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НА  РУБУ  ВЕЧНОСТИ
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У овом броју:

Молитвена седмица

На дугом путовању лако је уморити се 
чекајући на коначни долазак. Понекад циљ 
делује толико далеко да смо склони да, уместо 
о њему, размишљамо о другим стварима. 
Ипак, док се коначно приближавамо циљу, 
јавља се нова одлучност и јача свест о 
хитности – и о нади. 

Божји народ се данас налази на 
духовном путовању значајнијем од било 
ког земаљског путовања. Ми се заправо 
налазимо на рубу вечности. Знаци 
времена брзо се испуњавају око нас и 
Господ ће ускоро доћи уз поклич, са 
гласом арханђеловим и трубом Божјом.

Наш милостиви Господ и Спаситељ 
нашао је за сходно да нас одржи у животу 
још једну годину, да дочекамо још 
једну Молитвену седмицу. Хоће ли ова 
Молитвена седмица заиста имати утицаја 
на нас? „Јер Он говори: У време најбоље 
послушах те, и у дан спасења помогох ти. 
Ево сад је време најбоље, ево сад је дан 
спасења!“ (2. Коринћанима 6:2).

Овогодишње штиво, „На рубу 
вечности“, треба да нас надахне и подсети 
на дивну прилику да ходимо са Господарем 
земље, мора и неба пре него што се време 
милости за нашу палу планету заврши.

Размишљајмо уз молитву о овим 
темама, поделимо их са онима који су 
изоловани или везани за домове и имајмо 
на уму следеће датуме:

Молитва и пост: субота, 14. децембар, 
Дарови за мисије: недеља, 15. 

децембар.

Наша је молитва да нас Христов Дух 
прожме новом животном снагом у 
жељном ишчекивању поновног доласка 
нашег Господа – и утврди наша срца 
како бисмо Га ускоро могли срдачно 
поздравити речима: „Гле, ово је Бог 
наш, Њега чекасмо, и спашће нас; ово је 
Господ, Њега чекасмо; радоваћемо се и 
веселићемо се за спасење Његово“ (Исаија 
25:9). Амин!
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Петак, 13. децембар 2019. 
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Израиљци су се приближавали 
обећаној земљи – свом крајњем 
одредишту, коначном циљу. 
Четрдесет година путовања кроз 
пустињу сада је било иза њих. 
Због свог константно бунтовног 
става, многи од њих су помрли у 
пустињи.

Сотона није био срећан. Он би 
учинио све што може да спречи 
Божји народ да уђе у Ханан. Сада 
ће се послужити палим пророком 
да узрокује велику штету том 
мноштву и учини да Бог буде 
незадовољан својим народом и 
уништи их. 

Валам је у прошлости био Божји 
пророк, али се касније отпадио. 
Сада је бивши Божји пророк 
Валаку представио ђаволски 
план како да уништи Божји 
народ тачно онда када су били на 
самој граници Ханана. У његов 
план спадали су пријатељство са 
паганима, сензуална музика, плес, 
заводљиве жене и вино које ће 
опити њихова чула и намамити 
их у одвратно, унижавајуће 
идолопоклонство. 

Библијски извештај говори да 
„живљаше Израиљ у Ситиму, и 
народ стаде чинити прељубу са 
кћерима моавским. Оне позиваху 
народ на жртве својих богова, 
и народ јеђаше, и клањаше се 
боговима њиховим“ (4. Мојсијева 
25:1,2).

Бог је послао тешку кугу која 
је побила 24000 Израиљаца. 
Подсећајући се ове страшне 
моралне пропасти и њених 
тренутних последица, Павле 
пише: „А ово бише угледи нама, 
да ми не желимо зала, као и 
они што желеше. Нити бивајте 

идолопоклоници, као неки од њих, 
као што стоји написано: Седоше 
људи да једу и да пију, и усташе 
да играју. Нити да чинимо блуд, 
као неки од њих што се чинише... 
Ово се пак све догађаше угледи 
њима, а написа се за науку нама, 
на које последак света дође“ (1. 
Коринћанима 10:6-8.11). 

Ми живимо на рубу вечности. 
Ово је веома свечано и опасно 
време када очекујемо скори 
сусрет са Господом, и сотона ће се 
служити својим најјачим оружјем 
како би спречио Божји народ да 
уђе у обећану небеску земљу.

„Сотона тачно познаје материјал 
са којим ће имати посла у људском 
срцу. Он познаје најосетљивије 
тачке у људском карактеру, јер 
их је хиљадама година проучавао 
са пакленом ревношћу; стога се 
у свим поколењима трудио да 
најјаче људе, кнезове у Израиљу 
савлада управо тим искушењем 
које је с толико успеха применио 
у Велфегору. У свим столећима 
запажале су се на све стране 
такве карактерне црте као 
олупине брода разбијеног о стену 
грешних страсти. Данас када се 
приближујемо крају времена, и 
кад Божји народ стоји на граници 
небеског Ханана, сотона ће као 
и у прошлости удвостручити 
своје напоре како би им спречио 
улазак у обећану земљу. Он 
поставља своје замке свакој души. 
Отуда сви морају бити опрезни, 
а не само неуки и необразовани. 
Он ће смислити искушења чак и 
за оне који се налазе на највишим 
положајима и најсветијим 
дужностима; ако му буде пошло 
за руком да окаља њихову душу, 

онда ће моћи да уништи и многе 
друге. И данас се он служи истим 
средствима као и пре три хиљаде 
година. Путем пријатељства са 
светом, помоћу дражи лепоте, 
жељом за задовољствима, весељем, 
разним свечаностима и чашом 
вина, он наводи на преступ седме 
заповести...

„Израиљци су били наведени 
на грех кад су се налазили 
у благостању и сигурности. 
Заборавили су да стално 
ваља имати Бога пред очима, 
занемарили су молитву и гајили 
дух самопоуздања. Благостање и 
попуштање прохтевима ослабили 
су тврђаву душе и у њу се увукоше 
грешне мисли. Издајници унутар 
зидова срушили су тврђаву начела 
и предали Израиљ сили сотониној. 
Сотона и данас покушава да на 
исти начин упропасти сваку душу. 
Дуг процес припреме, непознат 
за друге, одвија се у срцу пре но 
што један хришћанин учини 
отворени грех. Душа не прелази 
одједном са чистоте и светости 
на покварености, порок и злочин. 
Потребно је извесно време да би се 
бића створена по обличју Божјем 
унизила до животињске или 
сотонске природе. Посматрањем 
се преображавамо. Човек који 
се бави нечистим мислима може 
доћи дотле да му пријају греси које 
је раније осуђивао.“ – Патријарси 
и пророци, 479, 480.

„Јер који мисли да стоји нека се 
чува да не падне“ (1. Коринћанима 
10:12).

Нека Господ буде милостив 
свом народу док се приближавамо 
небеском Ханану!

На рубу 
 ВЕЧНОСТИ
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Отрежњујућа визија

„У виђењу које ми је дато 27. јуна 
1850. мој анђео пратилац рече: ‘Време 
је готово на измаку. Да ли се дивни 
Исусов лик огледа у вама онако као 
што би требало?’ Затим ми је указано 
на земљу и видела сам да они који су 
недавно примили вест трећег анђела 
треба да изврше једну припрему. 
Анђео рече: ‘Будите спремни, будите 
спремни, будите спремни. Морате 
бити мртви за овај свет више но икад 
раније.’ Видела сам да је велико дело 
требало да се изврши за њих и то за 
кратко време.

Затим сам видела да седам зала 
ускоро треба да се излију на оне 
који нису у заклону Свемогућега; 
међутим, свет је за то хајао не 
више но што би чинио у случају 
да наилази обична кишица. Тада 
сам била оспособљена да издржим 
посматрање страховитог призора 
– изливање Божјег гнева у време 
седам последњих зала. Видела сам 
да је Његов гнев страшан и ужасан, 
и кад би Он испружио и гневно 
подигао своју руку, становници 

овог света били би уништени као да 
их никада није било или би патили 
од неизлечивих рана и убиствених 
болештина које би их снашле; не 
би налазили спаса, него би били 
уништени. Обузео ме је страх, и ја сам 
ничице пала пред анђелом молећи га 
да уклони тај призор испред мојих 
очију, јер је био сувише страшан. Тада 
сам, боље но икад раније, схватила 
важност брижљивог истраживања 
Божје Речи, да бисмо знали како 
да избегнемо зла која ће, према тој 
Речи, снаћи све непокајане зато 
што се клањају звери и њеној икони 
и примају њен жиг на своје чело 
или руку. Била сам веома зачуђена 
што се људи усуђују да упркос тако 
страшних претњи и опомена ипак 
преступају Божји закон и газе Његову 
свету суботу.“ – Рани списи, 68, 69.

Озбиљнија припрема

„...Мој је поглед тада био управљен 
на остатак Божјег народа на земљи. 
Анђео им је говорио: ‘Желите ли 
да избегнете седам последњих 
зала? Хоћете ли да уђете у славу 

и да наследите све оно што је Бог 
припремио за оне који Га љубе и који 
су спремни и да страдају за Његову 
ствар? Ако то желите, морате умрети 
да бисте сутра живели... Жртвујте 
све за Господа. Ставите на Његов 
олтар себе, своје имање и све, као 
живу жртву. Све се мора дати да би 
се ушло у славу. Сабирајте себи благо 
на небу, где лупежи немају приступа 
нити га рђа може покварити. Овде 
морате бити саучесници у Христовом 
страдању да бисте у будућем животу 
били судеоници у Његовој слави.

„Ако се небо стиче страдањем, 
онда ће оно бити доста јевтино. 
На том путу се морамо стално 
одрицати себе и сваког дана морити 
своје ‘ја’, гледајући само на Исуса и 
имајући пред очима стално Његову 
славу. Видела сам да би они који су 
недавно примили истину морали 
да знају шта значи трпети Христа 
ради, и да ће бити изложени болном 
кушању и тесању, како би се кроз те 
патње очистили и припремили да 
могу примити печат Бога живога, 
издржати време невоље, угледати 

Припрема 
за последњу 
кризу

Састављено из списа 
Е. Г. Вајт
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‘Цара у красоти Његовој’ и живети 
у присутности Бога и чистих, светих 
анђела.

„Кад сам видела какви морамо 
бити да бисмо наследили славу, 
и шта је све Исус морао поднети 
да би нам обезбедио тако богато 
наслеђе, молила сам се да се крстимо 
Христовим крштењем страдања, 
како се не бисмо повлачили пред 
искушењима него да их стрпљиво и 
радосно подносимо, имајући на уму 
шта је све Исус претрпео...“ – Рани 
списи, 70, 71.

„Видела сам да неки не схватају 
значај и смисао истине, руководе 
се тренутним побудама или 
узбуђењима, често поступају по 
својим тренутним осећањима и не 
обазиру се на ред Заједнице. Такви 
изгледа мисле да се вера углавном 
састоји у подизању буке и галаме. 
Неки су тек примили истину о вести 
трећег анђела, а спремни су да коре и 
уче оне који су у томе утврђени већ 
годинама, који су страдали истине 
ради и осећају њену посвећујућу 
силу. Ти који су тако напуњени 
од непријатеља треба да осете 
посвећујући утицај истине и да увиде 
како она открива њихово право 
стање: ‘А не знаш да си ти несрећан, 
и невољан, и сиромах, и слеп, и го.’ 
Кад истина почне да их чисти и 
ослобађа од троске и ништарија, што 
ће се сигурно десити ако је из љубави 
приме, ниједан од оних на којима се 
то велико дело изврши неће имати 
осећање: ‘Богат сам, и обогатио сам 
се, и ништа не потребујем.’

„Они што треба да истину у 
потпуности познају, а нису још 
схватили ни њена основна начела, 
који дрско заузимају место учитеља 
и прекоравају људе годинама 
учвршћене у истини, јасно тиме 
показују да не познају истину нити 
било шта знају о њеном утицају; јер 
кад би схватили њену посвећујућу 
моћ, доносили би ‘миран род правде’ 
и под њеним благим и снажним 
утицајем постали би понизни. 
Схвативши шта је истина учинила за 
њих, доносили би род на славу Богу, а 
друге би ценили више него себе.

„Видела сам да остатак није 
спреман за оно што долази на земљу. 

Неосетљивост слична обамрлости 
као да је обузела дух већине оних који 
тврде да смо ми носиоци последње 
вести. Мој анђео пратилац повикао 
је гласом застрашујуће озбиљности: 
‘Будите спремни! Будите спремни! 
Будите спремни! Јер страшни гнев 
Господњи ускоро наилази. Његов 
гнев, непомешан са милошћу, убрзо 
ће бити изливен, а ви се још нисте 
припремили. Раздерите своја срца, 
а не хаљине своје. За остатак се 
мора извршити једно велико дело. 
Многи од њих се задржавају на 
незнатним тешкоћама. Легиони злих 
анђела окружују вас’ – каже анђео 
– ‘и настоје да вас обавију својом 
ужасном тамом, како би могли да 
вас преваре и ухвате у своје замке. 
Ви оптерећујете своје мисли тако 
да се оне сувише лако одвраћају од 
дела припреме и од истине за ове 
последње дане, која је значајнија 
од свега осталог. Задржавате се на 
безначајним тешкоћама и упуштате 
се у подробно разјашњавање тих 
незнатних ситница да бисте тиме 
задовољили овога или онога.’ Кад 
срца нису укроћена Божјом милошћу, 
објашњавања између појединаца 
сатима се продужују, а тиме се губи 
време не само њихово него и слугу 
Божјих који су присиљени да их 
слушају. Већина тешкоћа била би за 
пет минута отклоњена кад не би било 
охолости и себичности. Изазвано 
је Божје незадовољство и анђели су 
ожалошћени тиме што су се читави 
сати проводили у оправдавању себе. 
Видела сам да се Бог неће сагнути 
да би слушао дуга правдања нити 
жели да Његове слуге то чине, и 
да би драгоцено време које се на 
тај начин губи требало посветити 
спасавању душа из ватре и указивању 
грешницима на варљивост њихових 
путева.

„Видела сам да се Божји народ 
налази на зачараном тлу и да неки 
уопште не схватају краткоћу времена 
и вредности душе. Међу онима 
који светкују суботу појављује се 
охолост у одевању и спољашњем 
украшавању. ‘Себичност, охолост 
и тежња за одобравањем треба да 
умру у онима који светкују суботу’, 
каже анђео.“ – Рани списи, 129-131.

Одредимо правилно своје 
приоритете

„Истина, спасоносна истина мора 
се однети гладним душама које 
се налазе у тами. Видела сам како 
се многи моле Богу да их понизи, 
међутим, кад би Он услишио њихове 
молитве и по правди извршио то 
што они траже, то би било ужасно. 
Њихова је лична дужност да сами 
себе понизе. Ако се допусти да се 
самопоуздање увуче у срце, видела 
сам да ће то сигурно навести душе да 
скрену са правог пута, и уколико то 
не победе, пропашће. Кад неко почне 
да расте у својим очима и мисли 
да сам може учинити нешто, Дух 
Божји се повлачи, и он наставља да се 
бори сопственом снагом док не буде 
савладан. Видела сам да само једна 
верна душа, кад је исправна, може да 
покрене руку Божју; док ће читаво 
мноштво удружених, ако нису како 
треба, бити немоћни и без икаквог 
дејства.

„Срца многих су непотчињена и 
охола, и они више мисле о својим 
ситним непријатностима и тешкоћама 
него о необраћеним душама. Кад би 
они имали у виду славу Божју, имали 
би и осећање за душе које пропадају 
око њих; и схвативши опасност у којој 
се оне налазе, вером у Бога енергично 
би снажили руке Његових слугу 
да смело али са љубављу објављују 
истину и упозоравају душе да је 
прихвате док слатки глас милости 
није престао да позива. ‘Они који 
исповедају име Христово још нису 
спремни’, каже анђео. Видела сам да 
ће се седам последњих зала излити на 
незаштићене главе грешника, и тада 
ће они који су стајали на њиховом 
путу чути тако огорчена пребацивања 
да ће срце у њима клонути.

„‘Ви сте се задржавали на 
безначајним ситницама и незнатним 
тешкоћама услед чега су душе 
грешника остале изгубљене’, каже 
анђео. Бог је вољан да на нашим 
састанцима ради за нас, и Он то 
радо чини. Али сотона каже: ‘Ја 
ћу да ометам ово дело’, а они што 
извршавају његову вољу кажу: ‘Амин.’ 
Они који тврде да верују у истину 
задржавају се на својим сићушним 
тешкоћама и кушањима које сотона 
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пред њима преувеличава. Тако је 
изгубљено време које се никад више 
не може повратити.“ – Рани списи, 
131, 132.

„Видела сам такође да многи не 
схватају какви морају бити да би у 
време невоље, кад Првосвештеник 
више не буде у светињи, могли да 
опстану пред Богом. У онима што 
ће примити печат Бога живога и у 
време невоље бити заштићени мора 
се потпуно огледати Исусов лик.

„Видела сам да многи занемарују 
толико потребну припрему 
очекујући да ће их ‘освежење’ или 
‘позни дажд’ оспособити да опстану 
на дан Господњи и да живе у Његовој 
присутности. О, колико њих сам 
видела у време невоље без Божје 
заштите! Они занемарују неопходну 
припрему, стога неће моћи да приме 
‘освежење’ које сви морају примити 
да би могли живети у присутности 
светога Бога. Они који не примају 
опомене и укоре, одбијају да буду 
‘сечени’ од стране пророка, не чисте 
своје душе покоравајући се целој 
истини, и који су склони да верују да 
је њихово стање далеко боље но што у 
ствари јесте, пробудиће се тек у време 
седам последњих зала и увидеће 
да је то ‘сечење’ и уобличавање 
било неопходно за њих да би 
били подесни за Божју грађевину. 
Међутим, више неће бити времена 
за било какву припрему, више неће 
бити Посредника да их заступа пред 
Богом... Видела сам да ће у ‘освежењу’ 
учествовати само они који буду 
победили и отклонили сваки 
укорењени грех: понос, себичност, 
љубав према свету и сваку рђаву реч 
и поступак. Стога се морамо све више 
приближавати Господу и усрдно 
настојати да извршимо неопходну 
припрему која ће нам омогућити да 
опстанемо ‘у боју на дан Господњи’. 
Имајмо сви на уму да је Бог свет и 
да нико изузев светих бића не може 
боравити у Његовој присутности.“ – 
Рани списи, 75, 76.

Време пробе

„Сви ће бити стављени на пробу. 
Решетање изазвано овим искушењем 
откриће праве хришћане. Да ли су 

припадници Божјег народа данас 
тако чврсто утемељени на Његовој 
Речи, да не подлегну пред оним 
што ће гледати и слушати својим 
чулима? Да ли ће се у таквој кризи 
ослањати на Библију и само Библију? 
Сотона ће настојати да их, ако буде 
могуће, одврати од припреме толико 
неопходне да би се могли одржати 
у онај дан. Он ће њихове животне 
околности тако подесити да им оне 
затворе пут, везујући их за њихово 
земаљско благо и оптерећујући их 
мучним и тешким бременом, тако 
да њихова срца отежају бригама 
овог света, да би их дан искушења 
изненадио као лупеж и затекао 
неспремне.

„Пошто ће декретом издатим од 
разних хришћанских владара против 
оних који држе Божје заповести, 
бити стављени ван закона и потпуно 
препуштени онима који желе њихову 
пропаст, припадници Божјег народа 
ће бежати из села и градова, и 
окупљајући се у групе ‘наставаће’ по 
најусамљенијим и најзабаченијим 
местима. Многи ће наћи уточиште 
у планинским утврђењима. Слично 
хришћанима пијемонтских долина, 
они ће високе планине учинити 
својим светилиштем, захваљујући 
Богу за ‘градове на стенама’ 
(Исаија 33:16). Али многи из свих 
народа и сталежа, велики и мали, 
богати и сиромашни, црни и бели, 
биће бачени у најнеправедније 
и најсвирепије ропство. Божји 
љубимци ће проводити тешке дане, 
оковани у ланце, бачени у тамницу, 
осуђени на смрт, а неки очевидно 
остављени да умру од глади у 
мрачним и одвратним ћелијама. 
Ниједно људско ухо неће хтети 
да чује њихове вапаје и ниједна 
људска рука неће бити спремна да 
им помогне.

„Хоће ли Господ у том часу 
искушења заборавити на свој народ? 
Да ли је заборавио на верног Ноја 
кад се Његова казна сручила на 
претпотопни свет? Да ли је заборавио 
на Лота када је огањ пуштен с неба 
прождирао градове у равници? Да 
ли је заборавио на Јосифа окруженог 
идолопоклоницима у Мисиру? Да 
ли је заборавио на Илију кад му 

је Језавеља запретила судбином 
Валових пророка? Да ли је заборавио 
на Јеремију у мрачној и страшној 
јами тамнице? Да ли је заборавио на 
три младића у огњеној пећи? Или на 
Данила у лавовској јазбини?...

„Иако непријатељи могу да их баце 
у тамницу, чак ни зидови тамнице не 
могу да прекину сталну повезаност 
њихове душе са Христом. Онај који 
познаје сваку њихову слабост и који 
је упућен у свако њихово искушење 
већи је и надмоћнији од сваке 
земаљске силе. Он ће послати своје 
анђеле у њихове усамљене ћелије да 
им донесу светлост и небески мир. 
Тамница ће им бити као палата, јер ће 
ту боравити они који су богати вером, 
и мрачни зидови ће бити осветљени 
небеском светлошћу као и онда када 
су се Павле и Сила у поноћ молили и 
певали песме хвале и славе у тамници 
у Филиби.“ – Велика борба, 553, 554.

Суштина наше религије

„Љубав према Богу и нашем 
ближњему сама је срж наше вере. Нико 
не може љубити Христа, а не љубити 
Његову децу. Када смо уједињени с 
Христом, попримамо Христов начин 
размишљања. Чистоћа и љубав 
блистају из карактера, а кротост и 
истина управљају животом. Чак се 
и сам израз лица мења. Христос који 
борави у души исијава силу која 
мења, те спољашње обличје сведочи 
у корист мира и истине који владају 
изнутра.“ – Одабране поруке 1, 322.

„Ми морамо бити у Христу и Он у 
нама; тада ће мане нашег карактера 
нестати. Што се више приближимо 
Исусу, сличнији ћемо бити Његовом 
лику у речима и карактеру. А што се 
више одвајамо од Бога, живећемо 
даље од светлости живота, и 
последично ћемо сигурно постати 
изопачени, диктаторски настројени, 
тврдога срца. Требало би да наш 
животни задатак буде скупљање 
божанских зрака светлости који 
долазе од Божјег престола, и 
расејавање истих на стазу наших 
ближњих...

Доношење родова

„У овом времену пробе ми треба да 
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се припремимо или за вечни живот у 
слави, или за пропаст. Овде се врши 
дело изградње карактера; ако у томе 
успемо, заслужићемо од Господара 
добродошлицу: ‘Добро, слуго 
добри и верни.’ Христос је отишао у 
светињу над светињама, и оставио 
нас је да стражимо и молимо се, да не 
би дошао изненада и затекао нас како 
спавамо. Бог ће испитати карактер 
који сада изградимо пре него што 
Христос напусти светињу. Тада 
ће Бог видети какав смо карактер 
градили сада и за вечност. Како 
ћемо стајати пред Вечним? Колико 
ћемо снопова донети пред Господара 
својим усрдним напорима?

„Сваком човеку дат је задатак, и тај 
задатак није да у другима тражимо 
грешке, нити тежња да подражавамо 
свет. Апостол каже: ‘Јер умресте, и 
ваш је живот сакривен с Христом 
у Богу.’ То значи више него што ми 
мислимо да значи; мртви за интересе 
света, мртви за светско славољубље. 
Какво је то стање!...

„Сви имају карактерне недостатке 
које треба да победе, и зато ниједно 
људско биће не може да буде ваш 
узор. Не треба да вас задовољава да 
радите онако како други раде. Ако 
они не живе по истини, хоће ли то 
бити ваш изговор за непослушност? 
Ви не треба да подражавате њихов 
пример; треба да покушате да им 
помогнете тако што ћете пред њима 
живети исправно. Као појединци, 
ви стојите пред Богом као да је 
Христос умро само за вас; и рачун 
пред Њим полагаћете за себе. Али 
ви нисте одговорни само за себе, 
већ и за душу на коју вршите утицај, 
за коју је Бог платио тако велику 
цену. Ако запоставите ову дужност, 
шта ће бити ваш део кад дође дан 
Божји? Шта мислите, како ће се 

неверни осећати кад виде мноштво 
спасених како корачају унутар врата 
Божјег града, док ће они сами бити 
напољу? А како ћемо се осећати ми, 
ако погледамо око себе и видимо у 
царству многе који ће се тамо наћи 
као резултати наших напора? Онда 
ћемо моћи да певамо песме славе, 
говорећи: ‘Достојно, достојно је Јагње 
које је заклано, и поново живи.’ Нико 
неће ући у град ако није чист у срцу...

„Највећа победа свакога од нас 
биће победа над својим ‘ја’, довођење 
свога ‘ја’ у послушност закону 
Божјем. То је наше дело; да ли ми то 
радимо? Да ли радимо на томе да 
својим утицајем спасимо друге?... 
Истина ће горети у вашем срцу тако 
да нећете моћи бити мирни, већ ћете 
бити принуђени да говорите о томе; 
мораћете да сведочите свима који ће 
вас слушати.

„Никад није постојало свечаније и 
озбиљније време него што је данас... 
Понајвише су обични чланови цркве 
ти који не раде ни педесети део онога 
што могу и треба да ураде...

„Сотона ће радити на томе да 
раздвоји припаднике Божјег народа. 
Док он буде вршио то дело, пазите да 
се ниједан од вас не нађе као његов 
помоћник. Ми желимо да одбацимо 
нашу хладноћу и да допустимо 
љубави, нежном саосећању, 
истинској љубазности и духу 
благости да дођу у нашу средину. Ми 
се налазимо у времену чекања, у дану 
Божје припреме. Овде, у овом свету 
ми треба да се припремимо за она 
велика искушења која ће нас ускоро 

снаћи. Ипак, неки од нас се понашају 
као да је за извршење овог дела пред 
нама цели миленијум. Али, текст 
каже: ‘Стражите и молите се Богу; 
јер не знате кад ће време настати.’ 
Оно што је Христос рекао својим 
ученицима, ја говорим вама: ‘Пазите, 
стражите и молите се’, да бисте, 
када Господар дође да се обрачуна 
са својим слугама, од Њега могли 
примити круну живота која се даје 
победнику и радовати се са Њим у 
Његовом царству.“ – The Review and 
Herald, August 18, 1885.
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„Јаох дана! Јер је близу дан 
Господњи, и доћи ће као погибао 
од Свемогућег“ (Јоило 1:15).

„Пророчанства која је 
Свевишњи дао у својој Речи 
спајају карику са кариком у ланцу 
догађаја из вечности у прошлости 
са вечношћу у будућности, и 
говоре нам где се данас налазимо 
у низу векова и шта можемо 
очекивати у будућности. Све оно 
што је пророштво најавило да ће 
се догодити, све до данашњег дана, 
већ је записано на страницама 
историје, и ми можемо бити 
убеђени да ће се и оно што тек 
треба да уследи такође испунити.“ 
– Пророци и цареви, 365.

Ученици запиткују Исуса о 
Његовом поновном доласку

Говорећи о величанственом 
јерусалимском храму, Исус 
објављује да ће доћи дан када „неће 
остати овде ни камен на камену који 
се неће разметнути“ (Матеј 24:2). 

„Те речи Христос је изговорио 

пред великим бројем људи; 
међутим, кад је био сам, 
приступише Му Петар, Јован, Јаков 
и Андрија, док је седео на гори 
Маслинској. ‘Кажи нам кад ће то 
бити?’ – упиташе Га они – ‘и какав 
је знак Твог доласка и краја века?’ 
У свом одговору ученицима, Исус 
разарање Јерусалима није одвајао 
од великог дана свог доласка. Описе 
ова два догађаја Он је повезао. 
Да је својим ученицима показао 
будуће догађаје онако како их је Он 
видео, они не би могли поднети тај 
призор. Из милости према њима, 
Он је опис ове две кризе спојио, 
препуштајући ученицима да сами 
пронађу његово значење.“ – Жеља 
векова, 604, 605.

Исусова пророчанства се 
испуњавају

„Знаци времена говоре 
данас да се налазимо на прагу 
великих и озбиљних догађаја. 
Узнемирење влада свуда у свету. 
Пред нашим очима се испуњавају 

Спаситељеве речи о догађајима 
који ће претходити Његовом 
доласку: ‘Чућете ратове и гласове 
о ратовима... Јер ће устати народ 
на народ и царство на царство; и 
биће глади и помори, и земља ће 
се трести по свету’ (Матеј 24:6,7). 

„Данашње време је од веома 
великог значаја за сва жива бића.“ 
– Патријарси и пророци, 365.

Лажни пророци

Један од знакова уништења 
Јерусалима које је Исус прорекао 
јесте: „И изићи ће многи лажни 
пророци и превариће многе“ 
(Матеј 24:11). 

„Лажни пророци су се појавили, 
варајући људе, и одводећи их у 
пустињу. Тврдећи да располажу 
чудесном силом, чаробњаци и 
врачари су одвлачили људе за 
собом у самоћу планина. Али то 
пророчанство је било изречено 
и за последње дане. Та појава ће 
бити знак и другог доласка.“ – 
Жеља векова, 608.

Вековна криза 
пред вратима

Едгар Рамос – Боливија
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„А Дух разговетно говори да ће у 
последња времена одступити неки 
од вере слушајући лажне духове и 
науке ђаволске“ (1. Тим. 4:1).

Сваког дана све су јачи жалосни 
докази да вера у поуздану 
пророчку реч слаби, а да уместо 
ње сујеверје и сотонске враџбине 
заробљавају умове многих, 
укључујући, парадоксално, и 
многе верске вође. Други су 
заведени мистицизмом теозофије 
и сличних источњачких религија 
које се заснивају на спиритизму. 
„Учење о човековом свесном 
стању и после смрти, нарочито 
веровање да се духови покојника 
враћају да би служили живима, 
приправило је пут модерном 
спиритизму.“ – Велика борба, 488.

Данашњи спиритизам удружен 
је са такозваним хришћанством, 
чинећи лажна чуда. Помоћу 
спиритизма, болесни наводно 
бивају исцељени јер сотона имитира 
благослов Светог Духа.

На тај начин спиритизам, 
католичанство и отпали 
протестантизам све више делују 
заједно, баш као што је Јован 
описао када је „видео из уста 
аждахиних, и из уста лажног 
пророка, где изиђоше три нечиста 
духа, као жабе“ (Откривење 16:13). 
Пророчка реч се тако остварује 
пред нашим очима.

„И није чудо, јер се сам сотона 
претвара у анђела светла“ (2. 
Коринћанима 11:14).

Знаци на небу и на земљи

Исус је прорекао да „ће бити 
знаци у сунцу и у месецу и у 
звездама; и људима на земљи 
туга“ (Лука 21:25). (Види такође 
Матеј 24:29; Марко 13:24-26; Откр. 
6:12-17).

„И биће глади и помори, и 
земља ће се трести по свету“ 
(Матеј 24:7).

„Али у те дане, после те невоље, 
сунце ће помрчати, и месец своју 
светлост изгубити“ (Марко 13:24).

Шта се мисли под „тим 
данима“? Време папске превласти 

из пророчанствa о 1260 година 
трајало је од 538. до 1798. 
године. Страдање је престало 
бар 25 година пре 1978. Тих 
година испунила су се следећа 
пророчанства (види Велика борба 
274-279, 300-303):

 - велики земљотрес 1. новембра 
1755.

- знаци у сунцу и месецу 19. 
маја 1780.

- знаци у звездама 13. новембра 
1833.

„Тако и ви кад видите све ово, 
знајте да је близу код врата“ (Матеј 
24:33).

Приближавамо се још већој 
кризи

„Данашње време је од веома 
великог значаја за сва жива бића. 
Владари и државници, особе 
на положајима од поверења и 
ауторитета, мудри људи и жене 
свих класа усредсређују пажњу 
на догађаје који се одигравају 
око нас. Они проучавају односе 
који постоје међу народима. Тако 
запажају силину сваког земаљског 
елемента и увиђају да се дешава 
нешто велико и одлучујуће, да 
се свет налази на ивици ужасне 
кризе.“ – Пророци и цареви, 365.

„Ускоро ће се страшне невоље 
подићи међу народима, невоље 
које неће престати све док Исус не 
дође.“ – Маран ата, 174.

Помор и глади

„Време невоље је пред нама. 
Читав свет биће укључен у сметњу 
и тескобу. Болести сваке врсте 
доћи ће на људски род, а незнање 
које сада влада, везано за законе о 
здрављу, показаће своје резултате 
кроз велику патњу и губитак 
многих живота који су могли 
бити сачувани.“ – Маран ата, 185.

„Биће болесних не само међу 
онима који су наше вере, већ и 
међу онима који не знају истину.“ 
– Маран ата, 185.

„Наш свет је велика кућа 
јада, призор такве беде да се не 
усуђујемо ни својим мислима 

дозволити да се њоме баве. Да 
смо схватили колика је, терет би 
био сувише страшан. Али Бог све 
то осећа. Да би уништио грех и 
његове последице, Он је жртвовао 
свога Најдражега и нама дао 
моћ да, у сарадњи с Њиме, том 
призору беде учинимо крај. ‘И 
проповедиће се ово јеванђеље 
о царству по свему свету за 
сведочанство свим народима. 
И тада ће доћи последак’ (Матеј 
24:14).“ – Васпитање, 235.

„Хришћански свет је презрео 
закон Јехове; и Господ ће 
поступити управо онако као што 
је и најавио у својој Речи – Он ће 
земљи ускратити своје благослове 
и престаће да штити оне који 
устају против Његовог закона и 
друге уче па чак и приморавају 
да то исто чине. Сотона има 
власт над свима који нису под 
Божјом заштитом. Он једне 
узима у заштиту и омогућује 
им овоземаљски напредак и 
благостање да би успешније 
остварио своје намере, а другима 
наноси бол, патњу и несрећу 
наводећи их да верују да је Бог тај 
који их цвели и мучи.

„Док се сотона приказује 
синовима људским као велики 
лекар који може да излечи и који 
има лек за сваку њихову болест, 
он ће изазвати такве епидемије и 
масовна уништења да ће читави 
градови бити претворени у 
рушевине и пустош. У том погледу 
он је већ на делу. У несрећним 
случајевима и правим трагедијама 
на мору и на копну, у великим 
пожарима, у страшним ураганима 
и пустошним падавинама обично 
праћеним и градом, у орканима, 
поплавама, циклонима, огромним 
таласима незадрживе плиме 
и земљотресима – на сваком 
месту и на хиљаду начина сотона 
испољава своју моћ. Он уништава 
дозрелу жетву и тада долазе глад, 
брига и оскудица. Он испуњава 
ваздух смртоносним клицама 
заразе и хиљаде њих умиру од 
разних епидемија. Ове појаве ће 
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бити све чешће и све ужасније. 
Масовним уништењем биће 
захваћени не само људи него и 
животиње...

„Неки ће бити кушани да 
прихвате ова чуда као да су од Бога. 
Болесни ће бити излечени пред 
нама. Јесмо ли припремљени за 
кушање које нас очекује када лажна 
сотонина чуда буду у потпуности 
показана? Неће ли многе душе 
бити ухваћене у клопку? Одвајајући 
се од једноставних уредби и 
Божјих заповести и поклањајући 
пажњу бајкама, умови многих се 
припремају да прихвате ова лажна 
чуда. Сви се морамо наоружати 
за битку у којој ћемо ускоро 
учествовати. Вера у Божју Реч 
која се са молитвом проучава и 
практично примењује биће наш 
штит од сотонине силе и учиниће 
нас победницима кроз Христову 
крв.“ – Counsels on Health, 460, 461.

Доба насиља

„А земља се поквари пред Богом, 
и напуни се земља безакоња. И 
погледа Бог на земљу, а она беше 
покварена; јер свако тело поквари 
пут свој на земљи“ (1. Мојсијева 
6:11,12). 

„У данима Нојевим запрепашћујућа 
већина се противила истини, и 
људи су више волели лаж и лукаво 
испредене измишљотине које су им 
се уткале у душу. Земља је била пуна 
насиља. Рат, злочин и убиства били 
су свакодневна појава. Управо тако ће 
бити и пред други Христов долазак.“ – 
Коментари библијских текстова, 29.

„Страшни извештаји о убиствима 
и пљачкама, о железничким 
несрећама и о делима насиља, о 
којима слушамо, као да нам говоре 
да се крај свему приближио. Сада, 
управо сада, треба да се припремамо 
за Господњи други долазак.“ – 
Догађаји последњих дана, 19.

Деловање синдиката

Пророк Јоило предвидео је 
преовладавајућу атмосферу 
последњих дана: „Раскујте раонике 
своје на мачеве, и српове своје на 

копља; ко је слаб, нека рече: јунак 
сам“ (Јоило 3:10).

„Раднички синдикати брзо 
прибегавају насиљу ако њихови 
захтеви не буду прихваћени. Постаје 
све јасније и јасније да становници 
овога света нису у складу са Богом.

„Никаква научна теорија не 
може да објасни непрекидно 
деловање проузроковача зла под 
сотониним заповедништвом. При 
сваком окупљању светине на делу 
су зли анђели, који подбадају људе 
на насиље.“ – The Upward Look, 
334.

„Радничка удружења биће једно 
од оруђа које ће донети време 
невоље на ову земљу, такву какве 
није било од постања света.“ – 
Маран ата, 182.

Земљотреси и поплаве

Пожари, поплаве, земљотреси, 
бес сила великог бездана, 
катастрофе на мору и копну, 
упућују нам опомену да се Божји 
Дух неће довека препирати с 
људима.“ – The Upward Look, 340.

Страшни, катастрофални 
земљотреси обележили су 21. век. 
Преко 806 хиљада људи погинуло 
је у земљотресима од 2000. године 
до данас. Заиста, Дух пророштва 
објашњава: „Дошло је време кад 
једног тренутка можемо бити на 
тлу, али већ следећег момента 
може да нам тло измакне испод 
ногу. Земљотреси ће се догађати 
тамо где се најмање очекују.“ – 
Свед. за проповеднике, 383.

Знаци у природи

„Тужиће земља и опасти, 
изнемоћи ће васиљена и опасти; 
изнемоћи ће главари народа 
земаљског. Јер се земља оскврни 
под становницима својим, јер 
преступише законе, изменише 
уредбе, раскидоше завет вечни“ 
(Исаија 24:4,5).

„Сотона делује у природи; он трује 
нашу околину, и на том подручју смо 
зависни о Богу како бисмо преживели 
– и у садашњем и у будућем животу. 

Будући да се налазимо у положају 
у којем се налазимо, морамо бити 
потпуно будни, у целости предани, 
сасвим обраћени и посвећени 
Богу. Али чини се да седимо као да 
смо парализовани. Небески Боже, 
пробуди нас!“ – Selected Messages 2, 52.

„Бог није ограничио силе таме 
у обављању њиховог смртоносног 
дела загађивања ваздуха - једног 
од извора живота и исхране - 
смртоносним испарењима. Није 
само биљни свет угрожен, већ и 
сам човек трпи због болештина...

„Све су то капљице Божјега 
гнева који се излива на земљу, 
и оне представљају само слабе 
наговештаје онога што ће се 
догађати у скоријој будућности.“ 
– Selected Messages 3, 391.

Морално зло

Док ово пишем, по истраживачком 
центру Пју, 30 држава врши 
церемонију венчања истополних 
супружника, док још 4 државе 
признају овакве бракове. Сетите 
се Аврамове молбе из 1. Мојсијеве 
18, да Бог поштеди становнике 
порочних градова његовог времена.

„Разврат и нечувено одступање 
од начела све чешће узимају маха; 
нагло се множе управо они греси 
због којих је Бог морао да уништи 
свет потопом, а Содом и Гомор 
затро ватром. Приближавамо се 
крају. Бог дуго подноси изопаченост 
становника овог непокајаног 
света, али њихова казна због тога 
није ништа мање неизбежна. Они 
који тврде за себе да представљају 
светлост овом свету заиста треба 
да одступе од сваког безакоња и 
порока.“ – 5. Свед., 567, 568.

Последњи знак који објављује 
завршетак Божје милости

„И би јој дано (другој звери) 
да даде дух икони звериној, да 
проговори икона зверина, и да учини 
да се побију који се год не поклоне 
икони звериној“ (Откр. 13:15).

„Свемогући Бог са непогрешивом 
тачношћу бележи дела свих народа. 
Књига остаје отворена докле год се 
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чују уздаси покајања, али кад зла 
дела наврше меру коју је Бог одредио, 
почиње изливање Његовог гнева. 
Обрачун је закључен. Престаје 
божанско стрпљење. Нема више за 
њих милости.“ – Прор. и цар., 245, 246.

„Јер греси њени допреше тја до 
неба, и Бог се опомену неправде 
њене“ (Откривење 18:5). Када 
наступа ово време?

„Пред Богом се води записник 
о свим народима; записи који 
их терете у небеским књигама 
све су бројнији, и када ступи 
на снагу закон да се они који 
преступају први дан седмице 
кажњавају смрћу, онда ће се 
чаша препунити.“ – Коментари 
библијских текстова, 764.

Наступајући догађаји су у 
Божјим рукама

„Свет није остао без владара који 
се брине о њему. Редослед догађаја 
који нам предстоје у Божјим је 
рукама. Величанство неба управља 
судбином свих народа исто тако 
пажљиво као што води бригу и о 
својој Заједници.“ – 5. Свед., 705.

Закључак

Драга моја браћо, у испуњењу 
ових знакова, Бог има циљ због кога 
допушта да се ове несреће догађају. 
Она су једно од Његових средстава 
помоћу којих Он позива људе и 
жене на размишљање и покајање. 

Док се још једна година 
приближава крају, зар ове казне не 
треба да наведу нас, Божји народ, 
на размишљање о свом животу? 

„Крај је близу, проба престаје. 
О, тражимо Бога док се може 
наћи, зовимо Га док је још близу! 
Пророк каже: ‘Тражите Господа 
сви који сте кротки у земљи, који 
чините шта је наредио; тражите 
правду, тражите кротост, еда 
бисте се сакрили на дан гнева 
Господњег’ (Софонија 2:3).“ – 
Маран ата, 37.

Наша је молитва да можемо 
имати право искуство покајања и 
признања греха нашем Спаситељу 
Исусу Христу. Амин.

Који су неки од садашњих знакова времена?

1. Знак Исусовог скорог доласка је избор већине људи да 
радије траже задовољства него Бога.

„Али ово знај да ће у последње дане настати времена тешка. Јер 
ће људи постати саможиви, среброљупци, хвалише, поносити, 
хулници, непокорни родитељима, неблагодарни, неправедни, 
нељубавни, непримирљиви, опадачи, неуздржници, бесни, 
недоброљубиви, издајници, нагли, надувени, који више маре за 
сласти него за Бога, који имају обличје побожности, а силе су се 
њене одрекли. И ових се клони. Јер су од ових они који се завлаче 
по кућама, и робе женице које су натоварене гресима и воде их 
различне жеље, које се свагда уче, и никад не могу да дођу к познању 
истине“ (2. Тимотију 3:1-7). Овај одломак описује данашњи свет и 
његов проблем. Људи отворено стављају задовољство изнад Бога и 
Његових захтева. Они су у сталној потрази за „истином“. Али када 
истина захтева понизност, признање Бога, саосећајну љубав према 
нашим ближњима, поштовање ауторитета и захвалност, тада се 
та истина занемарује. Наш свет олако жртвује истину због онога 
што доживљава као задовољство. У наводном трагању за истином, 
људи никада не могу да допру до ње.

2. Знак Исусовог скорог доласка је прилика да се јеванђеље 
проповеда по целом свету као никада раније.

„И проповедиће се ово јеванђеље о царству по свему свету за 
сведочанство свим народима. И тада ће доћи последак“ (Матеј 
24:14). 

Скорашње промене у путовању и комуникацији омогућавају 
нам прилику за ширење јеванђеља у више делова света него што 
је то био случај икада раније. Сада је време када су нам доступни 
ресурси за испуњење овог пророчанства. Ко ће прихватити изазов 
и сарађивати са Богом да изврши оно што је Бог рекао да се треба 
извршити?

3. Знак Исусовог скорог доласка је противљење вести вечног 
јеванђеља која је дата преко три анђела у Откривењу.

Вест првог анђела: „Бојте се Бога, и подајте Му славу, јер дође 
час суда Његовог; и поклоните се Ономе који је створио небо и 
земљу и море и изворе водене“ (Откривење 14:7). 

Лаж коришћена у противљењу овој вести: Бог није створио 
овај свет и зато се треба поклонити човечанству и славу дати 
створењу уместо Творцу.

Вест другог анђела: „Паде, паде Вавилон, град велики: јер 
отровним вином блудства својега напоји све народе“ (Откривење 
14:8). 

Лаж коришћена у противљењу овој вести: Свет није пао, већ 
напредује ка највећим достигнућима и разумевању истине.

Вест трећег анђела: „Ко се год поклони звери и икони њеној, 
и прими жиг на чело своје или на руку своју, и он ће пити од вина 
гнева Божијег, које је непомешано уточено у чашу гнева Његовог, 
и биће мучен огњем и сумпором пред анђелима светима и пред 
Јагњетом“ (Откривење 14:9,10).

Лаж коришћена у противљењу овој вести: Бог је толико пун 
љубави да нас неће казнити или уништити.

То су заиста неки од јасних доказа скорог Господњег доласка!
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Увод

Божја порука милости 
палом човеку понуђена је свим 
генерацијама. Суверени Владар 
свемира подигао је људе и жене 
спремне на самоодрицање и везао 
их „ужима љубавним“ (Осија 
11:4), чинећи их благословом 
сваком нараштају. У својој великој 
милости, Он је послао анђеле у 
нарочиту мисију да спасу три душе 
једноставном вешћу: „Избави душу 
своју“ (1. Мојс. 19:17). И наш љубљени 
Спаситељ дошао је да спаси једног 
радикалног, али веома драгоценог 
човека потресним питањем: „Зашто 
ме гониш“ (Дела 9:4). 

Исто тако, у нашем нараштају, 
ова вест милости није ништа 
мање значајна него што је била 
у прошлости. Ми смо гласници 
последње генерације јер је нама 

откривен последњи час у ком се 
испољава Божја милост. 

Период од 6000 година

Велика борба између Христа и 
сотоне, која траје већ 6000 година, 
ускоро ће се завршити. Сотона 
удвостручује своје напоре како би 
омео Христово дело за људски род 
и како би везао душе у своје окове. 
Његов циљ јесте да људе наведе да 
утону у таму и непокајање све до 
краја Спаситељеве посредничке 
службе, кад више не буде постојала 
жртва за грех. 

„Велика борба између Христа 
и сотоне, која траје већ скоро 
шест хиљада година биће ускоро 
довршена.“ – Велика борба, 461. 
Вера се темељи на Христу током 
шест хиљада година. Шест хиљада 
година поплаве и вихори сотонског 

гнева наваљују на Стену спасења, 
али је она остала чврста.“ – Жеља 
векова, 401.

Божанско надахнуће нам 
открива да временски период за 
нашу планету и догађаје који треба 
да се одвију у овој драми – било да 
је то у њену корист или на пропаст 
– обухвата отприлике 6000 година. 

Имајући овај чврст доказ у 
погледу времена, можемо одредити 
време испуњења одређених догађаја 
у великој борби. Изградња вере 
у Христа, непоколебљиву Стену 
векова, остала је једини извор 
спасења у суочавању са свим бурама. 

Милост за претпотопни свет

1. Време пробе. У раном 
периоду овоземаљске историје, док 
је овај свет још био млад, „Господ 
виде да је неваљалство људско 
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велико на земљи, и да су све мисли 
срца њиховог свагда само зле“ (1. 
Мојсијева 6:5). 

Вечни Бог је рекао: „Неће се дух 
мој до века прети с људима, јер 
су тело; нека им још сто двадесет 
година“ (1. Мојсијева 6:3). 

2. Позив на уништење. 
Свемогући је послао упозорење о 
уништењу човека, звери, рептила 
и птица. „И рече Господ: Хоћу 
да истребим са земље људе, које 
сам створио, од човека до стоке 
и до ситне животиње и до птица 
небеских; јер се кајем што сам их 
створио“ (1. Мојсијева 6:7).

3. Средство уништења. 
Средство уништења био је потоп 
широм света. „Јер ево пустићу 
потоп на земљу да истребим свако 
тело у коме има жива душа под 
небом; шта је год на земљи све ће 
изгинути“ (1. Мојсијева 6:17). 

4. Решење. Решење је било 
улазак у барку. „И рече Господ Ноју: 
Уђи у ковчег ти и сав дом твој; јер 
те нађох праведна пред собом овог 
века“ (1. Мојсијева 7:1). 

Обратите пажњу на то да је овом 
претпотопном нараштају последња 
порука милости обзнанила време 
које им је преостало; она је такође 
одредила која ће створења бити 
уништена, средство које ће бити 
коришћено у уништењу – и 
коначно начин на који ће људи 
моћи да буду спасени. Стога нам 
је јасно да претпотопна генерација 
није уништена јер је Бог у било ком 
аспекту пропустио да их опомене и 
понуди им своју милост. Не, Бог им 
је у својој великој милости ставио 
спасење на дохват руке. Међутим, 
они су то одбили. Због тога Божја 
Реч о претпотопној генерацији 
говори као о онима „који некад не 
хтеше да слушају кад их очекиваше 
Божије трпљење у време Нојево, 
кад се грађаше ковчег, у коме мало, 
то јесте осам душа, остаде од воде“ 
(1. Петрова 3:20). Божје стрпљење 
је трајало док се градила барка – и 
сви су могли слободно да уђу у њу. 
Нажалост, велико мноштво одбило 
је последњи позив јер нису имали 

вере, тако им је њихова сопствена 
непослушност запечатила судбину.

Последња ноћ за Содом и 
Гомор

1. Време пробе. Људи насељени 
у градовима у долини напредовали 
су у богатству. Нажалост, изобиље 
хлеба донело је собом себичну 
доконост и грех упркос чињеници 
да је Бог послао своје гласнике са 
циљем да их спаси, а не уништи. 
Ти гласници упутили су им усрдне 
молбе те ноћи. Они су јасно 
објаснили свој Богом одређен 
циљ, јер „рече Господ: Вика је у 
Содому и Гомору велика, и грех је 
њихов грдан“ (1. Мојсијева 18:20). 
Тај грдан грех биће узрок њиховог 
уништења.

„А увече дођоше два анђела у 
Содом; а Лот сеђаше на вратима 
содомским; и кад их угледа, устаде 
те их срете, и поклони се лицем 
до земље, и рече: Ходите, господо, 
у кућу слуге свог, и преноћите и 
оперите ноге своје; па сутра рано 
кад устанете пођите својим путем. 
А они рекоше: Не, него ћемо 
преноћити на улици“ (1. Мојсијева 
19:1,2). То је била последња ноћ за 
тај град.

2. Позив на уништење. Анђели 
су издали упозорење: „Ако имаш 
кога свог у овом граду, гледај нек 
иду одавде; јер хоћемо да затремо 
место ово, јер је вика њихова 
велика пред Господом, па нас посла 
Господ да га затремо“ (1. Мојсијева 
19:12,13). 

3. Средство уништења. „Тада 
пусти Господ на Содом и на Гомор 
од Господа с неба дажд од сумпора 
и огња“ (1. Мојсијева 19:24). 

4. Решење. Када су Лотову 
породицу анђели милостиво 
извели, упозорили су их: „Избави 
душу своју и не обзири се натраг 
и у целој овој равни да ниси стао; 
бежи на оно брдо да не погинеш“ 
(1. Мојсијева 19:17). 

Бог никада не пропушта да 
у својој Речи обзнани све што 
је неопходно извршити. Он је у 

пламену који је сишао са неба 
имао нарочити циљ. По Лотовом 
захтеву, Бог своју казну није 
усмерио према Сигору, који се 
такође налазио у долини. У томе 
видимо Божју неизмерну љубав и 
милост коју је испољио сачувавши 
мали град Сигор – заједно са Лотом 
и његовим кћерима.

Наведени примери из 1. Мојсијеве 
су догађаји из прошлости. Сада 
треба да се посветимо анализи наше 
садашњости и будућности.

Наша прилика у овим 
последњим данима

1. Време пробе. Време одређено 
за ову планету је ограничено. 
Господ Исус Христос ускоро ће 
изрећи свечану објаву: „Ко чини 
неправду, нека још чини неправду; 
и ко је поган, нека се још погани; и ко 
је праведан, нека још чини правду; 
и ко је свет нека се још свети. И 
ево ћу доћи скоро, и плата моја са 
мном, да дам свакоме по делима 
његовим“ (Откривење 22:11,12). 
У овом случају, време је донекле 
одређено нашим понашањем.

„Божја воља није била да се 
Христов долазак толико одлаже. 
Бог није предвидео да Израиљци, 
као Његов народ, лутају по 
пустињи четрдесет година. Обећао 
је да ће их непосредно одвести у 
хананску земљу, утврдити их тамо 
као свет, здрав и срећан народ. 
Међутим, они којима је то најпре 
било обећано, нису ушли ‘због 
неверства’. Њихова срца била 
су испуњена незадовољством, 
побуном, мржњом, па Он није 
могао да испуни свој завет с њима.“ 
– Евангелизам, 523.

„Можда ћемо због непокорности 
морати још много година да 
останемо у овоме свету, као што 
је то било са Израиљцима; али, 
Христа ради, Његов народ не треба 
да умножава грехе, оптужујући 
Бога за последице свог погрешног 
пута.“ – Евангелизам, 524.

„Из милости према свету, 
Христос још увек одлаже свој 
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долазак да би грешници имали 
прилике да чују опомену и да у 
Њему потраже уточиште пре него 
што се излије Божји гњев.“ – Велика 
борба, 408.

2. Позив на уништење. У 
последњим данима, духовна криза 
пред нама јесте клањање звери 
и њеном лику. Трећи анђео из 
Откривења 14. даје упозорење: 
„Ко се год поклони звери и икони 
њеној, и прими жиг на чело своје 
или на руку своју, и он ће пити 
од вина гнева Божијег, које је 
непомешано уточено у чашу гнева 
Његовог, и биће мучен огњем и 
сумпором пред анђелима светима 
и пред Јагњетом. И дим мучења 
њиховог излазиће ва век века; и 
неће имати мира дан и ноћ који 
се поклањају звери и икони њеној, 
и који примају жиг имена њеног“ 
(Откривење 14:9-11). 

3. Средство уништења. 
Јован, коме су у визији показани 
завршни призори овоземаљске 
историје, пише: „И чух глас велики 
из цркве где говори седморици 
анђела: Идите, и излијте седам 
чаша гнева Божијег на земљу“ 
(Откривење 16:1). Као резултат 
седам последњих зала која следе, 
Вечни Бог објављује: „Сва ће земља 
опустети; али нећу сасвим затрти“ 
(Јеремија 4:27). На крају, што се 
тиче Божјих непријатеља, Јовану је 
дата пророчка визија да „сиђе огањ 
од Бога с неба, и поједе их. И ђаво 
који их вараше би бачен у језеро 
огњено и сумпорито, где је звер и 
лажни пророк; и биће мучени дан 
и ноћ ва век века“ (Откривење 
20:9,10), док напослетку, „гле, они 
су као плева, огањ ће их спалити, 
ни сами себе неће избавити из 
пламена“ (Исаија 47:14).

4. Решење. Следите Јагње 
куда год оно иде. „Ово су који 
се не опоганише са женама, 
јер су девственици, они иду за 
Јагњетом куд год оно пође. Ови су 
купљени од људи, првенци Богу и 
Јагњету. И у њиховим устима не 
нађе се превара, јер су без мане 
пред престолом Божијим... Овде 

је трпљење светих, који држе 
заповести Божије и веру Исусову“ 
(Откривење 14:4,5,12). 

1888, на прагу царства

На Генералној конференцији 
Адвентиста седмог дана 1888. 
године, „Господ је у својој 
великој милости послао једну 
најдрагоценију вест своме народу 
преко старешина Вагонера и 
Џонса. Требало је да ова вест 
на најузвишенији начин пред 
светом уздигне Спаситеља, једину 
жртву за грехе целога света. Она 
представља оправдање кроз веру у 
Јемца; она позива људе да прихвате 
Христову правду која се показује 
у послушности свим Божјим 
заповестима. Многи су изгубили 
из вида Исуса. Њихове очи треба 
управити на Његову божанску 
личност, на Његове заслуге и 
Његову постојану љубав према 
људском роду.“ – Сведочанство за 
проповеднике, 70.

Какве су биле последице 
последње поруке милости на 
анђела лаодикијске цркве? Реакције 
су биле подељене. У Батл Крику 
појавило се снажно противљење, 
а Господњи гласник подржала је 
старешине Џонса и Вагонера у 
ношењу вести црквама. 

Сестра Елен Вајт је сведочила: 
„ Ја сам постала предмет укора и 
критика, али нико од наше браће 
није дошао к мени и питао ме ишта 
или тражио икаква објашњења од 
мене. Трудили смо се најусрдније 
да све наше служитеље доведемо 
на једно кућно окупљање, у 
једну одвојену просторију где 
би ујединили наше молитве, али 
нисмо у томе успели, изузев два 
или три пута. Они су изабрали 
да оду у своје просторије и да 
разговарају и моле се међу собом. 
Изгледало је као да нема никакве 
шансе да се разбију тако чврсте 
и одлучне предрасуде, да нема 
шансе за уклањање неспоразума по 
питању мене, мог сина, Е. Вагонера 
и А. Џонса.“ – Selected Messages 3, 173.

Ипак, она такође говори и о 
каснијем позитивном искуству: 
„Никад нисам видела да дело 
оживљавања напредује са таквом 
ревношћу, а да остаје тако слободно 
од неприкладног узбуђења...

„Многи су потврдили да су, док 
су ове продорне истине излагане, 
у светлости закона осведочени 
преступници. Они су се уздали у 
своју правду. Сада су је, у поређењу 
са Христовом праведношћу која је 
пред Богом једина прихватљива, 
спознали као прљаву хаљину. Иако 
нису били отворени грешници, 
они су увидели да су покварени и 
изопачени у срцу. Они су на место 
свог Небеског Оца ставили друге 
богове. Они су се борили да се 
уздрже од греха, али су се у томе 
уздали у своју снагу. Ми треба да 
дођемо Исусу такви какви смо, 
признамо своје грехе, и да своје 
беспомоћне душе предамо свом 
саосећајном Спаситељу.“ – The Re-
view and Herald, March 5, 1889.

Поновно обраћење и поновно 
крштење преимућство свих

„Господ позива на одлучну 
реформу. Кад се душа стварно 
поново обрати, нека се поново 
крсти. Нека обнови свој завет са 
Богом, а Бог ће обновити свој завет 
с њом... Верници морају да доживе 
поновно обраћење како би као 
Божји сведоци могли да посведоче 
о моћној сили истине која посвећује 
душу.“ – Евангелизам, 278.

Пробуђење међу радницима

„Радници у делу сада треба да 
буду сасвим будни. Многи треба 
да буду наново обраћени и поново 
крштени. Када они науче да пију 
из духовне Стене која је пратила 
израиљску војску у пустињи, 
када се сваког дана буду хранили 
небеском маном, колико другачије 
ће бити њихово искуство! Оно 
што храна коју једемо представља 
за наше физичке потребе, то је 
Христос за наше духовне потребе.“ 
– Manuscript Releases 7, 273.
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Они који теже да владају 
морају бити наново обраћени

„Обраћам се нашој водећој 
браћи, нашим проповедницима, 
и нарочито нашим лекарима. 
Онолико колико будете 
дозвољавали поносу да влада 
у вашем срцу, толико дуго ће 
вам недостајати снаге у делу. 
Годинама сте гајили лош дух, дух 
поноситости, жељу за угледом. Тиме 
служите сотони, а обешчашћујете 
Бога. Господ вас позива на одлучну 
реформацију. Када се особа заиста 
обрати, тада је крстите. Нека она 
обнови свој завет са Богом, и Бог 
ће обновити свој завет са њом.“ – 
Ibid., 7, 262.

Покајање и чињење првих 
дела

„Зар нису многи у овој 
проповедничкој школи увидели 
своју грешку у томе што не пребивају 
у Христу? Зар они не могу да имају 
преимућство покајања и чињена 
првих дела? Ко ће осудити ово дело 
покајања, признања, крштења? Ако 
некима савест указује да им је прва 
дужност да се покају за своја дела, 
да их признају и да се крсте, зар то 
није прво што треба да учине?“ – 
Manuscript Releases 7, 261.

Грубим проповедницима и 
отпалим црквама потребно је 
поновно крштење

„У животу људи који 
заузимају званичне функције 
приметна је таква грубост, тако 
велики недостатак хришћанске 
љубазности да моје срце због тога 
тужи и пати, и ја могу само да плачем 
кад видим како мало Христове 
нежности они испољавају у односу 
са децом Божјом, искупљеницима 
крви Његовог јединородног Сина...

„Ово крштење Светим Духом је 
то што је црквама данас потребно. 
Постоје отпали чланови цркве 
и пали проповедници којима је 
потребно поновно обраћење, 

којима је потребан омекшавајући, 
потчињавајући утицај крштења 
Духом, како би могли устати у 
новом животу и радити темељно 
дело за вечност. Видела сам да се гаје 
безбожност и самозадовољство, 
и чула сам како се изговарају 
речи: ‘Ако се не покајете и не 
обратите, нећети видети царства 
небеског.’ Има многих којима ће 
бити потребно поновно крштење, 
али немојте им допустити да 
уђу у воду све док не буду мртви 
греху, излечени од себичности и 
самоуздизања; док не буду могли 
да устану из воде на нови живот 
Богу.“ – Ibid., 7, 266, 267.

Да ли се припремамо за 
глобалну кризу којa ускоро 
почиње?

Не треба да очајавамо док 
посматрамо огромне територије 
широм света где још нисмо допрли 
као црква. Наш Бог је свестан те 
чињенице и Он жели да ми имамо 
хришћанско искуство победе у 
нашем животу, и да на тај начин 
будемо подесни за примање позног 
дажда. Само тада ћемо заиста бити 
у стању да идемо по целом свету 
као што је обећано у светој Божјој 
Речи, Библији, и у Духу пророштва. 
(Види Исаија 66:18-21). 

„Заједница у завршни сукоб 
мора ући заштићена оклопом 
правде Христове. ‘Лепа као месец, 
чиста као сунце, страшна као војска 
са заставама’ (Песма над песмама 
6:9), она мора заћи по целом свету 
побеђујући и да победи.

„У тој борби заједнице са силама 
зла, најтамнији ће бити час који 
претходи коначном ослобођењу. 
Али нико ко се узда у Бога не треба 
да се боји, јер ће Он својој заједници 
бити ‘уточиште од поплаве’ кад 
наиђе ‘гнев насилнички као 
поплава која обаљује зид’ (Исаија 
25:4).“ – Пророци и цареви, 498.

Закључак

Поштовани и љубљени Божји 

народе који је расут по разним 
деловима света! Период божанске 
милости за нас скоро је завршен, и 
време наше припреме, као Божјег 
народа, ускоро долази  крају. Стање 
је веома озбиљно. Као чланови и 
поборници ове последње вести, са 
свим оним што знамо и волимо, 
са делима која непрекидно извиру 
из божанског Извора - морамо да 
делујемо у свим аспектима Божјег 
дела. Следећи Јагње куда год оно 
пође, нећу оклевати да се као дете 
бацим у Његово наручје пуно 
љубави, слушајући Његову Реч 
као што дете слуша оца који га 
воли. Следити Јагње куда год оно 
пође не значи пасивно тумарати 
истом стазом годину за годином, 
јер „неки се пут чини човеку прав, 
а крај му је пут к смрти“ (Приче 
14:12). Следити Јагње куда год 
оно пође значи кретати се напред 
(вертикално), јер „пут к животу 
иде горе разумноме да се сачува 
од пакла одоздо“ (Приче 15:24). 
Ова последња порука милости коју 
нам је Бог поверио не дозвољава 
нам да останемо ту где смо и да се 
крећемо равно, хоризонтално. Не, 
Он нас сваког дана уздиже као што 
је чинио са Енохом и ускоро ћемо 
бити све ближе небу, а све даље од 
овог света.

15
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Свети Дух

Свети Дух је треће лице 
Божанства. У Делима 5:3,4 
читамо да је апостол Петар рекао: 
„Ананија! Зашто напуни сотона 
срце твоје да слажеш Духу Светоме 
и сакријеш од новаца што узе за 
њиву? Кад је била у тебе не беше 
ли твоја? И кад је продаде не беше 
ли у твојој власти? Зашто си дакле 
такву ствар метнуо у срце своје? 
Људима ниси слагао него Богу.“ 
Овде се о Светом Духу, кога је 
Ананија слагао, говори као о Богу.

Свети Дух је вечан. „Јер ако крв 
јунчија и јарчија, и пепео јуничин, 
покропивши њом опогањене, 
освећује на телесну чистоту; а 
камоли неће крв Христа, који 
Духом Светим себе принесе без 
кривице Богу, очистити савест 

нашу од мртвих дела, да служимо 
Богу живом и истинитом?“ 
(Јеврејима 9:13,14). 

Свети Дух је свеприсутан. У 
Псалмима 139:7-10 цар Давид 
открива да је Божји Дух свуд 
присутан. „Куда бих отишао од 
духа Твог, и од лица Твог куда бих 
побегао? Да изађем на небо, Ти си 
онде. Да сиђем у пакао, онде си. Да 
се дигнем на крилима од зоре, и 
преселим се на крај мора; и онде 
ће ме рука Твоја водити, и држати 
ме десница Твоја.“ 

Свети Дух је свезнајући. 
„Него као што је писано: Шта 
око не виде, и ухо не чу, и у срце 
човеку не дође, оно уготови Бог 
онима, који Га љубе. А нама је Бог 
открио Духом својим; јер Дух све 
испитује, и дубине Божије. Јер 
ко од људи зна шта је у човеку 

осим духа човечијег који живи у 
њему? Тако и у Богу шта је нико 
не зна осим Духа Божијег“ (1. 
Коринћанима 2:9:11). 

Свети Дух је свемоћан. „И 
одговарајући анђео рече (Марији): 
Дух Свети доћи ће на тебе, и сила 
Највишега осениће те; зато и оно 
што ће се родити биће свето, и 
назваће се Син Божји“ (Лука 1:35).

Пророчанство и обећање о 
Светом Духу у доба Старог 
завета

У доба Старог завета, 
Свети Дух активно је радио са 
појединцима које је Бог изабрао 
са нарочитим циљем. Свети 
Дух је сишао на људе како би их 
оспособио за извршавање дела 
које им је Бог поверио. Стога су 

Пророчанство 
и обећање

Alwin Vedhasingh – Индија
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пророци употребљавали речи 
„Овако говори Господ“ да потврде 
божанске идеје на којима су 
њихове објаве о суду и о спасењу 
биле засноване. 

У 1. Мојсијевој 20:7 Мојсије нам 
открива да је Аврам био пророк. 
Пророци су били људи Духа. Они 
су били говорници, јер „научени 
од Светог Духа говорише свети 
Божији људи“ (1. Петрова 1:21). 

Очигледно је да Дух кроз целу 
историју ради и на искупљењу 
људског рода. Свети Дух је активан у 
сваком сегменту стварања, као што 
истиче Псалам 104:30. „Пошаљеш 
дух свој, постају, и понављаш лице 
земљи.“ У 1. Мојсијевој 1:2 пише 
да се Дух Божји дизао над водом у 
време стварања. 

Када је људски род сагрешио, 
његова веза са Богом је прекинута. 
Али је Божји Дух милостиво 
наставио да ради са људима 
након пада. То је истакнуто у 1. 
Мојсијевој 6:3 где „Господ рече: 
Неће се дух мој до века прети с 
људима, јер су тело; нека им још 
сто двадесет година.“ 

Јосиф и Данило били су људи 
вере и молитве. Они су свој 
живот посветили Богу. Када је 
Јосиф фараону растумачио сан 
у 1. Мојсијевој 41:37-40, владар 
је јасно увидео да је Јосиф имао 
Духа Божјег и да није било никог 
тако мудрог и разумног као што 
је био он. Када је Данило успео 
да растумачи Навуходоносоров 
сан, цар је рекао да је знао да је 
дух светих богова био са Данилом 
(Данило 6:9). Јосиф и Данило су 
напредовали у страним земљама 
након што су протумачили снове 
својих владара и обојица су, као 
резултат своје оданости Богу, 
били уздигнути у високу службу. 

У Псалму 51:11 краљ Давид 
се моли Богу: „Светог Духа свог 
немој узети од мене“, указујући на 
то да је и он имао Светог Духа. У 
1. Самуиловој 16:13, Дух Господњи 
сишао је на Давида када га је 
Самуило помазао међу његовом 
браћом. То није било само помазање 

силом, већ и помазање мудрошћу и 
милошћу, што га је оспособило да 
живи животом истине. 

Саула је за цара помазао пророк 
Самуило. У 1. Самуиловој 10:11 
читамо да је, док је био у друштву 
пророчких синова, на Саула, без 
да је он то тражио и без икакве 
духовне припреме, сишао Дух 
Божји. То је био Божји Дух дат 
ради службе, моћи прорицања, 
освајања и владавине. 

Самсон је био човек испуњен 
Светим Духом од зачећа. Бог је имао 
за њега циљ – хтео је да га искористи 
за ослобођење израиљског народа. 
У Судијама 13:25 читамо да је 
Дух Господњи почео да делује на 
Самсона. Кључ његових победа над 
Филистејима може се наћи у једној 
реченици: „И Дух Господњи поче 
ходити с њим.“ 

Успех службе пророка Илије 
није дошао због некаквих 
наследних способности које је 
он поседовао, већ због његове 
потчињености Светом Духу, који 
му је дат као што ће бити дат свима 
који буду испољавали живу веру 
у Бога. Пророк Јелисије примио 
је двоструку меру Духа који је 
почивао на Илији. У њему је сила 
Илијиног духа била уједињена са 
љубазношћу, милошћу и нежним 
саосећањем Духа Христовог (2. 
Царевима 2:9). 

У Судијама 6:33,34 налазимо да 
је Бог помазао Гедеона за судију 
који ће избавити Израиљце. Он је 
силом Светог Духа био оснажен за 
мисију протеривања Мадијанаца. 

Свети Дух је навео пророка 
Немију да јадикује, моли се и 
пости за потребе свог народа 
(Немија 1:4). Свети Дух је 
подстакао Немију да слави Бога 
усред великих тешкоћа (Немија 
1:5). Свети Дух га је нагнао да 
призна своје грехе и грехе народа 
(Немија 1:6,7). Свети Дух га је 
водио да подсети Бога и свој народ 
на Господња обећања, гледишта и 
планове (Немија 1:10,11).

Пророчанство пророка Јоила 
(Јоило 2:28,29) о Светом Духу 

испунило се на дан Педесетнице. 
У Исаији 44:3-5 Бог је обећао да 
ће излити свој Дух на потомке 
Израиља. Обећано је да ће 
Дух бити изливен на оне који 
су жедни. У Исаији 32:15-17 
последице изливања Светог Духа 
јесу праведност и мир. 

У Језекиљу 36:26,27 Бог обећава 
да ће метнути свој Дух „у вас“. 
То ће учинити да човек ходи по 
Његовим заповестима и да држи 
Његове законе.

У Језекиљу 39:29 Господ Бог 
обећава да неће сакрити своје 
лице од Израиља, јер је излио свој 
Дух на свој народ. 

У Захарији 12:10 дух милости 
и молитава биће изливен на 
становнике Јерусалима, наводећи 
људе да гледају на Исуса кога су 
проболи и да Га оплакују.

Пророчанство и обећање о 
Светом Духу у доба Новог завета

И Нови завет је, као и Стари, 
написан под надахнућем Светог 
Духа. 

Јован Крститељ крштавао је 
људе потапајући их у реци Јордан 
што је симболизовало њихово 
покајање за грех. Он им је говорио 
да ће их Исус крстити Светим 
Духом и силом (Матеј 3:11).

Исус је рекао ученицима: „А 
Утешитељ, Дух Свети, ког ће 
Отац послати у име моје, Он ће 
вас научити свему и напоменуће 
вам све што вам рекох“ (Јован 
14:26). Дух ће бити дат као „жива 
вода“ свима који жеђају и долазе 
к Њему у вери (Јован 7:37-39). 
Исус је својим ученицима обећао 
„Духа истине“ који ће им бити 
помоћник и који ће бити с њима 
(Јован 14:16,17). Господ је рекао 
ученицима да чекају у Јерусалиму 
док не добију „обећање Очево“ 
(Лука 24:49; Дела 1:4). Он ово 
јасно повезује са крштењем Духом 
о коме је говорио Јован Крститељ, 
кроз кога ће добити силу и постати 
сведоци (Дела 1:5,8). Свети Дух 
који силази на Исуса као голуб 
симбол је Његовог божанског 
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помазања (Матеј 3:16,17). Овај 
видљиви силазак Духа на Исуса 
послужио је као Богом дани знак 
по ком је Крститељ препознао 
Онога кога су дуго очекивали 
(Јован 1:32-34). 

Апостол Петар је, крштен 
Светим Духом, одједном 
добио натприродну храброст и 
ауторитет када је стао и подигао 
глас, обраћајући се мноштву на 
дан Педесетнице, објашњавајући 
им да ученици нису били пијани 
већ да су искусили обећање онога 
о чему је говорио пророк Јоило 
(Дела 2:14-17). У својој проповеди 
Петар је говорио о изливању Духа 
као о обећању које је Исус примио 

од Оца (Дела 2:33). Дар Духа 
намењен је свима који се покају 
и крсте се (Дела 2:38). Христос је 
примио то обећање и сада га је и 
излио (Дела 2:33). 

Апостол Стефан укорио је 
јеврејске вође да су тврдоврати 
и необрезаних срца и ушију јер 
су се увек противили Светом 
Духу, као и њихови очеви (Дела 
7:51). Запазимо да се они нису 
противили само Исусу док је био 
на овој земљи, већ и Светом Духу.

Апостол Павле говорио је о 
благослову Светог Духа који ће 
„доћи међу незнабошце у Христу 
Исусу, да обећање Духа примимо 
кроз веру“ (Галатима 3:14). 

Апостол Јаков је храбрио браћу у 
вери да буду стрпљиви док не приме 
рани и позни дажд (Јаков 5:7). 

Апостол Јуда саветовао је 
вернике да имају свету веру и да 
се моле Духом Светим (Јуда 20). 

Јован је наставио да одржава 
своју везу са Исусом и Светим 
Духом. Ми читамо да је он био „у 
духу у дан Господњи“ (Откр. 1:9,10). 

Улога Светога Духа

Свети Дух има одлучујућу 
улогу у Божјем плану спасења, од 
стварања до вечности. Као што 
је поменуто у 1. Мојсијевој 1:2, 
Дух Божји тј. Свети Дух се дизао 
над водом, док је земља била без 
обличја и пуста. У последњем 
поглављу Откривења, Свети Дух 
позива људски род да учествује у 
Божјем искупљењу (Откривење 
22:17). 

У Матеју 1:20 анђео Господњи 
јавио се Јосифу и објаснио му да 
је његова вереница зачела помоћу 
Светог Духа.

Свети Дух настава у вернику и 
чини наше тело Божјим храмом 
(1. Коринћанима 3:16). Својим 
делима и говором ми жалостимо 
Светог Духа (Ефесцима 4:30). Он 
посредује за нас са уздисањем, 
и нагони нас на молитву 
(Римљанима 8:26). Он испитује 
наша срца (Римљанима 8:27), и 
Он нам говори (Дела 13:2; 16:6,7; 
Откривење 2:7). Он нас учи свему 
и подсећа нас на свете списе 
(Јован 14:26). 

Бог нам се открио помоћу 
свог Духа, који је говорио преко 
пророка. Свети Дух нам открива 
светлост и води нас како бисмо 
разумели Реч.

Свети Дух има двоструку 
улогу у откупљењу; Он нас прво 
осведочава о греху, а онда нас води 
на покајање за грех. Ми се стога 
ослањамо на Божју праведност и 
милост које нас воде искупљењу. 
Ми можемо извојевати победу 
над телом захваљујући Светом 
Духу. 

Свети Дух нам даје силу да 
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извршимо Божје дело које је 
изван наших могућности, ако се 
предамо Његовој сили. Свети 
Дух нам такође даје дарове (1. 
Коринћанима 12:3-5). Он нам 
даје снагу да извршимо Његову 
вољу (Дела 1:8). Свети Дух је наш 
Учитељ, који нас упућује на сваку 
истину (Јован 14:26). Он нам даје 
радост и мир (Галатима 5:22,23). 
Он нам даје снагу (Ефесцима 
3:16), укључујући и силу да 
живимо животом побожности 
(Језекиљ 36:27). Он нам помаже 
да се молимо (Ефесцима 6:18). 
Он нам даје мудрост и откривење 
(Ефесцима 1:17,18). Он нам 
даје храброст да сведочимо (1. 
Тимотију 3:13). Бог Отац говори 
кроз нас преко Духа (Матеј 10:20). 

Свети Дух у последњим 
данима

„И уши ће твоје слушати реч иза 
тебе где говори: То је пут, идите 
њим, ако бисте сврнули надесно 
или налево“ (Исаија 30:21).

„Признање и напуштање греха, 
искрена молитва и предање Богу, 
то је ученике припремило за 
изливање Светога Духа на дан 
Педесетнице. Исто тако, само у 
још већој мери, мора да се учини и 
данас; тек онда људска оруђа могу 
да се моле за благослов и да чекају 
да Господ изврши своје дело над 
њима. Бог је онај који је отпочео 
и Он ће и завршити своје дело, 
обнављајући целог човека у Исусу 

Христу. Али пре тога не сме да се 
занемари милост која представља 
рани дажд. Само они који живе по 
виделу које су већ примили могу 
да очекују дар већег видела.“ – The 
Review and Herald, March 2, 1897. 

Божје обећање је сигурно. Он 
ће излити свој Дух на свако тело, 
што ће за последицу имати велико 
просветљење и обраћење душа 
(Јоило 2:28). 

„Али пред крај земаљске жетве 
обећано је посебно изливање 
духовне благодати да би се 
Заједница припремила за долазак 
Сина човечјег. То изливање Духа 
упоређује се с позним даждом.“ – 
Дела апостола, 40.

Без Божјег Духа ми смо слепи 
за Исуса. Лични понос и слава 
онемогућују онога који тражи 
Христа да Га пронађе. Међутим, 
ако се покајемо и крстимо, помоћу 
Његовог Светог Духа ми можемо 
задобити победу над телом. Када 
у свом срцу будемо примили и 
ценили Божју Реч, Свети Дух ће 
бити присутни Гост у Заједници, а 
хришћански живот биће наш удео.

„Када искушења баце сенку на 
душу, сетите се Христових речи, 
сетите се да је Он невидљива 
присутност у личности Светог 
Духа.“ – Daughters of God, 185. 
„Обећање о дару Светог Духа није 
ограничено ни на једну епоху, ни 
на један народ. Христос је рекао 
да ће божанска сила Светог Духа 
бити на Његовим следбеницима 
све до краја. Од дана Педесетнице 

па све до данас, Утешитељ је 
упућиван свима који су се потпуно 
посветили Господу и Његовој 
служби.“ – Дела апостола, 36.

„Ако свакодневно не 
напредујемо у развијању 
хришћанских врлина, нећемо 
препознати манифестацију 
Светога Духа у позном дажду. Он 
ће се можда изливати на сва срца 
око нас, а да ми то не приметимо 
нити Га примимо.“ – Сведочанство 
за проповеднике, 464.

„Примање Духа је показатељ да 
смо деца Божја и сунаследници 
Христови (Римљанима 8:14-17). 
Кроз послушност Речи Божјој и 
молитву вере, нас ће Дух водити 
да доносимо Његове плодове у 
свом животу. Да бисмо духовно 
расли, морамо свој живот предати 
речима Духа, тј. Божјој Речи.

Ми морамо имати активну улогу 
како бисмо видели испољавање 
Божје пророчке речи у нашем 
животу. Док верујемо да ће се 
Господња реч испунити у нашем 
животу, морамо дозволити Божјим 
обећањима да нам донесу наду и 
постојаност. Док чекате на испуњење 
обећања не дозволите непријатељу 
да посеје семе обесхрабрења. Исти 
Исус који нам обећава пунину Духа 
Светог у стању је и да сачува цео 
наш дух, душу и телу до Његовог 
доласка. „Исус долази к вама као 
Дух истине; проучавајте ум Духа, 
саветујте се са Господом, следите 
Његов пут.“ – Manuscript Releases 2, 
337.
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Што се тиче садашњег времена, 
апостол Павле нам говори: „Пазите 
на време, јер су дани зли“ (Ефесцима 
5:16).

Реч „пазити“ у грчком језику 
значи „откупити, искупити, 
избавити од пропасти“. Морамо 
избавити од пропасти време које 
нам је преостало у овом животу. 
Можемо искупити само данашњи 
дан, и можемо планирати да 
искупимо сутрашњи дан, јер јуче 
је прошло! Ми смо одговорни за 
то како користимо оно што нам 
је Бог свима дао – време – да се 
припремимо за свој духовни позив. 

Изградња светог, праведног 
карактера постаје све теже јер 

живимо у последњим данима. 
Безбројне  стазе погрешног деловања 
и размишљања могу да одврате нашу 
пажњу од Божјег пута живота. 

Многи не размишљају о 
пролазности људског живота, нити о 
чињеници да су нам дани одбројани.

Дани су зли. То значи да живимо 
у грешном свету где се свакога дана 
доносе грешне одлуке, и сваки 
од тих избора скрнави Божји дар 
времена. Управо зато што су дани 
зли, Бог нас подстиче да будемо 
опрезни како живимо свој живот.

Амерички песник и биограф 
Карл Сандбург је запазио: „Време 
је новчић твог живота. То је једини 
новчић који имаш, и само ти можеш 

да одлучиш како ћеш га потрошити. 
Пази да га други људи не потроше 
уместо тебе.“ 

Како, дакле, ти можеш искупити 
своје време? Како можеш бити 
сигуран да мудро трошиш новчић 
свог живота?

Сваки дан, сваки час и сваки 
тренутак треба да користимо да 
служимо Богу. Што је могуће више 
времена треба да проведемо у 
усавршавању учећи из Божје Речи, а 
то ће нам користити да знамо како 
да Му служимо. Ако нам то не буде 
приоритет, већи део нашег времена 
биће узалудно утрошен. 

Као што смо већ установили, 
апостол Павле описује потребу да 

Последњи чин
драме 

Мариус Строиа – Румунија
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искупимо већину свог времена. 
Међутим, тај процес највише 
зависи од нас и нашег виђења 
ствари. Размотримо речи цара 
Соломуна: „Свему има време, и 
сваком послу под небом има време“ 
(Проповедник 3:1). Стога треба да 
испитамо свој живот, и кроз дубље 
истраживање видимо да ли заиста 
примењујемо ово начело или не. 

Данашњи свет је у кратком 
временском периоду доживео много 
више промена него у прошлим 
вековима. Велика је грешка веровати 
да ћемо ми само стајати по страни 
и гледати како се догађаји послетка 
одвијају пред нашим очима. 

„Ми стојимо на прагу великих и 
свечаних догађаја. Пророчанства се 
испуњавају. Последња велика борба 
биће кратка, али страшна. Старе 
препирке биће обновљене. Подићи 
ће се нови раздори.“ – Selected Mes-
sages 3, 419.

Каква су наша очекивања?

Библија нас учи да ће велика 
борба између добра и зла трајати 
до краја, након чега ће бити 
успостављено небеско царство. 
На основу овога, многи хришћани 
створили су сопствене идеје о томе 
како ће овај свет доћи крају.

Ми не можемо тврдити да знамо 
како ће се свет завршити и како ће 
Бог радити у последњим данима. 
Морамо се ослонити на Његову 
мудрост и веровати Његовој руци 
која управља.

Крај ће бити изненадан и 
неочекиван, и већина људи биће 
неспремна. Као у Нојевим данима 
потопа, катастрофа ће изненадно 
снаћи земљу, а тада ће бити прекасно 
за покајање и враћање Богу.

Размишљајмо о овој 
величанственој слици:

„Свет је позорница. Његови 
становници су глумци који се 
спремају да одиграју своју улогу 
у последњој великој драми.“ – 8. 
Сведочанство, 30.

Узимајући у обзир значај ове 
изјаве, поставља се питање: Да ли 

људи знају која је њихова улога? Да 
ли су они свесни да ово није фикција 
већ стваран живот?

Данашњем модерном друштву 
медији су постали део свакодневног 
живота. Статистика показује да 
су људима, иако су они свесни да 
телевизија и филмови нису стварни, 
многи телевизијски и филмски 
јунаци и јунакиње постали узори. 

С друге стране, Библија нас учи 
да за нас постоји само један Узор, 
Господ Исус Христос као Зачетник 
и Свршитељ наше вере – и следити 
Његов пример је од највеће важности. 
Стога треба да будемо пажљивији и 
да са сигурношћу знамо ко је аутор 
наше улоге и ко нам је узор. Божји 
непријатељ се преко шест хиљада 
година нарочито припрема за ове 
последње тренутке историје. 

Како ми стојимо са припремом за 
догађаје послетка?

Чињенице које привлаче 
нашу пажњу

„Чувајте се да вас ко не зароби 
филозофијом и празном преваром, 
по казивању човечијем, по науци 
света, а не по Христу“ (Кол. 2:8).

По данашњим стандардима, 
суштинске истине Божје Речи 
стављене су по страни, а њихово 
место заузеле су људске теорије, 
спекулације и традиције. 
Невероватно је да многи људи у цркви 
и проповедници не препознају да је 
цела Библија надахнута Божја Реч. 
Почевши са одбацивањем једног 
њеног дела или доводећи у питање 
неке друге библијске тврдње, они 
често сматрају своје расуђивање 
вреднијим од Божје Речи. У том 
случају уништава се ауторитет 
Светог Писма.

Сећамо ли се ко је први почео да 
доводи у питање Божју реч? Какве 
су биле последице тога?

Препознавање стратегије 
непријатеља

Сотона је био тај који је започео 
борбу у небу јер је мрзео Божји 
закон.

Ми знамо да је ова побуна против 

Творца довела до тога да сотона 
буде збачен са неба. Међутим, он 
је наставио са својим ђаволским 
планом да уништи Божји закон на 
земљи. Он не пропушта прилике 
како би преварио људе и навео их 
да преступе Божји закон. Сотонини 
начини за извршење тог плана јесу 
одбацивање целокупног закона или 
једне од заповести.

„Сотонина политика у овом 
завршном сукобу са Божјим 
народом иста је као што је била 
и у почетку велике борбе на небу. 
Претварајући се као да хоће да 
учврсти божанску владавину, он 
је у ствари потајно предузимао све 
што је било у његовој моћи како би 
је оборио.“ – Велика борба, 522, 523.

Божје универзално начело јесте 
да Он никад не присиљава вољу 
или савест; али сотона улаже 
непрекидне напоре да задобије 
контролу над онима које другачије 
не може да обмани.

„Да би то остварио (сотона) 
делује и преко верских и преко 
световних власти, наводећи их 
да силом наметну људске законе 
насупрот закону Божјем.“ – Велика 
борба, 523.

Долазе опасна времена...

Ми живимо у данима испуњења 
опасних времена описаних у 2. 
Тимотију 3:1-5. Штавише, апостол 
Павле каже да многи људи неће 
налазити никакво задовољство 
у слушању здраве науке: „Јер ће 
доћи време кад здраве науке неће 
слушати, него ће по својим жељама 
накупити себи учитеље, као што 
их уши сврбе, и одвратиће уши од 
истине, и окренуће се ка гаталицама“ 
(2. Тимотију 4:3,4).

Једнога дана проучавао сам 
Библију са човеком из друге 
деноминације – и током тог 
проучавања, он се сагласио са 
учењем Библије о суботи. Недуго 
после тога, он се вратио к мени и 
питао ме: „Ако је то што говориш 
о суботи истина, зашто онда ја то 
никад раније нисам чуо од својих 
вођа? И зашто постоји толико 
много хришћана који то не могу да 
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разумеју?“ Потом је закључио: „Ја 
мислим да, ако већина људи верује 
да субота није дан богослужења, 
онда су вероватно у праву.“ 

Како ово да назовемо? Искреност 
или незнање? (Или ниједно од тога?)

Не само да људи на одговорним 
положајима занемарују и презиру 
суботу, већ и са проповедаоница 
охрабрују народ да светкује први 
дан недеље, водећи се традицијом 
и обичајима који подржавају ову 
људску институцију.

„Замењивање Божјег закона 
одредбама људским, уздизање 
недеље – посвећене само људским 
ауторитетом – изнад и уместо 
библијске суботе, биће последњи чин 
у завршној драми. Кад то замењивање 
постане универзално, Бог ће открити 
своју силу.“ – 7. Свед., 125.

Божји вечни закон

Често се говори да ако желиш да 
знаш истину, мораш да пронађеш 
њено порекло. Како је било у 
почетку? Где можемо наћи одговор?

Џон Виклиф је изјавио: „Свето 
Писмо представља најузвишенији 
ауторитет за сваког верника, стандард 
вере и темељ реформе у верском, 
политичком и друштвеном животу.“ 

„Божји закон је постојао пре него 
што је човек био створен. Анђели су 
се управљали према њему. Сотона 
је пао зато што је прекршио начела 
Божје владавине. Пошто је створио 
Адама и Еву, Бог им је објавио свој 
закон. Он тада још није био записан, 
али им га је Господ изговорио.

„Субота из четврте заповести 
установљена је у Едему. Пошто је 
начинио свет и створио човека на 
земљи, Бог је установио суботу 
човека ради. После Адамовог греха 
и пада Божјем закону ништа није 
одузето. Начела десет заповести 
су постојала пре пада и била су по 
својој природи прилагођена стању 
светих бића. После пада начела тих 
прописа нису била промењена, али 
су им били дати додатни прописи 
који су се односили на човека у 
његовом грешном стању.“ – The 
Spirit of Prophecy 1, 261.

„Да је субота увек свето празнована 

никад не би било ниједног неверника 
нити идолопоклоника. 

„Увођење суботе, која своје 
порекло води још из Едемског 
врта, старо је исто колико и сам 
свет. Сви патријарси од постања 
света празновали су и поштовали 
тај свети дан. За време робовања 
у Мисиру, Израиљци су били 
приморавани од својих надзорника 
да преступају суботу, и услед тога 
је у великој мери била и изгубљена 
представа о њеној светости. Кад 
је закон објављен на Синају, прве 
речи четврте заповести биле су: 
‘Сећај се дана суботнога да га 
светкујеш’ – што показује да субота 
није тада заведена, већ смо тим 
речима упућени на њено порекло у 
стварању. Да би потпуно избрисао 
Бога из људског памћења, сотона 
је тежио да уништи тај велики 
споменик. Кад људи буду наведени 
да забораве на свога Творца, они 
више не улажу никакве напоре да би 
се супротставили сили зла, и сотона 
је потпуно сигуран у свој плен.“ – 
Патријарси и пророци, 346.

„‘Докле небо и земља стоји, неће 
нестати ни најмањег словца или 
једне титле из закона док се све не 
изврши’, рекао је Исус. Сунце што 
сија на небу и чврста земља на 
којој живимо јесу Божји сведоци 
да је Његов закон непроменљив и 
вечан. Они могу проћи, божанске 
заповести ће остати. ‘Лакше је, 
пак, небу и земљи проћи неголи 
једној титли из закона пропасти’ 
(Лука 16:17). Систем симбола који 
је указивао на Христа као на Јагње 
Божје имао је да се укине приликом 
Његове смрти, али су десет Божјих 
заповести непроменљиве исто тако 
као и сам Његов престо.“ – Жеља 
векова, 288.

Историја ће се поновити

Данило и његови другови волели 
су Бога свим срцем и били су спремни 
на смрт радије него да увреде Бога. 
Али таква побожност не може се 
очувати без борбе. Добро је познато 
да су три Данилова пријатеља наишла 
на тест када се од њих захтевало да се 

поклоне великом кипу који је изградио 
Навуходоносор у пољу Дури. Они су 
из светих списа знали да је Бог једини 
достојан обожавања. Њихова вера и 
поуздање у Бога били су тако снажни 
да су представљали поуку за све 
становнике вавилонског царства.

Данило и његови другови 
допустили су Божјој речи да у њима 
развије веру у Бога. Навуходоносор 
је претходно чуо Божју реч у 
тумачењу лика из његовог сна. 
Колико би другачија историја света 
била да је Навуходоносор, под 
божанским вођством, разумео своју 
улогу у Божјем плану! Нажалост, 
Навуходоносор није испунио сврху 
божанског плана, већ је допустио свом 
знању да храни охолост и таштину 
уместо да учи лекције истине.

„Висином и лепотом свог кипа, 
материјалом од кога је био саграђен, 
краљ је тежио да заблуду и лажну 
науку учини величанственом и 
привлачном, наизглед моћнијом од 
свега што је Бог дао.“ – The Signs of 
the Times, April 29, 1897.

Сва лажна религија своје порекло 
има у изопачавању истине.

Лако је приметити сличности 
између начина на који је сотона 
радио у прошлости и начина на који  
данас ради на обмањивању људи. 
Сотона је тежио да Богом дану 
светлост искористи за своје намере, 
тиме што ће навести цара да ради за 
своју славу уместо на славу Божју.

„Историја ће се поновити. У ово 
време појавиће се велики испит у 
вези са светковањем суботе... Слави 
се лажни дан одмора, као и велики 
златни кип у пољу Дури. Вође које 
тврде да су хришћани позиваће свет 
да светкује лажну суботу коју су они 
успоставили. Сви који то одбију 
биће подвргнути угњетачким 
законима. То је тајна безакоња, 
смишљена од сотонских сила, коју 
ће човек безакоња спровести у 
дело.“ – Christ Triumphant, 178.

Постоји једно познато 
универзално начело, да ће Бог 
уздићи оне који Њега уздижу. 
Начином на који је избавио своје 
верне слуге у прошлости, Бог 
показује како ће поступити са свим 
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својим следбеницима у њиховим 
искушењима за Његову славу – и 
укорава све земаљске силе које су у 
побуни против ауторитета неба.

Примери за наш наук

„Ово се пак све догађаше угледи 
њима, а написа се за науку нама, 
на које последак света дође“ (1. 
Коринћанима 10:11). 

Не можемо преценити важност 
учења из примера људи око нас. 
Учење од других није пасиван 
процес, већ захтева наш рад 
и посвећеност. Посматрање 
животних искустава других људи 
и разумевање Божјих путева може 
нам бити од велике користи.

Поуке које треба да научимо из 
примера јеврејских младића у пољу 
Дури су веома важне. У будућности 
ће многе Божје слуге, иако неће 
бити криви за било какав злочин, 
бити ојачани да издрже понижења и 
злостављања од стране оних који су, 
надахнути од сотоне, пуни зависти 
и верске нетрпељивости. Гнев људи 
биће нарочито усмерен против оних 
који светкују суботу из четврте 
заповести, и на крају ће свеопштим 
декретом бити објављено да они 
заслужују смрт. 

Треба да се покоравамо Богу 
више него људима

У 20. веку, као део атеистичког 
васпитања, комунистичке 

државе издале су и шириле 
антихришћанску литературу. То је 
делимично био случај и у Румунији, 
чак и пре диктатуре Николаја 
Чаушескуа. Убрзо након пада 
комунистичког система, сећам се 
да сам у Букурешту имао прилике 
да се сретнем са једним верним 
братом из наше цркве. Његово име 
било је Стефан Унгуреану. Имао 
сам привилегију да чујем стварна 
животна искуства кроз која су 
прошли верници у комунистичкој 
ери. Као председника Уније, овога 
брата једнога дана позвале су власти 
и испитивале га зашто на верским 
књигама које се користе у нашој 
цркви не постоји портрет државног 
вође. Одговор нашег брата био је: 
„Молим вас, немојте нас погрешно 
разумети; ми поштујемо владу 
и признајемо да је она Богом 
постављена институција, али 
поштовати и клањати се људском 
бићу не би било исправно у Божјим 
очима. Ми не мењамо наша начела 
према различитим владајућим 
партијама, већ се увек молимо за све 
њих. Били смо исти у прошлости 
као што смо и данас и бићемо исти 
и у будућности. Ми волимо Бога и 
своје ближње.“ Након много година 
показало се да је Божји народ остао 
веран овим начелима.

„Божји народ признаје људску 
власт као уређење успостављено 
божанском одредбом, и учи да 

покоравање властима у њиховој 
законитој сфери представља 
свету дужност. Али ако захтеви 
власти дођу у сукоб са захтевима 
Божјим, Реч Божја се мора признати 
за правило које је изнад сваког 
људског законодавства. Начело: 
„Овако говори Господ“ не сме се 
одбацити због тога што црква или 
држава говоре другачије. Христову 
круну треба уздићи изнад дијадема 
сваког овоземаљског моћника.“ – 6. 
Сведочанство, 372.

Време пробе

„Није далеко време када ће свака 
душа бити стављена на пробу. Од нас 
ће се тражити да празнујемо лажну 
суботу. Водиће се борба између 
заповести Божјих и заповести 
људских. Они који су корак по 
корак попуштали захтевима света, 
који су се прилагођавали његовим 
обичајима, радије ће се тада 
потчинити светским силама него 
да се изложе подсмеху, вређању, 
опасности од тамновања и смрти. 
У то време ће се злато одвојити од 
троске. Истинска побожност ће 
се јасно разликовати од лажне и 
привидне побожности. Утонуће 
у мрак многе звезде чијем смо 
се сјају дивили. Они који су се 
китили украсима светиње, али се 
нису оденули правдом Христовом, 
показаће се у свој својој голотињи.“ 
– Пророци и цареви, 128.

„Свака душа мора се суочити са 
силама таме. Млади, као и стари, 
биће нападнути, и сви морају 
схватити природу великог сукоба 
између Христа и сотоне, и разумети 
да се он тиче и њих. Сви су глумци 
на позорници, учесници у сукобу.“ – 
The Review and Herald, September 25, 
1883.

Драги читаоче, Бог жели да те 
употреби у својој служби. Ти имаш 
своје место у овом свету. Свако од 
нас одиграће улогу у последњем 
чину драме. Ако си веран у вршењу 
дужности које Господ жели да 
испуниш, Он ће радити за тебе и ти 
ћеш видети спасење Божје.
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Ми живимо у последњем 
периоду хришћанске ере, познатом 
као лаодикијски период. Ово 
време које почиње 1844. године 
назива се такође и стварним 
даном помирења. Христос, наш 
Првосвештеник, сада служи у 
светињи над светињама на небу, 
приносећи своју крв пред Оцем за 
нас и вршећи помирење за наше 
преступе. То је друга фаза Његове 
службе као нашег „Поглавара 
свештеничког који седи с десне 
стране престола Величине на 
небесима; који је слуга светињама 
и истинитој скинији, коју начини 
Господ, а не човек“ (Јевр. 8:1,2). 

Шта Христос ради у небеској 
светињи? Павле нам каже да 
Христос уђе „у само небо, да се 
покаже сад пред лицем Божијим за 
нас“ (Јеврејима 9:24) да посредује 
за нас. „Христос Исус који умре, па 
још и васкрсе, који је с десне стране 
Богу, и моли за нас“ (Јевр. 8:34). 

Да ли Христово посредовање 
има икакве везе са нашим 
спасењем? Свакако!

„Христово посредовање за 

човека у небеској светињи битно 
је за план спасења исто тако као 
и Његова смрт на крсту“ – Велика 
борба, 435 , јер Он „може вавек 
спасти оне који кроза Њ долазе к 
Богу, кад свагда живи да се може 
молити за њих“ (Јеврејима 7:25). 

Ми имамо таквог 
Првосвештеника који „може 
вавек спасти оне који кроза Њ 
долазе к Богу.“ Какво охрабрење 
ова истина треба да нам да? „Јер 
немамо Поглавара свештеничког 
који не може пострадати с нашим 
слабостима, него који је у свачему 
искушан као и ми, осим греха. Да 
приступимо, дакле, слободно к 
престолу благодати, да примимо 
милост и нађемо благодат за време 
кад нам затреба помоћ“ (Јеврејима 
4:15,16). 

„Христос се сада налази у 
небеској светињи. Шта Он тамо 
ради? Врши помирење за нас, чисти 
светињу од греха народа. Стога 
морамо вером ући у светињу са 
Њим, морамо започети у светињи 
дело за своју душу. Ми треба да 
се очистимо од сваке нечистоће. 

Морамо да ‘очистимо себе од 
сваке поганштине тела и духа, 
и да творимо светињу у страху 
Божијем“ (2. Коринћанима 7:1)... 
Зато дођите и понизите своја срца 
у признању, и вером се ухватите за 
Христову руку у небеској светињи. 
Верујте да ће Христос прихватити 
ваше признање и подићи своје руке 
к Оцу – руке које су рањене ради 
нас – и Он ће извршити помирење 
за све који дођу са признањем.“ – 
The Ellen G. White 1888 Materials 
127.

Треба да прихватимо овај 
позив да „очистимо себе од 
сваке нечистоће“ озбиљно, док 
„Христос у небеској светињи... 
врши помирење за нас“, јер долази 
време када ће Христос напустити 
светињу и никога неће бити да 
врши помирење за наше грехе. 
Гледајући на тај тренутак, пророк 
Данило је записао: „А у то ће се 
време подигнути Михаило, велики 
кнез, који брани твој народ; и 
биће жалосно време, каквог није 
било откако је народа до тада; 
и у то ће се време избавити твој 

Кад Христос 
напусти
светињу 

Петер Цаy-Охен – Филипини

С
уб

от
а,

 1
4.

 д
ец

ем
ба

р 
20

19
. 



Гласник реформације, молитвена седмица 2019. 25

народ, сваки који се нађе записан 
у књизи“ (Данило 12:1). 

Доћи ће време невоље

Упоређујући Данило 12:1 
са Јудом и Откривење 12:7; 1. 
Солуњанима 4:16 са Јованом 5:25, 
разумемо да Михаило није нико 
други него Христос. Време када 
ће Он устати да брани свој народ 
биће тада кад Он заврши своје дело 
у светињи (Откривење 22:11,12). 
Он ће устати, обући хаљине 
освете, и тада ће Божји гнев, 
седам последњих зала описаних 
у Откривењу 16, бити изливено у 
време невоље. 

Елен Вајт је добила визију у 
погледу овог времена невоље. Она 
је написала: „Ја сам била узнета у 
виђењу до светиње над светињама 
где видех Исуса како још увек 
посредује за свој народ... Том 
приликом ми је било показано да 
Исус неће напустити светињу над 
светињама док случај сваке душе 
не буде решен, за избављење или 
пропаст, и да Божји гњев неће 
наићи пре но што Исус заврши своје 
дело у светињи над светињама, 
скине своју свештеничку одежду 
и обуче хаљине освете. Тада ће 
Исус напустити место посредника 
између свог Оца и човека, и Бог се 
више неће устезати да на оне који 
одбацују Његову истину излије 
свој гњев. Видела сам... кад наш 
Првосвештеник заврши своје 
дело у светињи, Он ће устати, 
скинути свештеничко одело и тек 
онда ће настати изливање седам 
последњих зала.

„Видела сам да ће анђели држати 
четири ветра све док Исусово дело у 
светињи не буде завршено а затим ће 
уследити седам последњих зала. Ова 
зла распаљују гњев безбожних људи 
против праведника, јер они сматрају 
да смо ми навукли казне Божје на 
њих и да ће невоље престати ако нас 
истребе са земље. Стога издају декрет 
да се свети побију, што верне нагони 
да дан и ноћ вапе Богу за избављење. 
То је време муке Јаковљеве.“ – Рани 
списи, 38.

Речено је да ће Бог излити свој 

гнев на оне који одбаце Његову 
истину. Шта показује да су они 
одбацили истину? То је жиг зверин 
који ће они примити на своје 
чело или руку. Док је Исус још у 
светињи, упозорење трећег анђела 
треба да буде дато становницима 
земље. (Види Откривење 14:9-11). 

Они који одбаце истину поруке 
трећег анђела примиће жиг зверин 
на своје чело или руку као доказ да 
су одбацили Бога и да су одлучили 
да се клањају звери уместо своме 
Творцу, као што налаже први 
анђео. Јер он „говораше великим 
гласом: Бојте се Бога, и подајте Му 
славу, јер дође час суда Његовог; 
и поклоните се Ономе који је 
створио небо и земљу и море и 
изворе водене“ (Откривење 14:7). 

Тако „када Христос престане са 
својим посредовањем у небеској 
светињи, гњев Божји непомешан са 
милошћу, гњев којим трећи анђео 
прети онима који се клањају звери 
и њеној икони и примају њен жиг 
(Откривење 14:9,10), излиће се на 
непокајане становнике света. Љута 
зла која су снашла Мисир када је Бог 
намеравао да ослободи Израиљ, 
слична су по свом карактеру оним 
још страшнијим и још жешћим 
казнама које ће се сручити на свет 
пре коначног ослобођења Божјег 
народа. Описујући она страшна 
мучења, писац Откривења каже: 
‘...и посташе ране зле и љуте на 
људима који имају жиг зверин и 
који се клањају икони њезиној’ 
(Откр. 16:2)“ – Велика борба, 555.

Судбина свих је заувек 
запечаћена

Када Христос напусти светињу 
и гнев Божји буде изливен на 
оне који одбаце истину, да ли ће 
бити још људи који ће почети да 
осећају искрено жаљење због греха 
и који ће се вером окренути Богу 
за милост и спасење? Ми можемо 
доћи у искушење да мислимо како 
ће се неки грешници покајати док 
буду трпели жестоке казне, као 
што се то понекад у прошлости 
дешавало. Али нам Библија каже 
да се чак ни грешници на које буду 

послате „ране зле и љуте“ и који се 
„опалише од велике врућине“, што 
су казне од првог до четвртог зла, 
„не покајаше да даду (Богу) славу“ 
(Откривење 16:2-9). 

Грешници не могу постићи 
искуство истинског покајања 
у време невоље јер ће се време 
милости тада већ завршити и 
сви ће донети неопозиве одлуке 
или за вечни живот или за вечну 
смрт. Стога неће бити преласка 
или замене између праведника и 
грешника. Грешнику више није 
могуће да се обрати и постане 
праведан. Непокајани ће остати 
непокајани, а праведни и свети ће 
заувек остати праведни и свети. 
(Види Откривење 22:11). 

Када се завршава време милости 
за свет? Тај догађај одиграће 
се непосредно пре Христовог 
доласка на облацима небеским. 
То се очигледно препознаје у 
чињеници да након свечане објаве 
да праведни и непокајани остану 
такви какви су одмах следи Исусов 
исказ: „И ево ћу доћи скоро, и 
плата моја са мном, да дам свакоме 
по делима његовим“ (Откр. 22:12). 

„Када се дело истражног суда 
заврши тада ће судбина сваког 
појединца бити дефинитивно 
одлучена: за смрт или за живот. 
Време милости и пробе завршиће 
се мало пре него што се Господ 
појави на облацима небеским.“ – 
Велика борба, 436.

Тачан датум завршетка времена 
милости нам није откривен

Господ нам је открио да ће се 
време милости завршити када 
Христос напусти светињу и пре 
него што Он дође на облацима 
небеским. Али тачно време 
завршетка времена милости није 
нам откривено.

„Бог нам није открио време... 
када ће се завршити време милости. 
Оно што нам је откривено треба 
да прихватимо за себе и за своју 
децу, али немојмо ни покушавати 
да сазнамо оно што је остало као 
тајна у саветима Свемогућега...

„Добијала сам писма која су 
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захтевала од мене да кажем да ли 
сам добила неко нарочито видело 
о томе када ће се завршити време 
милости. Ја одговарам да имам да 
објавим само једну поруку, поруку 
да је сада време за рад – док је дан, 
јер ће доћи ноћ када нико неће 
моћи да ради. Сада, управо сада је 
време да пазимо, радимо и чекамо... 
Али не постоји налог да ико треба 
да претражује Свето Писмо како 
би утврдио, ако је то могуће, када 
ће се завршити време милости. 
Бог такву поруку није поверио 
ниједним смртним уснама. Он 
није дао ниједном смртном језику 
да објави оно што је Он сакрио на 
својим тајним саветима.“ – The Re-
view and Herald, October 9, 1894.

Ово се, наравно, односи на 
свеопште време милости за свет. 
Међутим, ми такође треба да 
имамо на уму да „суд почиње од 
куће Божје“ (1. Петрова 4:17), и 
да се наше лично време милости 
не мора нужно поклопити са 
тренутком када Христос напусти 
светињу. Време милости ће се за 
оне који познају садашњу истину 
завршити раније него што је то 
случај са онима који никада пре 
нису чули истину за ово време. 

Господњи гласник објашњава: 
„Али не говорим властите речи 
када кажем да ће Божји Дух 
заобићи оне који су имали свој 
дан пробе и прилике, али који 
нису распознали Божји глас нити 
ценили деловање Његовог Духа. 
Тада, у једанаестом часу, хиљаде ће 
увидети и признати истину.“ – Se-
lected Messages 2, 16.

„Време разорних Божјих казни 
представљаће време милости за оне 
који до тада нису имали прилике да 
сазнају истину. Господ ће у својој 
милости нежно погледати на њих. 
Његово срце пуно самилости биће 
гануто и Његова рука ће још увек 
бити испружена да спасава такве, 
док ће за оне који не би хтели да 
уђу врата милости бити затворена. 
Биће примљен велики број оних 
који у тим последњим данима 
сазнају истину за садашње време.“ 
– Коментари биб. текстова, 926. 

Време милости ће бити 
окончано изненада и неочекивано

„Тихо и неопажено, као лупеж 
у поноћи, доћи ће пресудан час 
који ће и видно одредити судбину 
свакога човека, час кад ће се 
милост понуђена грешним људима 
коначно повући...

„Док је послован човек сасвим 
предан својој трци за зарадом, 
док љубитељ овоземаљских 
задовољстава тражи уживања и 
док кћерка моде уређује и намешта 
свој накит – у исти час Судија целог 
света може да изрекне пресуду: 
‘Измерен си на мерила, и нашао 
си се лак’ (Данило 5:27).“ – Велика 
борба, 436, 437.

„Када буде изречена неопозива 
одлука у небеској светињи, и кад 
судбина света буде запечаћена за 
вечна времена, становници земље 
неће о томе ништа знати.“ – Велика 
борба, 544, 545.

Време глади за Божјом Речи

Библија пророкује о наилазећој 
глади за Речју Божјом. (Види Амос 
8:11,12).

Када ће се појавити та глад 
слушања речи Господњих? Дух 
пророштва нам каже да ће се 
то десити након што Христос 
напусти светињу, након што се 
време милости заврши и док се зла 
буду изливала на земљу. Дата је и 
визија:
„Зла не престају да се изливају 
на становнике земље. Неки од 
њих због тога оптужују Бога и 
хуле на Њега. Други опет салећу 
верне молбама и преклињу да 
их ови науче како да избегну 
Божје казне. Али свети не могу 
ништа више да учине за њих. 
Последња суза за грешника тада 
ће већ бити проливена, последња 
дирљива молитва измољена, 
последње бреме поднесено и 
последња опомена дата. Слатки 
глас милости више их не позива 
на покајање. Док су се свети и 
цело небо залагали за њих, они 
се за своје спасење нису нимало 

интересовали. Пред њих су били 
изнесени живот и смрт. Многи 
од њих су желели живот, али 
нису уложили никакав напор 
да би га задобили. Они нису 
изабрали живот, и тада више 
неће бити крви помирења која 
би опрала њихову кривицу ни 
саосећајног Спаситеља у светињи 
над светињама да се за њих 
залаже и моли Оца: ‘Поштеди, 
поштеди грешника још мало.’ 
Кад Исус изговори страшне 
речи: ‘Готово је; свршено је’; 
цело небо ће се сложити с 
тим. План спасења оствариће 
се у потпуности, али је мало 
изабраних који га прихватају. И 
кад слатки глас милости заувек 
умукне за непокајане, њих ће 
обузети неизрециви страх и 
ужас. Са стравичном јасноћом 
они слушају речи: ‘Прекасно! 
Прекасно!

„Они који нису ценили Реч 
Господњу јуриће ‘од мора до мора, 
и од севера до истока трчаће 
тражећи Реч Господњу’. Анђео рече: 
‘Неће је наћи. На земљи је глад; 
не глад хлеба ни жеђ воде, него 
слушања речи Господњих’. Шта 
све они сада не би дали за једну 
реч Божјег одобравања! Али то је 
све узалуд; они морају да подносе 
ову глад и жеђ. Дан за даном они 
су омаловажавали спасење, ценећи 
богатство и задовољства овог света 
више него благо неба или речи које 
на то указују. Они су одбацили 
Исуса и презрели Његове свете. 
Ко је поган, мора заувек остати 
поган.“ – Рани списи, 302, 303.

Нема другог времена милости

„Ми морамо на најбољи начин 
да искористимо прилике које нам 
се сада пружају. Неће нам бити 
дано неко ново време милости да 
бисмо се припремили за небо. Ово 
је наша једина нада и последња 
прилика да изградимо карактер 
достојан будућег дома који ће 
Господ понудити свима који 
слушају Његове заповести...
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„Сви ће бити окушани и 
испробани на темељу светлости 
коју су добили. Они који су 
одбацили истину и прихватили 
бајке неће моћи да очекују неко 
ново време милости. Неће бити 
неког прелазног миленијума. 
Ако, пошто Свети Дух осведочи 
њихово срце, људи одбијају истину 
и искористе свој утицај да и друге 
одврате од ње, никада се неће ни 
обратити. Они се нису потрудили да 
преобразе свој карактер у времену 
милости које им је било одређено и 
Христос им неће пружити прилику 
да поново прођу истим путем. 
Њихова одлука ће бити коначна.“ 
– Догађаји последњих дана, 188, 189.

Наша заштита у време невоље

Видели смо да, када Христос 
напусти светињу и време милости 
се заврши, неправедни и нечисти 
имају на својим челима или рукама 
жиг зверин и они ће пити од вина 
гнева Божјег - седам последњих 
зала које се излива непомешано 
са милошћу; биће мучени огњем 
и сумпором у присуству светих 
анђела и Јагњета.

А шта је са праведнима и 
светима? Хоће ли они бити мучени 
казнама заједно са непокајанима? 
Не, никако! Пре завршетка времена 
милости, што је увод у време 
невоље, они ће бити запечаћени 
на својим челима печатом живог 
Бога.

Господњи весник описује: 
„Видела сам време невоље, каквог 
никада није било – Исус ми је рекао 
да је то време муке Јаковљеве, и да 

ћемо ми бити избављени гласом 
Божјим. Непосредно пре но што је 
време невоље почело, ми смо сви 
примили печат живога Бога. Тада 
сам видела четири анђела како 
престају да задржавају четири 
ветра. Видела сам глад, помор и 
мач, народ је устао на народ, и цео 
свет је био у пометњи.“ – Day-Star, 
March 14, 1846.

Наша једина сигурност

Печат живога Бога јесте покривач 
којим Свемогући штити свој народ 
у време невоље да му зла не би 
наудила. Елен Вајт говори: „Видела 
сам да је Бог поставио заштитни 
покривач изнад свог народа да би 
га заштитио у време невоље, и свака 
душа одлучна у истини и чиста 
у срцу биће сигурно у заклону 
Свемогућега.“ – Рани списи, 45.

„Видела сам да сотона настоји 
да збуни, обмане и одврати од 
истине Божји народ и то баш данас 
у време запечаћења... „Сотона се 
труди свим могућим лукавствима 
да их задржи ту где се налазе док 
не прође време запечаћења, док 
се сав Божји народ не нађе под 
заштитним покривачем, а они 
остану незаштићени од гњева 
Божјег у време седам последњих 
зала.“ – Рани списи, 46, 47.

То значи да је наша једина 
сигурност у време невоље да имамо 
печат живог Бога на својим челима 
како бисмо могли бити заштићени 
од пустошења зала. Бити запечаћен 
значи бити утврђен у истини и „да 
не будемо више мала деца, коју 
љуља и заноси сваки ветар науке, 
у лажи човечијој, путем преваре“ 
(Ефесцима 4:14). 

„Управо у то време, припадници 
Божјег народа треба да буду 
запечаћени на челима својим – то 
неће бити неки видљиви печат 
или знак, већ једно утврђивање 
у истини и умно и духовно, 
тако да ништа више неће моћи 
да их поколеба.“ – Коментари 
библијских текстова, 366.

Осим тога, да бисмо били 
запечаћени, морамо се одвојити од 
безакоња. Писано је: „Да одступи 

од неправде сваки који спомиње 
име Господње“ (2. Тимотију 2:19). 

Да бисмо били запечаћени, грех 
мора да нам „буде одвише грешан“ 
(Римљанима 7:13) како бисмо га 
могли избећи. Не смемо више 
према греху бити равнодушни. 
(Види Језекиљ 9:4). 

„Сада, док наш велики 
Првосвештеник врши за нас 
службу помирења, треба да 
настојимо да се нађемо савршени 
у Њему. Наш Спаситељ се чак ни 
једном једином мишљу није дао 
навести да попусти сили искушења. 
У људском срцу сотона обично 
нађе неку слабу тачку коју може 
да искористи као своје упориште; 
понека грешна склоност се увек 
гаји што потврђује снагу његових 
кушања. Али Христос је с правом 
могао да каже о себи: ‘Јер иде кнез 
овог света, и у мени нема ништа’ 
(Јован 14:30). Сотона у Сину 
Божјем није могао наћи ништа 
што би му омогућило да над Њим 
извојује победу. Он је одржао 
заповести свога Оца, и у Њему 
није било греха који би сотони 
пружио било какво преимућство. 
То је стање у којем се морају наћи 
сви они који желе да се одрже у 
време невоље.“ – Велика борба, 551.

„Печат Божји нико од нас 
неће примити докле год на свом 
карактеру има ма и једну ману или 
мрљу. На нама је да отклонимо 
недостатке свога карактера, да 
храм своје душе очистимо од свега 
што душу прља и обесвећује. Тада 
ће се позни дажд излити на нас 
као што се рани дажд излио на 
ученике на дан Педесетнице.“ – 5. 
Сведочанство, 198.

Запазимо да су услови 
запечаћења и изливања познога 
дажда исти. Јован нам каже да су 
они који приме печат Божји свети: 
„И у њиховим устима не нађе 
се превара, јер су без мане пред 
престолом Божијим“ (Откривење 
14:5). Стога, да бисмо били 
запечаћени, морамо милошћу 
Божјом победити грех сада, пре 
него што Исус напусти небеску 
светињу над светињама.
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Занимљиво је посетити славни 
Музеј краљевских гробова Сипана 
у месту Ламбајеке, Перу, где су 
изложени посмртни остаци Господара 
Сипана, античког владара културе 
Моке. Њихов владар контролисао је 
северни део тренутне територије те 
земље у трећем веку нове ере. 

1987. године тим стручњака 
ископао је ово археолошко 
налазиште, које је препознато као 
главно откриће пре цивилизације 
Инка у 20. веку.

Уз мумифицирано тело Господара 
Сипана могу се пронаћи и неки 
предмети који бацају светлост на 
његов живот и тежње:

- његова краљевска одећа, која 
открива дрску амбицију да влада и 
после смрти,

- различите представе бога Ал 

Паека, главног божанства коме се 
клањао, 

- златна и сребрна огрлица 
направљена у облику двадесет 
зрна кикирикија, која представља 
сунце и месец, тј. савршену духовну 
равнотежу између таме и светлости 
до које је требало доћи,

- неки делови његовог лица, 
попут носа, очију, зуба и наушница, 
опточени су финим златом, 
доказујући његову жељу да обесмрти 
своје лице,

- слика церемоније погреба са 
оним за шта се верује да представља 
његову супругу, две конкубине, војног 
заповедника, стражара, војника, као 
и дете, пса и две ламе (аутохтону 
животињу у пределима Анда која је 
била жртвована у његову част). 

Све ово указује на срж његових 

духовних тежњи, тј. вечни живот 
са предметима и људима који су му 
најдражи.

Узалудна нада

„Који држе лажне таштине, 
остављају своју милост“ (Јона 2:9).

Живети у овом свету, као што 
је живео Господар Сипана, желећи 
да придобије моћ и вечну младост, 
представља најузалуднију наду. 
Али још је жалоснији случај оних 
који, иако свесни вечног јеванђеља, 
направе исто безумље.

„Соломун је седео на престолу од 
слонове кости којем се прилазило 
степеништем од чистог злата, а са 
сваке стране степеништа било је по 
шест златних лавова. Његове очи су 
се одмарале на раскошно украшеним 

Блажена нада 

Абел Моралес – Аргентина
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и прекрасним вртовима који су 
се налазили управо пред његовим 
погледом. Ти вртови су били идеал 
лепоте и милине, уређени тако 
да – што је могуће више – личе на 
Едемски врт. Дрвеће, жбунови 
украсног шибља и сваковрсно цвеће 
којима су били украшени доношени 
су из разних земаља света. Птице 
свих могућих боја и прелива летеле 
су тамо амо, испуњавајући ваздух 
умилним песмама. Младићи и 
девојке из дворске пратње и послуге, 
украшени царским уресом, спремно 
су чекали да задовоље сваку његову 
и најнезнатнију жељу. Призори 
наслађивања, музика, спортови и 
игре приређивани су ради његове 
разоноде уз расипнички претерано 
трошење новца.

„Међутим, све ово није могло 
да усрећи цара. Он је седео на свом 
величанственом престолу, али му 
се на намргођеном лицу огледао 
мрак очајања. Распустан живот 
ничим ограничаваних задовољстава 
оставио је жиг на његовом лицу, које 
је некада блистало интелигенцијом 
и честитошћу. На његовом лику, 
какав је био у младости, настала 
је жалосна промена. Чело му је 
било избраздано забринутошћу и 
осећањем унесрећености. Очигледне 
знаке попуштања чулности носио 
је на свакој црти свога лица. Уста 
су му била спремна на укор и осуду 
и за најнезнатније неиспуњавање 
његових прохтева и жеља.

„Његови растројени живци и 
изможден организам одавали су 
последице кршења природних 
закона. Признао је да упропашћен 
живот представља безуспешно 
трагање за срећом. Рефрен његове 
болне тужбалице био је: ‘Све је 
таштина и мука духу.’“ – Коментари 
библијских текстова, 299, 300.

Живи са надом!

Ученици у мисионској школи 
Евенезер у Бразилу волонтирају 
у санаторијуму Оаза Паранаенсе. 
Једном приликом, двојици пацијената 
дијагностикован је карцином у 
терминалној фази. Једнога од њих 
с времена на време посећивали 
су супруга и деца. У њиховим 

разговорима, пацијент је испуњавао 
ваздух јадиковањем и негативним 
изразима. Његов негативни утицај 
могао се видети чак и на лицу његове 
супруге кад год је са неповерењем 
говорио о једноставним природним 
методама лечења. Она нас је питала: 
„Како ја могу да охрабрим овог 
човека који умире због сопствене 
негативности?“ Неколико месеци 
касније, овај пацијент умро је у 
тешким околностима.

На другом крају исте собе видела 
се дијаметрално супротна слика. 
Пацијент сличног здравственог 
стања – човек који није уживао чак 
ни благослов посетилаца – понашао 
се потпуно другачије. Сваки пут кад 
бисмо ушли да му дамо лек, изрази 
радости и наде испуњавали су собу. 
Његов став покренуо је у целом 
његовом организму силу исцељења, 
чак и код оних који су му помагали. 

Можете ли замислити крај? Једног 
дана смо по устаљеној рутини ушли 
у његову собу, и приметили смо 
неуобичајену ситуацију. Пацијент 
је био у купатилу, али нисмо могли 
да разумемо зашто константно 
ћути. Коначно смо ушли у купатило 
да видимо шта се с њим дешава. 
Открили смо да он има нешто у 
усној дупљи што му онемогућава да 
говори. То је била деформисана маса 
величине осредње поморанџе. По 
упутству дежурног стручног лица, 
он је одмах одведен у лабораторију 
Поликлинике у центру Куритибе, 
где се показало да је то био малигни 
тумор, на чудесан начин и у 
потпуности искорењен и избачен. 

Тог дана када су му пренесене 
вести, ми смо били крај њега и 
видели смо како је скакао од среће. 
Он нас је загрлио и рекао нешто што 
ћу заувек памтити: „Од првог дана, 
ја сам имао наду у ове природне 
методе лечења!“

Никада више нисам видео тог 
младића, али можемо бити сигурни 
да је нада покренула божанску руку 
и активирала физиолошки одговор 
који је испунио његов организам 
здрављем – тако поуздано, да тумор 
више није могао да се развија у 
таквом окружењу. 

Ако научимо да живимо са надом, 
ми ваздух испуњавамо изразима 

победе који ће прећи чак и на оне 
који су најбезнаднији. 

Активна нада

У области Нова Енглеска, у 
Сједињеним Америчким Државама, 
требало је изградити веома важну 
брану за производњу електричне 
енергије. На земљишту одређеном 
за то налазило се село са предивним 
кућама. Влада је обавестила 
становнике: „Извођење овог пројекта 
трајаће годинама, иако смо већ 
потписали уговор, тако да су ваше 
куће сада у власништву државе; биће 
вам дозвољено да неко време живите 
у њима, све док не будете морали 
заувек да напустите ову област.“

Био је то леп градић, али од тада 
је почео да пропада. Људи више 
нису поправљали своје домове нити 
се бринули о баштама, и оно што 
је некада био леп мали град, сада 
је постало ружно насеље. Зашто се 
догодила таква промена? Људи су 
изгубили наду.

Многи хришћани који су престали 
да проучавају пророчанства више 
немају истинску наду у славну 
будућност цркве. Последица њиховог 
губитка наде јесте неактиван и 
несрећан живот.

„Долазак Господњи био је у свим 
вековима нада Његових правих 
следбеника. Обећање ‘Опет ћу доћи’, 
које је Спаситељ при растанку са 
ученицима на Маслинској гори лично 
изговорио, осветљавало је будућност 
Његових следбеника и њихова срца 
испуњавало радошћу и надом, коју 
никаква туга није могла угасити ни 
искушења потамнити. ‘Јављање славе 
великог Бога и Спаса нашег Исуса 
Христа’ представљало је ‘блажену 
наду’ верника и у најтежим невољама 
и прогонствима...

„Из тамница, са ломача и 
губилишта, где су свети и мученици 
храбро сведочили за истину, 
одјекује кроз векове овај исти израз 
вере и наде. ‘Чврсто осведочени 
да је Христос заиста васкрснуо, и 
да ће стога и њих позвати из гроба 
приликом свог другог доласка’, један 
од таквих хришћана је рекао да су 
‘они презрели смрт и уздигли се 
изнад ње.’“ – Вел. борба, 272, 273.
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„‘Пожури, о Господе, са овим 
благословеним даном.’ То је била 
нада апостолске цркве, ‘цркве у 
пустињи’ и свих реформатора.“ – 
Велика борба, 274.

Још од давнина свети списи 
објавили су сигурност другог 
Христовог доласка, подстичући 
Његову цркву да остане активна. 
Штавише, та пророчанства такође 
истичу и знаке, тако да свако може 
препознати време и припремити се.

Знаци наде

„Јован у Откривењу овако описује 
први од знакова који ће претходити 
другом Христовом доласку: ‘И гле, 
затресе се земља врло, и сунце поста 
црно као врећа од кострети, и месец 
поста као крв’ (Откр. 6:12). 

„Ови знаци су запажени пре 
почетка 19. века. Као испуњење 
овога пророчанства, десио се године 
1755. најстрашнији земљотрес 
који је у историји икада забележен. 
Мада је највише познат под именом 
‘земљотрес у Лисабону’, он је 
захватио већи део Европе, Африке 
и Америке. Осетио се на Гренланду, 
на Западноиндијским острвима и 
на острву Мадери, у Шведској и 
Норвешкој, Великој Британији и 
Ирској. Обухватио је површину 
ништа мању од шест милиона 
квадратних километара. У Африци 
је потрес имао снагу готово исту као 
и у Европи. “ – Велика борба, 274.

„Двадесет и пет година касније 
појавио се и други знак споменут у 
пророчанству – помрачење сунца 
и месеца... Ово пророчанство се 
испунило 19. маја 1780. године... 

„Перната живина је отишла на 
спавање, говеда су се скупила на 
излазима из пасишта и рикала, 
огласиле су се и жабе, птице су 
певале своје вечерње песме, а слепи 
мишеви су слободно лепршали на 
све стране. Међутим, људи су знали 
да није време за ноћ.“ – Велика 
борба, 275, 276.

„После поноћи тама је нестала, а 
кад се месец показао, био је црвен 
као крв.

„19. мај године 1780. забележен 
је у историји као ‘мрачан дан’. Од 
времена Мојсијевог није забележено 

да је тама била тако густа, на толиком 
пространству и тако дуготрајна.“ – 
Велика борба, 278.

„Године 1833, две године пошто 
је Милер почео да објављује доказе 
о скором доласку Исуса Христа, 
појавио се и последњи од знакова 
који су према Спаситељевим 
речима имали да претходе Његовом 
другом доласку. Исус је рекао: 
‘И звезде ће с неба пасти’ (Матеј 
24:29)... Ово пророчанство се 
испунило на упадљив и необичан 
начин у великом пљуску метеора 
13. новембра 1833. године. То је 
био највећи и најчудеснији призор 
падања звезда који је у историји 
икада забележен.“ – Вел. борба, 300.

Принципи тумачења који су 
утврдили наду

„Године 1840. друго запажено 
испуњење пророчанства изазвало 
је веома распрострањено 
интересовање. Две године пре 
тога, Џосиа Лич, један од водећих 
проповедника који су објављивали 
други Христов долазак, обнародовао 
је тумачење 9. главе Откривења, која 
говори о паду Отоманске империје. 
По његовом прорачуну ова сила 
је требало да буде оборена... ‘Они 
треба да се заврше 11. августа 1840. 
године, кад се може очекивати пад 
Отоманске силе у Константинопољу. 
И ја верујем да ће управо тако и 
бити. – Џосиа Лич, Знаци времена и 
тумач пророчанства, 1. август 1848.

„Тачно у наведено време Турска је 
преко својих амбасадора прихватила 
заштиту уједињених европских 
сила, и тако се ставила под контролу 
хришћанских народа. Овим догађајем 
се тачно испунило пророчанство. 
Када се за то дознало, многи су били 
осведочени да су методи које су за 
тумачење пророчанства прихватили 
Милер и његови сарадници у начелу 
исправни, и то је допринело да је 
адвентни покрет добио велики замах.“ 
– Велика борба, 303.

Зашто су ипак многи 
равнодушни?

„Када је Спаситељ својим 
следбеницима указао на знаке свога 
поновног доласка, прорекао је и 

стање духовног назадовања које ће 
завладати непосредно пред Његов 
други долазак. Тада ће се, као и у 
данима Нојевим, запажати жива 
активност у пословном животу 
и тежња за уживањем; – људи 
ће куповати, продавати, садити, 
градити, женити се и удавати – при 
чему ће се потпуно заборавити на 
Бога и на будући живот. Христова 
опомена, намењена онима који ће 
живети у то време, гласи: ‘Али се 
чувајте да како ваша срца не отежају 
ждерањем и пијанством и бригама 
овог света, и да вам овај дан не дође 
изненада’ (Лука 21:34).“ – Велика 
борба, 279.

Духовно слепило, похлепа, 
отпадништво, прождрљивост и 
грешна пожуда сигурне су последице 
живота без наде – живота који 
неизбежно постаје безбрижан и 
равнодушан. Желео бих да насупрот 
томе анализирамо последице које ће 
истинска „блажена нада“ имати на 
ваш и мој живот.

Утицај истинске наде

„Кад се покаже, бићемо као и Он, 
јер ћемо Га видети као што јесте. И 
сваки који ову наду има на Њега, 
чисти се, као и Он што је чист“ (1. 
Јованова 3:2,3).

„А сам Бог мира да посвети вас 
целе у свачему; и цео ваш дух и 
душа и тело да се сачува без кривице 
за долазак Господа нашег Исуса 
Христа“ (1. Солуњанима 5:22,23).

Где год је Божја Реч била верно 
изношена, они који су били обраћени 
доносили су род достојан покајања. 
„Они су узверовали, крстили се и из 
воде устали у нови живот, – као нова 
створења у Христу Исусу; не зато да 
се управљају према својим ранијим 
телесним жељама, него да вером 
Сина Божјег иду Његовим стопама, 
да одсликавају Његов карактер и да 
се очисте као што је Он чист. Што 
су некада мрзели, сада воле; а што 
су некада волели, сада мрзе. Охоли 
и самопоуздани људи постали су 
кротки и смерна срца. Ташти и 
уображени постали су озбиљни и 
ненаметљиви. Некадашњи хулници, 
пијанице и развратници, постали су 
пуни страхопоштовања, трезвени и 
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морални. Ташта мода овога света је 
одбачена.“ – Велика борба, 411, 412.

Љубазни, ако је наша нада 
истинита, не само да ћемо желети 
да Христос по други пут дође на 
ову земљу, већ ће наш главни циљ 
бити да се Он засигурно врати у 
наш живот, и као последица тога, 
и у Заједницу. Наша жеља треба 
да буде да протерамо непријатеља 
душа из свог окружења, заједно 
са његовим световним забавама 
које нас у свакодневном животу 
одвраћају од Исуса. Сотона окупира 
срце шаљући демоне са нарочитим 
циљем – да активирају различите 
склоности ка злу које нас раздвајају 
од нашег Господа.

Посебни демони?

Размотримо неке одломке Духа 
пророштва који говоре о демонима што 
нападају нарочито наше слабе тачке.

„Зли духови, у почетку створени 
безгрешни, били су по природи, сили 
и слави једнаки небеским бићима која 
су сада Божји гласници. Међутим, 
падом у грех они су се заверили да 
обешчашћују Бога и уништавају 
људе. Сједињени са сотоном у његовој 
побуни и са њиме прогнани са неба, 
они су кроз сва времена сарађивали 
с њиме у његовом ратовању против 
божанског ауторитета. У светим 
списима се говори о њиховом савезу 
и владавини, о њиховим разним 
редовима, духовним способностима, 
лукавству и подмуклости и о 
њиховим злокобним плановима 
усмереним против мира и среће 
синова људских.“ – Вел. борба, 457.

„Демон љубоморе увукао се у 
(Саулово) срце. Био је бесан што се 
у песмама израиљских жена Давид 
уздиже изнад њега.“ – Патријарси и 
пророци, 688.

Када је Исус дошао на ову земљу, 
„тело људског бића, створено да 
буде Божје боравиште постало је 
боравиште демона. Чула, живци, 
осећања и органи човека упрегнути 
су, под утицајем натприродних сила, 
у најгоре пороке. На лицима људи 
запажао се печат демона.“ – Жеља 
векова, 25.

Цитирани одломци потпуно су 
јасни. Сотона организује своје агенте 

да нас нападну тамо где смо слаби 
како би нас учврстили у лењости. 
Ако сам похлепан, ако трачарим, ако 
сам непоштен, себичан, неумерен, 
похотан, нестрпљив, лажов, 
лењивац, површан, ташт, свакако ће 
неки од његових злих агената бити 
послати да ме тешко зароби у мојим 
манама. Стара изрека каже: „Оно 
што не савладаш, савладаће тебе.“ 

Постоји ли икаква нада?

Ако поседујемо неке од ових 
непожељних карактерних црта, не 
треба да будемо обесхрабрени, јер 
Дух пророштва говори: „Само је 
Христос могао наново уобличити 
карактер изопачен грехом. Он је 
дошао да изагна демоне који су 
господарили вољом.“ – Ж. век. 26.

Чак и у случају Јуде Искариота: 
„Да је Јуда отворио своје срце Христу, 
божанска милос т би одагнала демона 
себичности.“ – Ж. век. 274.

На крају, Марија „која је била пала 
и чију душу су настањивали демони 
веома се приближила Спаситељу 
у разумевању и служби.“ – Жеља 
векова, 545.

„Христова рука може досегнути 
највеће дубине људског јада и 
понижења. Она нам може помоћи 
да савладамо страшног демона 
неумерености.“ – Child Guidance, 401.

1927. године подморница С-4 
потонула је у Мексичком заливу. 
Многи бродови брзо су реаговали 
како би спасили посаду. Током 
операције спасавања, ронилац је чуо 
звук металних зидова подморнице; 
била је то порука у Морзеовим 
шифрама. Он је дешифровао поруку 
и одмах је проследио надлежнима: 
„Посада подморнице пита: ‘Има ли 
икакве наде? Има ли икакве наде?’“ 
То је оно што овај свет жели да зна 
и ми треба да их подсетимо да и ми 
тако живимо.

Некада „бејасте без Христа, 
одвојени од друштва Израиљевог, 
и без дела у заветима обећања, наду 
не имајући, и безбожни на свету“ 
(Ефесцима 2:12). 

„Јер и ми бејасмо некада луди, и 
непокорни, и преварени, служећи 
различним жељама и сластима, у 
пакости и зависти живећи, мрски 

будући и мрзећи један на другог. А 
кад се показа благодат и човекољубље 
Спаса нашег Бога, не за дела праведна 
која ми учинисмо, него по својој 
милости спасе нас бањом прерођења 
и обновљењем Духа Светог, ког изли 
на нас обилно кроз Исуса Христа 
Спаситеља нашег, да се оправдамо 
благодаћу Његовом, и да будемо 
наследници живота вечног по нади“ 
(Титу 3:3-7).

Какву наду ја имам?

Док посматрамо већину људи 
у цркви данас, намеће се једно 
питање. Да ли ће и наша нада бити 
лакомислена, као она што је имао 
Господар Сипана? Да ли ја, попут 
цара Соломуна, узалуд траћим Божје 
доброчинство? Да ли је активна 
и жарка нада апостолске цркве и 
реформатора угашена у нама?

Шта се догађа у нашем животу 
– јесмо ли се охладили? Да ли је 
неодољива посвећеност новчаној 
добити узела место моје личне 
побожности? Да ли нас жеља да 
будемо популарна црква доводи 
до тога да одлажемо тај свечани 
дан за будућност када ће постојећи 
поредак доћи свом крају?

Узвикнимо заједно са месијанским 
пророком: „О да би раздро небеса и 
сишао, да се растопе горе од Тебе“ 
(Исаија 64:1). 

Браћо и сестре, нека ова 
жарка жеља доведе до тога да као 
појединци и народ живимо као 
прави хришћани!

„Први хришћани су заиста били 
‘народ особит’ (5. Мојсијева 7:6). 
Њихово беспрекорно понашање и 
непоколебљива вера представљали 
су стални укор који је нарушавао 
мир грешника. Иако малобројни, 
без богатства, положаја и почасних 
титула, они су свуда за оне који су 
чинили зло представљали страх и 
трепет, где год су њихов карактер 
и њихово учење били познати.“ – 
Велика борба 42.

Тада свет неће моћи да порекне 
да је Реформни покрет народ који 
„чека блажену наду и јављање славе 
великог Бога и Спаса нашег Исуса 
Христа“ (Титу 2:13).

Амин и амин!
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Ми имамо блажену наду
Да на небу постоји Бог!
Он љуби нас неизмерно,
За нас дао је Сина свог!

Ми имамо ову наду,
Јер том жртвом смо примили спас

За откуп свих наших греха
Исус умро је уместо нас!

Рефрен:
Наше је срце

Испуњено том надом.
Она нам светли

Кроз мрак и кроз ноћ.
У нашем срцу

Је блажена нада…
На онај славни дан,

Стварност биће сваки сан…

Ми имамо блажену наду
Да ће ускоро доћи Христ!

Он узеће к себи оне
Што су водили живот чист.

Ми имамо ову наду,
Већ је близу и последњи час.

О пођи, објави наду
Ту свету који још лута у злу!


