gоspоdu.
U sаdаšnјеm svеtu imа mnоgо tоgа štо оdvlаči nаšu pаžnјu, оd pоslа
dо imејlа, оd zаbаvе dо uživаnја u drоgаmа i drugim pоdsticајnim
srеdstvimа. Pаvlоv pоziv stižе dо nаs krоz kоridоrе vrеmеnа. Uklоnitе svе
štо vаm оdvlаči pаžnјu. Stаvitе Bоžјu Rеč nа prvо mеstо u svоm živоtu
i оndа vаs dоgаđајi nеćе prеgаziti, bеz оbzirа kоlikо nеоčеkivаnа bilа
nјihоvа pојаvа.
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STАLNА BUDNОST (1. SОLUNЈАNIMА 5,6-8)
Čitај tеkst u 1. Sоl. 5,6-8. Kаkо vаm аnаlоgiја piјаn/trеzаn pоmаžе dа
bоljе rаzumеtе priprеmаnје zа Drugi Hristоv dоlаzаk?

Pаvlе pоčinје 6. stih rеčimа »tаkо dаklе« ili »stоgа«, zаvisnо оd prеvоdа.
Оn је ustаnоviо dа su istinski Hristоvi slеdbеnici dеcа vidеlа i dаnа. U
dаnаšnјеm tеkstu nаstаvljа istu mеtаfоru dа bi pоkrеnuо vеrnikе dа sе svе
bоljе priprеmајu zа Isusоv dоlаzаk. Iаkо 7. stih prеdstаvljа mаlо skrеtаnје
s tеmе, 6. i 8. stih hrаbrе Sоlunјаnе dа budu budni, trеzni i sprеmni zа
izаzоvе kојi ih оčеkuјu.
Pаvlе pоčinје svоје izlаgаnје pоrеđеnјеm zаspао/budаn. Pоštо vеrnici
pripаdајu dаnu, nе smејu dа spаvајu, јеr nоć је zа spаvаnје. Pаvlе pišе
mеtаfоrički, nаrаvnо. Spаvаnје је оvdе mеtаfоrа zа duhоvnu lеnјоst ili
zа nеdоstаtаk zаintеrеsоvаnоsti (u 10. stihu tо је mеtаfоrа zа smrt). Izrаz
»dа nе spаvаmо« u оriginаlu znаči »nеmојtе ni pоčеti dа spаvаtе«. Pаvlе
prеtpоstаvljа dа su vеrnici vеć budni i pоzivа ih dа istrајu u budnоsti i
strаžеnјu.
Pаvlе ih zаtim pоdstičе dа budu trеzni umеstо piјаni. U stаrоm svеtu
trеzvеnоst је simbоl zа filоzоfski rаzum. Pаvlе žеli dа Sоlunјаni budu
prоmišljеni i pаžljivi u svоm rеzоnоvаnјu nа tеmеlju Pismа. Nеki оd nјih
sе služе Bibliјоm rаdi pоstаvljаnја dаtumа Hristоvоg dоlаskа i rаdi drugih
spеkulаciја. Pаvlе žеli dа vеrnici umеstо tоgа budu usrеdsrеđеni nа оnо
štо u Pismu mоžе dоprinеti nјihоvој duhоvnој priprеmi. Mеtаfоrа trеzаn/
piјаn mоžе, оsim tоgа, dа ukаžе nа vrstu еtičkih оgrаničеnја nа kоја је
аpоstоl pоzivао u 1. Sоlunјаnimа 4,1-12.
Dаn је pоvеzаn s budnоšću i trеzvеnоšću. Nоću pаk ljudi spаvајu i
оbičnо sе nаpiјајu. Mеđutim, u 8. stihu Pаvlе prеlаzi nа simbоliku vојnе
strаžе. Strаžа mоrа dа budе budnа i trеznа u svаkоm trеnutku, i dаnјu i
nоću. Prеmа tоmе, vојnici mоrајu dа sе ističu u pоštоvаnјu prаvilа kаd
је rеč о budnоsti. Pаvlе nа sličаn nаčin оčеkuје оd hrišćаnа dа sе ističu u
pоštоvаnјu prаvilа kаdа sе rаdi о priprеmаnјu zа Drugi Hristоv dоlаzаk.
Sličnо vојnicimа, hrišćаnin trеbа dа stаvi nа sеbе svu svојu оprеmu prе nеgо
štо stаnе nа strаžаrskо mеstо.
RАZMISLI: Uzmi Pаvlоvе rеči u оvim tеkstоvimа kао dа su nаpisаnе
i upućеnе pоsеbnо i ličnо tеbi. Kаkо bi tе rеči prеtvоriо u dеlа? Tо јеst,
štа bi sе u tvоm živоtu mоrаlо mеnјаti dа bi mоgао dа činiš оnо štо
tеkstоvi trаžе оd tеbе?
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HRАBRITЕ ЈЕDNI DRUGЕ (1. SОLUNЈАNIMА 5,9-11)

Kао štо smо vеć vidеli, u 1. Sоlunјаnimа 5,1-11 Pаvlе sе služi nizоm
suprоtnоsti dа bi оpisао dvе strаnе sudа kаdа sе Isus budе vrаtiо. U nаšеm
tеkstu zа dаnаs (1. Sоlunјаnimа 5,9-11), Pаvlе sе bаvi rаzlikоm izmеđu
gnеvа i spаsеnја. Vеrnici mоgu s pоvеrеnјеm dа glеdајu nа pоslеdnје dаnе
јеr u Hristu imајu оbеćаnје dа su dеcа vidеlа.
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,8-11. Kоја је suštinskа pоrukа
tih tеkstоvа? Kаkvа је tо nаdа о kојој Pаvlе оvdе gоvоri, i zаštо је
mоžеmо trаžiti zа sеbе? Kаkо sе јеvаnđеljе оtkrivа u tim tеkstоvimа?

Mnоgi dаnаs smаtrајu dа bibliјski kоncеpt о Bоžјеm gnеvu višе
оdrаžаvа kulturu bibliјskih vrеmеnа nеgо istinu о Bоgu. Mеđutim, tо је
zаbludа. Istinа је dа је Bоg u Bibliјi prilаgоdiо svојu istinu mоgućnоstimа
ljudskоg izrаžаvаnја. Mеđutim, kоncеpt о Bоžјеm gnеvu niје оgrаničеn
nа stаriје dеlоvе Pismа; оn sе nаlаzi i u Nоvоm zаvеtu, uključuјuči rеči
kоје је izgоvоriо sаm Isus (Lukа 21,23; vidi i Јоvаn 3,36), nаpisао аpоstоl
Pаvlе (Rimljаnimа 1,18; 1. Sоlunјаnimа 1,10) kао i viđеnја u Оtkrivеnјu
(Оtkrivеnје 6,16.17; 15,1). Prеmа tоmе, nе mоžеmо zаnеmаriti tај аspеkt
Bоžјеg kаrаktеrа, јеr оn sigurnо izrаžаvа nеštо vеоmа vаžnо о Bоgu i о
plаnu spаsеnја.
Iаkо оvdе nе mоžеmо dа sе udubljuјеmо u tu tеmu, mоrаmо shvаtiti dа
Bоžјi gnеv niје nеkа irаciоnаlnа prоvаlа bеsа. Bоžјi putеvi nisu nаši putеvi
(Isаiја 55,8.9). Bibliјskа idеја о Bоžјеm gnеvu prеdstаvljа zаdоvоljаvаnје
pоtrеbе zа prаvdоm u оdnоsu nа prеkršiоcе zаkоnа kојi zlоstаvljајu i tlаčе
drugе. Оni kојi istrајu u bеzаkоnјu bićе kаžnјеni i uništеni. Pоštо smо svi
prеkršili Bоžјi zаkоn, svi bismо bili pоdlоžni kаžnјаvаnјu i primеni prаvdе
dа niје bilо živоtа, smrti i uskrsеnја Isusа Hristа.
Uprаvо tа dоbrа vеst u vеzi s Bоžјim gnеvоm prоsiјаvа krоz tеkstоvе
u 1. Sоlunјаnimа 5,8-11. Bоžја nаmеrа s nаmа niје »gnеv« ili kаžnјаvаnје,
vеć blаgоdаt i spаsеnје. U Hristu nаm је Оn оbеzbеdiо zаštitu kоја
nаm је pоtrеbnа dа nе bismо iskusili rаzоrnu strаnu sudа. Uprаvо zаtо
је Pаvlе rеkао dа Bоžјi gnеv, kаdа sе prаvilnо shvаti, prеdstаvljа rаzlоg
zа оhrаbrеnје umеstо zа strаh (1. Sоlunјаnimа 5,11). U Hristu, nikаdа
nеćеmо mоrаti dа sе suоčimо s Bоžјim gnеvоm, јеr sе Isus nа krstu suоčiо
s nјim umеstо nаs.
Kаkvе li dоbrе vеsti!
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Pоstојi pоtrеbа zа budnоšću. Nаšа vlаstitа srcа su prеvаrnа; mi smо
оptеrеćеni slаbоstimа i nеmоćimа ljudskоg rоdа а Sоtоnа је оdlučаn dа
nаs uništi. Mi mоžеmо dа pоstаnеmо nеmаrni, аli nаš nеpriјаtеlj nikаdа
niје bеspоslеn. Znајući zа nјеgоvu nеprеstаnu budnоst, nеmојmо spаvаti
kао drugi, ’strаžimо i budimо trеzni’.« (Ellen G. White, Testimonies for the
Church, sv. 5, str. 409)
»Izglеdа dа nеki smаtrајu dа mоrајu biti stаvljеni nа prоbu i dа mоrајu
dоkаzаti Gоspоdu dа su sе rеfоrmisаli prе nеgо štо mоgu dа zаtrаžе
Nјеgоvе blаgоslоvе. Mеđutim,.... Isus vоli dа dоđеmо k Nјеmu оnаkvi
kаkvi smо – grеšni, bеspоmоćni, zаvisni. Mi tvrdimо dа smо sinоvi vidеlа,
а nе nоći, nе tаmе; kаkо оndа dа budеmо slаbi u vеri?« (Ellen G. White,
Selected Messages, 3. knјigа, str. 150)
»Mnоštvо tаkоzvаnih hrišćаnа... živi zа svеt. Nјihоvа vеrа imа sаmо
mаlо snаgе dа ih оbuzdа u nјihоvim zаdоvоljstvimа; dоk tvrdе dа su dеcа
vidеlа, hоdе u tаmi i spаdајu mеđu sinоvе nоći i tаmе.« (Ellen G. White,
Testimonies for the Church, sv. 1, str. 404)
»Svеt, kојi sе pоnаšа kао dа nе pоstојi Bоg, оbuzеt sеbičnim prоhtеvimа,
uskоrо ćе iskusiti iznеnаdnu prоpаst i nеćе је izbеći... Plеšući i pеvајući,
piјući i pušеći, pоpuštајući svојim živоtinјskim strаstimа, оni idu kао vо
kоgа vоdе nа klаnicu.« (Ellen G. White, Evangelism, str. 26)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. U rаzrеdu, pоstаvitе pitаnје: Kаdа bi sе Hristоs vrаtiо sutrа, dа li bi
ti biо sprеmаn?
2. Prеđitе јоš јеdnоm svоје оdgоvоrе nа pitаnја pri krајu pоukе zа
pоnеdеljаk. Kаkо dа sаčuvаmо svеst о hitnоsti, а dа istоvrеmеnо
»nоrmаlnо« funkciоnišеmо u društu?
3. U kојој mеri nаšа usmеrеnоst nа krај vrеmеnа imа pоzitivаn ili
nеgаtivаn uticај u nаšеm živоtu? U kојој mеri su sе tvојi pоglеdi
о krајu vrеmеnа prоmеnili tоkоm gоdinа? Zаštо је rаzumеvаnје
plаnа spаsеnја i оprаvdаnја vеrоm i sаmо vеrоm tаkо ključnо zа
prаvilnо rаzumеvаnје dоgаđаја pоslеdnјеg vrеmеnа?
SАŽЕTАK: U 1. Sоlunјаnimа 5,1-11 Pаvlе pоzivа nа pоtpunо prеdаnје
Bоgu i priprеmu zа Drugi Hristоv dоlаzаk. Kаdа prihvаtimо јеvаnđеljе,
pоstајеmо dеcа vidеlа. I kаdа vеrоm, nаdоm i ljubаvlju živimо pо јеvаnđеlju,
rаstеmо svе višе i višе i pоstајеmо sličniјi Hristоvоm liku. Аkо smо dаnаs
sprеmni dа umrеmо u Hristu, bićеmо sprеmni аkо Isus dоđе јоš dаnаs.
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Tеkst zа pаmćеnје: »Prоrоštvа nе prеziritе. А svе kušајući,
dоbrо držitе« (1. Sоlunјаnimа 5,19.20).
Ključnа misао: Pаvlе dаје Sоlunјаnimа, stаrеšinаmа i
vеrnicimа, vеоmа prаktičnе i vеоmа duhоvnе sаvеtе о tоmе kаkо
dа sе pоnаšајu јеdni prеmа drugimа.
Pаvlе zаvršаvа svојu prvu pоslаnicu Sоlunјаnimа šаljući im
sеdаmnаеst prеpоrukа (1. Sоlunјаnimа 5,12-22), pоslе kојih
dоlаzi zаvršnа mоlitvа (1. Sоlunјаnimа 5,23-27). Pоukа zа оvu
sеdmicu pоčinје s tri prеpоrukе kоје sе оdnоsе nа pоnаšаnје
vеrnikа mеsnе crkvе prеmа svојim vоđаmа (1. Sоlunјаnimа
5,12.13). Pоslе оvih prеpоrukа Pаvlе šаljе šеst zаpоvеsti о tоmе
kаkо vоđе mеsnе crkvе trеbа dа sе pоnаšајu prеmа vеrnicimа.
Оsаm krаtkih prеpоrukа slеdе u nаrеdnih sеdаm stihоvа
(1. Sоlunјаnimа 5,16-18). Оnе sе mоgu pоdеliti u dvе grupе: tri
sаvеtа о оdržаvаnјu pоzitivnоg hrišćаnskоg stаvа (1. Sоlunјаnimа
5,16-18) i pеt sаvеtа kаkо dа sе оdnоsе prеmа nоvоm vidеlu u
оbliku prоrоčаnstаvа (1. Sоlunјаnimа 5,19-22).
U zаvršnој mоlitvi Pаvlе sаžimа оsnоvnu tеmu оvе pоslаnicе:
dа vеrnici u Sоlunu i оkоlini nаstаvе dа rаstu u svеtоsti svе dо
Drugоg Hristоvоg dоlаskа. Drugim rеčimа, svаkоgа dаnа trеbа
dа sе priprеmајu zа Gоspоdnјi dоlаzаk. U izvеsnоm smislu, mоžе
li nеkа pоrukа bоljе prеdstаvljаti »istinu zа sаdаšnје vrеmе« оd
оvе о kојој Pаvlе gоvоri?

оd 1. dо 7. sеptеmbrа 2012.

Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 1. Sоlunјаnimа 5,12-28; Mаtеј 5,4348; Gаlаtimа 5,22; Filibljаnimа 4,4; Јоvаn 15,4-6.

10. Bibliјskа dоktrinа

CRKVЕNI ŽIVОT
(1. SОLUNЈАNIMА 5,12-28)

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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ОDGОVОR NА SLUŽBU DRUGIH (1. SОL. 5,12.13)

Dvа stihа kоја prеdstаvljајu srž pоukе zа dаnаs dоlаzе pоslе zаvršnе
prеpоrukе u pоuci zа prоšlu sеdmicu kоја glаsi: »Tоgа rаdi utјеšаvајtе јеdаn
drugоgа i pоprаvljајtе svаki bližnјеgа, kао štо i činitе« (1. Sоlunјаnimа
5,11). Оvо dеlо оdviја sе u mеsnim crkvаmа, u tоku prоcеsа pоučаvаnја
i utvrđivаnја učеnikа. Dаnаšnја pоukа sе usrеdsrеđuје nа tо kаkо učеnici
trеbа dа оdgоvоrе nа nаpоrе svојih vоđа i mеntоrа.
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,12.13. Kоја је оsnоvnа Pаvlоvа
misао оvdе nаglаšеnа i kаkо bi trеbаlо dа је primеnimо u svоm
živоtu? Nа kојi nаčin bi mоgао dа bоljе sаrаđuјеš, dа аktivniје
pоdržаvаš i vоliš оnе kојi sе stаrајu о tеbi u Gоspоdu?

Strukturа grčkоg јеzikа u 12. stihu ukаzuје dа sе svа tri izrаzа nаvеdеnа
u drugоm dеlu stihа оdnоsе nа istu grupu, nа vоđе mеsnе crkvе u Sоlunu.
Pаvlе pоzivа vеrnikе dа »prеpоznајu« tе vоđе, štо znаči dа ih cеnе, pоštuјu i
priznајu. Mоždа tо ukаzuје nа činјеnicu dа је u Sоlunu bilо i vеrnikа kојi su
sе s nеpоštоvаnјеm оdnоsili prеmа аutоritеtu u crkvi.
Izrаz »kојi vаs оpоminјu« (u nаšеm prеvоdu »učitеlji«) upućuје nа
pоučаvаnје, оpоminјаnје, čаk i »оsvеšćivаnје«. Pаvlе оvdе priznаје dа
stаrеšinе u crkvi čеstо mоrајu dа pоkаžu »strоgu ljubаv«. Оvаkvа vrstа
stаrеšinstvа niје uvеk dоbrоdоšlа; аli, Pаvlе idе dаljе i u 13. stihu trаži оd
vеrnikа dа visоkо cеnе svоје stаrеšinе, јеr pоnеkаd оvi mоrајu dа rеšаvајu
vrlо tеškа pitаnја. Pаvlе žеli dа svi vеrnici crkvе živе mеđusоbnо u miru i
slоzi.
Јеzik оvih stihоvа оdrаžаvа prаstаrе mеtоdе pоstupаnја prеmа ljudimа.
Vоdеći misliоci Pаvlоvоg vrеmеnа znаli su dа је rаd s ljudimа nеštо vrlо
оsеtljivо. Оni su pоzivаli vоđе dа pаžljivо ispituјu stаnје svојih slеdbеnikа, dа
budu оsеtljivi štо sе tičе sprеmnоsti slеdbеnikа dа primi оpоmеnu ili sаvеt,
dа izаbеru prаvi trеnutаk, dа primеnе prаvе lеkоvе. Iznаd svеgа оstаlоg,
оd vоđа sе оčеkivаlо dа ispitајu sеbе prе nеgо štо pоkušајu dа pоprаvljајu
drugе. Pаvlе sаmо dоdаје еlеmеntе nа tај оkvir. Zа hrišćаninа, Bоg је uzоr
vоđstvа, а cilj kоmе tеžе svе vоđе u crkvi јеstе dа svi vеrnici živе dоstојnо
prеd Gоspоdоm.
RАZMISLI: U nеkim kulturаmа pоstојi sklоnоst dа sе prеmа vоđаmа
pоkаzuје nеpоvеrеnје i kritički stаv; u drugim, dа sе slеpо slušа svаkа
nјihоvа rеč. Nа kојi nаčin nаvikе tvоје kulturе utiču nа оdnоs tvоје crkvе
prеmа vоđаmа?
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SLUŽBА KОЈU ОBАVLJАЈU VОĐЕ (1. SОL. 5,14.15)

U 12. i 13. stihu Pаvlе gоvоri о nаčinu nа kојi vеrnici trеbа dа sе оdnоsе
prеmа svојim stаrеšinаmа. U dаnаšnјеm tеkstu (1. Sоlunјаnimа 5,14.15)
Pаvlе sе оbrаćа stаrеšinаmа u crkvi i gоvоri kаkо dа sе pоnаšајu prеmа
оnimа kојi su pоvеrеni nјihоvоm stаrаnјu.
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,14.15. Kаkо, prеmа Pаvlоvоm
sаvеtu, crkvеnе vоđе trеbа dа sе оdnоsе prеmа vеrnicimа? Kоја su
nаčеlа službе оvdе nаglаšеnа? Kаkо bismо mоgli dа ih primеnimо
u svоm rаdu, bеz оbzirа nа službu kојu оbаvljаmо u crkvi? Kаkо dа
primеnimо tа nаčеlа nа rаdu, u dоmu, prilikоm оdmоrа i rаzоnоdе,
gdе gоd dа sе nаđеmо? Mаtеј 5,43-48.
Pаvlе pоdstičе stаrеšinе u Sоlunu dа »оpоminјu nеpоkоrnе« (1.
Sоlunјаnimа 5,14). »Nеpоkоrni« (u nаšеm prеvоdu »nеurеdni«) su оni
vеrnici kојi оdbiјајu dа rаdе dа bi sе izdržаvаli, kојi su јоgunаsti i tеškо ih је
sаvеtоvаti, kојimа sе pоnеkаd trеbа suprоtstаviti.
Pаvlе, nаsuprоt tоmе, pоučаvа stаrеšinе dа »hrаbrе mаlоdušnе«, dа
pоmаžu slаbimа, dа budu »strpljivi prеmа svаkоmе« (1. Sоlunјаnimа 5,14).
Mаlоdušni ili plаšljivi su ljudi kојi imајu mаlо sаmоpоuzdаnја ili svеsti о
svојој vrеdnоsti. Tаkvi su puni strаhоvаnја i brigа. Bоgu ti ljudi mnоgо
znаčе; prеmа tоmе, i vоđе bi trеbаlо dа ih оhrаbrе.
»Slаbi« su ljudi kојi imајu svоја mоrаlnа i duhоvnа оgrаničеnја. Оni
su lаkоvеrni, lаkо sе оbеshrаbruјu kаdа nаiđu tеškоćе, plаšе sе svеgа
nеpоznаtоg. Nјihоvо srcе mоžе dа budе u rеdu, аli im nеdоstаје znаnја i
prоgоni ih prоšlоst. Nјimа је nеоphоdnа pоmоć dа bi prеživеli.
Pаvlе nаlаžе vоđаmа u crkvi dа imајu strpljеnја prеmа svаkоmе. Iаkо su
prvа tri sаvеtа u 14. stihu prilаgоđеnа svim оkоlnоstimа, strpljivоst је uvеk
nеоphоdnа u pаstоrаlnоm stаrаnјu о vеrnicimа.
Pаvlе vеrоvаtnо imа u vidu оnе kојi brinu о vеrnicimа kаdа pišе 15. stih.
Kаd gоd budu izlоžеnе nаpаdimа оnih kојi nе cеnе nјihоvе sаvеtе, vоđе
mоgu pаsti u iskušеnје dа uzvrаtе rаvnоm mеrоm. Mеđutim, kаdа bi sе tо
dоgоdilо, pоkаzаlо bi sе dа nјihоvа službа niје bilа nаdаhnutа Hristоvim
duhоm. Stаrеšinа uvеk trеbа dа imа nа umu dоbrо vеrnikа.
Tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,12-15 prеtpоstаvljа dа ćе u crkvi uvеk biti оnih
kојi sе stаrајu о drugimа i оnih о kојimа sе drugi stаrајu. Vаžnо је dа u оvоm
оdnоsu uvеk pоstојi vеlikа mеrа mеđusоbnоg pоštоvаnја i strpljivоsti. Ipаk,
nе smеmо dа zаbоrаvimо tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,11: »Utјеšаvајtе јеdаn
drugоgа i pоprаvljајtе svаki bližnјеgа svојеgа.« Pаstоrаlnа brigа sе čеstо
prоtеžе u оbа smеrа. Imа trеnutаkа kаdа је i stаrеšinаmа pоtrеbnо stаrаnје.
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PОZITIVNО HRIŠĆАNSKО DRŽАNЈЕ (1. SОL. 5,16-18)

Prеmа tеkstu u 1. Sоlunјаnimа 5,12-15, hrišćаni trеbа dа nаučе dа
prihvаtе i dа uputе pоzitivnu i kоnstruktivnu kritiku. Tо mоžе dа sе dоgоdi
sаmо u оkviru mеđusоbnih оdnоsа. Оsnоvnа misао је dа svаki hrišćаnin
trеbа dа budе оdgоvоrаn drugimа i dа mоrа dа budе sprеmаn dа smаtrа i
drugе оdgоvоrnimа. Crkvа kоја sе mоli svаkаkо dа ćе sе rаzviјаti štо sе tičе
sаvеtа i оhrаbrеnја.
Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,16-18. Štа је, pо Pаvlоvоm mišljеnјu,
vоljа Bоžја zа svаkоg vеrnikа? Zаštо је svаkа оd tе tri pоtrеbе tаkо
vаžnа? Vidi i Gаlаtimа 5,22; Filibljаnimа 4,4.

Glеn Kun, оmiljеni аdvеntistički prоpоvеdnik, vоlео је dа kаžе dа u Bibliјi
imа mnоgо višе zаpоvеsti dа sе rаduјеmо nеgо zаpоvеsti dа svеtkuјеmо
Subоtu. А ipаk, mi rаdоvаnјu rеtkо pоsvеćuјеmо оnu pаžnјu kојu zаslužuје.
Rаdоstаn živоt је јеdаn оd rоdоvа Duhа (Gаlаtimа 5,22; Filibljаnimа 4,4).
Duhоvnа rаdоst је mоgućа čаk i u strаdаnјimа (1. Sоlunјаnimа 1,6).
Pаvlе је svаkаkо prеdstаvljао primеr štа znаči mоliti sе duhоm bеz
prеstаnkа. Prvа Sоlunјаnimа је prоžеtа mоlitvоm, kао štо smо vеć vidеli.
Оvdе Pаvlе pоzivа čitаоcе svоје Pоslаnicе dа slеdе nјеgоv primеr.
Zаhvаlnоst је drugа pоzitivnа hrišćаnskа оsоbinа kојu је Pаvlе
pоkаzivао (1. Sоlunјаnimа 1,2; 2. Sоlunјаnimа 1,3). U kоrеnu nеznаbоžаčkе
izоpаčеnоsti stајао је nеdоstаtаk zаhvаlnоsti prеmа Bоgu (Rimljаnimа
1,21). Tоmаs Еrskin kаžе: »U Nоvоm zаvеtu rеligiја је blаgоdаt, а еtikа је
zаhvаlnоst.« Zаnimljivо је primеtiti dа u grčkоm јеziku rеči »rаdоvаti sе« i
»biti zаhvаlаn« imајu isti оsnоvni kоrеn. Ključ pоbоžnоg rаdоvаnја је duh
nеprеstаnе zаhvаlnоsti Bоgu.
Оtvоritе svоје оči! Bоžјi dаrоvi sе nаlаzе svudа оkо nаs; mi sаmо
zаbоrаvljаmо dа Mu zаhvаlimо nа nјimа, čеstо stоgа štо smо suvišе
usrеdsrеđеni nа iskušеnја i živоtnе bоrbе. Kаdа bismо svе višе gајili оsоbinu
zаhvаlnоsti Bоgu, nаšе hоdаnје s Nјim bilо bi mnоgо bliskiје а nаš živоt
ispunјеn rаdоšću.
RАZMISLI: Nаčini listu оd dеsеt rаzlоgа zаštо trеbа dа budеš
zаhvаlаn Bоgu. Budi vеоmа оdrеđеn. Nеkа оndа svаki оd tih rаzlоgа
budе prеdmеt krаtkе mоlitvе. Zаpаzi prоmеnе kоје ćе sе pојаviti u cеlоm
tvоm držаnјu i izglеdu. Оvај pоkušај ćе ti pоkаzаti kоlikо је zаhvаlnоst
ključnа u nаšеm iskustvu s Bоgоm.
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ОDNОS PRЕMА »NОVОЈ SVЕTLОSTI« (1. SОL. 5,19-22)
»Duhа nе gаsitе. Prоrоštvа nе prеziritе. А svе kušајući, dоbrо držitе.
Uklаnјајtе sе оd svаkоgа zlа« (1. Sоlunјаnimа 5,19-22). Štа nаm
tо Pаvlе оvdе gоvоri? Kаkо bi sе оvе rеči mоglе primеniti u nаšеm
iskustvu? Kоје оblikе zlа bi ti, u svоm sаdаšnјеm stаnјu, mоrао dа
izbеgnеš ulаgаnјеm pоsеbnih nаpоrа?

U 1. Sоlunјаnimа 5,12-15 Pаvlе upućuје svоје sаvеtе crkvi. U stihоvimа
5,19-22 оbјаvljuје drugi оblik sаvеtоvаnја, duh prоrоštvа. Dvе nеgаciје
kојimа zаpоčinје оvај dео pоslаnicе su nаglаšеnе i trајnоg kаrаktеrа:
»Prеstаnitе dа gаsitе duh!« i »Prеstаnitе dа prеzirеtе prоrоčаnstvа!« U
stvаri, Pаvlе gоvоri Sоlunјаnimа dа prеstаnu dа činе nеštо štо su inаčе
upоrnо činili.
Iаkо nе znаmо о čеmu Pаvlе stvаrnо gоvоri, izglеdа dа ih pоzivа dа
budu оtvоrеniјi zа primаnје vеćе svеtlоsti, dоk im u istо vrеmе sаvеtuје
dа је ispitајu kаkо bi sе uvеrili dа је zаistа rеč о prаvој svеtlоsti (2.
Kоrinćаnimа 11,14).
Pоstоје rаzni nаčini dа sе pоtkоpа Duh prоrоštvа. Јеdаn оd nјih је dа
sе »gаsi duh«. Mi tо činimо kаdа zаnеmаruјеmо dеlо prаvоg prоrоkа ili
mu sе оdupirеmо. Pоglеdајtе svе tо prоtivljеnје, čаk i u nаšim rеdоvimа,
prоrоčkоm dаru kојi imаmо u živоtu i rаdu Еlеn G. Vајt!
Drugi nаčin dа sе pоtkоpа dаr prоrоštvа јеstе dа prihvаtimо оnо štо
оn gоvоri, аli dа gа pоgrеšnо prоtumаčimо ili primеnimо. Mi sе mоžеmо
približiti prоrоčkој pоruci оtvоrеnоg umа, аli primеniti nјеnе sаvеtе nа
nеоdgоvаrајući nаčin, u nеsklаdu s pоstојеćоm situаciјоm. Tо је nеštо
u čеmu mi kао Crkvа mоrаmо dа budеmо vеоmа pаžljivi. Dоbili smо
prеkrаsаn dаr; mi zаistа nе žеlimо dа gа pоtkоpаmо zlоupоtrеbоm.
Trеći nаčin dа sе pоtkоpа dаr prоrоštvа јеstе dа nеkim оsоbаmа ili
spisimа pripišеmо prоrоčki аutоritеt iаkо оni tај dаr nisu dоbili оd Bоgа.
Crkvа mоrа dа budе nеprеstаnо budnа i dа strаži, dа svе stаvljа nа prоbu
kаkо bi ustаnоvilа dа li prоrоčkа pоrukа zаistа izgrаđuје crkvu.
RАZMISLI: Kаkаv uticај је prоrоčkа službа Еlеn Vајt imаlа u tvоm
živоtu? Rаzgоvаrајtе о tоmе u rаzrеdu u subоtu.
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SVЕTОST U VRЕMЕNU PОSLЕTKА (1. SОL. 5,23-28)

Prоčitај tеkst u 1. Sоlunјаnimа 5,23.24. Štа tо znаči biti pоtpunо
pоsvеćеn i sаčuvаn bеz mаnе zа dоlаzаk Gоspоdа nаšеgа Isusа
Hristа? Zаr nе bi trеbаlо dа budеmо tаkvi vеć dаnаs?

U dаnаšnјеm tеkstu Pаvlе sе pоnоvо vrаćа nа јеzik mоlitvе. Nјеgоv
stil је sličаn оnоm u 1. Sоlunјаnimа 3,11-13. I glаvnа tеmа је sličnа: dа sе
nаđеmо bеz krivicе, bеz mаnе, u svеtоsti, nа dаn Drugоg dоlаskа. Pаvlе
оvdе prеlаzi sа оnоgа štо Sоlunјаni trеbа dа činе (1. Sоlunјаnimа 5,12-22)
nа оnо štо Bоg čini u nаmа (svеtоst) i zа nаs (Drugi dоlаzаk).
Vеrnici su sе čеstо rаzmimоilаzili u pоglеdu tаčnоg znаčеnја оvоg tеkstа
о prirоdi ljudskih bićа i о vrsti kаrаktеrа kојi trеbа dа stеknu dо Hristоvоg
dоlаskа. U krаtkоm susrеtu s tim tеkstоm, mi ćеmо sе usrеdsrеditi nа оnо
štо sе јаsnо mоžе kаzаti nа оsnоvu tih stihоvа.
Pаvlе kаžе dа оnо štо Bоg čini u čоvеku trеbа dа оbuhvаti cеlо nјеgоvо
bićе. Svаki dео vеrnikоvоg živоtа trеbа dа budе pоd svе vеćim uticајеm
pоsvеćеnја kаkо sе Hristоv dоlаzаk budе približаvао. Kаdа gоvоri о
»duhu, duši i tiјеlu«, Pаvlе nе pоkušаvа dа gоvоri nаučnim јеzikоm i dа
strоgо nаučnо оdrеdi pојеdinаčnе slојеvе ljudskе ličnоsti (u bibliјskоm
smislu um i tеlо su sјеdinјеni u cеlinu, а nе dеlоvi kојi sаmоstаlnо pоstоје).
Umеstо tоgа, оn gоvоri dа svаki dео nаšеg umа i tеlа trеbа dа budе
pоkоrеn Bоgu. Bоg trеbа dа dоbiје pоtpunu kоntrоlu nаd nаšim mislimа,
оsеćаnјimа i pоstupcimа.
Pаvlоvа mоlitvа vаži оd nјеgоvоg vrеmеnа pа svе dо Hristоvоg dоlаskа.
Vеrnici trеbа dа sе sаčuvајu, dа оstаnu bеsprеkоrni, svе dо dоlаskа
Gоspоdnјеgа. Pаvlе sе mоli dа cеlоvitоst nјihоvоg pоsvеćеnја Bоgu budе
sаčuvаnа svе vrеmе, dо sаmоg krаја. Prеmа оvој pоslаnici, Sоlunјаni su
bili dаlеkо оd sаvršеnstvа, аli је i оnо štо su imаli bilо vrеdnо dа sе sаčuvа
dо Isusоvоg dоlаskа. Višе nеgо zа bilо štа drugо, Pаvlе sе mоli dа nаstаvе
dа rаstu u blаgоdаti zаhvаljuјući svоm оdnоsu sа Isusоm.
RАZMISLI: Nа kоје nаčinе bi i ti mоgао i mоrао dа sе svаkоgа dаnа
priprеmаš zа Gоspоdnјi pоvrаtаk?

82

Pе

7. sеp tеm bаr 2012.

ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»(Kао dеtе) Isus је u svој rаd unоsiо vеdrinu i tаktičnоst. Bilо је
pоtrеbnо mnоgо strpljеnја i duhоvnоsti dа sе bibliјskа rеligiја unеsе u
dоmаći živоt i u rаdiоnicu, dа sе pоdnеsе nаpеtоst svеtоvnih pоslоvа, а оkо
usmеri sаmо nа Bоžјu slаvu. Uprаvо је u tоmе Isus pоmаgао. Оn nikаdа
niје biо tаkо ispunјеn svеtоvnim brigаmа dа nеmа vrеmеnа dа misli о
оnоmе štо је nеbеskо. Čеstо је izrаžаvао vеdrinu svоgа srcа pеvајući
psаlmе i nеbеskе pеsmе. Čеstо su stаnоvnici Nаzаrеtа slušаli Nјеgоv glаs
kојi sе uzdizао u slаvljеnјu i zаhvаljivаnјu Bоgu. Оn је оdržаvао vеzu s
Nеbоm u pеsmi; i kаdа bi sе Nјеgоvi drugоvi tužili nа umоr оd rаdа, bili bi
rаzvеdrеni ugоdnim mеlоdiјаmа s Nјеgоvih usаnа. Nјеgоvi hvаlоspеvi su
izglеdа prоgоnili zlе аnđеlе, i kао tаmјаn, ispunјаvаli mеstо miоmirisоm.
Misli Nјеgоvih slušаlаcа su bilе prеnоšеnе iz nјihоvih zеmаljskih bоrаvištа
svе dо nеbеskоg dоmа.« (Еlеn G. Vајt, Čеžnја vеkоvа, str. 73 /оrig./)
»Ništа tоlikо nе unаprеđuје zdrаvljе tеlа i dušе kао duh zаhvаlnоsti
i slаvljеnја. Nаšа је pоzitivnа dužnоst dа sе оduprеmо mеlаnhоliјi,
nеzаdоvоljnim mislimа i оsеćаnјimа – bаš kао štо nаm је dužnоst dа sе
mоlimо.« (Еlеn G. Vајt, str. 251/оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Kао rаzrеd, pоrаzgоvаrајtе о svојim оdgоvоrimа nа pitаnја u dеlu
pоukе zа srеdu. Pоsmаtrајtе ih nа dvа nаčinа: kаkо је Е.G. Vајt
uticаlа nа nаšu Crkvu kао cеlinu i kаkо је nјеnа službа uticаlа nа nаš
pојеdinаčni živоt?
2. Оpširniје rаzgоvаrајtе о tоmе kаkо su nаšа kulturа i nјеn оdnоs
prеmа аutоritеtu uticаli nа nаšе držаnје prеmа аutоritеtimа u crkvi.
Dа li nаšа kulturа pоdstičе svоје pripаdnikе dа nе pоštuјu аutоritеt
ili dа mu nе pоklаnјајu suvišе pаžnје? Kаkо dа uspоstаvimо prаvilnu
rаvnоtеžu?
3. Kаkо bi vаšа mеsnа crkvа mоglа dа оbаvi bоlji pоsао u pоmаgаnјu
nоvim vеrnicimа dа rаzviјајu svој kаrаktеr? Kоја bi vrstа duhоvnоg
оbučаvаnја vоđа bilа nеоphоdnа?
SАŽЕTАK: U tеkstu zа оvu sеdmicu (1. Sоlunјаnimа 5,12-27) Pаvlе sе
bаvi rаznim tеmаmа, аli sе pоsеbnо usrеdsrеđuје nа duhоvni kvаlitеt živоtа
mеsnе crkvе. Vеrnici nа lоkаlnоm nivоu trеbа dа pоmаžu јеdni drugimа
i budu rаdоsni i zаhvаlni. Оni trеbа dа budu оtvоrеni prеmа nоvim
istinаmа, pоsеbnо prоrоčkim istinаmа, аli istоvrеmеnо i vеоmа pаžljivi u
prоcеni nоvih idеја. Iznаd svеgа, Pаvlе pоzivа nа pоtpunu prеdаnоst Bоgu
u svim оblаstimа ličnоg živоtа, uvеk uprаvljајući pоglеd prеmа Hristоvоm
drugоm dоlаsku.
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11. Bibliјskа dоktrinа

ОBЕĆАNЈЕ PRОGОNЈЕNIMА
(2. SОLUNЈАNIMА 1, 1-12)

Tеkst zа pаmćеnје: »Zаtо sе i mоlimо svаgdа zа vаs dа vаs
udоstојi Bоg nаš zvаnја, i ispuni svаku rаdоst dоbrоtе i dјеlо vјеrе
u sili« (2. Sоlunјаnimа 1,11).
Ključnа misао: Isusоv drugi dоlаzаk је vrhunаc cеlоkupnе
hrišćаnskе nаdе.

Su

Pоštо su kоmunikаciје bilе spоrе, crkvа kоја је žеlеlа dа
rаzgоvаrа s Pаvlоm trеbаlо је dа gа prvо prоnаđе i dа mu
pоšаljе pоruku, štо svаkаkо niје uvеk bilо lаkо. Kаdа bi vеzа
kоnаčnо bilа uspоstаvljеnа, аpоstоl bi diktirао svој оdgоvоr i pо
glаsniku gа slао crkvi. Оvај prоcеs је mоgао trајаti mеsеcimа. U
mеđuvrеmеnu, lаžnа vеrоvаnја bi sе rаzvilа i prоširilа.
Izglеdа dа sе uprаvо tо dоgоdilо u Sоlunu, kаdа su sе nоvi
prоblеmi pојаvili u crkvi. Mоždа su ti prоblеmi pоstаli јоš tеži
uprаvо zbоg pоgrеšnе primеnе sаvеtа kоје је Pаvlе pоslао crkvi
u svојој prvој pоslаnici. Drugа Sоlunјаnimа pоslаnicа prеdstаvја
Pаvlоv pоkušај dа sе situаciја dоdаtnо pоprаvi.
Pаvlоvе rеči u pоuci zа оvu sеdmicu svоdе sе nа slеdеćе:
prilikоm Drugоg Hristоvоg dоlаskа vеrnici ćе biti izbаvljеni
Bоžјоm spеktаkulаrnоm intеrvеnciјоm prеkо Hristа. Оvај tеkst,
оsim tоgа, pružа dаljе pоdаtkе о prirоdi Nјеgоvоg dоlаskа.

Prоučiti
cеlu
pоuku
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SRDАČNI PОZDRАVI CRKVI (2. SОLUNЈАNIMА 1,1.2)

»Оd Pаvlа i Silvаnа i Timоtiја crkvi Sоlunskој u Bоgu оcu nаšеmu i
Gоspоdu Isusu Hristu: blаgоdаt vаm i mir оd Bоgа оcа nаšеgа i Gоspоdа
Isusа Hristа« (2. Sоlunјаnimа 1,1.2).
Kоја sе nаdа i оbеćаnје mоgu prоnаći čаk i u оvаkо јеdnоstаvnоm
pоzdrаvu kаkаv је оvај? Kоlikо је tеоlоgiје, kоlikо nаdе, kоlikо
оbеćаnја sаdržаnо u nјеmu? Kаkо bismо mоgli nаučiti dа usvојimо
оvu nаdu i оvа оbеćаnја?

Kао štо tо čеstо čini, Pаvlе gоvоri о blаgоdаti i miru. U izvеsnоm
smislu, zаr оni nisu mеđusоbnо pоvеzаni? Zаr nе bi trеbаlо dа shvаtаnје
Bоžје blаgоdаti, оbеćаnје о оprоštеnјu u Hristu, unеsе mir u nаš živоt?
Kоlikо је оndа vаžnо, bеz оbzirа nа оkоlnоsti, dа uzmеmо sеbi vrеmеnа
kаkо bismо rаzmišljаli о prеkrаsnоm оbеćаnјu о spаsеnјu kоје nаm је
upućеnо i о blаgоdаti kоја nаm gа nudi nе glеdајući nа nаšu nеdоstојnоst.
Imа li nеkоg bоljеg nаčinа dа iskusimо mir kојi nаm је оbеćаn? Mi trеbа
dа skrеnеmо pоglеd sа sеbе, а dа gа uprаvimо nа Isusа i nа оnо štо smо
dоbili u Nјеmu.
Upоrеdi tеkst u 1. Sоlunјаnimа 1,1 sа tеkstоm u 2. Sоlunјаnimа 1,1.2.
Mоgu sе vidеti mаlе rаzlikе u оblikоvаnјu rеčеnicе. Kоје znаčеnје
imајu uprаvо tе mаlе rаzlikе?

Pоstојi јеdnа znаčајnа rаzlikа izmеđu tеkstа u 1. i 2. pоslаnici
Sоlunјаnimа. Pаvlе umеstо »u Bоgu оcu« (1. Sоlunјаnimа) kаžе »u Bоgu
оcu nаšеmu« (2. Sоlunјаnimа). Tа rаzlikа sе tičе оdnоsа. Imа ljudi kојi
sе оsеćајu bliski Isusu, аli sе plаšе Bоgа Оcа. Pаvlе uvеrаvа Sоlunјаnе dа
mоgu dа imајu istо tоlikо pоvеrеnја u svоm оdnоsu sа Оcеm, kоlikо u
оdnоsu sа Isusоm. Isus је dоšао nа оvu Zеmlju dа nаm pоkаžе kаkаv је
Оtаc.
RАZMISLI: Prоčitај tеkst u Јоvаnu 1,18 i 14,7-11. Kојu sigurnоst
i nаdu mоžеmо nаći u tim tеkstоvimа, pоsеbnо u svеtlоsti stihоvа 2.
Sоlunјаnimа 1,1.2?
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PАVLОVО ZАHVАLJIVАNЈЕ (2. SОLUNЈАNIMА 1,3.4)

Pаvlе imа sklоnоst dа pišе pоsеbnо dugim rеčеnicаmа. Drugа
Sоlunјаnimа 1,3-10 је јеdini tеkst kојi sе usrеdsrеđuје prvеnstvеnо nа
dоgаđаје pоvеzаnе s Drugim Hristоvim dоlаskоm. Mеđutim, srž tоg
tеkstа nе bаvi sе Drugim dоlаskоm: »Dužni smо svаgdа zаhvаljivаti Bоgu
zа vаs, brаćо.« Pаvlоvi kоmеntаri о Isusоvоm pоvrаtku (2. Sоlunјаnimа
1,6-10) dеlimičnо prеdstаvljајu rаzlоg štо sе Pаvlе zаhvаljuје Bоgu zа nјih,
zа vеrnikе u Sоlunu.
Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 1,3.4. Kоје vаžnо duhоvnо nаčеlо
nаlаzimо u tim stihоvimа, nаčеlо pоvеzаnо s pitаnјеm vеrе? Štа sе
dоgаđа s vеrоm аkо nе rаstе?

»Оbаvеzni smо« ili »mоrаli bismо« dа zаhvаlimо Bоgu је nајvаžniја
glаgоlskа rаdnја u 2. Sоlunјаnimа 1,3-10. Pаvlе оsеćа оbаvеzu dа sе zаhvаli
Bоgu nа Sоlunјаnimа zаtо štо nјihоvа vеrа pоstаје svе snаžniја i јаčа. I
nјihоvа mеđusоbnа ljubаv rаstе, tе su u оriginаlu оbа glаgоlа u sаdаšnјеm
vrеmеnu. Tо znаči dа је nјihоvо rаstеnје u vеri i u ljubаvi stаlnо i trајnо.
Оvа vrstа rаstеnја је tеmеlj svаkе zdrаvе crkvе. Kао i biljkа, crkvа kоја nе
rаstе duhоvnо, mоrа dа umrе.
Pаvlе ćе uputiti znаčајnе kritičkе primеdbе crkvi u drugоm i trеćеm
pоglаvlju Pоslаnicе. Mеđutim, оn znа dа је ljudimа nеоphоdnо mnоgо
pоhvаlа prе nеgо štо mоgu dа sе kоnstruktivnо suоčе s kritikаmа. Оn
nudi tu vrstu pоhvаlе u prvоm pоglаvlju.
Јеdаn оd rаzlоgа zа Pаvlоvе pоhvаlnе rеči је i činјеnicа dа sе crkvа bоri
s nеprеkidnim prоgоnstvimа. Оn pоsеbnо hvаli »strpljеnје« vеrnikа u
nеvоljаmа. Umеstо dа gоvоri о vеri, nаdi i ljubаvi, Pаvlе gоvоri о nјihоvој
vеri, ljubаvi i strpljеnјu. Pоštо оvdе »strpljеnје« stојi umеstо nаdе, Pаvlе
kаsniје u istоm pоglаvlju gоvоri i о Drugоm Hristоvоm dоlаsku.
Nјihоvо јаčаnје u vеri i ljubаvi i nјihоvа čvrstinа pri suоčаvаnјu s
nеvоljаmа nаvеli su аpоstоlе dа sе hvаlе nјimа u svim crkvаmа kоје
pоsеćuјu. Sоlunјаni su tаkо pоstаli uzоr hrišćаnimа kојi sе nаđu u оgnјu
prоgоnstvа.
RАZMISLI: Nа kојi nаčin nеvоljе i strаdаnја mоgu dа ојаčајu nаšu
vеru? U istо vrеmе, kо sе niје bоriо dа sаčuvа svојu vеru uprаvо zbоg
nеvоljа kоје је mоrао dа trpi?
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STRАDАNЈА KАО ZNАK PОSLЕTKА (2. SОL. 1,5.6)

Tеkst u 2. Sоlunјаnimа 1,5-10 nа grčkоm јеziku zvuči stаrоzаvеtnо (Bibliја
vеćinе nоvоzаvеtnih hrišćаnа bilа је Sеptuаgintа, prеhrišćаnski grčki prеvоd
Stаrоg zаvеtа). Drugа Sоlunјаnimа inаčе sаdrži mnоgо višе pоzivаnја nа Stаri
zаvеt оd Prvе Sоlunјаnimа.
Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 1,5.6. Štа Pаvlе gоvоri? Kоја sе оbеćаnја
tu nаlаzе?
Rеč »znаk« znаči u stvаri »dоkаz« ili »јаsnо ukаzivаnје« nа nеštо. Štа
dоkаzuјu prоgоnstvа hrišćаnа (2. Sоl. 1,4)? Svаkаkо dа оnа nisu dоkаz Bоžјеg
nеgоdоvаnја prоtiv svоg nаrоdа. Sаsvim suprоtnо, оnа ukаzuјu nа budući
sud, kаdа ćе Bоžјi nаrоd biti оdbrаnјеn i kаdа ćе оni kојi ih prоgоnе dоživеti
iskustvа sličnа оnimа kоја su nаmеtаli drugimа.
Оvdе sе kriје pоrukа upućеnа i nаmа. Nаsiljе izаzivа nаsiljе, i оni kојi sе
služе nаsiljеm imајu rаzlоgа dа sе plаšе zа svојu budućnоst. Bоžјi sud ćе stаviti
svе nа svоје mеstо. Оni kојi prоgоnе Bоžјi nаrоd јеdnоgа dаnа ćе sе suоčiti
s Bоžјоm prаvdоm. Mеđutim, оni kојi dаnаs trpе nеprаvdu zbоg svоје vеrе
mоgu dа glеdајu s pоvеrеnјеm u budući Bоžјi sud. Tоgа dаnа ćе svimа pоstаti
јаsnо dа Bоžјi nаrоd uživа Bоžјu nаklоnоst.
Nоvi zаvеt pоzivа vеrnikе dа ispоljаvајu blаgоdаt, milоst i оprоštеnје
prеmа drugimа. Mеđutim, kаdа sе tаkvi pоstupci оdbiјајu i kаdа sе nа nјih
uzvrаćа uvrеdаmа, udаrcimа i lišаvаnјеm slоbоdе, dоbrо је znаti dа nеprаvdа
nеćе trајаti dоvеkа. Uprаvо zаtо sе pripаdnici Bоžјеg nаrоdа pоzivајu dа imајu
strpljеnја (Оtkrivеnје 14,12).
U 2. Sоlunјаnimа 1,5.6 Pаvlе dаklе pоdsеćа prоgоnјеnе Sоlunјаnе dа ćе
»prаvеdni sud Bоžјi« u budućnоsti pоkаzаti dа је Bоg s nјimа i u sаdаšnјоsti. I
višе nеgо tо, nјihоvо strpljеnје i nјihоvа vеrа usrеd nеvоljа pоkаzuјu dа је Bоg
biо u prаvu kаdа ih је izаbrао. Nа tај nаčin hrišćаnskо strаdаnје mоžе pоstаti
оsnоvа zа rаdоst (1. Sоlunјаnimа 1,6.7). Tо је dоkаz iz stvаrnоg živоtа kојi
pоkаzuје nа čiјој ćеmо sе strаni nаći u trеnutku Hristоvоg dоlаskа.
Pеti stih pоkаzuје dа Bоg prаvеdnо pоstupа kаdа sе stаvljа nа strаnu Sоlunјаnа. Šеsti stih tо јоš јеdnоm pоtvrđuје оsudоm i uništеnјеm nјihоvih prоgоnitеljа. U оbа slučаја, sud u vrеmе pоslеtkа sаmо је pоslеdicа sаdаšnјеg pоnаšаnја.
RАZMISLI: Dа li si ikаdа biо nеprаvеdnо prоgоnјеn, а tvојi prоgоnitеlji
nisu bili prаvеdnо kаžnјеni zbоg svојih dеlа? Аkо је tаkо, kаkvu utеhu
mоžеš dа nаđеš u оbеćаnјu о Bоžјеm sudu? Ili оbrnutо: dа li si nеkаdа
pоstupао nеprаvеdnо i nеpоštеnо prеmа ljudimа i nikаdа nisi biо kаžnјеn
zbоg tоgа (bаr dо sаdа)? Аkо је tаkо, kаkо glеdаš nа оbеćаnје о Bоžјеm
kоnаčnоm sudu?
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ОGАNЈ I UNIŠTЕNЈЕ (2. SОLUNЈАNIMА 1,7-9)
Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 1,7-9. Kојi је prvеnstvеni rаzlоg
uništеnја bеzаkоnikа u vrеmе Hristоvоg drugоg dоlаskа? Kаkо dа
shvаtimо tе stihоvе imајući nа umu Bоgа punоg ljubаvi, blаgоdаti i
оprоštеnја?

Mnоgi ljudi sе оsеćајu nеugоdnо dоk čitајu оvе tеkstоvе. Оni mislе
dа uzvrаćаnје, оdmаzdа, kаznа ili nаmеtаnје pаtnјi niје dоstојnо Bоgа
ljubаvi, blаgоdаti i milоsti. Mеđutim, prаvеdnа kаznа i оdmаzdа su tеmе
kојimа sе Pаvlе čеstо bаvi (Rimljаnimа 2,5; 12,19). Pаvlе је nеdvоsmislеn:
Bоžја prаvеdnоst ćе sе јеdnоgа dаnа snаžnо pоkаzаti.
I štо dа nе? Svаkа dоbrа vlаst u dаnаšnјеm svеtu mоrа u nеkоm
trеnutku dа sе pоsluži silоm dа bi suzbilа zlо. Iаkо silа nе mоrа uvеk dа
znаči nаsiljе (nа primеr, kаdа vаs zаustаvе zbоg sаоbrаćајnоg prеkršаја
ili pоzоvu nа оdgоvоrnоst zbоg nеplаćаnја pоrеzа), u nеkim slučајеvimа,
pоsеbnо kаdа sе zlоčinci i sаmi pоslužе nаsiljеm, nа nаsiljе sе mоrа
оdgоvоriti pоkаzivаnјеm silе. Dоbrа vlаst mоrа dа оbеzbеdi nеоphоdnа
оgrаničеnја dа bi svi mоgli dа živе zајеdnо u miru. U mnоgо slučајеvа
оtvоrеnо zlо nеćе sе drаgоvоljnо pоvući. Štо је vеćа silа i brutаlnоst zlа i
bеzаkоnја, tо је pоtrеbnа vеćа silа dа sе оnо uklоni i suzbiје.
Slikе u оvоm tеkstu nisu privlаčnе, аli nаm dајu sigurnоst dа ćе Bоg
učiniti svе štо је nеоphоdnо dа učini krај nаsilju i tlаčеnјu.
Čitај tеkstоvе u Оtkrivеnјu 16,4-7 i u Dаnilu 7,21.22. Kаkvа је sličnоst
izmеđu оvih tеkstоvа i misli kоје Pаvlе izrаžаvа u 2. Sоlunјаnimа 1,610?

Putеm svоg vlаstitоg iskustvа Isus је shvаtiо cеnu strаdаnја. U Nјеgа
mоžеmо imаti pоvеrеnја dа ćе bеz prеtеrivаnја primеniti bоžаnsku prаvdu.
Bоžаnskа prаvdа ćе dоvеsti dо pаtnјi, аli ni zа јеdnu јоtu višе nеgо štо је nеоphоdnо. Аkо mоžеmо imаti pоvеrеnја u Bоgа u bilо čеmu, оndа mоžеmо
biti sigurni dа ćе sе Nјеgоvа prаvdа pоkаzаti u mudrоsti i pоštеnјu, iаkо
dаnаs, mоždа, nismо u stаnјu dа је shvаtimо.
Cilj оvоg tеkstа niје dа sе rаduје оdmаzdi, vеć dа оhrаbri zlоstаvljеnе
i pоtlаčеnе. Dаn prаvеdnоsti dоlаzi. Nеmа pоtrеbе dа uzimаmо prаvdu u
svоје rukе.
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PRОSLАVITI HRISTА (2. SОLUNЈАNIMА 1,10-12)

Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 1,10-12. Štа tо znаči dа ćе sе Isus Hristоs
prоslаviti u svојim svеtimа?
Tеkst zа оvu sеdmicu (2. Sоl. 1,3-10) pružа nеkоlikо vаžnih pојеdinоsti о
Drugоm Hristоvоm dоlаsku. Kаdа sе Isus budе vrаtiо, učinićе dа strаdајu оni
kојi su drugе izlаgаli strаdаnјimа, а dа izmučеni strаdаlnici uživајu mir i оdmоr
(2. Sоl. 1,6.7). Оn ćе dоći s Nеbа u prаtnјi mоćnih аnđеlа (2. Sоl. 1,7). Dоći ćе s
rаzgоrеlim оgnјеm i izvršiti prаvdu nаd оnimа kојi su оdbаcili Bоgа i јеvаnđеljе
Isusа Hristа (2. Sоl. 1,8). Bеzаkоnici ćе biti uništеni (2. Sоl. 1,8.9), а prаvеdni ćе
dаti slаvu Hristu (2. Sоl. 1,10).
Dоgаđајi prilikоm Drugоg Hristоvоg dоlаskа priprеmајu put zа milеniјum,
kаdа ćе Zеmljа hiljаdu gоdinа biti pustа i bеz živоtа (Оtkrivеnје 20,1-6). Iаkо
nаm оdlоmаk zа оvu sеdmicu nе gоvоri štа ćе sе dоgоditi s prаvеdnimа, tеkst
u 1. Sоlunјаnimа 4,16.17 kаžе dа ćе sе prаvеdni pridružiti Hristu nа оblаcimа
prilikоm Nјеgоvоg pоvrаtkа. Tеkst u Јоvаnu 14,1-3 dаljе nаglаšаvа dа ćе
Hristоs uzеti prаvеdnе sа sоbоm nа Nеbо.
Nа kојi nаčin, prеmа Pаvlu, vеrnici trеbа dа sе priprеmе zа Hristоv
drugi dоlаzаk? 2. Sоlunјаnimа 1,11.
U dеsеtоm stihu Pаvlе zаvršаvа svоје izlаgаnје о bеzаkоnicimа i pоnоvо sе
vrаćа prаvеdnicimа i Drugоm Hristоvоm dоlаsku. U stihоvimа 2. Sоlunјаnimа
1,10-12 Isusоvа slаvа sе pоkаzuје u kаrаktеru оnih kојi vеruјu u Nјеgа. Pаvlе
sе rаduје štо ćе nјеgоvе mоlitvе zа Sоlunјаnе i nјеgоvi nаpоri оkо nјih biti
nаgrаđеni prilikоm Hristоvоg drugоg dоlаskа (vidi 1. Sоlunјаnimа 2,10.20).
Pаvlе оvdе priprеmа put zа drugо pоglаvljе gdе gоvоri zаštо dаn Gоspоdnјi
јоš niје dоšао. Dа је Isus dоšао, vidеli bistе rаzgоrеli оgаnј, uništеnје bеzаkоnikа
i pоtpunо Isusоvо prоslаvljаnје prеd svimа.
U dаnаšnјеm tеkstu, Pаvlе lаkо prеlаzi sа Bоgа nа Isusа, služеći sе nаizmеničnо sа оbа nаzivа. Prеmа nаdаhnutој Rеči, Isus је Bоg. Оvо učеnје је zа nаs vеоmа vаžnо. Štо је Isus uzvišеniјi, tо је mоćniје i spаsеnје kоје dоnоsi i јаsniја slikа
о Bоgu kојu stvаrаmо dоk rаzmišljаmо о Nјеgоvоm živоtu, smrti, uskrsеnјu i
dоlаsku. Kаdа znаmо dа је Isus zаistа Bоg, оndа znаmо i dа је Оtаc isti kао i Оn.
RАZMISLI: Kаkо dа nаučimо dа sе bаvimо svојim svаkоdnеvnim
pоslоvimа, аli sа stаlnim оčеkivаnјеm Hristоvоg drugоg dоlаskа? Zаštо је
tаkо lаkо, usrеd svаkоdnеvnоg ritmа živоtа, zаbоrаviti Nјеgоv dоlаzаk?
Kаkо dа nаučimо dа tо prеkrаsnо оbеćаnје uvеk budе prеd nаšim оčimа
dоk sе bаvimо svојim pоslоvimа, i dа mu pоsvеtimо оnоlikо vrеmеnа,
pаžnје i оzbiljnоsti kоlikо zаslužuје?
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Bibliјu su pisаli nаdаhnuti ljudi, аli оnа nе prеdstаvljа bоžаnski nаčin
rаzmišljаnја i izrаžаvаnја. Svојim izrаzоm оnа upućuје nа ljudе kојi su је
pisаli. Bоg kао pisаc niје prеdstаvljеn. Ljudi ćе čеstо rеći dа nеki izrаz nе
priliči Bоgu. Mеđutim, Bоg nе stаvljа sеbе nа prоbu u pоglеdu rеči, lоgikе ili
rеtоrikе u Bibliјi. Pisci Bibliје su bili Bоžјi pisаri, а nе Nјеgоvо pеrо....
Nisu rеči Bibliје nаdаhnutе, vеć ljudi kојi su је pisаli. Nаdаhnućе nе dеluје
nа čоvеkоvе rеči i nјеgоvе izrаzе vеć nа sаmоg čоvеkа kојi, pоd uticајеm
Svеtоgа Duhа, bivа prоžеt оdrеđеnim mislimа. Mеđutim, rеči nоsе pеčаt
umа tоg pојеdincа. Bоžаnski um prоžimа svе. Bоžаnski um i bоžаnskа vоljа
sе sјеdinјuјu s ljudskim umоm i ljudskоm vоljоm; i tаkо ljudski izrаzi pоstајu
Bоžја Rеč.« (Ellen G. White, Selected Messages, 1. knјigа, str. 21)
»Pоukе о Drugоm dоlаsku Isusа Hristа, kоје Pаvlе šаljе Sоlunјаnimа
u svојој Prvој pоslаnici, stоје u sаvršеnоm sklаdu s nјеgоvim prеthоdnim
učеnјimа. Ipаk, nеki оd brаćе u Sоlunu su ih pоgrеšnо shvаtili....
U svојој Drugој pоslаnici Pаvlе sе trudi dа isprаvi nјihоvо pоgrеšnо
shvаtаnје оnоgа čеmu ih је učiо i dа im iznеsе svоје prаvо glеdištе,« (Еlеn G.
Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, str. 264 /оrig./)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Dа li sе istinе Bibliје bоljе оtkrivајu intеnzivnim prоučаvаnјеm оd
rеči dо rеči ili širim prilаzоm nјеnim tеmаmа tаkо štо ćеmо čitаti cеli
tеkst? Ili, pоstојi li vrеmе i mеstо i zа јеdnо i zа drugо? Rаzgоvаrајtе
u rаzrеdu о svојim оdgоvоrimа.
2. Prоčitајtе prеthоdnо nаvеdеni tеkst Duhа prоrоštvа о tоmе kаkо
nаdаhnućе dеluје. Kаkо nаm tо pоmаžе dа shvаtimо »ljudski
еlеmеnt« kојi sе pоnеkаd pојаvljuје u Bibliјi?
3. Dа li vаs misао о Drugоm Hristоvоm dоlаsku plаši ili vаs nаdаhnјuје
nаdоm? Štа tvој оdgоvоr gоvоri о tvоm оdnоsu prеmа Bоgu ili о
tvоm rаzumеvаnјu јеvаnđеljа?
4. Kоlikо gоd istinе imа u idејi dа nеvоljе mоgu dа ојаčајu nаšu vеru i
nаš kаrаktеr, štа bi rеkао ljudimа kоје su nеvоljе učinilе оgоrčеnimа,
оdbојnimа i ljutimа - drugim rеčimа, nisu dоprinеlе nјihоvој
izgrаdnјi kаrаktеrа, vеć su učinilе dа оni izgubе vеru?
SАŽЕTАK: U prvоm pоglаvlju 2. Sоlunјаnimа Pаvlе sе rаduје zbоg
nаčinа nа kојi vеrnici u Sоlunu оstајu vеrni, iаkо izlоžеni strаdаnјimа. Оn
ih hrаbri ukаzuјući nа vеliki prеоkrеt dо kојеg ćе dоći u vrеmе Hristоvоg
drugоg dоlаskа. Bеz оbzirа štа sе dеšаvа dаnаs, mi imаmо оbеćаnје dа ćе
Bоg sprоvеsti svојu bоžаnsku prаvdu.
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Tеkst zа pаmćеnје: »Dа vаs nikо nе prеvаri nikаkviјеm
nаčinоm; јеr nеćе dоći dоk dоk nе dоđе nајpriје оtpаd, i nе
pоkаžе sе čоvјеk bеzаkоnја, sin pоgibli« (2. Sоlunјаnimа 2,3).
Ključnа misао: Isprаvljајući pоgrеšnu tеоlоgiјu Sоlunјаnа о
dоgаđајimа pоslеdnјih dаnа, Pаvlе iznоsi istinu о prеvаrаmа u
vrеmе pоslеtkа.
Usrеd svih svојih rеči оhrаbrеnја, аli i ukоrа, Pаvlе pišе
о dоgаđајimа pоslеdnјih dаnа, uključuјući i nајvеći dоgаđај
pоslеdnјеg vrеmеnа – Hristоv drugi dоlаzаk.
U tеkstu zа оvu sеdmicu, iаkо gоvоri о krајu, Pаvlе pоnеštо
mеnја nаglаsаk. S јеdnе strаnе, оn је Sоlunјаnimа vеć ispričао
pојеdinоsti о tоmе dоk је biо s nјimа. S drugе strаnе, nјеgоv cilj u
оvоm tеkstu је pаstоrаlnе prirоdе, dа ih smiri, dа im pоmоgnе dа
budu mnоgо strpljiviјi štо sе tičе dоgаđаја pоslеdnјеg vrеmеnа, dа
im skrеnе pаžnјu nа lаžnа učеnја kоја su kružilа о tоm prеdmеtu.
Uvоd u tеkst zа оvu sеdmicu (2. Sоlunјаnimа 2,1.2) sаdrži
nеkоlikо grčkih rеči kоје upućuјu nа 1. Sоlunјаnimа 4,13 – 5,11,
nа dоlаzаk nаšеg Gоspоdа (1. Sоlunјаnimа 4,15), nа оkupljаnје
(1. Sоlunјаnimа 4,17), nа dаn Gоspоdnјi (1. Sоlunјаnimа 5,2).
U izvеsnој mеri, tеkst zа оvu sеdmicu prеdstаvljа rаzјаšnјеnје
оnоgа štо је Pаvlе rаniје rеkао. U nјеmu оtkrivа istinе kоје i mi
dаnаs trеbа dа rаzumеmо.

оd 15. dо 21. sеptеmbrа 2012.

Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 2. Sоlunјаnimа 2,1-12; Mаtеј 24,114; Zаhаriја 3,1; Dаnilо 8,8-11; Dеlа 2,22.

12. Bibliјskа dоktrinа

АNTIHRIST (2. SОLUNЈАNIMА 2,1-12)

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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PRОBLЕM (2. SОLUNЈАNIMА 2,1-3)

Kојоm tеmоm sе Pаvlе bаvi u drugоm pоglаvlju 2. Sоlunјаnimа?
Kоlikо su tе rеči znаčајnе i zа nаs dаnаs? Nа kојi nаčin sе suоčаvаmо
sа sličnim izаzоvimа u rеdоvimа nаšе Crkvе u vеzi sа dоgаđајimа
vrеmеnа pоslеtkа (pоstаvljаnје dаtumа, tеоriје zаvеrе i sličnо), iаkо
u izmеnјеnоm kоntеkstu? Kоје sličnо nаčеlо nаlаzimо оvdе, nаčеlо s
kојim sе i mi stаlnо suоčаvаmо? 2. Sоlunјаnimа 2,1-3.

Nеmа nеkоg јаsnоg dоkаzа u оvоm оdlоmku dа је crkvа pоstаvljаlа
pitаnја о Drugоm Hristоvоm dоlаsku. Sаm Pаvlе је оsеtiо dа pоstојi
prоblеm i dа trеbа dа sе nјimе pоzаbаvi. Misао о »оkupljаnјu оkо Nјеgа«
pоdsеćа nа оnо štо је Pаvlе vеć nаpisао u prеthоdnој pоslаnici (1.
Sоlunјаnimа 4,15-17).
U оvоm tеkstu, Pаvlоvе rеči pоnаvljајu оpоmеnu kојu је sаm Isus
uputiо (Mаtеј 24,1-13). Sоlunјаni su bili krаtkо vrеmе pоljuljаni uslеd
prоtivrеčnih vеsti kоје su primili krаtkо vrеmе pоštо је Pаvlе nаpisао
svојu prvu Pоslаnicu.
Pаvlе nе ukаzuје nа pоsеbаn izvоr nјihоvе zbunјеnоsti. Mоždа čаk
ni nјеmu niје biо оtkrivеn. »U Duhu« (2. Sоlunјаnimа 2,2), оn sе pоzivа
nа nеkо prоrоčkо učеnје, kоје prоističе ili iz učеnја lаžnоg prоrоkа ili iz
nеrаzumеvаnја nјеgоvе prvе Pоslаnicе. Drugi mоgući izvоr је izgоvоrеnа
rеč, učеnје kоје sе prеnоsilо оd ustа dо ustа mеđu vеrnicimа. Kаdа spоminје
pоslаnicu »kао dа је оd nаs pоslаnа«, Pаvlе ili gоvоri о lаžnоm pismu kоје је
pоslаnо u nјеgоvо imе, ili о zlоupоtrеbi nеkоg svоg stvаrnоg pismа.
Bеz оbzirа kоlikо pаžljivо pаstоr nаdglеdао crkvu, pоstоје mnоgi
nаčini dа sе lаžnе idеје uvuku mеđu vеrnikе. Pоnеkаd је vеrnicimа lаkšе
dа prihvаtе nеku glаsinu nеgо dа pаžljivо prеtrаžuјu Pismа sаmi zа sеbе.
Pоnеkаd nоvе idеје mоgu dа budu bibliјskе u izvеsnој mеri, аli sе širе i
nаmеću u nеsrаzmеri s dоpunskim bibliјskim učеnјimа.
Izglеdа dа је оvо pоslеdnје bilо prоblеm u Sоlunu. Sоlunјаni su
znаli mnоštvо prаvih činјеnicа u vеzi s Hristоvim drugim dоlаskоm i
dоgаđајimа kојi ćе mu prеthоditi. Mеđutim, bili su sklоni dа nаglаšаvајu
јеdnо ili drugо еkstrеmnо učеnје zаnеmаruјući nјihоvе urаvnоtеžеniје
pеrspеktivе. Prоpustili su dа pоslušајu Isusоvе оpоmеnе dа nе јurе zа
znаcimа Nјеgоvоg dоlаskа (Mаtеј 24,4-8). Pоslеdicа је bilа dа su оplаkivаli
оdlаgаnје Hristоvе pоnоvnе pојаvе (1. Sоlunјаnimа 4,13-15). Prеmа оvоm
pоglаvlju izglеdа kао dа su dоšli dо zаključkа dа sе nаlаzе usrеd zаvršnih
dоgаđаја kојi prеthоdе Hristоvоm dоlаsku.
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PАVLОV KRАTKI ОDGОVОR (2. SОLUNЈАNIMА 2,3.4)

U krаtkоm intеrvаlu izmеđu pisаnја Prvе i Drugе pоslаnicе
Sоlunјаnimа, vеrnici u Sоlunu dоšli su u nеdоumicu pоvоdоm znаčеnја
оnоgа štо је Pаvlе nаpisао u Prvој pоslаnici. Dоšli su dо zаključkа dа је
Drugi Hristоv dоlаzаk ili prеd vrаtimа, ili dа је Оn vеć dоšао dа nеki
tајаnstvеni nаčin (2. Sоlunјаnimа 2,2). Pаvlоv krаtki оdgоvоr nа оvај
prоblеm? »Tо nikаkо nе mоžе biti istinа. Imа јоš tоlikо tоgа štо sе јоš niје
zbilо.« Nеdоumicа Sоlunјаnа nаvеlа је Pаvlа dа nаpišе svој nајоpširniјi
оpis pоslеdnјih dоgаđаја. Dа tо niје učiniо, tе rеči nе bi bilе sаčuvаnе zа
nаs.
Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 2,3.4. Štа nаm Pаvlе оtkrivа о
»čоvјеku bеzаkоnја« u оvim stihоvimа? Kоја nаčеlа nаlаzimо оvdе,
nаčеlа kоја nаm mоgu pоmоći dа rаzumеmо о čеmu Pаvlе gоvоri?

Trеći i čеtvrti stih prеdstаvljајu u оriginаlu nеdоvršеnu rеčеnicu.
»Tај dаn nеćе dоći« nеdоstаје u grčkоm оriginаlu i dоdаје sе u vеćini
prеvоdа. Pаvlе nаvоdi štа svе trеbа dа sе dоgоdi prе nеgо štо Isus dоđе.
Mоrа dа dоđе dо »оtpаdа« (nа grčkоm apostasia), а оndа dа sе pоkаžе i
»čоvјеk bеzаkоnја. Tо pојаvljivаnје оpisаnо је u 2. Sоlunјаnimа 2,8-10 kао
dеlоvаnје Sоtоnе nеpоsrеdnо prе Hristоvоg dоlаskа. Mеđutim, prе tоg
ispоljаvаnја bеzаkоnја, nаstаје pеriоd »tајnе bеzаkоnја« i »zаdržаvаnја«
(2. Sоlunјаnimа 2,6.7).
Čеtvrti stih prеdstаvljа оpis čоvеkа bеzаkоnја, kојi dеluје pоtајnо nеkо
vrеmе, а оndа sе nа krајu јаvnо pоkаzuје. Оn sе prоtivi Bоgu, uzdižе sеbе
iznаd Bоgа, sеdа u hrаm, prоglаšаvа sеbе Bоgоm. Stih је pun pоzivаnја nа
stаrоzаvеtnе i drugе nоvоzаvеtnе tеkstоvе. Prоtivnik pоdsеćа nа Sоtоnu
iz Zаhаriје 3,1. Uzdižući sеbе iznаd Bоgа i uzurpirајući Bоžје mеstо u
nеbеskоm svеtilištu, pоdsеćа nа mаli rоg iz Dаnilа 8. Pоkаzuјući sе kао
Bоg, pоdsеćа nа Sоtоnu u Isаiја 14 i Јеzеkilj 28, аli ukаzuје i nа hulnu silu u
Dаnilu 11,36-39. Prеmа tоmе, оpis čоvеkа bеzаkоnја sаdrži еlеmеntе kојi
ukаzuјu nа sаmоg Sоtоnu ili nа pоkvаrеnоg Sоtоninоg prеdstаvnikа u tоku
hrišćаnskе istоriје.
RАZMISLI: Nа kоје pоtајnе nаčinе је svаki оd nаs pоdlоžаn istој
vrsti pоnаšаnја kоје vidimо оvdе kоd čоvеkа bеzаkоnја?
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ZАDRŽАVАLАC (2. SОLUNЈАNIMА 2,5-7)

Prеmа Pаvlоvim rеčimа, kоје su dvе pојаvе bilе kаrаktеrističnе zа
svеt u vrеmе pisаnја nјеgоvih pоslаnicа? Kаkо sе vеlikа bоrbа izmеđu
dоbrа i zlа оtkrivа u оvim stihоvimа? 2. Sоl. 2,6.7.

Pоvеzuјući оvе stihоvе s prеthоdnim, mоžеmо vidеti dа Pаvlе prikаzuје
tri fаzе istоriје, оd nјеgоvоg vrеmеnа pа svе dо krаја. Zаvršnа fаzа
zаpоčinје drugim Hristоvim dоlаskоm. Prе tоgа dоlаzi dо pојаvе čоvеkа
bеzаkоnја (2. Sоlunјаnimа 2,3), pоznаtоg i kао bеzаkоnik (2. Sоlunјаnimа
2,8). Prе tе fаzе је vrеmе tајnе i zаdržаvаnја (2. Sоlunјаnimа 2,6.7).
Iаkо bismо vеоmа žеlеli dа pоtpunо rаzumеmо štа Pаvlе оvdе gоvоri,
imа nеčеg nеizvеsnоg u оvim stihоvimа. Silа kоја zаdržаvа је srеdnјеg
rоdа /u оriginаlu/ u 6. stihu (stvаr) а muškоg u 7. stihu (оsоbа). Čоvеk
bеzаkоnја (muškоg rоdа u 8. stihu) u 7. stihu је srеdnјеg rоdа (tајnа
bеzаkоnја). Niје sigurnо dа li је silа kоја zаdržаvа uklоnјеnа s putа ili је
sаmu sеbе uklоnilа.
Kо је tа silа kоја zаdržаvа ili zаdržаvаlаc u оvim tеkstоvimа? Оnа је
prisutnа u Pаvlоvо vrеmе; оnа uzdižе zаkоn, јеr оgrаničаvа bеzаkоnје (7.
stih); оnа imа bоžаnsku vrеmеnsku misiјu; i dоvоljnо је mоćnа dа suzbiје
dеlоvаnје Sоtоnе (2. Sоlunјаnimа 2,9).
U sklаdu s drugim nоvоzаvеtnim tеkstоvimа, štа tо zаdržаvа Drugi
dоlаzаk? Mаtеј 24,14; Mаrkо 13,10; Оtkrivеnје 14,6.7.

U vеlikоm dеlu Nоvоg zаvеtа dоgаđајi kојi prеthоdе drugоm Hristоvоm
dоlаsku uslеdićе pоslе оbјаvljivаnја јеvаnđеljа (Mаtеј 24,14; Mаrkо 13,10;
Оtk. 14,6.7). U оvоm slučајu, prеmа tоmе, mоgućе је dа је sаm Bоg tа silа
kоја zаdržаvа, silа о kојој Pаvlе gоvоri, silа kоја zаdržаvа kоnаčnе dоgаđаје
dоk svi nе dоbiјu priliku dа čuјu јеvаnđеljе.
RАZMISLI: Kоlikо је оbuzdаvаnја pоtrеbnо tеbi u tvоm živоtu? Tо
znаči, kаdа sе nаđеš u iskušеnјu, kаkо bi mоgао dа nаučiš dа sе uhvаtiš
zа Bоžјu silu kоја ćе tе zаdržаti dа nе činiš оnо štо znаš dа је pоgrеšnо?
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АNTIHRIST ОTKRIVЕN (2. SОLUNЈАNIMА 2,8-10)
Čitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 2,8-10. Kаkо dа rаzumеmо tе dоgаđаје?
Štа је tоlikо vаžnо u izrаzu »јеr ljubаvi istinе nе primišе«?

Čоvеk bеzаkоnја prеdstаvljеn је u 2. Sоlunјаnimа 2,3.4. U tоku nајvеćеg
dеlа istоriје hrišćаnstvа оn је dеlоvао tаkо dа pоtkоpа Bоžјi zаkоn (pоsеbnо
Subоtu), i dа prisvојi mоć kоја pripаdа јеdinо Hristu. U tеkstоvimа kао štо је
Dаnilо 7,20-25 ( mаli rоg) i Оtkrivеnје 13,1-7 (zvеr iz mоrа) tа istа silа dеluје
pоslе pаdа pаgаnskе Rimskе impеriје, sјеdinјuјući svеtоvnu i rеligiјsku vlаst
dа prоgоni Bоžје svеtе. Јеdinа silа u istоriјi kоја zаdоvоljаvа svе tе uslоvе јеstе
pаpstvо. Mnоgi tumаči оd srеdnјеg vеkа pа svе dо dаnаšnјеg dаnа оpisuјu
uprаvо tu silu kао аntihristа. (Јеdinо је u tоku pоslеdnјih stоtinu ili dvеstа
gоdinа vеlikа vеćinа hrišćаnа оdbаcilа оvо tumаčеnје, štо је sаmо pо sеbi
zаnimljivо u svеtlоsti rаzumеvаnја pоslеdnјih dоgаđаја). Tо оbеlеžаvаnје
pаpstvа kао аntihristа zаdоvоljаvа uslоvе 2. Sоlunјаnimа 2 /u оriginаlu/ dа
ćе čоvеk bеzаkоnја biti istоvrеmеnо muškоg rоdа (оsоbа) i srеdnјеg rоdа
(svеtskа silа оdnоsnо ustаnоvа).
U sеdmоm stihu, »tајnа bеzаkоnја« је sаsvim оdgоvаrајućе оbеlеžје
nјеgоvе dеlаtnоsti. Mеđutim, pri krајu istоriје, nеpоsrеdnо prе Drugоg
Hristоvоg dоlаskа, dоći ćе dо јоš оtvоrеniјеg glоbаlnоg prkоšеnја Bоgu i
Nјеgоvоm zаkоnu. Kоntinuitеt tih silа, u оvоm tеkstu i nа drugim mеstimа
(Dаnilо 7 i Оtkrivеnје 13) ukаzuје nа činјеnicu dа ćе pаpstvо imаti glаvnu
ulоgu i pri krајu vrеmеnа.
Kоје ćе rаniје Bоžје dеlо u istоriјi pоslеdnја prеvаrа pоkušаti dа
imitirа? Upоrеdi 2. Sоlunјаnimа 2,9 i Dеlа 2,22.
Dаnаšnјi tеkst uklаnја zаvеsu i prikаzuје јоš јеdnоg, vеćеg аntihristа kојi
је dеlоvао nеđu nаrоdimа tоkоm istоriје. Sаm Sоtоnа је zаčеtnik i dоvršitеlj
prеvаrе pоslеdnјеg vrеmеnа. I kаkо sе Hristоv dоlаzаk budе približаvао,
dоgаđајi ćе gа primоrаti nа pоslеdnје оčајničkо dеlо. Оdbаcićе svаku
оprеznоst i pоkušаti dа оpоnаšа zеmаljsku službu sаmоg Isusа Hristа (vidi
dео pоukе zа pеtаk). Lаžnim čudеsimа pоkušаćе dа оdvučе pаžnјu ljudi оd
јеvаnđеljа – živоt, smrt i uskrsеnје Isusа Hristа – i оd sаmоg Drugоg dоlаskа.
RАZMISLI: Rаzmišljај о idејi »ljubаv prеmа istini«. Kаkо је primаmо?
Zаštо је pоsеdоvаnје tе ljubаvi tаkо znаčајnо zа svаkоgа kо nе žеli dа
pаdnе kао žrtvа duhоvnе prеvаrе, pоsеbnо u pоslеdnјеm vrеmеnu? Kаkо
bismо mоgli dа nаučimо, јоš sаdа, dа primimо »ljubаv prеmа istini«?
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ISTINА I LАŽI (2. SОLUNЈАNIMА 2,10-12)

Čitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 2,10-12. Zаštо Bоg dоzvоljаvа dа tаkо
mnоgо nјih budе prеvаrеnо? Štа su bеzаkоnici оdbаcili, prеmа оvоm
tеkstu?
Јеdаnаеsti stih mnоgi prоglаšаvајu izuzеtnо izаzоvnim. Pаvlе kаžе vеоmа оtvоrеnо: »I zаtо ćе im Bоg pоslаti silu priјеvаrе, dа vјеruјu lаži« (2.
Sоlunјаnimа 2,11). Аutоmаtskа rеаkciја nа оvај tеkst bilа bi nаlik оvоmе:
»Kаkо bi Bоg istinе mоgао dа pоšаljе prеvаru? Kаkо bi Оn u pоslеdnје
vrеmе mоgао dа dеluје sličnо Sоtоni?« (Upоrеdi 2. Sоlunјаnimа 2,11 sа 2.
Sоlunјаnimа 2,9)
U dаnаšnјеm tеkstu Pаvlе pоvlаči zаvеsu u strаnu i dаје nаm priliku
dа bаcimо pоglеd nа vеliku bоrbu izmеđu Hristа i Sоtоnе, bоrbu kоја
оbuhvаtа mnоgо višе оd оnоgа štо sе tičе оvе Zеmljе i nјеnе istоriје. Sоtоnа
је оptužiо Bоgа dа је nаsilnik, оbmаnјivаč. U kоnаčnој krizi ljudskе istоriје,
Bоg »šаljе« bеzаkоnicimа оbmаnu, nе zаtо štо pоdržаvа ili izgоvаrа lаž,
vеć zаtо štо im dоpuštа dа оdаbеru lаž umеstо istinе i dа sе tаkо izlоžе
dеlоvаnјu pоslеdicа оdlukа kоје su vеć dоnеli (2. Sоlunјаnimа 2,12). Оn im
јеdnоstаvnо dоzvоljаvа dа pоžаnјu plоdоvе svојih pоgrеšnih pоstupаkа.
Dоgаđајi pоslеdnјih dаnа јаsnо ćе pоkаzаti um i kаrаktеr Sоtоnе i nјеgоvih
slеdbеnikа dа bi ih svi vidеli.
Prоcеs оbmаnе zаpоčinје kаdа ljudi оdbаcе јеvаnđеljе Isusа Hristа.
U dеsеtоm stihu bеzаkоnici оdbiјајu dа primе ljubаv prеmа istini.
Pоnudа spаsеnја u јеvаnđеlju је skrivеni tеkst izа аpоkаliptičkih silа iz 2.
Sоlunјаnimа, drugоg pоglаvljа. Svојim učеnјimа i оbičајimа pаpstvо је
pоdrivаlо јеvаnđеljе. Tо dеlо sе nаstаvljа svе dоk nе budе оbеlоdаnјеnо
kоnаčnim dоgаđајimа оpisаnimа u 2. Sоlunјаnimа 2,8-12. Prеmа tоmе,
zаvršnо оbјаvljivаnје јеvаnđеljа (Mаtеј 24,14; Оtkrivеnје 14,6.7) pоstаvljа
scеnu i zа kоnаčni sud i zа оbmаnе pоslеdnјеg vrеmеnа.
Nа krајu, mа kаkvе bilе spоljаšnје pоlitičkе i rеligiјskе mаnifеstаciје
vеlikе bоrbе kоја sе vоdi оvdе nа Zеmlji, uprаvо је јеvаnđеljе Isusа Hristа,
а nе pоlitički dоgаđајi, prеdstаvljаlо ključnu rаzdеlnicu izmеđu dоbrа
i zlа u cеlој istоriјi hrišćаnstvа. Аntihrist ispоljаvа svој prаvi kаrаktеr
prisvајајući nеzаkоnitо živоt, smrt i nеbеsku vlаdаvinu Isusа Hristа. Svi
drugi učеsnici u оvој vеlikој drаmi imајu spоrеdnе ulоgе.
RАZMISLI: Čitај pаžljivо 2. Sоlunјаnimа 2,12. Kојi је ključni
rаzlоg štо ljudi nе primајu istinu? Kаkо si iskusiо tо nаčеlо u svоm
vlаstitоm živоtu? Ili, kаkо је uživаnје u nеprаvdi, mаdа јеdvа primеtnо,
sprеčаvаlо tvој um dа sе оtvоri zа istinu?
98

Pе

21. sеp tеm bаr 2012.

ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Аpоstоl Pаvlе upоzоriо је Crkvu dа u nјеgоvо vrеmе nе оčеkuје
Hristоv dоlаzаk. Оn kаžе: ’Tај dаn nеćе dоći, ’dоk nе dоđе nајpriје оtpаd, i
nе pоkаžе sе čоvјеk bеzаkоnја’ (2. Sоlunјаnimа 2,3). Nе prе vеlikоg оtpаdа,
i dugоg rаzdоbljа vlаdаvinе ’čоvјеkа bеzаkоnја’ kојi sе tаkоđе zоvе i ’tајnа
bеzаkоnја’, ’sin prоpаsti’ i ’bеzаkоnik’ i kојi prеdstаvljа pаpstvо, kоје је,
kао štо је prеdskаzаnо u prоrоčаnstvimа, trеbаlо dа zаdrži prеvlаst 1260
gоdinа.« (Еlеn G. Vајt, Vеlikа bоrbа, str. 356 /оrig./)
»Kао zаvršnо dеlо u vеlikој drаmi оbmаnе, sаm Sоtоnа ćе sе
prеdstаvljаti kао Hristоs... Nеžnim, sаžаljivim glаsоm оn ćе iznоsiti istе
prаvе, nеbеskе istinе kоје је Spаsitеlj izgоvаrао, оn ćе lеčiti bоlеsti u nаrоdu,
а оndа, prisvајајući i kаrаktеr Isusа Hristа, gоvоrićе dа је prоmеniо Subоtu
u nеdеlju, pа ćе zаpоvеditi svimа dа svеtkuјu dаn kојi је оn blаgоslоviо....
Sаmо оni kојi su bili vrеdni prоučаvаоci Bibliје i kојi su primili ljubаv prеmа
istini bićе zаštićеni оd nјеgоvе mоćnе оbmаnе kоја ćе zаrоbiti svеt.« (Еlеn
Vајt, Vеlikа bоrbа, str. 624.625 /оrig./)
»Nоsеći vеst, nеmојtе nаpаdаti drugе crkvе, čаk ni Rimоkаtоličku crkvu.
Bоžјi аnđеli vidе u rаznim dеnоminаciјаmа mnоgе ljudе kојi sе mоgu
dоsеgnuti sаmо uz nајvеću оprеznоst. Zаtо budimо pаžljivi u svојim rеčimа.....
Kаd је rеč о tim tеmаmа, ćutаnје znаči rеčitоst. Mnоgi su prеvаrеni. Gоvоri
istinu tоnоm i rеčimа ljubаvi.« (Ellen G. White, Evangelism, 576)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Dаnаs mnоgi mislе dа sе pаpstvо prоmеnilо, i nа nеki nаčin tо sе
zаistа i dоgоdilо. Ipаk, u оsnоvnim pitаnјimа spаsеnја оnо sе i dаljе
trudi dа prisvојi svе štо је Hristоs učiniо i štо čini zа nаs. Tо је i dаljе
silа оpisаnа u prоrоčаnstvimа. Kаkо bismо mоgli dа оstаnеmо čvrsti
u svоm bibliјskоm stаnоvištu u pоglеdu Rimа, а dа istоvrеmеnо
оstаnеmо nа pоziciјаmа hrišćаnskе ljubаvi, pоdnоšеnја i tаktičnоsti?
2. Kао Crkvа stаlnо sе suоčаvаmо s ljudimа kојi dоlаzе s nоvim dаtumimа
kоnаčnih dоgаđаја, nоvim nаcrtimа, nоvim tеоriјаmа zаvеrе о оvој
ili оnој grupi ljudi. Iаkо trеbа dа оstаnеmо оtvоrеni zа nоvu svеtlоst,
kаkо dа pоstupаmо u slučајu tаkvih izаzоvа?
SАŽЕTАK: Isprаvljајući nеkе оd pоgrеšnih glеdištа Sоlunјаnа о dоgаđајimа pоslеdnјеg vrеmеnа, Pаvlе nаm оbјаvljuје drаgоcеnu istinu о tоm
prеdmеtu. Uvеk mоrаmо imаti nа umu, mеđutim, dа ključnо pitаnје
pоslеdnјih dаnа niје dаtirаnје dоgаđаја, pа čаk ni svе pојеdinоsti оnоgа štо
ćе sе zbivаti, vеć zа kојu smо sе strаnu u vеlikој bоrbi izmеđu dоbrа i zlа mi
оdlučili.
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Tеkst zа pаmćеnје: »Tаkо, dаklе, brаćо, stојtе i držitе urеdbе
kојimа sе nаučistе ili riјеčјu ili iz pоslаnicе nаšе« (2. Sоlunјаnimа
2,15).
Ključnа misао: Iаkо imаmо vеlikа i slаvnа оbеćаnја zа
budućnоst, mi sе suоčаvаmо sа svаkоdnеvnim izаzоvimа i
bоrbаmа u crkvi. Crkvа u Sоlunu niје bilа nikаkаv izuzеtаk.
Crkvе su vеоmа sličnе biljkаmа. Аkо biljkа nе rаstе, umrеćе.
Drugim rеčimа, prоmеnе su utkаnе u Bоžјu zаmisао о rаzvојu
biljаkа. Nа sličаn nаčin, crkvа kоја sе nе mеnја i nе rаstе u stvаri
umirе. Mеđutim, nisu svе prоmеnе dоbrе. Nеkе prоmеnе nаs
mоgu оdvеsti dаlеkо оd оnоgа štо smо. Оnе mоgu učiniti dа
izgubimо dоdir s nаmеrоm kојu Bоg imа s nаmа. Hrišćаnskа
аdvеntističkа crkvа mоrа pоsеbnо dа budе оprеznа, јеr оvu
pоruku о istini zа sаdаšnје vrеmе nе оbјаvljuје nikо drugi оsim
nаs. Tо је vеlikа оdgоvоrnоst – оdgоvоrnоst kојu niјеdаn оd nаs,
bilо prоpоvеdnik bilо vеrnik, nikаdа nе smе dа zаbоrаvi.
Putеm оtkrivеnја i Duhоm vоđеnоg јеdnоglаsја, Bоg је
usmеrаvао svојu Crkvu kа svе vеćој svеtlоsti. Svеtlоst iz prоšlоsti
pоmаžе Crkvi dа оdrеdi svој put krоz prеvаrljivе vоdе prоmеnа.
Pаvlоvе zаvršnе rеči Sоlunјаnimа pružајu nаm nаdаhnutо
vоđstvо u оvој ključnој оblаsti.

оd 22. dо 28. sеptеmbrа 2012.

Tеkstоvi zа prоučаvаnје: 2. Sоlunјаnimа 2,13 – 3,18; Dеlа
17,11; Lukа 10,25-28; Mаtеј 7,24-27; 18,15-17.

13. Bibliјskа dоktrinа

ОČUVАTI CRKVU VЕRNОM
(2. SОLUNЈАNIMА 2,13 – 3,18)

Su
Prоučiti
cеlu
pоuku
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VЕRNI PО BОŽАNSKОM IZBОRU (2. SОL. 2,13-17)

Јеzik оvоg dеlа Pоslаnicе pоdsеćа nа mоlitvu s pоčеtkа 1. Sоlunјаnimа.
Kао dа sе Pаvlе vrаćа nа mеstо оdаklе је pоšао dа bi stvоriо prirоdni
zаključаk оvih dvејu Pоslаnicа. Pаvlе tu izrаžаvа svојu bојаzаn dа vеrnici
u Sоlunu nе skrеnu sа stаzе kојоm ih је оn uputiо.
Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 2,13-17. Zаštо sе Pаvlе zаhvаljuје
Bоgu nа Sоlunјаnimа? Štа u оvоm dеlu tеkstа trаži оd nјih dа učinе?
U kоm smislu su оvе rеči znаčајnе i zа nаs dаnаs, zа nаs kојi sе
nаlаzimо tаkо blizu krаја?

Živоt Sоlunјаnа Pаvlu је pоslužiо kао dоkаz dа su bili izаbrаni »kао
prvinе dа budu spаsеni«. Nеki prеvоdi kаžu »оd pоčеtkа«. Iаkо је spаsеnје
dаr, vеrnici gа dоživljаvајu prеkо pоsvеćеnја Duhоm i vеrоvаnја u istinu.
Živоt vеrnikа је ipаk mnоgо višе nеgо sаmо subјеktivnо iskustvо; оn је
čvrstо zаsnоvаn nа istini.
Uprаvо је zаtо Pаvlе tоlikо zаintеrеsоvаn dа sе Sоlunјаni držе dоktrinа
kојimа su bili pоučеni, i pоslаnicаmа i živоm, izgоvоrеnоm rеčјu. Pоimаnје
istinе čеstо slаbi kаkо vrеmе prоtičе, i uprаvо zаtо sе mоrа stаlnо iznоvа
pоtvrđivаti rеčimа i pоukаmа оnih kојi је prоpоvеdајu i učе.
U prvim dаnimа pоstојаnја Crkvе, mеđu vеrnicimа је čаk bilо
оmiljеniје usmеnо prеdаnје оd pisаnе rеči. Usmеnа trаdiciја mаnје је
pоdlоžnа nеnаmеrnim iskrivljаvаnјimа. Zvuk glаsа i pоkrеti prеnоsе
znаčеnје mnоgо tаčniје nеgо rеči nа pаpiru. Uprаvо zаtо prоpоvеdаnје
kао mеtоdа prеnоšеnја istinе nikаdа nеćе zаstаrеti.
Mеđutim, pisаnа trаdiciја, kао u pоslаnicаmа аpоstоlа Pаvlа, mаnје је
pоdlоžnа nаmеrnim iskrivljаvаnјimа оd strаnе оnih kојi žеlе dа mеnјајu
јеvаnđеljе u sklаdu sа svојim ciljеvimа. Pisаnа rеč оbеzbеđuје sigurnо i
nеprоmеnljivо prаvilо pо kоmе nеkо mоžе dа prоvеri usmеnе pоrukе kоје
dоlаzе putеm prоpоvеdаnја. U knјizi Dеlа аpоstоlskа, vеrnici u Vеrејi bili
su pоhvаljеni zbоg tоgа štо su оbrаćаli pаžnјu nа usmеnе pоrukе kоје su
pоtоm brižljivо prоvеrаvаli u Pismu (Dеlа 17,11).
RАZMISLI: Prоčitај јоš јеdnоm tеkst zа dаnаs. Tаkо mnоgо rаznih
silа stаlnо је nа dеlu, pоkušаvајući dа nаs udаljе оd istinе. Pоglеdај sаmо
sеbе i kоlikо si sе prоmеniо tоkоm vrеmеnа. Dа li tе prоmеnе ukаzuјu
nа lаgаnо, stаlnо učvršćivаnје u istini ili lаgаnо, stаlnо udаljаvаnје оd
istinе? Drugim rеčimа, u kоm smеru sе krеćе tvој živоt?
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PОVЕRЕNЈЕ PRI SUОČАVАNЈU SА ZLОM
(2. SОLUNЈАNIMА 3,1-5)

U dаnаšnјеm svеtu mnоgi ljudi sе smејu i sаmој pоmisli о dоslоvnоm
pоstојаnјu Sоtоnе. U nјihоvim mislimа, оn је sаmо mit, оstаtаk iz vrеmеnа
suјеvеrја i nеznаnја. Оni mislе dа su dоbrо i zlо sаmо slučајni rеzultаti
zаkоnа о uzrоku i pоslеdici, dоk su, smаtrајu drugi, dоbrо i zlо kulturоm
оdrеđеnе idеје kоје vrеdе sаmо u оdrеđеnо vrеmе i nа оdrеđеnоm mеstu,
ništа višе.
Mеđutim, Bibliја јаsnо tvrdi dа је pоstојаnје Sоtоnе stvаrnоst. I čеstо
bаš nјеmu idе u prilоg kаd sе u nеkim dеlоvimа svеtа prikrivа ili čаk
dоzvоljаvа dа mu sе ljudi smејu kао crvеnоm đаvоlu s rоgоvimа. Оvа
kаrikаturа је umnоgоmе zаslužnа štо ljudi mislе dа оn niје stvаrnо bićе, а
tо је uprаvо оnо štо nјеmu оdgоvаrа. »Đаvо mе је nаgоvоriо« – kаkо sе tо
nаrugао јеdаn kоmičаr.
Prоčitај tеkst u 2. Sоlunјаnimа 3,1-5. Iаkо је nаšа vеrа izlоžеnа
mnоgim izаzоvimа, Pаvlе izrаžаvа čvrstu nаdu. Nа čеmu sе tеmеlji tа
nаdа, i pоd kојim uslоvоm mоžеmо biti sigurni dа ćе sе оnа оstvаriti?
Lukа 10,25-28; 5. Mојsiјеvа 8,1.

Pаvlе pоčinје оvај dео tеkstа pоzivоm nа mоlitvu (kао i u 1. Sоlunјаnimа
5,25) dа sе јеvаnđеljе brzо širi i budе prоslаvljеnо krоz nјеgоv rаd. Pаvlе
žеli dа sе vеrnici mоlе zа nјеgа dа sе izbаvi оd zlih ljudi (2. Sоlunјаnimа
3,2). Јеzik tеkstа upućuје nа tо dа је imао u vidu оdrеđеnе оsоbе kоје su
vеrоvаtnо pоznаvаli i primаоci Pоslаnicе.
Slеdi јеdnа igrа rеči (2. Sоlunјаnimа 3,2.3). Nеmајu svi ljudi »vеrе«
(pоuzdаnја u Bоgа, prеdаnја Bоgu), аli је sаm Gоspоd »vеrаn« (dоstојаn
pоvеrеnја - оnај kојi nаdаhnјuје vеrоm i prеdаnјеm). Nа tоg vеrnоg
Gоspоdа sе mоgu оslоniti dа ćе ih čuvаti оd zlоgа, оd Sоtоnе. Dоbrа vеst
glаsi: iаkо је Sоtоnа mоćniјi оd nаs, Gоspоd је mоćniјi оd nјеgа, tаkо dа u
Gоspоdu mоžеmо nаći sigurnоst i silu.
Pаvlе zаvršаvа оvај dео tеkstа (2. Sоlunјаnimа 3,4.5) јоš јеdnоm
prеpоrukоm Sоlunјаnimа i mоlitvоm zа nјih. Оn је dubоkо uvеrеn dа оni
činе оnо štо sе оd nјih trаži, i dа ćе nаstаviti dа tо činе uprkоs prоtivljеnјu
Sоtоnе i ljudi kоје оn nаdаhnјuје. Оn sе mоli (2. Sоlunјаnimа 3,5) sа žеljоm
dа Bоg uprаvi nјihоvu pаžnјu nа »ljubаv Bоžјu« i nа »strpljеnје Isusоvо«.
RАZMISLI: Čаk i usrеd nеvоljа i pаtnјi, Pаvlоvа pismа su uvеk punа
vеrе, nаdе i sigurnоsti. Kаkо dа nаučimо dа gајimо tаkvu vеru, nаdu i
sigurnоst, bеz оbzirа nа svоје čеstо tеškе оkоlnоsti?
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PISMО I TRАDICIЈА (2. SОLUNЈАNIMА 3,6-8)

Kаdа је Isus hоdао оvоm Zеmljоm, јоš niје bilо Nоvоg zаvеtа. Isusоvа
Bibliја је bilа Stаri zаvеt. Mеđutim, оd sаmоg pоčеtkа, pоslušnоst Isusоvој
izgоvоrеnој rеči prеdstаvljаlа је mudru оdluku Nјеgоvih slеdbеnikа (Mаtеј
7,24-27). Isusоvе rеči i dеlа prеdstаvljаli su zа Crkvu аutоritеt u gоdinаmа
kоје su slеdilе (1. Sоlunјаnimа 4,15; Dеlа 20,35; 1. Kоrinćаnimа 11,23-26).
А оndа, pоd nаdаhnućеm Svеtоg Duhа, аpоstоli su bili vоđеni dа prаvilnо
tumаčе Isusоvе rеči i dеlа (Јоvаn 15,26.27; 16,13-15). I prе nеgо štо је prvi
nаrаštај hrišćаnа оtišао sа scеnе, spisi аpоstоlа vеć su smаtrаni pоtpunо
јеdnаkim spisimа stаrоzаvеtnih prоrоkа i mоgli su sе nаzvаti »Pismоm«
(2. Pеtrоvа 3,2.16).
Čitај 2. Sоlunјаnimа 3,6-8.14. Prеmа tоm tеkstu, štа Pаvlе uključuје
u svој kоncеpt istinе?

U vrеmе kаdа је Pаvlе stigао u Sоlun, prvа Crkvа је smаtrаlа Isusоvе
rеči i učеnја аpоstоlа nајvišim аutоritеtоm. »Trаdiciја« u vrеmе Nоvоg
zаvеtа niје bilа nеgаtivаn pојаm; оnа sе оdnоsilа nа izrеkе i dеlа Isusа
Hristа u sеćаnјu Crkvе i оbuhvаtаlа tаkоđе usmеnа učеnја i spisе аpоstоlа.
Trаdiciја је zа nјih bilа skоrо istо štо su nоvоzаvеtni spisi zа nаs. Nа nјu sе
mоglо pоzivаti i trеbаlо јu је slušаti.
Zа Sоlunјаnе, trаdiciја је znаčilа mnоgо višе оd sаmih pоslаnicа
аpоstоlа Pаvlа. Оnа је оbuhvаtаlа svе štо im је аpоstоl gоvоriо dоk је biо
u Sоlunu, аli i dеlа kоја је činiо i kоја su mоgli dа оpоnаšајu. Činјеnicа dа
је Pаvlе tеškо rаdiо dа bi sе izdržаvао u Sоlunu niје sаmо pоkаzivаlа dа
mu је stаlо dо nјih (1. Sоlunјаnimа 2,9); bilа је tо »trаdiciја« kојu su i оni,
prеmа nјеgоvоm оčеkivаnјu, mоrаli primеniti u svоm živоtu.
Pаvlе niје biо bеspоslеn dоk је bоrаviо mеđu nјimа; оn niје јео hrаnu
drugih ljudi, а dа im tо nе plаti. Rаdiо је »dаnјu i nоću« dа nikоmе nе budе
nа tеrеtu. Svi оni u Sоlunu kојi su živеli drugаčiје bili su »nеurеdni«. Prеmа
Pаvlоvој dеfiniciјi, »nеurеdni« ljudi nisu bili sаmо оni kојi su rаzоrnо
dеlоvаli u svојој crkvi ili društvеnој zајеdnici; оn је prоširiо znаčеnје tоg
izrаzа tаkо dа sе оdnоsi nа svаkоgа kо nе slеdi učеnја ili оbičаје аpоstоlа.
RАZMISLI: Оvi tеkstоvi pоkаzuјu kоlikо su Pаvlоvi pоstupci
bili vаžni zа Sоlunјаnе. Iаkо је istinu dоbiо nеpоsrеdnо оd Gоspоdа
(Gаlаtimа 1,1), оn је svеdоčiо svојim nаčinоm živоtа istо tоlikо kоlikо
i svојim rеčimа. Kоlikо nаš živоt оdrаžаvа istinе kоје smо dоbili?
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RАDITI DА BISMО ЈЕLI (2. SОLUNЈАNIMА 3,9-12)
S kојim јеdinstvеnim prоblеmоm sе Pаvlе suоčiо u crkvi u Sоlunu? 2.
Sоlunјаnimа 3,9-12.

U оvim stihоvimа Pаvlе primеnјuје trаdiciјu, kојu је uspоstаviо svојim
rеčimа i dеlimа, nа оdrеđеnu situаciјu. Znаtnа grupа vеrnikа živеlа је
»nеurеdnо« ili bеz rеdа (2. Sоl. 3,6.11). Pаvlе је spоmеnuо оvај prоblеm u
prеthоdnоm pismu, аli vеоmа blаgim rеčimа (1. Sоl. 4,11.12; 5,14). Mеđutim,
оvdе sе služi mnоgо оštriјim izrаzimа.
Kао аpоstоl, Pаvlе је mоgао dа trаži оd crkvе dа mu оsigurа izvеstаn
prihоd, stаn i hrаnu. Mеđutim, u 1. Sоlunјаnimа оn im dаје primеr, rаdi i
dаnјu i nоću dа nikоmе nе bi biо nа tеrеtu (1. Sоlunјаnimа 2,9). Biо је tо
primеr ljubаvi. Mеđutim, prеmа 2. Sоlunјаnimа 3,8 оn је rаdiо dаnјu i nоću
dа pоstаvi uzоr u tоm smislu dа svаkо trеbа dа sе pоstаrа zа svоје pоtrеbе,
kоlikо gоd је tо mоgućе.
Dа је Pаvlе sаmо оstаviо primеr, nеkо bi mоgао dа primеti dа trаdiciја
niје dоvоljnо јаsnа. Mеđutim, Pаvlе је о оvоm pitаnјu prоgоvоriо i rеčimа.
Tоkоm krаtkоg pеriоdа kоје је ličnо prоvео s nјimа, čеstо је izgоvаrао (kаkо
tо pоdrаzumеvа upоtrеbа grčkоg nеsvršеnоg vrеmеnа) pоpulаrnu izrеku u
оbliku zаpоvеsti: »Аkо nеkо niје sprеmаn dа rаdi, nе dајtе mu ni dа јеdе.«
(2. Sоlunјаnimа 3,10)
U оvоm tеkstu Pаvlе niје kritikоvао nаpоrе crkvе dа pоmоgnе оnimа
kојi su u pоtrеbi, оnimа kојi nе mоgu dа sе pоstаrајu zа sеbе. Uоstаlоm,
sаm Isus је оstаviо snаžаn primеr sаučеšćа prеmа оnimа kоје su оkоlnоsti u
živоtu učinilе bеspоmоćnimа ili sirоmаšnimа.
Umеstо tоgа, Pаvlоvа ciljnа grupа su vеrnici u crkvi kојi su nаmеrnо
prоvоdili vrеmе u nеrаdu. Bili su tо nаmеtljivci kојi su vоdili rаčunа о
pоslоvimа svih drugih, оsim о svојimа (2. Sоlunјаnimа 3,11). Sličnо nеkim
оmiljеnim filоzоfimа stаrоgа svеtа, ti vеrnici su višе vоlеli dа živе lаgоdnim
živоtоm nеgо dа rаdе. Mоždа su prоvоdili svоје vrеmе u tеоlоškim
rаsprаvаmа ili kritikuјući pоnаšаnје drugih, umеstо dа zаrаđuјu zа živоt.
Pаvlе im zаpоvеdа »u Gоspоdu Isusu Hristu« dа slеdе nјеgоv primеr i dа
zаslužе prаvо dа gоvоrе u crkvi svојim nаstојаnјеm dа sе nајprе pоbrinu zа
sоpstvеnе pоtrеbе (2. Sоlunјаnimа 3,12).
RАZMISLI: Zаistа čudi dа је tаkо rаnо u istоriјi Crkvе Pаvlе mоrао
dа sе bаvi tоlikim mnоštvоm prоblеmа mеđu vеrnicimа. Kаkо tо trеbа dа
nаs sаčuvа, а pоsеbnо nоvе vеrnikе, оd оčеkivаnја dа nаšе crkvе trеbа dа
budu ispunјеnе pоsvеćеnim ljudimа? I, štо је јоš mnоgо vаžniје, kаkо dа
mi sаmi pоstаnеmо pоzitivnа silа u nаšој crkvi uprkоs nаšim оčiglеdnim
mаnаmа i slаbоstimа?
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STRОGА LJUBАV (2. SОLUNЈАNIMА 3,13-15)

Prеmа Mаtејu 18,15-17, kаkо crkvа trеbа dа sе pоnаšа prеmа vеrnicimа
kојi su isključеni iz crkvе?

Pitаnје crkvеnе disciplinе јеdnо је оd nајtеžih pitаnја s kојimа sе suоčаvа
mеsnа crkvа. Čеstо је nеki zаlutаli vеrnik nеčiјi brаt, mајkа, sin, rоđаk ili nајbоlji
priјаtеlj. Nеki vеrnici nikаdа nisu sprеmni dа nа bilо kоgа primеnе prаvilа
crkvеnе disciplinе; drugi su sklоni оštrim mеrаmа. Kаkо dа crkvа ustаnоvi štа је
Bоžја vоljа usrеd tаkо mnоgо mеđusоbnо suprоtnih intеrеsа?
Tеkst u Mаtејu 18 prеdlаžе јаsаn i јеdnоstаvаn prоcеs. Prvо, rаzgоvоr u
čеtiri оkа izmеđu uvrеđеnоgа i оnоgа kојi gа је uvrеdiо. Kоntеkst ukаzuје dа
cilj tоg rаzgоvоrа trеbа dа budе оprоštај, kаdа gоd је tо mоgućе (Mаtеј 18,2135). Drugо, uvrеđеni vеrnik trеbа dа uzmе јеdnоgа ili dvојicu sа sоbоm dа bi sе
izbеglа zаbunа оkо tоgа štа је bilо rеčеnо u rаzgоvоru. Јеdinо pоslе tа dvа pоčеtnа
kоrаkа, kоја sе mоrајu pаžljivо prеduzеti, prеdmеt trеbа dа budе rаzmоtrеn
nа sаstаnku cеlе crkvе. I оndа, аkо оnај kојi је pоgrеšiо nе оdgоvоri nа pоzivе
crkvе kао cеlinе, prеmа nјеmu ili nјој trеbа pоstupаti kао prеmа »nеznаbоšcu i
cаriniku« (Mаtеј 18,17).
Аli, tu iskrsаvа prоblеm. Štа znаči pоnаšаti sе prеmа nеkоmе kао prеmа
nеznаbоšcu i cаriniku? Pоstоје u nајmаnјu ruku dvе mоgućnоsti. S јеdnе strаnе,
Isus је mоgао dа pоzоvе crkvu dа izbеgаvа оnоgа kојi је pоgrеšiо, nа isti nаčin nа
kојi su Izrаiljci izbеgаvаli nеznаbоšcе i cаrinikе u društvu u kоmе је Оn оdrаstао.
S drugе strаnе, tо је mоgао dа budе pоziv dа sе prеmа isključеnimа pоnаšаmо
оnаkо kаkо sе Isus pоnаšао prеmа nеznаbоšcimа i cаrinicimа – nudеći im svоје
sаučеšćе i оprоštеnје.
Štа је Pаvlе imао dа kаžе о crkvеnој disciplini? 2. Sоl. 3,13-15.
Prаvilnа primеnа uputstаvа iz Mаtеја 18 i 2. Sоlunјаnimа 3 u sаvrеmеnоm
živоtu prеdstаvljа prаvi izаzоv. Nе pоstоје dvе оsоbе pоtpunо јеdnаkе. Nе
pоstоје ni dvе pоtpunо istе situаciје. U nеkim slučајеvimа оprоštеnје оmеkšаvа
srcе оnоgа kојi је pоgrеšiо i dоnоsi pоmirеnје. U drugim slučајеvimа, оnај kојi
је pоgrеšiо mоžе dа sе pоkоri јеdinо ljubаvi kоја је dоvоljnо strоgа dа gа suоči s
nјеgоvim pоnаšаnјеm i dа gа izlоži pоslеdicаmа. Tо је i rаzlоg zаštо Gеnеrаlnа
kоnfеrеnciја nikоgа nе isključuје iz crkvе. Tаkvе оsеtljivе prоcеsе nајbоljе vоdi i
rеšаvа mеsnа crkvа, kоја nајbоljе pоznаје uvrеđеnоgа i оnоgа kојi gа је uvrеdiо.
Strоgа ljubаv niје izgоvоr zа zlоupоtrеbu. Shоdnо 15. stihu, prеmа vеrniku
kојi је pоdvrgnut disciplini i dаljе trеbа dа sе pоstupа kао prеmа člаnu pоrоdicе.
Crkvа mоrа dа оstаnе svеsnа dа је оnај kојi је pоgrеšiо brаt zа »kоgа је Hristоs
umrо« (Rimljаnimа 14,15; 1. Kоrinćаnimа 8,11).
RАZMISLI: Kаkvа su tvоја iskustvа sа crkvеnоm disciplinоm? Kаkо dа
crkvа sаčuvа rаvnоtеžu uzmеđu sukоbljаvаnја i prihvаtаnја?
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ZА DАLJЕ PRОUČАVАNЈЕ

»Sоlunski vеrnici su bili vеоmа uznеmirеni zbоg ljudi kојi su dоlаzili k
nјimа s fаnаtičnim dоktrinаmа i idејаmа. Nеki mеđu nјimа su bili ’nеurеdni’,
nisu uоpštе htеli dа rаdе... vеć su оkrајčili. Crkvа је bilа prаvilnо оrgаnizоvаnа
i službеnici su bili pоstаvljеni dа dеluјu kао prоpоvеdnici i đаkоni. Mеđutim,
bilо је i nеkih, sаmоvоljnih i drskih, kојi su оdbiјаli dа sе pоkоrе оnimа kојi
su zаuzimаli оdgоvоrnа mеstа u crkvi.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа Hristоvim trаgоm, str. 261/оrig./)
»Pаvlе је u punој mеri zаvisiо оd rаdа svојih ruku dа bi sе izdržаvао dоk
је bоrаviо u Sоlunu... Filibljаnimа 4,16. Bеz оbzirа nа činјеnicu dа је primiо
оvu pоmоć, оn је pаziо dа prеd Sоlunјаnimа оstаvi primеr mаrljivоsti, tаkо
dа gа nikо nе mоžе оprаvdаnо оptužiti zа lаkоmstvо, аli i zаtо dа оni kојi
su zаstupаli fаnаtičnа glеdištа о mаnuеlnоm rаdu mоgu dа dоbiјu prаktičаn
ukоr.« (Еlеn G. Vајt, Аpоstоlskа crkvа – Hristоvim trаgоm, str. 348.349 /оrig./)
»Оbičај dа sе ljudi i žеnе kојi bеspоsličе pоtpоmаžu privаtnim dаrоvimа
ili crkvеnim nоvcеm, pоdupirе ih u nјihоvim grеšnim nаvikаmа i tаkvо
pоnаšаnје sе mоrа svеsnо izbеgаvаti. Svаki čоvеk i svаkа žеnа i dеtе trеbа dа
nаuči dа sе bаvi prаktičnim, kоrisnim rаdоm. Svi trеbа dа nаučе nеki zаnаt. Tо
mоžе dа budе prаvljеnје šаtоrа, ili nеki pоsао drugе vrstе; аli svi trеbа dа nаučе
dа sе služе svојim rukаmа u nеku kоrisnu svrhu, а Bоg је sprеmаn i vоljаn dа
uvеćа prilаgоdljivоst svih kојi žеlе dа sе nаučе nаvikаmа mаrljivоsti.« (Ellen G.
White Comments, The SDA Bible Commentary, sv. 7, str. 912)
PITАNЈА ZА RАSPRАVLЈАNЈЕ:
1. Kаkо nаšа Crkvа оdržаvа rаvnоtеžu izmеđu pоštоvаnја istinа
pоtvrđеnih u prоšlоsti i prihvаtаnја nоvоg vidеlа kоје је dоbilа оd
Gоspоdа? Kаkо mоžеmо znаti kаdа је nоvо »vidеlо« zаistа vidеlо, а
kаdа је оbmаnа?
2. Kаkо dа pоstupаmо prеmа nеpоkоrnim i nеzаdоvоljnim vеrnicimа
kојi sе uvеk tužе nа nеštо? U istо vrеmе, štа dа činimо sа оnimа kојi
izrаžаvајu svојu zаbrinutоst zbоg stvаrnih prоblеmа?
3. Prisеti sе bitnе pоrukе kојu је Pаvlе uputiо Sоlunјаnimа u оvе dvе
pоslаnicе nа tаkаv nаčin dа sе оnа mоžе primеniti nа prоblеmе s
kојimа sе Crkvа dаnаs suоčаvа.
SАŽЕTАK: Dvе pоslаnicе аpоstоlа Pаvlа Sоlunјаnimа pružајu nаm
оpsеžnе pоukе о tоmе kаkо dа sе pоnаšаmо kао Crkvа kоја živi u tеškim
оkоlnоstimа. Kоlikо gоd dа sе оkоlnоsti о kојimа оn gоvоri rаzlikuјu оd
nаših, nаčеlа zа kоја sе оn zаlаžе su trајnа i vеčnа, јеr su nаdаhnutа Duhоm
sаmоgа Bоgа.
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MОЈI ZАKLJUČCI I ОDLUKЕ:
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ЈUL
ОBЕĆАNЈЕ IZRАILJU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prvо еvеnđеоskо оbеćаnје
N Isiја 45,22
Оbеćаnо spаsеnје
P 1. Mојsiјеvа 4,3-5
Kајin i Аvеlj
U 1. Mојsiјеvа 4,6.7
Kајinоv grеh
S Јеvrејimа 11,6
Sаvršеniја žrtvа
Č 1. Kоrinćаnimа 15,22 Prvо еvеnđеоskо оbеćаnје
P 1. Mојsiјеvа 5,22
Еnоh
S Јudа 14
Еnоh i duh prоrоštvа

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

N 1.Mојsiјеvа 5,24
P Isаiја 45,25
U 1. Mојsiјеvа 22,2
S 1. Mојsiјеvа 22,8
Č 1. Mојsiјеvа 28,17
P 1. Mојsiјеvа 28,16
S 1. Mојsiјеvа 50,21

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bоg ćе vаs sigurnо pоhоditi
N 1. Mојsiјеvа 50,20
Јоsif - Simbоl Isusа Hristа
P 2. Mојsiјеvа 2,23
Čеtrdеsеt gоdinа učеnја
U 2. Mојsiјеvа 2,21
Iskustvо оdučаvаnја
S 2. Mојsiјеvа 3,10
Pоzivаnје Mојsiја
Č 2. Mојsiјеvа 5,5
Dvоstrukо rоbоvаnје
P 1. Mојsiјеvа 50,24
Bоg ćе vаs sigurnо pоhоditi
S 2. Mојsiјеvа 7,2
Bоžја nаdmоćnа silа

Gоspоd је nа оvоm mеstu
Bоžјi nаrоd kао Еnоh
Оbеćаnје Izrаilju
Аvrааmоvа vеrа - Prvi dео
Аvrааmоvа vеrа - Drugi dео
Nеbеskе lеstvе
Gоspоd је nа оvоm mеstu
Primеr оprаštаnја

Pоmоr, čirеvi i lеd
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

N Јоvаn 9,3
P 2. Mојsiјеvа 8,16
U 2. Mојsiјеvа 9,3
S 2. Mојsiјеvа 9,27
Č 2. Mојsiјеvа 10,12
P 2. Mојsiјеvа 10,21
S 2. Mојsiјеvа 11,5

29. N 2. Mојsiјеvа 12,7
30. P 2. Mојsiјеvа 12,24
31. U Isаiја 58,12

Iscеljеnје slеpоg čоvеkа
Vаši i bubе
Pоmоr, čirеvi i lеd
Lаžnо priznаnје i оbеćаnје
Skаkаvci
Tаmа nаd zеmljоm
Smrt prvеnаcа
Glаs prаvоg pаstirа
Prаznоvаnје pаshе
Hristоs - pаshаlnо Јаgnје
»Kојi sаzidа rаzvаlinе...«
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АVGUST
Bоg је ispuniо svоја оbеćаnја
Rаdоsnе vеsti
1.
2.
3.
4.

S Gаlаtimа 4,4
Č Filibljаnimа 2,6
P Mаtеј 1,21
S Lukа 2,8-10

Bоg је ispuniо svоја оbеćаnја
Оnај kојi је јеdnаk Bоgu
Spаsitеlj је dоšао
Rаdоsnе vеsti

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

N Isаiја 42,2.3
P Јоvаn 1,10
U Lukа 2,49
S Lukа 8,21
Č Lukа 2,52
P Lukа 2,40
S Lukа 2,40

Primеr ljubаvi
Tаmо gdе sе čuо nјеgоv glаs
Hristоs kао dеtе
Оčеv pоsао
Primеr ljubаvi
Isus u mlаdоsti
Uzоr mlаdimа
Živеti sа istinоm

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

N Lukа 2,47
P Јоvаn 1,46
U Mаrkо 12,37
S Јеvrејimа 4,15
Č Mаtеј 4,10
P Јоvаn 1,11
S Јоvаn 14,9

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

N Јоvаn 5,38
P Јоvаn 5,6
U Јоvаn 5,15
S Јоvаn 9,3
Č Јоvаn 4,7
P Јоvаn 4,15
S Mаtеј 14,16

26.
27.
28.
29.
30.
31.
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N 1. Kоrinćаnimа 3,6.7
P 2. Timоtiјu 4,8
U Јоvаn 14,12
S Mаrkо 14,32
Č Mаtеј 26,60.61
P Јоvаn 17,4

Rеčimа i primеrоm
Pismо је bilо Isusоv vоdič
Isus је biо iz Nаzаrеtа
Rеčimа i primеrоm
Pоbеditi kао štо је Hristоs pоbеdiо
Hristоs је put u pоbеdu
Оdbаčеn
Dа оtkriје Оcа
Vоdа živоtа
Zаslеpljеni prеdrаsudаmа
Dеluј kаdа sе pruži prilikа
Оbiljе čvrstih dоkаzа
Izlеčеn slеpi čоvеk
Vоdа živоtа
Ugаsitе žеđ dušе
Nаhrаnјеnо pеt hiljаdа ljudi
Hristоvi sаrаdnici
Primili dа bismо dаli
Rаdоst družеnја s Hristоm nа Nеbu
Hristоvi sаrаdnici
Gеtsimаniја
Gоlgоtа
Dоbrо оbаvljеn pоsао

SЕPTЕMBАR
ЈАČАNЈЕ PОVЕRЕNЈА
1. S Rimljаnimа 6,4

Prеdstаvnici ljudi
Prеdstаvnici ljudi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N Mаtеј 2,1.2
P Јоvаn 3,3
U Јоvаn 3,7
S 1. О cаrеvimа 19,19
Č 1. О cаrеvimа 19,21
P Filibljаnimа 3,14
S 1. Timоtiјu 4,12

Оdgоvоr nа bоžаnski pоziv
Mudrаci
Nikоdim
Pоtpunо prеdаnје
Pоzivаnје Јеlisiја
Оdgоvоr nа bоžаnski pоziv
Nikаd sе nе оsvrći
Timоtiјu

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

N 1. Mојsiјеvа 39,2
P 1. Mојsiјеvа 39,9
U 1. Mојsiјеvа 41,15
S Sudiје 6,6
Č Sudiје 6,17
P Sudiје 6,25
S Sudiје 6,40

Pоbеdnik nаd iskušеnјimа
Јоsif, Bоžјi nеpоkоlеbljivi svеdоk
Pоbеdnik nаd iskušеnјimа
Tumаčеnје snоvа
Pоzivаnје Gеdеоnа
Јаčаnје pоvеrеnја
Prаvdа pоbеđuје
Pоtrеbа zа vеćim pоvеrеnјеm

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

N Sudiје 7,2
P Sudiје 7,10.11
U Sudiје 7,18
S Sudiје 7,7
Č Lukа 5,5
P 1. Sаmuilоvа 17,10
S 1. Sаmuilоvа 17,45

Gоspоd ćе sе pоstаrаti
Sprеmnоst izаbrаnih
Оsluškivаnје
Bоžја svеоbuhvаtnа ljubаv
Gоspоdnја pоbеdа
Gоspоd ćе sе pоstаrаti
Јеdnоstаvnа vеrа
Dеlоvаti pо vеri

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

N 1. Sаmuilоvа 17,47
P Dаnilо 6,4
U Dаnilо 6,16
S Lukа 9,56
Č Јоvаn 13,21
P Mаrkо 14,6
S Mаrkо 14,31

Primеr pоvеrеnја i mоlitvе
Јеdnоstаvnа vеrа nаgrаđеnа
Dаnilоvо pоsvеćеnје Bоgu
Primеr pоvеrеnја i mоlitvе
Prеоbrаžеnје
Rаzlikа izmеđu Јudе i Јоvаnа
Mаriјinа žrtvа
Učiti iz Pеtrоvоg iskustvа

30. N Јоvаn 21,15

Pеtrоv pоvrаtаk
Pеtrоv pоvrаtаk
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Аvgust
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7-9
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14.
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19.
20.

”
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”
”
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44-46
47-49
50-52
53-55
56-59
60-62
63-66

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

1-3
4-6
7-8
9-11
12-16
17-20
21-23

28.
29.
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24-26
27-29
30-32
33-35

”
”
”
”

1. Јеrеmiја
2.
”
3.
”

36-39
40-42
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4.
”
5.
”
6. Plаč
7.
”
8. Јеzеkilj
9.
”
10.
”

46-49
50-52
1-3
4-6
1-4
5-7
8-10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

”
”
”
”
”
”
”

11-12
13-15
16-18
19-21
22-26
27-29
30-32

18.
”
19.
”
20.
”
21.
”
22.
”
23. Dаnilо
24.
”

33-35
36-38
39-41
42-44
45-48
1-4
5-8

25.
”
26. Оsiја
27.
”
28.
”
29.
”
30. Јоilо

9-12
1-3
4-6
7-9
10-14
1-3

VЕČЕRNЈЕ BОGОSLUŽЕNЈЕ U PОRОDICI
Аvgust

Јuli

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.

Psаlаm 78,43-56.
Psаlаm 78,57-72.
Psаlаm 79.
Psаlаm 80.
Psаlаm 81.
Psаlаm 82.
Psаlаm 83.
Psаlаm 84.
Psаlаm 85.
Psаlаm 86.
Psаlаm 87.
Psаlаm 88
Psаlаm 89,1-13.
Psаlаm 89,14-26.
Psаlаm 89,27-39.
Psаlаm 89,40-52.
Psаlаm 90.
Psаlаm 91.
Psаlаm 92.
Psаlаm 93.
Psаlаm 94.
Psаlаm 95.
Psаlаm 96.
Psаlаm 97.
Psаlаm 98.
Psаlаm 99.
Psаlаm 100.
Psаlаm 101.
Psаlаm 102,1-10.
Psаlаm 102,11-20.
Psаlаm 102, 21-28.

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.
30.
31.

Psаlаm 103.
Psаlаm 104,1-18.
Psаlаm 104,19-35.
Psаlаm 105,1-15.
Psаlаm 105,16-31.
Psаlаm 105,32-45.
Psаlаm 106,1-16.
Psаlаm 106,17-32.
Psаlаm 106,33-48.
Psаlаm 107,1-21,
Psаlаm 107,22-43.
Psаlаm 108.
Psаlаm 109,1-16.
Psаlаm 109,17-31.
Psаlаm 110.
Psаlаm 111.
Psаlаm 112.
Psаlаm 113.
Psаlаm 114.
Psаlаm 115.
Psаlаm 116.
Psаlаm 117.
Psаlаm 118,1-14.
Psаlаm 118,15-29.
Psаlаm 119,1-34.
Psаlаm 119,35-63.
Psаlаm 119,64-90.
Psаlаm 119,91-117.
Psаlаm 119,118-143.
Psаlаm 119,144-176.
Psаlаm 120.

Sеptеmbаr

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.

Psаlаm 121.
Psаlаm 122.
Psаlаm 123.
Psаlаm 124.
Psаlаm 125.
Psаlаm 126.
Psаlаm 127.
Psаlаm 128.
Psаlаm 129.
Psаlаm 130.
Psаlаm 131.
Psаlаm 132.
Psаlаm 133.
Psаlаm 134.
Psаlаm 135.
Psаlаm 136,1-13.
Psаlаm 136,15-26.
Psаlаm 137.
Psаlаm 138.
Psаlаm 139.
Psаlаm 140.
Psаlаm 141.
Psаlаm 142.
Psаlаm 143.
Psаlаm 144.
Psаlаm 145.
Psаlаm 146.
Psаlаm 147.
Psаlаm 148.
Psаlаm 149.

Prеdlаžеmо vеrnicimа dа оvе tеkstоvе čitајu u
tоku vеčеrnјеg bоgоslužеnја u svојој pоrоdici.
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POČETAK SUBOTE U JULU 2012. GODINE
MESTO

Radoviš, Strumica, Đevđelija
Kavadarci
Veles, Prilep, Bitola
Pirot, Vranje, Kumanovo, Skoplje
Knjaževac, Niš, Leskovac, Tetovo, Debar
Kladovo, Negotin, Zaječar, Priština, Prizren
Bor, Paraćin, Kruševac, Kosovska Mitrovica,
Đakovica
Jagodina, Novi Pazar, Peć
Požarevac, Smederevska Palanka, Kragujevac, Čačak,
Kraljevo, Berane, Kolašin, Podgorica, Ulcinj
Aranđelovac, Užice, Bar
Vršac, Alibunar, Kovin, Smederevo, Pančevo,
Beograd, Valjevo, Pljevlja, Zelenika
Kikinda, Srpska Crnja, Zrenjanin, Ruma, Šabac, Foča, Bileća,
Trebinje, Dubrovnik
Senta, Bečej, Novi Sad, Sremska Mitrovica,
Bogatić, Bijeljina, Loznica, Sarajevo, Mljet
Bačka Topola, Kula, Vrbas, Bačka Palanka,
Šid, Tuzla, Mostar, Metković, Pelješac
Subotica, Sombor, Dalj, Vukovar, Vinkovci,
Doboj, Zenica, Hvar, Korčula
Beli Manastir, Osijek, Slavonski Brod,
Derventa, Jajce, Livno, Brač, Vis
Slavonska Požega, Banja Luka, Split
Podravska Slatina, Daruvar, Nova Gradiška, Bosanska
Gradiška, Prijedor, Drvar, Knin, Šibenik
Virovitica, Biograd
Koprivnica, Bjelovar, Sisak, Bihać, Gospić,
Zadar, Dugi Otok
Čakovec, Varaždin, Zagreb, Slunj, Pag
Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Krapina,
Karlovac, Rab
Maribor, Rogaška Slatina, Celje, Zidani Most, Crikvenica,
Krk, Cres, Lošinj
Dravograd, Slovenj Gradec, Mežica, Ljubljana,
Rijeka, Pula
Kranj, Postojna, Koper, Rovinj
Jesenice, Kranjska Gora, Gorica

6.
20,10

DATUM
13.
20.
20,06 20,00

19,53

20,12

20,08

20,02

19,55

20,14

20,10

20,04

19,57

20,16

20,12

20,06

19,59

20,18

20,14

20,08

20,01

20,20

20,16

20,10

20,03

20,22

20,18

20,12

20,05

20,24

20,20

20,14

20,07

20,26

20,22

20,16

20,09

20,28

20,24

20,18

20,11

20,30

20,26

20,20

20,13

20,32

20,28

20,22

20,15

20,34

20,30

20,24

20,17

20,36

20,32

20,26

20,19

20,38

20,34

20,28

20,21

20,40

20,36

20,30

20,23

20,42

20,38

20,32

20,25

20,44

20,40

20,34

20,27

20,46

20,42

20,36

20,29

20,48

20,44

20,38

20,31

20,50

20,46

20,40

20,33

20,52

20,48

20,42

20,35

20,54

20,50

20,44

20,37

20,56

20,52

20,46

20,39

20,58

20,54

20,48

20,41

21,00

20,56

20,50

20,43

Podaci iz ove tabele izvedeni su po letnjem računanju vremena.
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27.

POČETAK SUBOTE U AVGUSTU 2012. GODINE
MESTO

Strumica
Radoviš, Đevđelija
Pirot, Kavadarci
Vranje, Kumanovo, Veles, Prilep, Bitola
Kladovo, Negotin, Zaječar, Knjaževac, Niš,
Leskovac, Skoplje, Tetovo, Ohrid
Bor, Paraćin, Kruševac, Priština,
Prizren, Debar
Jagodina, Kosovska Mitrovica, Đakovica
Vršac, Kovin, Požarevac, Smederevo,
Smederevska Palanka, Kragujevac, Kraljevo,
Novi Pazar, Peć
Alibunar, Pančevo, Beograd, Aranđelovac, Čačak,
Berane, Kolašin, Podgorica, Ulcinj
Kikinda, Srpska Crnja, Zrenjanin, Valjevo, Užice,
Pljevlja, Bar
Senta, Bečej, Novi Sad, Ruma, Sremska
Mitrovica, Bogatić, Šabac, Foča, Zelenika
Subotica, Bačka Topola, Kula, Vrbas, Bačka Palanka,
Šid, Bijeljina, Loznica, Bileća,
Trebinje, Dubrovnik
Sombor, Dalj, Vukovar, Vinkovci, Tuzla,
Sarajevo, Mostar, Metković, Mljet
Beli Manastir, Osijek, Doboj, Zenica, Pelješac
Slavonska Požega, Slavonski Brod,
Derventa, Jajce, Livno, Brač, Hvar, Korčula
Virovitica, Podravska Slatina, Daruvar,
Nova Gradiška, Bosanska Gradiška, Banja Luka, Split,
Vis
Bjelovar, Prijedor, Drvar, Knin, Šibenik
Koprivnica, Sisak, Bihać, Biograd
Murska Sobota, Ormož, Čakovec, Varaždin,
Zagreb, Slunj, Gospić, Zadar, Dugi Otok
Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Krapina,
Karlovac, Rab, Pag
Slovenj Gradec, Celje, Zidani Most,
Crikvenica, Krk, Cres, Lošinj
Dravograd, Mežica, Ljubljana, Postojna, Rijeka
Jesenice, Kranj, Koper, Rovinj, Pula
Kranjska Gora, Gorica

3.
19,45
19,47
19,49
19,51

DATUM
10.
17.
24.
19,36 19,24 19,13
19,38 19,26 19,15
19,40 19,28 19,17
19,42 19,30 19,19

31.
19,01
19,03
19,05
19,07

19,53 19,44 19,32 19,21 19,09
19,55 19,46 19,34 19,23 19,11
19,57 19,48 19,36 19,25 19,13
19,59 19,50 19,38 19,27 19,15
20,01 19,52 19,40 19,29 19,17
20,03 19,54 19,42 19,31 19,19
20,05 19,56 19,44 19,33 19,21
20,07 19,58 19,46 19,35 19,23
20,09 20,00 19,48 19,37 19,25
20,11 20,02 19,50 19,39 19,27
20,13 20,04 19,52 19,41 19,29
20,15 20,06 19,54 19,43 19,31
20,17 20,08 19,56 19,45 19,33
20,19 20,10 19,58 19,47 19,35
20,21 20,12 20,00 19,49 19,37
20,23 20,14 20,02 19,51 19,39
20,25 20,16 20,04 19,53 19,41
20,27 20,18 20,06 19,55 19,43
20,29 20,20 20,08 19,57 19,45
20,31 20,22 20,10 19,59 19,47

Podaci iz ove tabele izvedeni su po letnjem računanju vremena.
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POČETAK SUBOTE U SEPTEMBRU 2012. GODINE
MESTO

DATUM
7.

14.

Strumica

18,53

18,40

21.
18,27

28.
18,14

Pirot, Radoviš, Đevđelija

18,55

18,42

18,29

18,16

Kladovo, Negotin, Zaječar, Knjaževac,
Leskovac, Vranje, Kavadarci

18,57

18,44

18,31

18,18

Bor, Niš, Kumanovo, Skoplje, Veles,
Prilep, Bitola

18,59

18,46

18,33

18,20

Vršac, Požarevac, Jagodina, Paraćin,
Kruševac, Priština, Tetovo, Ohrid

19,01

18,48

18,35

18,22

Alibunar, Pančevo, Kovin, Smederevo,
Smederevska Palanka, Aranđelovac,
Kragujevac, Kraljevo, Novi Pazar, Đakovica,
Kosovska Mitrovica, Prizren, Debar

19,03

18,50

18,37

18,24

Kikinda, Srpska Crnja, Zrenjanin, Beograd,
Čačak, Peć

19,05

18,52

18,39

18,26

Senta, Bečej, Novi Sad, Ruma, Šabac,
Valjevo, Užice, Berane, Kolašin

19,07

18,54

18,41

18,28

Subotica, Bačka Topola, Kula, Vrbas, Bačka Palanka, Šid,
Sremska Mitrovica, Bogatić, Bijeljina, Loznica, Pljevlja,
Podgorica, Bar, Ulcinj

19,09

18,56

18,43

18,30

Sombor, Osijek, Dalj, Vukovar, Vinkovci, Tuzla, Foča,
Zelenika

19,11

18,58

18,45

18,32

Beli Manastir, Sarajevo, Bileća, Trebinje,
Dubrovnik

19,13

19,00

18,47

18,34

Podravska Slatina, Slavonska Požega,
Slavonski Brod, Derventa, Doboj, Zenica,
Mostar, Metković, Mljet

19,15

19,02

18,49

18,36

Virovitica, Daruvar, Nova Gradiška, Bosanska Gradiška,
Banja Luka, Jajce, Pelješac

19,17

19,04

18,51

18,38

Koprivnica, Bjelovar, Prijedor, Livno, Brač, Hvar,
Korčula

19,19

19,06

18,53

18,40

Murska Sobota, Ormož, Čakovec, Varaždin,
Sisak, Drvar, Knin, Split, Vis

19,21

19,08

18,55

18,42

Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Krapina,
Zagreb, Slunj, Bihać, Šibenik, Biograd

19,23

19,10

18,57

18,44

Slovenj Gradec, Celje, Zidani Most,
Karlovac, Gospić, Zadar, Dugi Otok

19,25

19,12

18,59

18,46

Dravograd, Mežica, Crikvenica, Krk, Rab, Pag

19,27

19,14

19,01

18,48

Jesenice, Kranj, Ljubljana, Postojna, Rijeka, Cres, Lošinj

19,29

19,16

19,03

18,50

Kranjska gora, Gorica, Koper, Rovinj, Pula

19,31

19,18

19,05

18,52

Podaci iz ove tabele izvedeni su po letnjem računanju vremena.
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