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    Ова година била је попут вртлога. Многи су 
доживели озбиљна искушења и тешке губитке. 
Ипак, упркос великим тешкоћама, морамо 
имати на уму да Величанство неба – Владар 
свемира – брижно пази на све оне који тугују. 
Ми који се налазимо у земљи живих и даље 
имамо на чему да будемо захвални – нарочито 
на драгоценом обећању вечног живота кроз 
изобилну милост Исуса Христа.
    Овогодишње издање Гласника под називом:      
„Време је“, покрива спектар тема које треба 
да нас надахну и подсете на јасан циљ који 
Бог има за нас на овом свету. Свако од нас 
појединачно и даље се налази овде из јасног 
разлога и позвани смо – заправо, подстакнути 
– да будемо усрдни у служби за дело нашег 
Господара.
    Нека свако од нас дубоко и уз молитву проучи 
поуке из овогодишње Молитвене седмице, 
делећи их и са онима који су можда изоловани 
или везани за домове, и сетимо се следећих 
датума: 
    Молитва и пост: субота, 12. децембар
    Дарови за мисије: недеља, 13. децембар.
  Нека нас Свети Дух божански окрепи и 
обилно дарује нову снагу како бисмо били 
верније слуге у Божјем делу, на који год начин 
нас Он оспособи – и ојача нашу веру кроз 
Његове речи: „Вратите се ка граду, сужњи, 
који се надате“ (Захарија 9:12). „Јер се надом 
спасосмо. А нада која се види није нада; јер 
кад ко види шта, како ће му се надати? Ако 
ли се надамо ономе што не видимо, чекамо 
с трпљењем“ (Римљанима 8:24,25). Да, наш 
Господ заиста ускоро долази! Радимо заједно 
како бисмо се што пре сусрели с Њим! Амин!
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Уводник 

Када нам треба подсећање да 
је „дошло време“, то је често због 
тога што треба да променимо своје 
расположење и окренемо се од 
онога што је било према ономе што 
треба да се догоди. Ако бисмо били 
заиста спремни да урадимо нешто, 
можда уопште не би било потребно 
помињати време – ствари би се 
глатко развијале, једна за другом. 

Али уз ову Молитвену седмицу, 
сви се подсећамо да је „дошло 
време“ да будемо усрднији у неким 
стварима о којима очигледно 
нисмо довољно водили рачуна. 
Да је то био случај, свет би могао 
бити много другачије место. 

Бог је благословио свој народ 
изузетном предношћу да чује, буде 
оснажен, живи и објави последњу 
поруку милости која треба да буде 
упућена палом свету:

„Последњи зраци милосрђа, 
последња порука милости коју 
треба објавити свету, представља 
откривање (Жениковог) карактера, 
пуног љубави. Божја деца треба 
да манифестују Његову славу. 
Својим животом и карактером они 
треба да открију шта је све милост 
Божја учинила за њих.“ – Христове 
очигледне поуке, 380.

Током година били смо 
благословени различитим 
средствима и начинима да испунимо 
овај задатак. Да ли смо ценили 
поверена нам богатства онолико 
колико је требало? Записано 
је: „Мисионски покрет далеко 
надмашује мисионски дух.“ – The 
Review and Herald, October 12, 1886.

Сада видимо да ситуација постаје 
све  тежа, и да „задатак који је Заједница 
пропустила да изврши у време мира 
и благостања, мораће да настави 
у страшној кризи, под изузетно 
тешким и веома обесхрабрујућим 
околностима.“ – 5. Свед., 438.

Да, време је да ми са своје 
стране учинимо много тога – 
што пре, то боље. Налазимо се 
пред самим вратима вечности. 
На којој ћемо платформи стајати? 
За коју страну ћемо се заложити? 
Време је да се Христов Дух излије 
без мере на људе који су гладни и 
жедни да Га приме и поделе га са 
светом коме је преко потребан. 

„На дан Педесетнице Свети 
Дух се излио на ученике који су 
се молили и они су сведочили 
свима о извору тог дара где год су 
ишли. Мисионарски се дух излио 
у неограниченим количинама 
и ученици су сведочили о 
распетом и васкрслом Спаситељу 
и осведочавали свет о греху, 
праведности и суду који долази. 
Чинили су управо оно што им 
је васкрсли Господ наложио да 
чине и почели су од Јерусалима 
објављивати јеванђеље, у месту у 
ком су постојале највеће предрасуде 
и у ком су преовладавале највеће 
заблуде у погледу на Онога који је био 
распет као разбојник. Три хиљаде 
душа је примило вест и обратило 
се. Они се нису обесхрабрили због 
прогонства, затварања и смрти; већ 
су наставили храбро говорити речи 
истине, приказујући Јеврејима дело, 
послање и службу Христа, Његово 
распеће, васкрсење и вазнесење; 
и верници су се свакодневно 
умножавали у стаду Господњем, 
како мушкарци тако и жене.“ – The 
Review and Herald, November 26, 1894.

Јесмо ли спремни да обратимо 
пажњу на пророчки сат који 
нам јасно казује да је време да 
се молимо и радимо у складу 
са нашим молитвама – или 
узалуд покушавамо да угушимо 
и утишамо аларм под јастуком, 
настављајући да дремамо? Избор 
је наш – а одлуку доносимо 

сада. Јесмо ли спремни да се 
ослободимо себичности и да се 
напунимо Светог Духа?

„Предност сваког хришћанина 
је не само да очекује, него и да 
убрза долазак нашег Господа 
Исуса Христа...

„Браћо и сестре, молите се за 
дар Светог Духа. Бог стоји иза 
сваког обећања које је дао.“ – 8. 
Сведочанство, 24.

„Морамо да се молимо да Бог 
отпечати извор воде живота, али 
ми сами морамо да пијемо од 
те воде. Молимо се најусрдније, 
скрушеног и понизног срца, да се 
сада, у време позног дажда, обиље 
милости излије на нас. На сваком 
богослужењу коме присуствујемо, 
треба да се дижу наше топле 
молитве Богу да би подарио 
топлоту и влагу нашој души. И 
како из дана у дан тражимо од 
Бога силу Светога Духа, тако ће 
Он у нама развијати кротост, 
понизност и зависност од Бога за 
позни дажд који довршава дело. 
Ако пуном вером тражимо овај 
драгоцени благослов, примићемо 
га, јер је то Бог обећао.“ – 
Сведочанство за проповеднике, 466.

Нека наша срца буду на чудесан 
начин омекшана изливањем љубави 
нашег дивног Спаситеља током 
ове Молитвене седмице, и нека 
буду обилно оснажена Његовом 
чудесном стваралачком моћи како 
бисмо искупили време!
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Божанство данас говори 
нашој савести

„Записе Старог и Новог завета 
морамо проучавати свакодневно. 
Знање о Богу и Његову мудрост 
добиће онај ко стално проучава 
Његове путеве и дела. Библија 
треба да буде наша светлост, наш 
васпитач... Прва велика поука у 
целокупном васпитању јесте да 
упознамо и разумемо Божју вољу.“ 
– Special Testimonies on Education, 15.

„Док човек проучава дела 
Божја, Свети Дух делује на његове 
мисли и осведочава га. Ово није 
убеђење које се постиже логичким 
размишљањем, већ схватање 
дубљег значења и примање 
духовних истина писане Божје Речи 
срцем, уколико срце није сувише 
помрачено да упозна Бога, око 
сувише замагљено да Га види, а ухо 
сувише глуво да чује Његов глас.“ – 
Special Testimonies on Education, 59.

Тражимо спасоносно знање

„‘А ово је живот вечни’, каже 
Спаситељ, ‘да познају Тебе јединог 
истинитог Бога и кога си послао 
Исуса Христа.’ А преко пророка 
Јеремије Господ каже: ‘Мудри да се 
не хвали мудрошћу својом, ни јаки 

да се не хвали снагом својом, ни 
богати да се не хвали богатством 
својим. Него ко се хвали, нека се 
хвали тим што разуме и познаје 
мене да сам ја Господ који чиним 
милост и суд и правду на земљи, 
јер ми је то мило, говори Господ.’

„Такво познавање Бога нико 
не може стећи без божанске 
помоћи. Апостол Павле каже да 
‘свет (својом) мудрошћу не упозна 
Бога. А Јован, говорећи о Христу, 
потврђује: ‘На свету беше, и свет 
кроз Њега постаде, и свет Га не 
упозна.’ Својим ученицима сам 
Исус је рекао: ‘И нико не зна Сина 
до Отац; нити Оца ко зна до Син 
и ако коме Син хоће казати.’“ – 5. 
Сведочанство, 691.

Непријатељева блокада

„Навести људе да забораве 
на Бога, то је од самог почетка 
био сотонин лукаво смишљен 
план, како би их сигурно могао 
везати за себе. Стога је лажно 
приказивао Божји карактер, 
наводећи људе да о Њему имају 
потпуно погрешну представу. 
Творцу су – као самовољном, 
строгом и неумољивом – да би га 
се људи плашили, избегавали и 
чак мрзели, приписиване управо 

оне особине које су обележје 
кнеза таме. Сотона се надао да ће 
на тај начин ум оних које је завео 
збунити до те мере да потпуно 
потисну Бога из своје свести. Тако 
је он намеравао да избрише Божје 
обличје у човеку и утисне свој лик 
у људску душу – да људе потпуно 
обузме својим духом и учини их 
немоћним робљем своје воље.

„Лажно приказујући Божји 
карактер и изазивајући неповерење 
у Њега, сотона је још у Едему 
успео да Еву наведе на преступ. 
Грехом је ум наших прародитеља 
помрачен, њихова природа 
деградирана, а њихова представа 
о Богу прилагођена њиховом 
ограниченом и себичном схватању. 
И уколико су људи дрскији у греху, 
утолико познање Бога и љубав 
према Њему више ишчезавају из 
њихових мисли и њиховог срца. ‘Јер 
кад познаше Бога, не прославише Га 
као Бога, нити Му захвалише, него 
залудеше у својим мислима (у свом 
маштању) и потамне неразумно 
срце њихово.’

„Понекад изгледа да ће сотонини 
напори да потпуно завлада људском 
породицом бити крунисани 
успехом. Током векова који су 
претходили првом Христовом 
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доласку изгледало је да је свет скоро 
потпуно пао под власт кнеза таме, 
и он је господарио тако грозном 
силом као да су грехом наших 
прародитеља сва царства овог 
света постала његово законито 
право. Чак се и народ завета, који 
је сам Бог изабрао да у свету сачува 
знање о себи, толико удаљио од 
Њега да је потпуно изгубио праву 
представу о Његовом карактеру.“ 
– 5. Сведочанство, 691, 692.

Дубина Божје љубави 
светли кроз таму

„Христос је дошао да свету 
открије Оца као Бога љубави, 
пуног милости, нежности и 
саосећања. Као Искупитељ света, 
Он је разагнао густу таму којом је 
сотона упорно настојао да обавије 
Божји престо, и Отац је поново 
откривен људима као светлост и 
извор живота...

„За себе самог, (Христос) каже 
да је на овај свет послан као Очев 
представник. У племенитости 
свог карактера, у својој милости 
и нежном саосећању, у својој 
љубави и доброти, Он стоји пред 
нама као утеловљење божанског 
савршенства, видљиво обличје 
невидљивог Бога.

„‘Јер Бог беше у Христу’, 
каже апостол, ‘и свет помири са 
собом.’ Правилну представу о 
Божјем карактеру можемо стећи 
једино дубоким размишљањем о 
великом плану искупљења. И дело 
стварања било је испољавање 
Његове љубави; али бескрајна 
дубина божанске доброте и 
саосећања откривају се једино 
у даровању Христа за спасење 
палог и изгубљеног људског рода. 
‘Јер Богу тако омиле свет да је и 
Сина свог Јединородног дао, да 
ниједан који Га верује не погине, 
него да има живот вечни.’

„Браћо, позивам вас језиком 
Христовог љубљеног ученика 
Јована: ‘Видите какву нам је 
љубав дао Отац да се деца Божја 
назовемо.’ О, какве ли љубави, 
какве ли неупоредиве љубави, 
да се као грешници и потпуно 
отуђени, такви какви смо, можемо 
поново вратити Богу и бити 
усвојени у Његову породицу! 
Можемо да Му се обраћамо 
тако драгим речима: ‘Оче наш’, 
што је знак наше љубави према 

Њему и залога Његовог нежног и 
сродничког односа са нама. И Син 
Божји, посматрајући наследнике 
милости, ‘не стиди се назвати их 
браћом’. Они на тај начин ступају 
у светији однос са Богом него 
анђели који никада нису пали. 

„Сва родитељска љубав која је 
каналима људских срца преношена 
с покољења на покољење, 
сви изливи нежности који су 
икада потекли из људске душе, 
представљају само једва видљив 
поточић према бескрајном океану 
кад се упореде с бесконачном и 
неисцрпном љубављу Божјом, 
која се људским речима не може 
изразити, ни пером описати. О 
њој можете размишљати сваког 
дана у свом животу; можете 
марљиво претраживати свете 
списе да бисте је разумели; можете 
запрегнути све своје Богом дане 
способности и силе у настојању 
да схватите љубав и саосећање 
небеског Оца; па ипак пред вама 
остаје бесконачност. Ту љубав 
можете проучавати вековима 
; па ипак људи никада неће у 
потпуности моћи да схвате сву 
дубину, ширину и висину љубави 
коју је Бог испољио дајући свога 
Сина да умре за овај свет. Чак ни 
сама вечност никада неће моћи 
да је у потпуности открије. Ипак, 
кад проучавамо и уз молитву 
размишљамо о Христовом животу 
и плану искупљења, те велике 
теме све више се откривају нашем 
разумевању.“ – 5. Сведочанство, 
692, 693.

BРЕМЕ ЈЕ 
Духовно бојно поље

„Сотона непрекидно изналази 
нове методе да мисли људи 
заокупи нечим што ће их спречити 
да стекну право знање о Богу. Он 
настоји да њихове мисли задржи 
на ономе што само замагљује 
разумевање и слаби душу. Ми 
се налазимо у свету препуном 
греха и изопачености, окружени 
утицајима који имају за циљ да 
заведу и обесхрабре Христове 
следбенике. Спаситељ је рекао: 
‘И што ће се безакоње умножити 
охладнеће љубав многих.’ Многи 
свој поглед усредсређују на 
страшно безакоње које постоји 
свуда око њих, на отпадништво 
и слабости којима су окружени 
са свих страна, и говоре само о 
томе све док им жалост и сумња 
потпуно не обузму душу. Највећу 
пажњу они обраћају на лукаво 
деловање архиобмањивача и 
задржавају се на обесхрабрујућим 
појединостима из свог животног 
искуства, док при том губе из вида 
силу свог небеског Оца и Његову 
љубав која се ни са чим не може 
упоредити. Они чине управо оно 
што им сотона са задовољством 
п о д м е ћ е . П р и п и с и в а т и 
непријатељу сваке правде тако 
велику моћ, а у исто време тако 
мало мислити о Божјој љубави и 
Његовој сили, веома је погрешно. 
Морамо говорити о Христовој 
величанствености и о Његовој 
моћи. Ми смо потпуно немоћни да 
се сами ослободимо из сотониних 

 

ДА ПОЗНАШ СВОГ СПАСИТЕЉА

Размишљајући о љубави небеског Оца 

и нашег Спаситеља, посматрајући 

савршенство божанског карактера и 

тражећи вером да се Христова правда 

и нама припише, ми се преображавамо 

у Његово обличје.
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канџи; али Бог је омогућио излаз 
из тога и стално нам указује на 
тај пут. Син Највишега надмоћно 
се бори за наше спасење, и 
захваљујући Њему ‘који нас толико 
љуби’, можемо постати ‘више него 
победници’.“ – 5. Сведочанство, 740.

„У сталном размишљању о 
својим слабостима и духовном 
назадовању и у туговању због 
тога што сотона има и испољава 
тако велику моћ нећемо наћи 
никакву снагу. Велика истина: да 
жртва поднесена за наше спасење 
није била узалудна; да Бог заиста 
може спасти и да спасава све оне 
који долазе к Њему прихватајући 
услове изложене у Његовој Речи – 
мора да се укорени као животно 
начело у нашем срцу и нашим 
мислима. Наша је дужност да 
своју вољу увек потчинимо вољи 
Божјој...

„Христос каже: ‘Јер сам Отац 
има љубав према вама.’ Ако је ваша 
вера усредсређена у Богу преко 
Христа она ће се показати као 
‘тврд и поуздан ленгер душе, који 
улази иза најдаље завесе, где Исус 
уђе напред за нас.’ Истина је да нас 
у животу очекују разочарања и 
невоље; али све то, било мало или 
велико, треба да препустимо Богу. 
Њега неће збунити многострукост 
наших жалби и невоља нити ће Му 
терет свега што нас тишти и мучи 
бити претежак. Он будно бдије 
над сваком породицом и брине 
о сваком појединцу; Он нас не 
заборавља ни у нашим пословним 
бригама и било каквом јаду наше 
душе; Он запажа сваку сузу и 
саосећа с нама у нашим слабостима. 
Све тешкоће, искушења и невоље 
које нас овде сналазе допуштене 

су да би се оствариле Његове 
намере у љубави и доброти према 
нама, ‘да постанемо судеоници 
у Његовој светлости’, а тако и 
саучесници у пунини радости коју 
пружа Његово присуство.“ – 5. 
Сведочанство, 694, 695.

Стицање знања о Богу

„‘Бог овог света ослепи разуме 
неверника, да им не засветли 
видело јеванђеља славе Исуса 
Христа, који је (видљиво) 
обличје Бога који се не види.’ 
Али Библија нам најснажнијим 
речима предочава колико је битно 
стицање правог сазнања о Богу. 
Петар каже: ‘Благодат и мир да вам 
се умножи познањем Бога и Христа 
Исуса Господа нашега. Пошто нам 
је Његова божанска сила даровала 
све што је потребно за живот и 
побожност, познањем Онога који 
нас позва славом и врлином.’ А 
један од старозаветних писаца 
каже: ‘Упознај се с Њим, сложи 
се и помири се; тако ће ти бити 
добро.’

„‘Будите свети’, каже Господ, ‘јер 
сам ја свет’; а надахнути апостол 
наглашава да без светости ‘нико 
неће видети Господа’. Светост је 
сагласност са вољом Божјом. Грех је 
унаказио и готово сасвим избрисао 
Божје обличје у човеку; задатак 
јеванђеља је да поново успостави 
оно што је било изгубљено; и ми 
треба да сарађујемо са божанском 
силом у том настојању. Али како 
можемо доћи у сагласност с Богом, 
како можемо да Му постанемо 
слични, ако спознајом не стекнемо 
представу о Њему? Христос је 
дошао на свет управо зато да нам 
то сазнање открије...

„Задатак хришћанина у овом 
животу је да свету приказује 
Христа и да својим животом 
открива Његов благословени 
карактер. Ако нам је Бог дао 
светлост, дао нам је зато да 
бисмо је открили другима. Али у 
поређењу са светлошћу коју смо 
примили и могућностима које су 
нам дате да допремо до срца људи, 
резултати нашег досадашњег рада 
сувише су незнатни. Бог жели 
да истина коју је открио нашем 
разумевању донесе више него што 
се то до сада показало. Али ако су 
наше мисли обузете суморношћу 
и тугом, бавећи се само мрачним 
збивањима и злом које нас 
окружује, како онда приказујемо 
Христа свету? Како ће онда 
наше сведочење имати силу да 
придобије душе? Колико нам је 
стога неопходно да на основу 
личног искуства упознамо Бога и 
силу Његове љубави онако како је 
она откривена у Христу? Морамо 
марљивије и уз усрднију молитву 
проучавати свете списе; наше 
поимање мора бити оживљено 
Светим Духом и наша срца морају 
се стално уздизати Богу у вери, 
нади и непрекидној захвалности...

„Браћо и сестре, док 
посматрамо све ово ми се 
мењамо. Размишљајући о љубави 
небеског Оца и нашег Спаситеља, 
посматрајући савршенство 
божанског карактера и тражећи 
вером да се Христова правда и нама 
припише, ми се преображавамо 
у Његово обличје. Зато не 
сакупљајмо само непријатне 
слике: неправде, изопачености и 
разочарања – тако очевидне доказе 
сотонине силе – и не чувајмо их на 
зидовима нашег сећања, говорећи 
о њима и тугујући због тога све 
дотле док нам малодушност 
и обесхрабреност потпуно не 
обузму душу. Обесхрабрена душа 
је мрачна личност, која не само да 
не прима светлост од Бога, него 
исту заклања и од других. Сотона 
се радује кад види како кобан 
утисак овакве слике његовог 
тријумфа остављају на душу, 
чинећи људска бића невернима и 
малодушнима.

„Постоје, хвала Богу, и много 
светлије, ведрије и утешније слике 
које нам Он приказује. Сакупљајмо 
стога, као најдрагоценије благо, тако 
благословене и непобитне доказе 

Кад се бура прогонства заиста 

сручи на нас, верна овца ће чути и 

препознати глас правог Пастира. 

Напори пуни самоодрицања биће 

улагани да се спасу изгубљени. 
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о Његовој љубави, и нека нам увек 
буду пред очима. Посматрајмо у 
својим мислима следеће призоре: 
Сина Божјег како напушта 
Очев престо и своје божанство 
заодева људском природом да би 
ослободио човека од сотонине 
силе; Његов славни тријумф нас 
ради, како пред човеком отвара 
небо и открива људском погледу 
унутрашњост небеских дворова 
где слава Његовог божанства 
није заклоњена велом тајне; 
подизање палог људског рода из 
понора пропасти у који га је грех 
суновратио; поново успостављање 
повезаности са бесконачним 
Богом; победу искупљених 
пошто су издржали божански 
тест вером у свог Искупитеља и 
њихово коначно уздизање, као 
победника – обучених у правду 
Христову – до Његовог престола – 
то су слике којима Господ жели да 
украшавамо одаје наше душе.“ – 5. 
Сведочанство, 695-698.

Фокусирање на небеске 
ствари

„У небеској атмосфери Бог је све 
у свему. Тамо влада најузвишенија 
светост, и не постоји ништа што би 
реметило савршену усклађеност 
с Богом. Ако заиста желимо да 
стигнемо тамо, небески дух ће још 
овде боравити у нашем срцу. Али 
ако сада не налазимо задовољство 
у размишљању о ономе што је 
небеско; ако нас стицање сазнања 
о Богу не интересује; ако не 
уживамо у посматрању Христовог 
карактера; ако светост нема за 
нас никакву привлачност – онда 
можемо бити сигурни да се узалуд 
надамо спасењу и вечном животу. 
Савршено повиновање вољи 
Божјој представља високи циљ 
који хришћанин стално треба 
да има пред својим очима. Он 
ће онда радо говорити о Богу, о 
Христу, о домовима блаженства 
и невиности које Христос 
припрема за оне који Га љубе. 
Размишљати о свему овоме, док 
се душа наслађује благословеним 
Божјим обећањима, према речима 
апостола, значи: ‘окусити’ још овде 
‘силу будућег света’. 

„Завршна битка у великом 
сукобу, када ће сотона ‘са сваком 
силом и знацима и лажним 
чудесима, и са сваком преваром 
неправде’ покушавати да лажно 

прикаже Божји карактер, да би 
‘преварио ако буде могуће чак и 
изабране’, управо је пред нама. 
Ако је икада постојао народ коме 
је неопходно да са неба прима 
све већу светлост, то је овај народ 
који је Богом позван да у ово 
тешко време буде чувар Његовог 
светог закона и да Његов карактер 
оправда пред светом. Они којима је 
указано ово свето поверење морају 
бити продуховљени, оплемењени 
и оживљени истинама које према 
свом исповедању верују. Заједница 
никада није била у озбиљнијој 
потреби и никада Бог са већом 
забринутошћу није желео да она 
доживи искуство које апостол 
Павле описује у својој посланици 
Колошанима. ‘Тога ради и ми 
од онога дана како чусмо не 
престајемо молити се Богу за вас 
и искати да се испуните познањем 
воље Његове у свакој мудрости и 
разуму духовноме, да се владате 
достојно Господа угађајући Му 
у свему, и да будете плодни у 
сваком добром делу, и да растете у 
познању Бога.’“ – 5. Сведочанство, 
698, 699.

Данашње дело

„Кад се бура прогонства заиста 
сручи на нас, верна овца ће чути и 
препознати глас правог Пастира. 
Напори пуни самоодрицања биће 
улагани да се спасу изгубљени, 
и многи који су одлутали од 
стада вратиће се да следе великог 
Пастира. Припадници народа 
Божјег зближиће се међусобно 
и јединствено иступити против 
непријатеља. Пред заједничком 
опасношћу престаће борба 
за превласт; неће више бити 
препирања око тога кога треба 
сматрати највећим. Ниједан од 
правих верника неће говорити: 
‘Ја сам Павлов; а други: Ја сам 
Аполов; а трећи: Ја сам Кифин.’ 
Сведочанство једнога и свих 
биће: ‘Везао сам се нераздвојно за 
Христа; и радујем се у Њему као у 
свом личном Спаситељу.

„Тако ће се истина унети у 
практичан живот и то ће бити 
одговор на Христову молитву 
коју је Он непосредно пред своје 
понижење и смрт упутио Оцу: ‘Да 
сви једно буду, као Ти, Оче, што 
си у мени и ја у Теби; да и они у 
нама једно буду, да и свет верује 
да си ме Ти послао’ (Јован 17:21). 

Љубав према Христу, љубав према 
браћи у вери, биће сведочанство 
свету да смо били са Исусом и да 
смо се научили од Њега. Тада ће 
порука трећег анђела прерасти у 
гласан поклич, и цела земља биће 
осветљена славом Господњом.“ – 6. 
Сведочанство, 371.

„Поуздајте се у Бога; чекајте 
на Његово одобравање, идите за 
Њиме, ослоните се у послушности 
на силу Његове Речи. Бити 
послушан онда када вам то 
изгледа најтеже знак је истинског 
предања Богу. То ће оживети вашу 
моралну природу и потиснути 
вашу охолост. Научите се да 
покорите своју вољу Божјој вољи 
и постаћете достојни да добијете 
наследство светих у виделу.“ – Re-
flecting Christ, 108.

Садашњи позив

„Неодређена вера није 
довољна. Ми се морамо оденути 
у хаљине Христове праведности 
и носити их отворено, храбро, 
одлучно, приказујући Христа, 
не очекујући сувише од смртног 
човека, гледајући стално на Исуса, 
одушевљавајући се савршенством 
Његовог карактера. И тада 
ћемо као појединци показати 
Христов карактер и доказати да 
смо оживљени истином; јер она 
посвећује душу и заробљава сваку 
мисао на покорност Христу.

„Сваки мисионар ће морати 
да води оштре битке са самим 
собом и број тих битака неће 
се смањивати. Али ако будемо 
стално расли у хришћанском 
искуству, ако будемо наставили 
да у вери гледамо Исуса, у сваком 
тешком тренутку ћемо добијати 
довољно снаге. Све снаге и 
способности обновљене природе 
морају се стално, свакодневно 
јачати. Свакога дана ћемо добијати 
прилику да разапнемо себе, да се 
боримо против својих склоности 
и изопаченог темперамента, који 
нашу вољу одвлаче у погрешном 
смеру. Још не можемо почивати 
на ловорикама, све док у вери 
не присвојимо победу коју је 
Христос постигао за нас.“ – Re-
flecting Christ, 108.
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Једно од најдрагоценијих 
Божјих обећања гласи: „Ево 
све ново творим“ (Откривење 
21:5). Кад год има потребе за 
реновирањем неког објекта, то је 
зато што се онај који се тренутно 
користи више не поклапа са 
захтевима корисника. 

Одлуку да начини „ново небо и 
нову земљу, где правда живи“ (2. 
Петрова 3:13) донео је сам Творац. 
То је зато што Он жели да заврши 
са мрачном, грехом упрљаном 
историјом универзума.

Интересантно је да ће све што 
је Бог створио, иако погођено 
грехом, бити обновљено силом и 
апсолутном вољом нашег Творца. 
А људском роду, будући да је 
изабрао да греши, упућен је позив 
да прихвати унапред понуђено 
нарочито обновљење које Бог 
извршава преко Светог Духа, јер 
у Божји град „неће ући ништа што 
је погано“ (Откривење 21:27). 

Упозорење дато Никодиму 
и даље се односи на сва бића 
погођена грехом: „Одговори 
Исус и рече му: Заиста, заиста ти 

кажем: ако се ко наново не роди, 
не може видети царство Божје“ 
(Јован 3:3). 

Бог нам прилази на овај начин 
јер жели да сви буду спасени. 
Он објављује: „Јер ми није мила 
смрт оног који мре, говори 
Господ Господ; обратите се дакле 
и будите живи“ (Језекиљ 18:32). 
Истовремено, Бог поштује вољу 
сваког човека. 

Он на све могуће начине 
покушава да човека освести о 
његовој потреби и да га дарује 
приликама да прихвати понуђено 
спасење. 

Где почиње обновљење?

„И не владајте се према 
овоме веку, него се промените 
обновљењем ума свог, да бисте 
могли кушати која је добра и 
угодна и савршена воља Божија“ 
(Римљанима 12:2). 

„Када Исус говори о новом 
срцу, Он мисли на ум, на живот, 
на цело биће. Доживети промену 
срца значи одвратити осећаје од 

света и привезати их уз Христа. 
Имати ново срце значи имати 
нове мисли, нове намере, нове 
побуде. Шта је знак новог срца? – 
Промењен живот! То је умирање 
себичности и охолости сваког 
дана, сваког часа.“ – The Youth’s In-
structor, September 26, 1901.

„Ум је, попут престонице у 
једној земљи, водећа снага у телу.“ 
– 3. Сведочанство, 128.

„Ум управља целим човеком. 
Он је извориште свих наших 
поступака, добрих или злих. 
Ум служи Богу и удружује нас с 
небеским бићима.“ – Ум, карактер 
и личност, 60.

Дакле, место где почиње 
истинско обновљење јесте ум.

Воља

Након што Бог проговори 
нашем уму и Његова понуда 
изврши свој утицај – постане 
нам привлачна – Он тражи 
наш пристанак, говорећи: „Ако 
хоћеш“ (Матеј 19:21). 

Он никада не присиљава нашу 

 ЗА НОВО РОЂЕЊЕ
 СУБОТА, 5. ДЕЦЕМБАР 2020.

Давид Мурешан, Румунија
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вољу, већ нам се, кад год је то 
могуће, обраћа кроз молбе Светог 
Духа, како би нас подсетио на 
једину наду на спасење.

„Твоја воља је извор и покретач 
свега што чиниш. Та воља, која 
представља тако значајан чинилац 
у човековом карактеру, потпала 
је приликом Адамовог пада под 
контролу сотонину; и управо 
посредством воље он од тада делује 
у човеку да хоће и тражи само 
своје лично задовољство, што 
му на крају доноси само несрећу 
и пропаст. Али неизмерна жртва 
на коју је Бог пристао, предавши 
Исуса, свог љубљеног Сина, 
да буде жртва због човекових 
греха, омогућује Му да с пуним 
правом – не кршећи тиме ниједно 
начело своје владавине – каже 
човеку: ‘Покори се Мени, дај Ми 
ту своју вољу, отргни је из канџи 
сотонине власти и дозволи да је 
Ја запоседнем; тада ћу моћи да 
делујем у теби да хоћеш и чиниш 
што је Мени угодно.’ И када ти Он 
подари ум Христов, твоја ће воља 
постати истоветна са Његовом, 
а твој карактер промениће се у 
потпуности и постати сличан 
карактеру Христовом.“ – 5. 
Сведочанство, 486, 487.

„Божји Дух не намерава да 
обавља наш део посла било у 
погледу хтења или чињења. То је 
посао људског оруђа у сарадњи с 
божанским силама. Чим своју вољу 
окренемо у смеру усклађивања с 
Божјом вољом, Христова милост 
је спремна да сарађује с људским 
оруђем; међутим, она неће 
уместо нас радити наш посао, 
независно од нашег одлучивања 
и одлучног деловања. Према 
томе, душу неће обратити обиље 
светла и гомилање доказа, него 
само чињеница да људско оруђе 
прихвата светло, покреће снагу 
воље свесно признајући да је 
оно што зна правда и истина, 
сарађујући на тај начин с небеским 
анђелима постављеним од Бога за 
спасавање душе.“ – Ум, карактер и 
личност, 519, 520.

Дело

Рећи „Ја верујем, ја желим“ је 
темељ, али то није довољно.

„И на само ово окрените све 

старање своје да покажете у вери 
својој добродетељ, а у добродетељи 
разум, а у разуму уздржање, а у 
уздржању трпљење, а у трпљењу 
побожност, а у побожности 
братољубље, а у братољубљу 
љубав“ (2. Петрова 1:5-7).

„Негујући праведна начела, 
човек може да извојује победу над 
склоношћу ка злу. Послушношћу 
Божјем закону његова чула 
нису више неприродна; његове 
способности више нису 
изопачене и више се узалуд не 
расипају, јер их више не користи 
на могућности које ће га одвести 
далеко од Бога. Његове речи, 
мисли и снага могу се очистити у 
милости и кроз милост с Неба; он 
може да изгради нови карактер и 
уклони прљавштину греха.“ – Ум, 
карактер и личност, 30.

Време је

Иако то нисмо тражили, ми и 
даље уживамо живот који нам је дао 
Бог, период у коме смо подвргнути 
најважнијем испитивању које 
доноси последице за вечност. 
Свети Дух жели да данас разумемо 
шта то значи.

„Зато, као што говори Дух 
Свети: Данас ако глас Његов 
чујете“ (Јеврејима 3:7). 

Библија је пуна примера 
људи који су прихватили позив 
милости и који су промењени, 
обновљени и припремљени за 
живот са безгрешним бићима. 
Међутим, много је оних који су 
одбацили и занемарили позив 
Светог Духа и пустили да прође 
време за промену, за њихово ново 
рођење.

Пример фараона

„Вичу онде: Фараон цар 
мисирски пропаде, прође му рок“ 
(Јеремија 46:17). 

Осврнимо се на суштински 
аспект другог зла које је снашло 
Египат. Фараон је позвао Мојсија 
и Арона, говорећи:

„А Фараон дозва Мојсија и 
Арона и рече: Молите Господа да 
уклони жабе од мене и од народа 
мог, пак ћу пустити народ да 
принесу жртву Господу. А Мојсије 
рече Фараону: Част да ти је нада 

мном! Докле да му се молим за 
те и за слуге твоје и за народ твој 
да одбије жабе од тебе и из кућа 
твојих, и само у реци да остану? 
А он рече: До сутра“ (2. Мојсијева 
8:8-10).

„Он им је одредио сутрашњи 
дан, надајући се потајно да ће за 
то време жабе саме нестати и тако 
га сачувати горког понижења да 
се потчини Богу Израиљевом.“ – 
Патријарси и пророци, 267.

Другим речима, „сутра“ је 
сотонина политика, и једно од 
најуспешнијих метода уништења. 
С друге стране, Свети Дух каже 
„данас“, јер немамо гаранцију да 
ћемо сутра имати прилику.

„Бог говори људима преко 
својих слугу упућујући им опомене 
и упозорења, и осуђујући грех. Он 
сваком даје прилике да поправи 
своје грешке пре него што му се 
оне укорене у карактеру; али ако 
неко одбије понуђену милост 
и не жели да се поправи, Божја 
сила не посредује да би осујетила 
оно чему су устремљени његови 
поступци. Таквом се чини да је 
лакше поновити исту грешку, 
него јој се успротивити: тако се 
срце грешника стврдне и затвара 
пред утицајем Светог Духа.“ – 
Патријарси и пророци, 270.

„Сви они који своју немирну 
савест умирују мишљу да свој 
рђави пут могу изменити кад 
год то зажеле, и мисле да се с 
позивом милости могу играти 
и прихватити га кад се њима 
учини погодно, излажу се великој 
опасности и чине то на своју 
погибао. Они мисле да, након 
што су сав свој утицај предали 
великом бунтовнику, у последњем 
тренутку опасности могу да 
промене вођу. Али то се не изводи 
тако лако. Искуство, васпитање 
и навике сталног попуштања 
греху остављају тако дубок и 
трајан утисак на њихов карактер 
да они после не могу прихватити 
Исусов лик. Да њихова стаза 
није била осветљена, случај би 
био другачији. Милост би им 
била указана и они би имали 
могућности да прихвате њене 
понуде; али пошто је светлост 
дуго одбацивана и презирана, она 
ће им најзад бити и ускраћена.“ – 
Патријарси и пророци, 271.
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Навуходоносор
Колико су импресивне и 

надахњујуће промене до којих 
својим деловањем доводи 
Свети Дух! Након своје обнове, 
Навуходоносор се присећа свог 
искуства и промене: 

„У то време ум мој врати 
ми се, и на слави царства мог 
врати ми се величанство моје и 
светлост моја; и дворани моји 
и кнезови моји потражише ме, 
и утврдих се у царству свом, и 
дода ми се више величанства. 
Сада ја Навуходоносор хвалим, 
узвишујем и славим Цара 
небеског, чија су сва дела истина 
и чији су путеви праведни и 
који може оборити оне који ходе 
поносито“ (Данило 4:36,37).

„Некада охоли владар постао 
је смерно дете Божје, тиранин 
и диктатор постао је мудар и 
сажаљив цар. Онај који је пркосио 
Богу небеском и хулио на Њега, сад 
је признавао власт Свевишњега 
и усрдно се трудио да подстакне 
у срцу својих посланика страх 
Господњи и допринесе њиховој 
срећи.“ – Пророци и цареви, 354.

Савле из Тарса

Као један од најревноснијих 
прогонитеља Христове цркве, 
не марећи за то колико је крви 
проливено све док он остварује 
своје намере, Савле је написао: 
„Ја овај пут гоних до саме смрти, 
везујући и предајући у тамницу и 
људе и жене“ (Дела 22:4).

Савлово неверовање било је 
искрено, али за њега није било 
изговора. „Ум онога ко се противи 
истини све види у изопаченој 
светлости. Он је ухваћен у сигурну 
мрежу непријатеља и све посматра 
у светлости коју му он сервира.“ – 
Коментари библ. текстова, 604.

„Господ људском оруђу увек 
даје задатак који му припада. Ту 
долази до изражаја божанска 
и људска сарадња. Човек треба 
да делује у послушности према 
Богом даној светлости. Да је Савле 
рекао: ‘Господе, ја нисам склон да у 
потпуности следим упутства која 
ми дајеш у погледу мог спасења’, 
онда би било безуспешно и да га 
Господ обасја десет пута јачом 
светлошћу. Човекова је дужност 

да сарађује са Богом. И најтежа је 
борба у тренутку велике одлуке 
кад људску вољу и склоности треба 
потчинити вољи Божјој... Каква ће 
бити одлука и поступци зависи од 
карактера. Не поступајмо према 
својим тренутним осећањима 
и склоностима, већ у складу са 
израженом вољом Оца нашега 
који је на небесима. Послушајмо и 
следимо вођство Светог Духа.“ – 
Коментари биб. текстова, 605, 606.

Чим је Савле разумео и 
прихватио истину, почео је 
неуморно да ради за дело 
Божје, говорећи: „Јер премда 
сам слободан од свих, свима 
себе учиних робом, да их више 
придобијем“ за Христа (1. 
Коринћанима 9:19).

Мој и твој случај

„И знајући ово време да је већ 
час дошао да устанемо од сна; јер 
нам је сад ближе спасење него ли 
кад веровасмо. Ноћ прође, а дан 
се приближи: да одбацимо, дакле, 
сва дела тамна, и да се обучемо 
у оружје видела“ (Римљанима 
13:11,12).

„Кад грешник дође до крста, 
и гледа у Онога који је на крсту 
умро ради његовог спасења, Он 
може да осети најдубљу радост 
јер су му на тај начин греси 
опроштени. Клечећи у подножју 
крста, он стиже до најузвишенијег 
места до којег човек уопште може 
да допре. Светлост познања 
славе Божје открива се у лицу 
Исуса Христа, и грешнику се 
упућују речи опроштаја: ‘Живи, 
о грешниче, живи. Твоје покајање 
је прихваћено: јер сам пронашао 
откуп.’“ – Коментари библијских 
текстова, 546.

„Млади се посебно спотичу 
на том изразу ‘ново срце’. Они не 
знају што он значи. Они очекују 
да ће се у њиховим осећањима 
догодити посебна промена. Такву 
промену називају обраћењем. Око 
те заблуде хиљаде су се спотакле 
на своју пропаст не разумевајући 
израз: ‘Морате се наново родити.’“ 
– The Youth’s Instructor, September 
26, 1901.

„Једна од најусрднијих 
молитава забележених у светим 
списима Речи Божје је ова 

Давидова молитва: ‘Боже, учини 
ми чисто срце.’ На такву молитву 
Бог одговара: ‘И ново срце даћу 
вам.’ То је дело које човек у својој 
ограничености није у стању да 
изврши. Људи и жене треба да 
почну све изнова, молећи се Богу 
најусрдније да им подари право 
хришћанско искуство. Они треба 
да осете стваралачку моћ Светог 
Духа. Они треба да добију ново 
срце, срце које је постало благо 
и нежно под утицајем божанске 
милости. Душа треба да се очисти 
од духа себичности. Они треба 
да раде усрдно и смерна срца, 
тражећи снагу и вођство од 
Исуса. Тако ће грађевина, подесно 
састављена, расти у цркву свету у 
Господу.“ – Коментари библијских 
текстова, 375.

„Искрени хришћани немају 
никакве сумње у погледу 
побожности. Они се ослањају 
на Господа Исуса Христа, а телу 
не угађају нити испуњавају 
његове несвете жеље. Они стално 
гледају у Исуса, очекујући Његов 
налог, као што слуга гледа у свог 
господара или слушкиња у своју 
госпођу. Спремни су да пођу 
куд год их Божје провиђење 
поведе. Никада не уздижу себе; а 
примљене таленте, ученост или 
имовину не сматрају сопственом 
својином, већ се осећају само 
приставима многоразличите 
благодати Христове и слугама 
заједници, Христа ради. Они 
су само весници Господњи и 
запаљене светиљке у тами овога 
света. Њихова срца куцају у 
потпуном складу са великим 
срцем Христовим.“ – Коментари 
библијских текстова, 656.

Будући да прилику за спасење 
имамо само ако цело своје биће 
предамо Христу како би нас 
обновио према свом обличју, не 
будимо равнодушни према тако 
дивном спасењу. Таква прилика 
пружа нам се само у овом кратком 
животу, а не знамо колико дуго 
ће он трајати. Дакле, за онога ко 
жели вечни живот постоји само 
једна опција – обновљење – и то 
не сутра, него данас.

Бог то очекује од нас, за наше 
вечно добро и срећу.

Господ је близу. Амин. 

BРЕМЕ ЈЕ 
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Стање у свету
Планета земља – наш дом – 

изашла је из руку нашег Створитеља 
предивна и величанствена. Све 
је било савршено, начињено с 
љубављу и посвећено људском 
роду за потпуно уживање (види 
1. Мојсијева 1:31). Када су 
створени, први човек и жена били 
су физички лепи, али су изнад 
свега поседовали интелектуално 
савршенство и исправан карактер 
који је требало учврстити кроз 
везу са Створитељем. „Безгрешни 
пар није имао на себи вештачких 
хаљина; они су били заогрнути 
плаштем светлости и славе, 
одећом какву носе и анђели. 
Тим хаљинама светлости били 
су одевени док год су живели 
у послушности према Богу.“ – 
Патријарси и пророци, 19.

Та савршена слика трајала је док 
се није појавио грех, који је гурнуо 
свет у страшно стање покварености, 
неморала и безбожности.

Тиме се одступило од 
божанских начела изнесених у 

Светом писму, и она су сведена 
на обичне форме потчињене 
људским жељама. Велики број 
оних који су стали у одбрану 
истине наведен је, нажалост, на 
спољашње испољавање религије, 
уз поштовање обичаја и обреда 
лишених љубави. 

Шта значи бити реформатор?
Такав хаотичан сценарио захтева 

присуство реформатора. „И твоји 
ће сазидати старе пустолине, и 
подигнућеш темеље који ће стајати 
од колена до колена, и прозваћеш 
се: Који сазида развалине и оправи 
путеве за насеље“ (Исаија 58:12). 
Овај важан задатак који описује 
пророк Исаија открива људе који 
раде на томе да обнове укинута 
и погрешно схваћена божанска 
начела.

Бити реформатор значи не 
прилагодити се оваквом стању 
ствари. То значи борити се 
енергично и са чврстим уверењем 
за обнављање разрушених стубова 
истине. То значи остати веран 

дужности одбране Божјег 
закона, чак и по цену жестоког 
противљења. 

Немија је био слуга најмоћнијег 
краља тог времена. Међутим, 
његово срце тиштало је сазнање 
да је Јерусалим, његов завичај, 
разорен и уништен. Ипак, њега 
тешкоће и немогућности нису 
обесхрабриле. Са ставом којим 
се одликују реформатори, он је 
предузео све неопходне кораке 
како би постигао свој циљ. 
Слушајући Божја упутства, 
он је савладао све препреке и 
стигао у Јерусалим са средствима 
које ће искористити за обнову 
града својих отаца. А када су 
непријатељи покушали да га омету 
у његовим задацима – па чак и да 
га убију – како дело обнове не би 
било настављено, он је са чврстим 
убеђењем одговорио: „У послу сам 
великом, зато не могу доћи. Јер би 
стао посао кад бих га оставио да 
дођем к вама“ (Немија 6:3).

Сотона хоће да нас укључи 
у ствари које би нас учиниле 
неспособним да будемо 

  Аролдо Геснер, Бразил

 ДА БУДЕМО ПРАВИ РЕФОРМАТОРИ

Недеља, 6. децембар 2020.

BРЕМЕ ЈЕ 
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реформатори. Он жели да 
нашу пажњу скрене са свечаног 
завештања које смо добили 
кроз вечно јеванђеље; али, као 
верни реформатори, ми морамо 
одговорити: „У послу сам 
великом, не могу да станем!“

Време у ком живимо
Наше време упоређује се са 

временом пре потопа. Као и тада, 
света начела која је Бог успоставио 
заборављена су, остављена и 
исмејана. По ставу овога света 
побожност данас није врлина. 
Као и у данима Нојевим, разврат, 
неморал и непоштење уобичајени 
су међу људима. „И што ће се 
безакоње умножити, охладнеће 
љубав многих“ (Матеј 24:12). 

Послушност Божјем закону 
као последица живота који 
Исус мења, данас је све ређа. 
Релативизам води људски род 
све дубље у грех. „Тешко онима 
који зло зову добро, а добро зло, 
који праве од мрака светлост, а 
од светлости мрак, који праве од 
горког слатко, а од слатког горко“ 
(Исаија 5:20). 

Све ово показује да је Христос 
пред вратима. Његов долазак 
на ову земљу ближе је него што 
мислимо. Надахнуће нам преко 
пророчког сата показује да тај час 
брзо долази. 

„Кад и такозвани Божји народ 
почне да се уједињује са онима 
којима је у срцу овај свет, живећи 
као и они и удружујући се с њима 
у забрањеним задовољствима; 
кад раскош света постане раскош 
цркве, кад буду звонила сватовска 
звона и кад сви буду ишчекивали 
још многе године благостања на 
овом свету – тада ће изненада 
као гром из ведра неба доћи крај 
њиховом сјајном маштању и 
њиховим варљивим надама.“ – 
Велика борба, 306.

Шта Бог очекује од 
реформатора?

Живети у овом свету потпуног 
разарања Божјих начела као верни 
бастион и бранилац истине – то 
је мисија реформатора. Сада је 
време обнове, и Бог од свог народа 
очекује истинско дело реформе, 
које почиње од срца и развија се 

све до припреме за долазак Исуса 
Христа (види Дела 3:21).  

Живети у ово време у складу 
са начелима Божје Речи и 
примењивати их – то је наша 
одговорност. Бог нам је дао 
преимућство да будемо сведоци за 
Њега, и не треба да дозволимо да 
нас ишта одврати од тога задатка. 

„Често се сматра да није тако 
важно да се начела изложена у 
Речи Божјој спроводе и остварују 
у свакодневном животу, да је то 
сувише безначајно питање да би 
му се поклањала толика пажња. 
Али кад се има у виду исход који 
је овде у питању, онда ништа што 
може помоћи или ометати није 
безначајно.“ – Дела апостола, 233.

Бог од нас, као од свог верног 
остатка, очекује да будемо прави 
реформатори. Међутим, ми не 
смемо упасти у исту замку као 
Јевреји. Они су били изабрани, 
свети народ, и то их је испунило 
самозадовољством и охолошћу. 
Мислећи да ће заувек уживати 
тај повлашћени статус, они су 
запоставили истинску побожност. 
Постали су задовољни угађањем 
себи – а заборавили су на Бога. 
Довољан им је био сам појам 
породичног наслеђа док се њихов 
свакодневни живот није поклапао 
са исповедањем њихове вере.

Чини се да се иста ствар дешава 
и нама. Нас је Бог изабрао да 
уздигнемо стандард истине у 
време послетка. Ми се не смемо 
узохолити и дозволити да нас 
задовољство овом привилегијом 
наведе да заборавимо на свој 
задатак. Ако желимо да будемо 
реформатори на које Бог може 
да рачуна, морамо бити свесни 
да наша срца морају бити 
преображена милошћу Христовом 
(види Језекиљ 36:26). Са новим 
срцем Бог нас може искористити у 
свом великом делу обнове.

Концепт реформатора

Историја наше деноминације 
почела је са потребом да се истакне 
непромењивост Божјег закона. 
Његове заповести су вечне, 
Његов закон је непролазан. Када 
су, ради удобности и заједнице са 
светом света начела погажена, ми 
смо позвани да останемо на уској 

стази у послушности Речи Божјој. 
„Кад су људи потпуно задовољни 
сопственим достигнућима, онда 
се од њих нема шта очекивати.“ 
– Дела апостола, 180. Наши 
праоци, реформатори, одмах су се 
прихватили свог задатка, чувања 
божанског завештања.

Одговорност ношења ковчега 
завета сада почива на нашим 
раменима. Морамо поседовати 
дух реформације. Не смемо 
зауставити дело које је почело 
пре више од сто година. Ходање 
овом стазом неће бити лако, али 
то је стаза којом морамо ићи. Наш 
божански Пратилац биће са нама 
на сваком кораку.

„‘Уђите на уска врата; јер су 
широка врата и широк пут што 
воде у пропаст, и много их има који 
њим иду. Као што су уска врата 
и тесан пут што воде у живот, и 
мало их је који га налазе’ (Матеј 
7:13,14). Ови путеви су различити, 
одвојени, и воде у супротним 
смеровима. Један води у вечни 
живот, а други у вечну смрт. 
Видела сам разлику између та два 
пута, али и међу онима који њима 
путују. Путеви су различити: један 
пут је раван и широк; а други узан 
и нераван. Тако су и они који њима 
путују супротни по карактеру, 
животу, одећи и разговорима.“ – 
Christian Experience and Teachings of 
Ellen G. White, 156.

Бити реформатор значи 
живети наш деноминацијски 
идентитет дан за даном. Ми 
смо од својих отаца наследили 
блажену наду Исусовог доласка 
на ову земљу. Светлост четврте 
заповести на плочама Божјег 
закона је откривена, и седми дан, 
субота одмора, укључена је у 
наш хришћански живот. Носећи 
опис „Реформни покрет“, додат 
имену наше верске заједнице, ми 
разумемо да, уколико не будемо 
будни, у свом духовном путовању 
можемо назадовати. Реформација 
означава поновно зидање, али 
њу треба да схватимо и као 
одржавање – уздизање – Речи 
Божје на своје место, као наше 
једино правило вере и живота. 

Христов долазак
Највеличанственији догађај 

у историји јесте Христов други 
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долазак на ову земљу како би узео 
к себи своју цркву. Зато што смо 
Адвентисти, зато што чекамо 
Његов долазак, ми смо кандидати 
да са радошћу дочекамо тај 
узвишени догађај. Вазнесење са 
Исусом на облацима и почетак 
путовања ка вечном дому је наш 
крајњи циљ.

Међутим, да бисмо то 
постигли, неопходна нам је 
припрема. Очекивање Исуса 
значи припрему, верност и 
потпуно предање Њему. Чекати 
на Њега, тврдити да смо Његова 
деца – а у исто време посвећивати 
нашу наклоност стварима овога 
света – представља издају. Сотона 
нам нуди безбројне привлачности 
како би одвратио нашу пажњу 
са Христа и Његовог поновног 
доласка и како би наше очи и 
срце усмерио на свет и оно што он 
пружа, као што је то био случај и у 
време Нојево (види Лука 17:26,27).

„Указано ми је на опасност 
која нам прети као народу, а то је 
да се радије угледамо на овај свет 
него на Христа. Налазимо се на 
самој граници вечног света, али 
непријатељ настоји да нас наведе 
на закључак да је крај свему још 
веома далеко. Оне који тврде да 
држе Божје заповести и очекују 
скори долазак Спаситеља на 

облацима небеским са силом и 
славом великом, сотона салеће 
свим могућим искушењима. 
Многе од њих он наводи да 
дан суда одлажу у што даљу 
будућност и да у схватању постају 
све сличнији свету, поводећи се у 
свему за његовим обичајима.“ – 4. 
Сведочанство, 290.

Не смемо ни за тренутак свој 
поглед скренути са неба и његове 
славе припремљене за верне. 
Многи од нас не размишљају 
много о вечности, већ чине све 
што могу да из овоземаљског 
живота извуку максимум. У то 
улажемо све своје време, снагу 
и новац. Можда чак и успемо да 
остваримо све што смо замислили 
у овом свету, али ипак губимо 
циљ. „Јер какву ће корист имати 
човек ако сав свет придобије, 
а себе изгуби или себи науди?“ 
(Лука 9:25). Желиш ли да живиш 
на небу? Ако желиш, време је 
да будеш прави реформатор, 
чекајући и убрзавајући Христов 
долазак!

Субота
Једна од великих библијских 

истина, дуго векова сакривена 
од скоро целог човечанства, 
јесте важност суботе из четврте 

заповести Божјег закона. Она 
је дата нашим прародитељима 
као знак Његове љубави и бриге 
за људски род. Од тог тренутка 
сотона се труди да сакрије, укине 
и уништи Господњи свети дан. 
Зашто? Зато што субота указује 
на Исуса као нашег Створитеља, 
Искупитеља и врховног Владара 
свемира.

„Да је субота била увек 
светкована, мисли и осећања људи 
били би посвећени Творцу као 
предмету њиховог поштовања и 
клањања, и никада бе би постојао 
ниједан идолопоклоник, атеиста 
или неверник. Празновање суботе 
представља знак оданости правом 
Богу.“ – Велика борба, 391.

Када је Господња весникиња 
примила визију о небеској 
светињи, била јој је показана јака 
светлост која окружује четврту 
заповест, чинећи је истакнутијом 
од осталих заповести. То показује 
не само да та заповест није 
укинута, већ и да је она Божји 
печат по коме се препознаје 
Његов народ. 

„Субота је знак посвећености 
за оне који је држе светом. 
Права посвећеност је хармонија 
с Богом, поистовећивање с 
Њим у карактеру. То се добија 
прихватањем оних начела која 

Сада је време обнове, и 

Бог од свог народа очекује 

истинско дело реформе, 

које почиње од срца и 

развија се све до припреме 

за долазак Исуса Христа 
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представљају препис Његовог 
карактера. Субота је стога и 
знак послушности. Онај ко се 
свим срцем покорава четвртој 
Божјој заповести – покораваће 
се Његовом закону у целости. 
Он се посвећује потпуном 
послушношћу.“ – 6. Свед., 323.

А како ми држимо суботу? 
Какви су наши разговори и мисли 
током Божјих светих часова? Ми 
смо далеко отишли у овом погледу 
– не радимо суботом, не купујемо 
нити продајемо тог дана, не 
кувамо тада и тај дан посвећујемо 
цркви и мисионском делу. Али 
посвећење суботом не састоји се 
само од тих ствари. Оно почиње 
припремом, старањем да све буде 
спремно како бисмо уживали у 
суботи у заједници са Исусом. 
Границе светог дана су свете. 
Морамо бити верни и у почетку и 
у завршетку суботе. Породица ове 
часове мора да проведе у слози. 
Наше мисли тог дана морају бити 
посвећене само Исусу. Наш једини 
циљ у суботном дану треба да буде 
да вршимо Божју вољу, а не своју 
(види Исаија 58:13,14). Време је 
да будемо прави реформатори у 
уздизању суботе!

Световност
Од почетка је сотонин циљ био 

да нас одвоји од Бога. Зато нам он 
приказује свет и његове теорије 
као нешто веома драгоцено, 
наговештавајући нам да ће нам 
губитак истих донети несрећу, као 
што је и Еву намамио забрањеним 
плодом. Када је сотона одвео 

Исуса на високу гору, показао му 
је сва величанства света, његова 
царства и славу, обећавајући му 
да ће све то бити његово само ако 
му се поклони. „Али Христос је 
остао непоколебљив. Осетио је 
снагу тог искушења, али суочио 
се с њим у наше име и победио.“ – 
Одабране поруке 1, 243.

Сотона такође приказује свет и 
његову праксу као неко достигнуће. 
Све време смо бомбардовани 
„дивним плодовима“ световности 
и позвани да у њима учествујемо. 
Нажалост, то је донело резултате. 
Црква је претрпела велике губитке 
препуштајући се непријатељевим 
нападима. Нисмо се одбранили 
речима „писано је“, као што је то 
чинио Исус. У ово свечано време 
запечаћења, наше мисли окупиране 
су световним питањима. Апостол 
Јован нас упозорава: „Не љубите 
свет ни што је на свету. Ако ко 
љуби свет, нема љубави Очеве у 
њему“ (1. Јованова 2:15). 

„Интензивна световност била је 
једно од сотониних најуспешнијих 
искушења. Он се трудио да држи 
срце и ум људи толико заокупљене 
привлачностима овог света да не 
остане места за небеске ствари. 
Он управља њиховим умом 
кроз њихову љубав према свету. 
Земаљске ствари засењују небеске 
и уклањају Господа из њиховог 
видокруга и разумевања... Људи 
су очарани сјајем и блештавилом 
света. Толико су везани за земаљске 
ствари да ће многи починити било 
какав грех да би задобили неку 
световну предност.“ – Одаб. поруке 
1, 242.

Одевање
Један од главних сведока наше 

вере јесте наш изглед – начин на 
који се одевамо. Божја Реч нам 
открива како прави хришћанин 
треба да се облачи. Међутим, жеља 
да се буде сличан неверницима 
навела је Божју децу да се одевају 
као и свет. Они игноришу савете 
које нам је Бог оставио и одлучују 
да следе свој укус. Попут Еве, они 
испољавају неповерење у Божју 
Реч а слушају речи непријатеља.

„Многи се облаче по угледу 
на свет, желећи да имају већи 
утицај на невернике; међутим, ту 
чине жалосну грешку. Ако желе 
да имају истински и спасоносан 
утицај, нека живе према своме 
звању, нека покажу своју веру 
својим праведним делима и 
нека повуку јасну линију између 
хришћанина и човека из света. 
Њихове речи, одећа и поступци 
треба да сведоче за Бога. Тада ће 
се свети утицај раширити на све 
који су око њих, па ће и неверници 
сазнати да су били са Исусом. Ако 
неко жели да његов утицај сведочи 
у прилог истине, нека живи према 
своме звању и по угледу на Онога 
који је наш понизни Пример.“ – 
Евангелизам, 505.

„Самоодрицање и пожртвовање 
представљају обележје хришћанског 
живота. Доказ да се укус преобразио 
огледа се и у одевању свих оних 
који иду уским путем означеним за 
оне које је искупио Господ.“ – Дела 
апостола, 392.

Заштита од неморалности
Хаљине од смоквиног лишћа 

нису миле Богу. Морална заштита 
је особина хришћанског одевања. 
Сензуалност је замка коју нам 
је сотона поставио. Божја деца 
сталном везом са Христом морају 
бити заштићена како не би пали 
у ту замку. Онај чија стопала 
нису чврсто на стени неће моћи 
да се одупре искушењу. Не само 
то, ко год на било који начин 
друге доводи у искушење – било 
то и неприкладном одећом – 
биће једнако крив као и онај који 
попушта искушењу. „Јер све што 
је на свету, телесна жеља, и жеља 
очију, и понос живота, није од Оца, 
него је од овог света“ (1. Јов. 2:16). 

Милошћу Божјом, Његов карактер 

може бити усађен у наше срце. Када 

наш карактер буде у потпуности 

усклађен са Христовим животом, 

ми ћемо бити реформатори какав је 

Он био.
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„Свету се не сме допустити 
улаз у цркву нити се са њим сме 
склапати било каква веза.“ – 
Сведочанство за проповеднике, 236.

„Не дозволите да вам срце 
одрвени преваром греха. Мода 
изопачује ум и поткопава 
духовност нашег народа. Робовање 
моди све више узима маха и међу 
адвентистима седмог дана и чини 
више него све друго да одвоји 
наш народ од Бога. Показано ми 
је да су правила наше заједнице 
у том погледу непотпуна. Свако 
испољавање охолости у одевању, 
које је забрањено у Речи Божјој, 
требало би да буде довољан разлог 
за примену црквене дисциплине. 
Уколико нека сестра, и поред свих 
опомена, позива и молби наставља 
да спроводи своју изопачену 
вољу, то се може сматрати јасним 
доказом да њено срце није 
уједињено са Христом. ‘Ја’, и само 
‘ја’ постаје предмет обожавања, и 
једна таква тобожња хришћанка 
може многе да одврати од Бога.“ – 
4. Сведочанство, 620.

Примери правих реформатора
Илија је био прави реформатор. 

Он је начела стављао изнад свега 
другог. По цену сопственог живота, 
он је позивао људе на одлучност 
и напуштање идолопоклонства. 
Библија га помиње као симбол 
дела обнове у последњим данима 
(Марко 9:12; Малахија 4:5,6). Верни 
која своја колена не савијају пред 
Валом су они на које Бог данас 
може да рачуна. 

Јован Крститељ је, у духу 
Илијином, такође проповедао 
непопуларне истине, називајући 
грех правим именом, тиме 
припремајући пут за Месију. 
Он је изгубио живот због тога 
што је вршио своју дужност 
реформатора. Ипак, његово име 
налази се међу највећима у царству 
Христовом, који је за њега изјавио: 
„Ниједан између рођених од 
жена није већи пророк од Јована 
Крститеља“ (Лука 7:28). 

У средњем веку су се 
неустрашиви реформатори 
подигли да бране библијску истину. 
Бог се послужио Лутером и другим 
реформаторима у делу уздизања 
начела своје Речи; Лутер је често 

био изложен смртним претњама 
од стране својих прогонитеља, 
али се никад није клонио јасне 
дужности да говори и животом 
сведочи о истини која се налази 
у Христу. Једном приликом, када 
су га саветовали да се не појављује 
пред влашћу која га је оптужила, 
Лутер је изјавио: „Чак и да у Вормсу 
има онолико демона колико има 
црепова на крову, ипак ћу отићи 
тамо.“ – Thomas Austin Bullock: The 
History of Modern Europe, 44. 

Тај дух храбрости, 
карактеристичан за све 
реформаторе, можемо пронаћи 
и код пионира Реформног 
покрета. Суочени са презиром и 
оптужбама, они су стајали чврсто 
у одбрани истине, чак и по цену 
живота. Захваљујући напорима 
ових храбрих ратника вере, ми се 
данас налазимо овде.

Дух Пророштва наглашава 
потребу карактера сличног 
Христовом у делу реформе данас.

„Реформатори нису усмерени 
рушилачки. Они никада не теже 
да своје неистомишљенике, који 
им се не прилагођавају и своје 
деловање не усклађују са њиховим 
плановима и назорима, сруше 
и униште. Реформатори морају 
ићи само напред, не повлачећи 
се. Они морају бити одлучни, 
чврсти, одважни и непопустљиви; 
али се чврстина не сме изопачити 
у заповеднички дух. Бог жели да 
сви који њему служе буду чврсти 
и постојани као стена кад је у 
питању начело, али у срцу кротки 
и смерни као што је био Христос. 
Тада ће, остајући у Христу, моћи 
да чине оно што би Он учинио 
да је на њиховом месту.“ – 6. 
Сведочанство, 142.

Не смемо себи дозволити да 
упропастимо дело „плаховитошћу 
и осуђивачким духом“, који „нису 
битни за јунаштво у реформама 
нашег времена.“ – 6. Свед., 142. 

Милошћу Божјом, Његов 
карактер може бити усађен у 
наше срце. Када наш карактер 
буде у потпуности усклађен са 
Христовим животом, ми ћемо 
бити реформатори какав је 
Он био. Добићемо божанску 
мудрост да упутимо праву реч 
грешној жени или да укоримо 
плаховитог Петра. Имаћемо 

успеха и у благосиљању људи и у 
превртању столова мењача новца. 
Али никада нећемо бити прави 
реформатори без Христовог 
Духа. Живимо у времену обнове, 
и Христос мора да живи у нама 
како бисмо извршили оно што Он 
од нас тражи. 

Закључак
Илију су свуда прогањали, 

али га је Бог ипак сакрио. 
Идолопоклоничка краљица га је 
осудила на смрт када је позвао 
људе на реформацију. Након што 
је завршио своју службу, узет је на 
небо не видевши смрт. 

Јована Крститеља су злостављали, 
клеветали и бацили у тамницу. 
Његова кратка али благословена 
служба завршила се када је ухапшен и 
обезглављен.

Већину реформатора у средњем 
веку су прогонили и погубили због 
тога што су вршили свој позив, 
реформишући Божје дело. „А и 
сви који побожно хоће да живе у 
Христу Исусу, биће гоњени“ (2. 
Тимотију 3:12). 

Није важно шта ће нам се 
догодити као последица нашег 
исповедања вере. Пред нама је 
једно од најмрачнијих поглавља 
у земаљској историји. Бићемо 
изведени пред власти и пред 
судове, и бићемо неправедно 
осуђени. Међутим, шта је 
важније? Исус нам налаже: „Буди 
веран до саме смрти, и даћу ти 
венац живота“ (Откривење 2:10). 
Обећање правим реформаторима, 
који живе у последњим данима, 
гласи: „Који победи даћу му да 
седне са мном на престолу мом, 
као и ја што победих и седох 
с Оцем својим на престолу 
Његовом“ (Откривење 3:21). 
Исаија 51:11 открива нам да ће 
награда коју ће примити прави 
реформатор бити непролазна и 
ни са чим упоредива. 

Прави реформатор биће 
прогоњен, нападан и одбачен. 
Али дело мора бити завршено. 
Ја сам позван да извршим тај 
задатак. Ти си позван да извршиш 
тај задатак. Шта чекамо? Нека 
нас Свети Дух води како бисмо 
били прави реформатори!
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Дошло је време за објављивање 
истина наше вере. Истина за ово 
време откривена је у драгоценој 
светлости небеске светиње.

Ево како то описује перо 
надахнућа:

„Истину о светињи и 
истражном суду Божји народ 
треба да разуме јасно и потпуно. 
Одређено поимање и лична 
представа о служби и делу нашег 
великог Поглавара свештеничког 
неопходни су свима; иначе ће 
им бити немогуће да се одрже 
у вери битној за ово време или 
да заузму положај који им је 
Бог наменио. Сваком се пружа 
могућност да своју душу спасе 
или изгуби. Случај свакога од 
нас зависи од исхода овог Божјег 
суда. Свако мора изаћи пред очи 
великог Судије. Колико је стога 
важно да свако од нас у мислима 
често посматра свечани призор 
описан речима: ‘Суд седе, и књиге 
се отворише’ (Данило 7:10), кад 
ће сваки појединац морати, као 
некада Данило, остати ‘на делу 
свом до свршетка својих дана’ 
(Данило 12:13). 

„Сви који су примили светлост 
о овим предметима дужни су 
да сведоче о великим истинама 
које им је Бог поверио. Истина 
о светињи на небу представља 
средиште Христовог дела за људе. 
Она је од животне важности 
за сваку душу која живи на 
земљи. Она нам указује на план 
искупљења, води нас све до 
свршетка времена и открива нам 
тријумфални исход вековне борбе 
између правде и греха. За нас је од 
највеће важности да ове предмете 
брижљиво и потпуно проучимо, 
да свакоме који нас запита можемо 
дати одговор за наше надање.“ – 
Велика борба, 434, 435.

Дошло је време када треба 
да знамо шта верујемо о истини 
о небеској светињи, будући 
да су све остале истине за ово 
време садржане у њој. Светиња 
говори о Христовом утеловљењу 
и Његовој смрти на крсту. Она 
открива истину о оправдању, 
посвећењу и искупљењу. Она нас 
учи истини о крштењу, истини о 
суботи (запечаћењу) и закону, као 
и истини о законима здравствене 

реформе. Као што је већ поменуто, 
истина о истражном суду 
(Христовој служби у светињи 
над светињама), коначном суду 
и остале истине које исповедамо 
садржане су у светињи. 

Фокусирајмо се сада нарочито 
на вест три анђела из Откривења 
14 и на вест другог анђела из 
Откривења 18.

Вечно јеванђеље

„Трећи анђео је у четрнаестом 
поглављу Откривења приказан 
како лети посред неба говорећи 
снажним гласом: ‘Овде је трпљење 
светих, који држе заповести 
Божије и веру Исусову.’ Овде се 
приказује природа задатка који 
имају припадници народа Божјег. 
Они имају поруку од тако великог 
значаја да су представљени као 
да лете док је објављују свету. 
У својим рукама они држе хлеб 
живота за толике душе у свету 
које умиру од глади. Љубав 
Христова нагони их на то. То 
је последња порука. Никакви 
позиви милости неће више бити 

 ДА ЗНАМО ШТА ВЕРУЈЕМО
Среда, 9. децембар 2020.

Цезар Перез Диа, Мексико
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упућивани кад ова порука заврши 
свој задатак. Каквог ли поверења! 
Каква одговорност почива на 
свима који су позвани да преносе 
речи милостивог позива: ‘И Дух 
и невеста говоре: Дођи. И ко је 
жедан нека дође, и ко хоће нека 
узме воду живота забадава.’

„Свако ко ово чује нека 
говори: Дођи. У упућивању овог 
позива треба да се удруже сви 
– и проповедници и чланови. 
Не само својим исповедањем, 
него и својим карактером и 
својим одевањем сви треба да 
придобијају душе за Христа. Као 
они којима је поверена брига 
за спасавање света, они треба 
да извршавају вољу Онога који 
је ову свету истину завештао 
људима. О, када би сви могли да 
схвате и осете достојанство и част 
свога Богом даног поверења!“ – 5. 
Сведочанство, 191, 192.

Ми морамо знати шта 
представља вест трећег анђела 
коју треба објавити свету. То је 
закон и вечно јеванђеље. Понекад 
се људи питају зашто се то назива 
вечним јеванђељем. То је зато 
што је закон вечан, а јеванђеље 
– добра вест о спасењу – исто је 
тако вечно.

„Исправно приказати закон 
Божји без јеванђеља немогуће је, а 
исто тако ни јеванђеље без закона. 
Закон је утеловљено јеванђеље, 
а јеванђеље је развијени закон. 
Закон је корен, а јеванђеље 
миомирисни цвет и плод који 
је корен донео.“ – Христове 
очигледне поуке, 103.

„Закон и јеванђеље у 
савршеном су складу. Једно 
подупире друго. У свом својем 
величанству, закон се суочава са 
савешћу, наводећи грешника да 
осети своју потребу за Христом 
као жртвом помирницом за 
грех. Јеванђеље признаје силу и 
непромењивост закона. ‘Јер не 
знадох за жељу да закон не каза: 
Не зажели’ (Римљанима 7:7). 
Осећај греха, изазван познавањем 
закона, нагони грешника према 
Спаситељу. У часу потребе, човек 
се може ухватити за снажне 
аргументе које му је осигурао 
крст Голготе. Може се позвати на 
Христову праведност, јер она се 
поклања сваком грешнику који се 

каје. Бог изјављује: ‘И који долази 
к мени нећу га истерати напоље’ 
(Јован 6:37). ‘Ако признајемо грехе 
своје, веран је и праведан да нам 
опрости грехе наше, и очисти нас 
од сваке неправде’ (1. Јованова 
1:9).“ – Одабране поруке 1, 229.

У Откривењу 14:12 читамо о 
„вери Исусовој“. Шта представља 
вера Исусова која је садржана у 
вести трећег анђела? Исус је понео 
наше преступе као Спаситељ који 
прашта грехе. Он је дошао на овај 
свет и узео на себе наше грехе 
како бисмо ми могли примити 
Његову правду. Вера у Христову 
моћ да нас у потпуности спасе је 
вера Исусова. Док закон открива 
наше грехе, он ипак не нуди лек. 
Само Христово јеванђеље може 
да нам понуди опроштај. Да би му 
било опроштено, грешник мора 
да се покаје пред Богом, чији је 
закон преступио, и да испољи 
веру у Христа као своју жртву 
помирења.

Светлост вести другог анђела

Нажалост, „Господу је 
нанесена увреда. Застава истине, 
поруке првог, другог и трећег 
анђела остављена је да се вуче по 
прашини. Ако стражари заводе 
народ на тај начин, Бог ће неке 
душе држати одговорнима за 
недостатак јасног разлучивања 
којим би требало открити чиме 
је Његово стадо било храњено.“ – 
Selected Messages 2, 394.

„Ми се излажемо опасности да 
поруку трећег анђела објављујемо 

на тако неодређен начин да она 
не оставља упечатљив утисак 
на слушаоце. Много је других 
интереса који се истичу као нешто 
важно, и управо зато порука коју 
треба објављивати у сили постаје 
неупечатљива и неизражена.“ – 6. 
Сведочанство, 57.

Из тог разлога, Господ је био 
довољно милостив да пошаље 
другог анђела, који свој глас 
уједињује са гласом трећег анђела. 
Он не доноси нову вест, већ даје 
снагу постојећој.

„Порука трећег анђела треба 
да се објављује у сили. Сила 
којом је објављена прва и друга 
порука, у трећој треба да буде још 
израженија. У Откривењу Јован 
говори о небеском веснику који 
се уједињује са трећим анђелом. 
‘И после овог видех другог анђела 
где силази са неба, који имаше 
област велику; и земља се засветли 
од славе његове. И повика јаким 
гласом’ (Откривење 18:1,2).“ – 6. 
Сведочанство, 57.

„Вест трећег анђела мора да 
обиђе земљу, пробуди народ, 
и њихову пажњу усмери на 
заповести Божје и веру Исусову. 
Други анђео удружује свој глас 
са гласом трећег анђела, и земља 
бива обасјана славом. Светлост 
постаје све већа и обасјава све 
народе земље. Она треба да се 
шири као светло које светли. 
Њена сила ће бити све јача, све 
док њени златни зраци не обасјају 
сваки језик, свако племе и сваки 
народ на кугли земаљској. Питам 
вас, шта ви радите у припреми за 

 Градите ли за вечност? Морате 

имати на уму да овај анђео 

представља народ који ову вест 

треба да објави свету. Да ли ви 

спадате међу њих? 
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ово дело? Градите ли за вечност? 
Морате имати на уму да овај анђео 
представља народ који ову вест 
треба да објави свету. Да ли ви 
спадате међу њих? Да ли чврсто 
верујете да ово дело у које смо 
укључени заиста представља вест 
трећег анђела? Ако верујете, онда 
разумете да треба да извршимо 
моћно дело, и да томе треба у 
потпуности да се посветимо. 
Морамо бити посвећени строгом 
послушношћу истини, стављајући 
се у прави положај према Богу и 
Његовом делу.“ – The Review and 
Herald, August 18, 1885.

Постоје неки који мисле да 
није важно којој деноминацији 
припадају - али, према наведеном 
одломку, ми смо подстакнути 
да се нађемо међу народом који 
је представљен анђелом који 
осветљава целу земљу. То су 
људи укључени у објављивање 
драгоцене истине за ово време.

Још увек постоје људи који се 
не поводе према својој вољи већ 
желе да врше Божју вољу, људи у 
чијем срцу и животу је написан 
божански закон.

„Осамнаесто поглавље 
Откривења указује на време када 
ће, као последица одбацивања 
троструке опомене из Откривења 
14:6-12, црква потпуно достићи 

стање најављено у поруци другог 
анђела, а народ Божји, који се још 
увек буде налазио у Вавилону, 
биће позван да раскине сваку 
заједницу с њим. Ово је последња 
порука која ће бити упућена 
свету и она ће извршити своје 
дело. Када они који ‘не вероваше 
истини, него волеше неправду’ (2. 
Солуњанима 2:12) буду предати 
сили преваре да верују лажи, 
тада ће светлост истине обасјати 
све оне чија су срца спремна да 
је приме, а сва Божја деца која 
се налазе у Вавилону, послушаће 
позив: ‘Изиђите из ње, народе 
мој’ (Откривење 18:4).“ – Велика 
борба, 351.

Вест коју доноси четврти 
анђео заснована је на Откривењу 
3:18,19. Перо надахнућа је овако 
описује:

„Неки су ми писали и 
поставили питање, да ли је вест 
о оправдању вером вест трећег 
анђела. Одговорила сам: ‘Да, то је 
неоспорно вест трећег анђела.’“ – 
Евангелизам, 150.

Дело чишћења, припреме и 
реформе

Пророчанства из Откривења 
18 ускоро ће бити испуњена. 
Током објављивања вести трећег 

анђела други анђео који силази 
са неба испуњава земљу Божјом 
славом и кроз знање о Божјем 
Спаситељу Свети Дух ће завршити 
ово дело очишћења ума и срца 
свих верника. Господ говори: „И 
покропићу вас водом чистом, и 
бићете чисти; ја ћу вас очистити 
од свих нечистота ваших и од 
свих гадних богова ваших. И 
даћу вам ново срце, и нов ћу дух 
метнути у вас, и извадићу камено 
срце из тела вашег, и даћу вам 
срце месно. И дух свој метнућу у 
вас, и учинићу да ходите по мојим 
уредбама и законе моје да држите 
и извршујете“ (Језекиљ 36:25-27). 
То је рад Светог Духа, посланог од 
Бога за ово нарочито дело. Оно је 
почело 1888. године.

Цело Откривење 18 
биће испуњено приликом 
величанственог завршетка овог 
дела, које још није окончано. 
Светлост четвртог анђела почела је 
да сија оног упечатљивог тренутка 
у Минеаполису, 1888. године. 
Једини разуман закључак јесте да 
су ту светлост омела људска оруђа.

„Време кушања је непосредно 
пред нама, јер се гласна вика 
трећег анђела већ чује у 
откривењу праведности Христа, 
Откупитеља који прашта грехе. То 
је почетак светлости анђела чија 
ће слава испунити читаву земљу. 
На свакоме ко је примио поруку 
упозорења почива одговорност да 
уздиже Исуса и представи Га свету 
на начин на који је Он приказан у 
сликама, наговештен у симболима, 
најављен у откривењима 
пророка и откривен у поукама 
датим Његовим ученицима и 
прекрасним чудесима учињеним 
за људски род.“ – Одабране поруке 
1, 348.

Вест наде коју доноси овај 
анђео (Откривење 18:1) јесте 
вест верног Сведока лаодикијској 
цркви, која представља покрет 
реформације.

Овај анђео, који свој глас 
удружује са објавом вести трећег 
анђела, обасјаће целу земљу 
својом славом. Тако се описује 
дело универзалног опсега и 
изванредне силе. Све препреке 
савладаће моћни покрет чија ће 
основа бити последње упозорење 
трећег анђела. Неки не схватају да 
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се то односи на верски покрет, али 
нам следећи цитат то појашњава:

„О Вавилону, у време на које се 
односи ово пророчанство, пророк 
каже: ‘Јер греси њени допреше 
тја до неба, и Бог се опомену 
неправде њене’ (Откривење 18:5). 
Вавилон је напунио меру своје 
кривице, и казна уништењем 
тек што се није сручила на њега. 
Али Господ још увек има свој 
народ у Вавилону, и пре него што 
Вавилон буде похођен Божјом 
казном ови верници морају бити 
позвани да ‘изађу из њега, да се 
не мешају у грехе његове, да им не 
науде зла његова’. Зато је покрет 
на који се овде мисли симболично 
представљен анђелом који 
силази, осветљава земљу својом 
славом и јаким гласом објављује 
грехе Вавилона. У контексту 
његове поруке чује се и позив: 
‘Изиђите из ње, народе мој.’ 
Када се ова упозорења сједине са 
вешћу трећег анђела, то прераста 
у гласни поклич.“ – The Spirit of 
Prophecy 4, 422.

„Питање од највећег значаја за 
ово време јесте: ‘Ко је на Господњој 
страни? Ко ће се придружити 
анђелу у објављивању вести 
истине свету? Ко ће примити 
светлост која ће обасјати целу 
земљу својом славом?’“ – The Re-
view and Herald, November 5, 1889.

Самоодрицање и живот за 
Христа

Трећи анђео који лети посред 
неба и објављује Божје заповести 

и сведочанство Исусово 
представља наше дело. Вест не 
губи снагу док анђео напредује у 
свом лету, и Јован га види како 
расте у снази и моћи док цео свет 
не осветли својом славом. Стаза 
којом иде народ који држи Божје 
заповести води напред, увек 
напред. Вест истине коју носимо 
мора бити објављена сваком 
народу, језику и племену. Она ће 
ускоро прерасти у гласни поклич, 
и земља ће бити обасјана њеном 
славом. Припремамо ли се за ово 
величанствено изливање Духа 
Божјег?

„Не морамо бринути о позном 
дажду. Све што треба да радимо 
јесте да суд одржавамо чистим, 
уздигнутим и спремним за 
примање небеског дажда, и да 
се непрестано молимо: ‘Нека 
позни дажд испуни мој суд. 
Нека светлост моћног анђела 
који се уједињује са трећим 
анђелом обасја и мене; учини ме 
судеоником у овом делу; покрени 
ме, да објавим вест; учини ме 
сарадником Исуса Христа.’ Ако 
овако будете тражили Господа, 
кажем вам, он ће вас стално 
оспособљавати за дело, дајући 
вам своју милост.

„Не треба да бринеш. Не треба 
да мислиш да долази нарочито 
време кад треба да будеш разапет. 
Време за распеће је управо сада. 
Сваког дана, сваког часа, мораш 
умирати себи; ‘ја’ мора бити 
распето; и тада, кад дође време 
озбиљне пробе за Божји народ, 

вечне руке ће те обгрлити. Божји 
анђели начиниће ватрени зид око 
тебе и избавиће те.

„Разапињање твог ‘ја’ ти тада 
неће бити од користи. Оно се 
мора извршити пре него што се 
одлучи судбина сваке душе. Твоје 
‘ја’ мора бити разапето сада – 
кад је дело пред тобом; када се 
свака поверена нам способност 
може искористити на добро. 
Сада морамо испразнити и 
темељно очистити суд од сваке 
прљавштине. Сада морамо 
постати свети Богу. То је наше 
дело, и оно мора бити извршено 
овог тренутка. Не треба да 
чекаш на неко нарочито време за 
извршење овог величанственог 
дела; то треба да се догоди данас. 
Ја се данас предајем Богу... 

„Јеси ли спреман да се сада 
предаш? Треба да се одрекнеш 
греха сада, чим га препознаш... Не 
буди безбрижан, мислећи да ћеш 
постепено извојевати победу; 
покушаваћеш, мало по мало, да 
оставиш грех. Сада, док још траје 
данашњи дан, послушај позив и 
не буди тврдог срца.

„О, моја душо, зашто данас не 
напустиш сво проклетство? Грех 
је разапео мога Господа. Зашто га 
не одбациш са гнушањем? Зашто 
да не заволиш оно што је Христос 
волео, и да замрзиш оно што је 
Христос мрзео? Да, Он је учинио 
довољно за тебе да би кроз Њега 
ти постао и више од победника.“ 
– The Upward Look, 283.

Закључак

„Наше време је драгоцено. 
Преостаје нам мало, веома мало 
дана милости и пробе у којима 
треба да се припремимо за будући, 
бесмртни живот. Немамо времена 
да се препуштамо случајности 
или упуштамо у непромишљене 
подухвате. Треба да се плашимо 
површног проучавања Речи 
Божје.“ – 6. Сведочанство, 377.

Нека Господ Исус увек води 
ваш живот, да бисте били весник 
драгоцених истина за ово време, 
и нека вас Господ изобилно 
благослови! Амин.

Зашто да не заволиш оно што је 

Христос волео, и да замрзиш оно што 

је Христос мрзео? Да, Он је учинио 

довољно за тебе да би кроз Њега ти 

постао и више од победника.
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Драга браћо, ми смо народ који 
живи у овом последњем нараштају 
историје света који је преплављен 
несрећом, бедом и смрћу – а ипак 
је пред нама изазов да будемо 
слични Христу, Исцелитељу 
света. Како то можемо постићи?

Као што Божји весник описује 
сцену приликом васкрсења, „они 
што су живели пре потопа, устају у 
свом горостасном узрасту, више него 
двоструко већи од људи који сада 
живе на земљи, и сразмерно својој 
висини и развијени. Генерације 
после потопа биле су све мање по 
узрасту. Кроз надолазеће генерације 
приметно је било стално унижавање, 
све до последњег нараштаја који је 
живео на земљи. Супротност између 
првих злих људи који су живели 
на овој земљи и оних последње 
генерације веома је велика. Први 
су били изузетно високи и лепо 
развијени – а потоњи су из гробова 
изашли онакви какви су и умрли 
– патуљаста, слаба, деформисана 
раса.“ – Spiritual Gifts, 3, 84.

Иако је цела људска раса 
ослабила, није само наш физички 
стас претрпео деградацију. Исто је 
снашло и наше душевно здравље и 
моралност – тако да је целокупном 
нашем бићу потребно исцељење 
како бисмо могли уживати 
благослове дате нам приликом 
стварања и поделити их са својим 
ближњима. 

Првобитни план
Божји план за човека није да он 

у свом животу буде несрећан, јер 
„Бог је човека створио савршено 
светим и потпуно срећним; 
а на земљи, када је изашла из 
Творчевих руку, није било ни 
трага о распадању, ни најмање 
сенке проклетства. Преступ 
Божјег закона – закона љубави 
– донео је на свет зло и смрт.“ 
– Пут Христу, 7. Не можемо 
ни замислити колико бисмо 
се развили у људе и жене који 
би живели по Божјем плану у 

стварању да наши прародитељи 
нису починили грех.

„Божја намера је била да што 
дуже човек живи, потпуније 
открива овај лик – потпуније 
одсјајује славу Створитељеву. 
Сви његови таленти могли су се 
развијати; требало је да се величина 
и снага тих талената стално 
повећавају. Понуђене су му биле 
широке могућности за обучавање, 
и славно подручје истраживања се 
отварало пред њиме... Све више би 
се приближавао испуњењу циља 
свог постања, све потпуније би 
одсјајивао славу свог Створитеља.

„Али, због непослушности све 
је то изгубљено. Грех је у човеку 
покварио Божју слику, готово ју је 
избрисао. Човекове физичке моћи 
су ослабиле, његова ментална 
способност се смањила, и његова 
духовна визија потамнела. Човек 
је постао подложан смрти.“ – 
Васпитање, 13.

Исцељење тела, ума и душе 
погођених грехом треба да буде 

ДА БУДЕМО ЗДРАВИ И 
ДА ИЗЛЕЧИМО СВЕТ

Петак, 11. децембар 2020.

  Самуел Андрес – Филипини
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мисија Божјег народа. Позвани смо 
да свету донесемо оздрављење од 
свих болести које је грех узроковао. 
Христос нам је узор у том подухвату:

„И прохођаше по свој Галилеји 
Исус учећи по зборницама 
њиховим, и проповедајући 
јеванђеље о царству, и исцељујући 
сваку болест и сваку немоћ по 
људима“ (Матеј 4:23). Дакле, 
исцељење има два аспекта – 
морални и физички. Нема потпуног 
опоравка ако иједно од ово двоје 
остане неисцељено. „Карактерне 
врлине зависе од исправних акција 
умних и телесних способности.“ – 
Counsels on Health, 505.

Христово дело

Христово дело јесте да искупи 
човека из дубине греха у коју је 
упао. „Обновити у човеку слику 
његовог Творца, вратити га у 
стање првобитног савршенства, 
подстаћи развој његовог тела, 
ума и душе, како би био остварен 
божански циљ стварања – то је 
дело откупљења...

„То значи да Божја слика треба 
да буде обновљена у целом бићу 
– у телу, уму, као и у души.“ – 
Васпитање, 13. Обнова Божјег 
лика јесте исцељење тела, ума и 
душе. То је било Христово дело 
када је дошао на овај свет – не 
само исцељење физичких тегоба, 
већ и чишћење од болести греха. 
Сетите се да су физичке болести 
биле блиско повезане са грехом; 
исцељујући болест, Христос је 
лечио и душу. Док је Христос 
боравио на овом свету, то је била 
Његова мисија. Пророк Исаија 
наговестио је шта ће Исус изјавити 
у Назарету: „Дух је Господа Бога 
на мени, јер ме Господ помаза да 
јављам добре гласове кроткима, 
посла ме да завијем рањене у срцу, 
да огласим заробљенима слободу 
и сужњима да ће им се отворити 
тамница“ (Исаија 61:1). 

„И прохођаше по свој Галилеји 
Исус учећи по зборницама 
њиховим, и проповедајући 
јеванђеље о царству, и исцељујући 
сваку болест и сваку немоћ по 
људима“ (Матеј 4:23). Заиста, 
у Светом Писму ми налазимо 
диван, надахњујући запис „Исуса 
из Назарета како Га помаза Бог 

Духом Светим и силом, који 
прође чинећи добро и исцељујући 
све које ђаво беше надвладао; јер 
Бог беше с Њим“ (Дела 10:38). 

„Наш Господ Исус Христос је 
на овај свет дошао да неуморно 
служи потребама човека. Да би 
потребама рода људског у свему 
могао да послужи, ‘Он немоћи 
наше узе и болести понесе’. Дошао 
је да одстрани бреме болести, 
јада, невоље и греха. Мисија Му 
је била да човечанству донесе 
потпуну обнову – оздрављење и 
тела и душе; дошао је да људима 
дарује здравље, мир и савршени 
карактер.“ – Здравље и срећа, 9.

Наше дело
„Христос је наш узор. Он је 

стално чинио добро. Живео је да 
другима доноси благодат. Љубав 
је красила и оплемењивала сва 
Његова дела.“ – 2. Сведочанство, 
147. Не само да је Христос наш 
пример, као што је поменуто, већ је 
Његово дело и наше дело, да „донесе 
човечанству потпуну обнову“, и 
да „људима дарује здравље, мир 
и савршени карактер.“ – Здравље 
и срећа, 9. Док вршимо Христово 
дело, ми „морамо учити Христове 
методе рада“, и имати на уму да 
„онај исти Дух који је боравио 
у Христу треба да буде и за њих 
извор знања и тајна њихове силе 
у вршењу Спаситељевог дела у 
свету.“ – Дела апостола, 270. Ми 
смо канали у Његовим рукама у 
делу искупљења.

„Обновити у човеку слику 
његовог Творца, вратити га у стање 
првобитног савршенства, подстаћи 
развој његовог тела, ума и душе, 
како би био остварен божански циљ 
стварања – то је дело откупљења. 
То је циљ васпитања, велики циљ 
живота.“ – Васпитање, 13.

Налог дат ученицима да иду 
по целом свету и проповедају 
јеванђеље подразумева и исцељење 
болесних – и сигурност коју нам 
је Исус дао јесте да ће Он бити 
с нама до свршетка века (види 
Матеј 28:20). Резултати у искуству 
апостола били су фантастични. 
Исти налог односи се и на нас 
који живимо у овом последњем 
нараштају – и када будемо 
спремни да овај благословени 

задатак целим срцем извршимо, 
резултати ће бити још обимнији и 
још величанственији.

У овом тренутку, није нам остало 
још много времена јер се налазимо 
на самој ивици краја овоземаљске 
историје. Господ више неће одлагати 
свој час због немарних појединаца; 
Он ће подићи друге. Ако не желиш 
да други заузму твоје место, постарај 
се да свој позив и службу утврдиш. 
Као цркви и као појединцима, наш 
највећи задатак јесте да припремимо 
себе и наш народ: ПРИПРЕМИТЕ 
СЕ, ПРИПРЕМИТЕ СЕ, 
ПРИПРЕМИТЕ СЕ.

Свеобухватна вест

Да, време је да будемо здрави 
и да исцелимо свет. Подразумева 
се да не можемо другима пружити 
нешто што сами немамо. Другим 
речима, пре него што пођемо 
да исцелимо друге, морамо и 
сами бити здрави. Као што је већ 
поменуто, наше болести нису 
само физичке, већ су и физичке 
и моралне. Дакле, крајње је време 
да учинимо нешто поводом тога! 
Треба да будемо први који ће бити 
здрави, а не последњи, будући да 
смо примили толику светлост и 
толика преимућства.

На првом месту, имамо три 
анђеоске вести које су нам дате 
са овом сврхом. Господњи весник 
објашњава да је оправдање 
вером „неоспорно вест трећег 
анђела.“ – Евангелизам, 150. 
Ми смо присталице троструке 
анђеоске вести – а шта оне 
представљају? Оправдање вером, 
које „је позивало људе да приме 
Христову правду која се открила 
у послушности свим Божјим 
заповестима.“ – Евангелизам, 150. 
Када примимо Христову правду, 
то треба да се види у послушности 
свим Божјим заповестима. Та вест 
је одговор на болест греха која је 
узроковала и физичке болести 
човека. „То је вест трећег анђела 
коју треба објавити великим 
гласом, вест коју треба да прати 
обилно изливање Божјег Духа.“ – 
Евангелизам, 150.

Затим имамо вест здравствене 
реформе. Господ је својој 
слушкињи дао визију у којој је 
изнео ову вест. Она пише: „У 
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кући брата А. Хилиарда у Отсегу, 
држава Мичиген, 6. јуна 1893. 
откривен ми је у виђењу овај 
велики предмет здравствене 
реформе.“ – Selected Messages 3, 
276. Зашто нам је дата здравствена 
реформа? На корист Божјем 
народу, да би је он поделио са 
другима. „Светлост коју имамо 
у погледу здравствене реформе 
Богом је дана за наше спасење и 
спасење света.“ – 7. Сведочанство, 
121. Ми треба да будемо први који 
ће прихватити начела здравствене 
реформе и поделити их са светом. 
Болести су велика препрека у 
развоју хришћанског карактера. 
„Будући да ум и душа долазе до 
изражаја преко тела, и душевна 
и духовна снага знатно зависе од 
телесне снаге и активности. Шта 
год доприноси телесном здрављу, 
доприноси и развијању снажног 
ума и уравнотеженог карактера. 
Без здравља нико не може јасно 
разумети нити потпуно испунити 
своје обавезе према самом себи, 
према ближњима или према 
Створитељу. Здравље стога треба 
чувати једнако савесно као и 
карактер.“ – Child Guidance, 360, 361. 

Понекад смо збуњени. Каква 
је повезаност између оправдања 
вером – или праведности кроз 
веру – и вести о здравственој 
реформи у погледу обнове Божјег 
лика у човеку и усавршавања 
хришћанског карактера? Одговор 
на ово питање јасно нам је 

откривен. Порука о оправдању 
вером треба да доведе до 
преображаја ума и срца, да човек 
крене другим правцем у животу 
– „у душу се усађују нове мисли, 
нова осећања, нове побуде и 
тежње. Као ново мерило карактера 
сада служи живот Христов.“ – 
Христове очигледне поуке, 72. 

„Оправдање је у потпуности 
дело милости.“ – Faith and Works, 20. 
Без Христове милости, грешник 
се налази у потпуно безнадежном 
стању; за њега ништа не може 
бити учињено; али кроз божанску 
милост човек добија натприродну 
силу која делује на ум, срце и 
карактер.“ – Faith and Works, 100. 

С друге стране, вест о 
здравственој реформи има за циљ 
да ослаби снажне животињске 
склоности у људској природи и 
да учврсти наше моралне одлуке 
у правцу усавршавања карактера. 

На који начин то треба да утиче 
на припрему наше исхране?

„Многе мајке, док осуђују 
неумереност која свуда 
преовлађује, не гледају довољно 
пажљиво да би могле уочити 
узрок тога. Оне из дана у дан 
припремају разноврсна и 
јако зачињена јела која драже 
апетит и подстичу прекомерно 
конзумирање хране. Њихова 
трпеза, уопште узев, припрема се 
на такав начин да ствара изјелице 

и пијанице. Апетит представља 
владајуће начело у најширим 
друштвеним слојевима. Сваки 
онај ко, попуштајући апетиту, једе 
сувише често и узима нездраву 
храну, самим тим своју моћ слаби 
да се захтевима апетита и страсти 
одупре и у другом погледу, и то у 
оној сразмери колико је попуштао 
својој склоности неправилним 
навикама у јелу. Мајкама треба 
стално предочавати њихову 
обавезу према Богу и према 
свету: да друштву дају децу добро 
уравнотеженог карактера.“ – 3. 
Сведочанство, 524.

„Када људима говоримо о 
питањима здравља, они често 
кажу: ‘Знамо ми о томе далеко више 
него што у пракси примењујемо.’ 
Они не схватају да су одговорни 
за сваки зрак светлости која им је 
дата за добробит њиховог телесног 
здравља и да ниједна њихова 
навика није сакривена од Бога. 
Наш физички живот не сме се 
препустити случају. Сваки орган, 
свако влакно нашег организма 
морају се неприкосновено чувати 
од штетних и нездравих навика.“ – 
6. Сведочанство, 343, 344.

„Бог нам је у погледу 
здравствене реформе дао велику 
светлост, и од свих захтева да је с 
поштовањем уважавамо. Он нам 
не шаље светлост да би је Његов 
народ одбацио или занемарио 
не сносећи због тога никакве 
последице.“ – 3. Свед., 287.

Налог дат ученицима да иду 

по целом свету и проповедају 

јеванђеље подразумева и 

исцељење болесних – и 

сигурност коју нам је Исус дао 

јесте да ће Он бити с нама до 

свршетка века.

22 Гласник реформације, молитвена седмица 2020.



Нажалост, „моралне снаге 
су замрачене, јер људи и жене 
не живе у послушности према 
законима здравља.“ – Christian 
Education, 10. 

Научимо како да живимо 
по овој вести

„Питање здравствене реформе 
било је изнесено у нашим 
скупштинама, али та светлост 
није прихваћена од срца. Себично 
попуштање и задовољавање 
погубних прохтева осујетило је 
утицај ове поруке која треба да 
припреми наш народ за велики 
Божји дан. Да би примили 
очекивану снагу, припадници 
заједнице треба да живе према 
истини коју им је Бог дао. Ако 
занемаре светлост која им је 
упућена у погледу овог предмета, 
мораће да жању неизбежне 
последице тога – изопаченост и 
у духовном и у телесном погледу. 
Негативан утицај старијих 
чланова заједнице деловаће 
као квасац на новопридошле 
вернике. Многе душе Господ не 
приводи истини због чланова 
заједнице који никад нису били 
обраћени и због оних који су били 
обраћени, али су поново пали 
у ранију грешку и отпадили се. 
Како негативно ти непосвећени 
чланови могу да утичу на 
новообраћене душе? Не чине ли 
они на тај начин неделотворном 
Богом дану поруку коју Његов 
народ треба да објављује?

„Нека свако преиспита свој 
начин живота како би установио 
не попушта ли неком прохтеву, 
чиме у ствари наноси штету самом 
себи; и нека се одрекне сваког 
нездравог задовољавања у јелу и 
пићу. Неки одлазе у далеке земље 
тражећи боље климатске услове; 
али било куда да оду, маларичну 
атмосферу око њих ствара њихов 
стомак. Они сами на себе навлаче 
патње и болести од којих нико 
не може да их ослободи; док би, 
усклађивањем својих навика 
и праксе са законима природе 
и примењујући практично у 
животу оно у шта верују, могли 
око себе да створе атмосферу која 

и за душу и за тело представља 
мирис живота за живот. 

„Браћо, ми смо у примени 
здравствене реформе далеко 
заостали. Много тога што је требало 
учинити да би заједница била 
духовно жива и делотворна, није 
учињено. Попуштајући захтевима 
изопаченог апетита многи себе 
доводе у такво здравствено стање 
да стално ратују против онога 
што представља највиши интерес 
душе. Истина, иако је изнесена 
на тако јасан и разумљив начин, 
није прихваћена. Ја желим да ово 
предочим сваком члану наше 
заједнице. Наше навике морају 
се довести у сагласност са вољом 
Божјом. ‘Јер је Бог што чини 
у вама.’ Помоћ дакле са Божје 
стране сасвим је сигурна, али у 
контролисању апетита и страсти 
и човек мора да допринесе свој 
удео. Верски живот захтева да 
и ум и срце делују у складу са 
божанским силама. Нико не 
може сам сопственим делима да 
заслужи спасење, али ни Бог то не 
може да учини без наше сарадње. 
Али ако се људи искрено залажу 
за то Бог ради с њима и даје им 
силу и право да постану синови 
Божји.“ – 6. Свед., 342, 343.

Сотона зна да је наша пропаст 
сигурна ако прекршимо законе 
здравља – али ако будемо следили 
Божје принципе здравствене 
реформе, његовим кушањима 
ћемо се лакше моћи одупрети. 
„Велики непријатељ зна да ће, 
ако преовладају апетит, захтеви 
и страсти, здравље тела и снага 
ума бити жртвовани на олтару 
самозадовољства, што човека 
одводи у брзу пропаст. Ако 
просветљени ум држи узде 
владајући нељудским склоностима 
и покорава се моралним снагама, 
сотони ће одмах постати јасно да 
је сила искушења којом жели да 
савлада човека врло слаба.“ – Con-
frontation, 58.

Дакле, да бисмо своју стазу 
учинили што погоднијом за 
усавршавање, ми се држимо 
здравствене реформе. Уз 
заједничко деловање вести о 
оправдању вером и о здравственој 
реформи – ако заиста живимо по 
њима, победа ће бити наша. 

„Када се Христов карактер 
буде у потпуности испољио у 
припадницима Његовог народа, 
тада ће Он доћи да их призна 
и затражи као своју својину“ 
– Христове очигледне поуке, 48, 
заједно са људима које смо ми 
довели пред ноге Господње.

Закључак

„Бог жели да кроз свој 
народ одговори на сотонине 
оптужбе, показујући последице 
послушности исправним 
начелима. Његова је жеља да наше 
здравствене институције стоје 
као сведоци за истину. Оне треба 
да истакну значај дела које мора 
бити извршено у овим последњим 
данима, делу обнове човека кроз 
реформисање навика, апетита и 
страсти. Адвентисти седмог дана 
треба да се представе свету кроз 
напредне принципе здравствене 
реформе коју нам је Бог дао.“ – 
Medical Ministry, 187.

На крају, браћо, пред нама је 
озбиљан задатак који треба да 
извршимо – да евангелизирамо 
и исцелимо свет од смртоносних 
клица болести које загађују 
људски род још од пада наших 
прародитеља. Наша молитва 
треба да буде: „Боже, буди нам 
милостив и благосиљај нас, 
обасјавај нас лицем својим. Да 
би се знао на земљи пут Твој, по 
свима народима спасење Твоје“ 
(Псалам 67:1,2). Црква је средство 
које ће Господ искористити за 
спасење света. Али ако сама црква 
није излечена и здрава, она не 
може остварити своју мисију. Зато 
апелујем на све чланове цркве 
(Реформног покрета адвентиста 
седмог дана) широм света да 
посветимо у потпуности свој 
живот Богу и да замолимо Господа 
да нас исцели и као појединце и 
као заједницу. Преко 95 година 
нашег искуства ми још нисмо 
извршили свој задатак – а већ 
лутамо кроз пустињу више од два 
пута по 40 година! Међутим, још 
није прекасно. ПРОБУДИМО СЕ! 
ВРЕМЕ ЈЕ ДА БУДЕМО ЗДРАВИ 
И ДА ИСЦЕЛИМО СВЕТ.
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Крај је близу!

„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. 
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.

„Библија, и једино Библија, 
пружа исправно гледиште о свим 
тим појавама. Ту су откривени 
велики завршни догађаји историје 
света који већ бацају своју сенку, 
док од хуке њиховог наступања 
земља подрхтава, а људско срце 
замире од страха.“ – Пророци и 
цареви, 365.

Човечанство се плаши краја 
света. У разним народима и 
културама постоје идеје које 
одређују тренутак у историји када 
ће стари систем бити уништен и 
кад ће наступити доба изобиља 
и напретка – или, насупрот томе, 
када ће доћи до уништења свега 
живога и потпуног опустошења 
планете.

Банка семенки у Спитсбергену, 
вештачка интелигенција, подземни 
бункери свуда по свету – то су нека 

од средстава која многи сматрају 
неопходним како би људски род 
(или неки од његових представника) 
био сачуван од краја света. Срећом, 
они који верују у Христа имају 
Божју Реч, и зато сва припрема за 
последње догађаје оних који чекају 
на Његов други долазак не укључује 
градове под земљом, грађење 
барке или нека друга материјална 
средства за спасење. Захваљујући 
Библији и Духу пророштва ми 
разумемо да у последњој кризи 
никакве материјалне ствари не могу 
да опстану.

Како можемо преживети та 
искушења? Како ћемо стајати 
чврсти када дође „крај света“? Која 
одговорност почива на последњој 
генерацији на овој земљи? 
Несумњиво, ако пронађе одговоре 
на ова питања, ниједан искрени 
хришћанин неће смањити своју 
будност. (Види Лука 12:45,46). 

 ДА СЕ ПРИПРЕМИМО ЗА 
ПОСЛЕДЊЕ ДОГАЂАЈЕ

Субота, 12. децембар 2020.

  Генадиј Лаврик – Украјина

BРЕМЕ ЈЕ 
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Напротив, упозорење „Пазите, 
стражите и молите се Богу; јер 
не знате кад ће време настати“ 
(Марко 13:33) увек одзвања у 
његовим мислима и утиче на 
његов живот и дела.

То нису само изјаве, гласна 
хвалисања са наших проповедаоница 
или позиви на духовним састанцима 
– не, перо надахнућа пише:

„Да бисмо били хришћани 
морамо имати Христа у срцу. 
Нико не може истински 
признавати и исповедати Христа 
ако не поседује ум и дух Христов. 
Када би само обличје побожности 
или познавање истине увек 
значило хришћанство, онда 
бисмо могли рећи: ‘Широк је 
пут који води у живот и много 
их је који га налазе.’ Морамо 
схватити шта то значи признати 
Христа, и у чему или чиме Га се у 
ствари одричемо. Могућно је да 
устима признајемо Христа, али 
да Га се својим делима одричемо. 
Духовни родови испољени у 
практичном животу представљају 
признавање Христа. Ако смо 
се одрекли свега Христа ради, 
наш живот ће одавати смерност, 
наши разговори односиће се само 
на оно што је небеско, а наше 
понашање биће беспрекорно. 
Моћан и оплемењујући утицај 
истине у души, Христов 
карактер откривен у животу – то 
представља признавање Христа. 
Ако су речи вечног живота 
посејане у наше срце, плодови тога 
биће праведност и мир. Христа 
се у животу можемо одрећи ако 
тежимо само за удобностима и 
благостањем, ако смо склони 
самољубљу, шалама и подсмевању, 
као и тежњи за почастима на 
овом свету. Можемо Га се одрећи 
својим спољним изгледом, 
прилагођавањем свету, охолошћу 
и скупоценим украшавањем 
одеће. Само непрекидном 
будношћу, истрајном и готово 
непрестаном молитвом бићемо 
у стању да својим животом 
прикажемо Христа и посвећујући 
утицај истине. Многи својим 
нестрпљењем и плаховитошћу 
изгоне Христа из своје породице. 
Таквима је потребно много 
више самосавлађивања.“ – 1. 
Сведочанство, 277, 278.

Хришћански карактер
Ово је једина ствар коју особа 

која умре носи са собом. „И 
чух глас с неба где ми говори: 
Напиши: Благо мртвима који 
умиру у Господу од сад. Да, говори 
Дух, да почину од трудова својих; 
јер дела њихова иду за њима“ 
(Откривење 14:13).

„Они који су чезнули да 
развију и усаврше хришћански 
карактер и вежбали своје 
способности у добрим делима, 
пожњеће у будућем свету оно 
што су посејали.“ – Мисли са Горе 
блаженства, 59.

„Оно што Бог цени то су 
моралне вредности. Хришћански 
карактер неокаљан лакомством, 
благост, кротост и смерност, то 
је у Његовим очима драгоценије 
од најфинијег злата, вредније 
чак и од злата офирског.“ – 1. 
Сведочанство, 482.

Непријатељ душа користи 
се целим арсеналом средстава 
како би довео до тога да дело 
формирања нашег карактера 
пропадне. Божја Реч их нам 
открива: „Јер све што је на свету, 
телесна жеља, и жеља очију, и 
понос живота, није од Оца, него 
је од овог света“ (1. Јованова 
2:16). Постоји и листа телесних 
дела у Галатима 5, као и многих 
навика, склоности и осећања која 
су опасна по нашу духовност. 
Нажалост, ми као хришћани се 
не можемо похвалити великим 
успехом у овој борби...

„Нека нико не вара своју 
душу! Ако гајите охолост, 
самоузвишење, тежњу за 

првенством, за празном славом, 
несвете амбиције, незадовољство, 
гунђање, горчину, оговарање, 
лаж, обману, клеветање, тада у 
вашем срцу не пребива Христос. 
Ваша дела доказују да имате ум и 
карактер сотоне, а не Христа који 
је био кротак и смеран у срцу. Ви 
треба да изградите карактер који 
ће остати за вечност.“ – Свед. за 
проповеднике, 400, 401.

Сигурност у време олује
Мали рибарски чамац једног 

дана упао је у олују. Олуја обично 
наилази неочекивано, и тако је 
било и овог пута. Снажан ветар 
и велики таласи ударали су у 
чамац. Људи у чамцу борили су 
се за свој живот, али су њихови 
напори били безуспешни. Ништа 
им није могло помоћи, све док се 
нису сетили Исуса, који је спавао 
на крми. „Учитељу, пропадамо!“ 
– завапили су, покушавајући да 
надјачају олују – „Спаси нас!“ 
Христос никада не одбија оне 
који Га моле за спасење. Међутим, 
да ли су ученици разумели шта 
значи Христово присуство? Да ли 
су схватили да је било немогуће 
да изгину са њим у чамцу? Једини 
проблем био је тај што је њихова 
пажња била усмерена на олују, а не 
на Христа. Све што је Исус морао 
да учини како би стишао олују 
било је: „И уставши запрети ветру, 
и рече мору: Ћути, престани. И 
утоли ветар, и постаде тишина 
велика“ (Марко 4:39).  

У стварности, нико од нас није 
спреман за надолазећу олују. И 
нико не зна каква ће она бити. 

Знаци Христовог доласка исувише 

су јасни да би се у то могло сумњати; 

имајући то у виду, сваки онај који 

тврди да познаје истину треба да то 

проповеда својим животом.

BРЕМЕ ЈЕ 
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Чак и најспремнији свеци не 
могу да замисле шта ће им бити 
потребно да би издржали! И као 
што ученици нису могли да смире 
олују на Галилејском мору, тако 
ни Божја деца неће моћи да смире 
олују која ће ускоро снаћи нашу 
планету. Само Христос може то да 
уради! Христос је са нама на броду 
ако Га не заборавимо. У Његовој 
присутности све је другачије. 
Без Њега бисмо пропали, али Он 
може да смири олују и растера 
страх. Гледајмо на Спаситеља, 
уместо на олују!

Журба и спорост
Ове две ствари, супротне у свом 

значењу, често су истовремено 
присутне у нашем животу. Данас 
су сви на свету у некој журби... 
Трудимо се да ствари урадимо 
што брже, журимо да посетимо 
што више места; у брзини 
покушавамо да решимо мноштво 
проблема. Људи брзо једу, брзо 
ступају у брак, брзо живе и брзо 
умиру... Чак су и сахране сваке 
године све краће!

„Опијени бригама само за овај 
живот, они су у сталној журби 
и заузетости овоземаљским 
пословима; и дух световности 
којим су стално прожети 
одражава се и у њиховом односу 
према деци, према заједници и 
према свету који их окружује. То 
ли је пример оних који се исправно 
држе истине и који треба да осуде 
свет?“ – 4. Сведочанство, 413.

Људи који стално журе не 
размишљајући куда иду слични 
су онима који уђу у такси, али не 
кажу возачу адресу већ стално 
вичу „напред“ док ауто јури 
около. Али куда? Адресу нико не 
зна! Куда свет тако жури? Зашто 
смо толико ужурбани? Пророк 
Софонија говори: „Близу је 
велики дан Господњи, близу је и 
иде врло брзо; глас ће бити дана 
Господњег“ (Софонија 1:14). 

„Божји народ мора примити 
ову опомену и препознати знаке 
времена. Знаци Христовог 
доласка исувише су јасни да би 
се у то могло сумњати; имајући 
то у виду, сваки онај који тврди 
да познаје истину треба да то 
проповеда својим животом. Бог 

позива све, и проповеднике и 
народ, да се пробуде. Цело небо је 
у покрету. Призори овоземаљске 
историје брзо се ближе своме 
крају. Окружени смо опасностима 
последњих дана. Предстоје нам 
још веће опасности, а још увек 
се нисмо пробудили. Недостатак 
активности и усрдности у делу 
Божјем је застрашујући.“ – 1. 
Сведочанство, 239, 240.

Молим вас, обратите пажњу на 
последњу реченицу тог одломка: 
Ми смо стално у журби, а ипак 
нам у делу спасавања своје душе 
недостаје активности и усрдности! 
Каква упадљива супротност! 
За ствари овог света постоји 
ревност, брзина, муњевита 
реакција, али у духовном животу 
стање је такво као да имамо 
још седам живота и да никуд не 
треба толико да журимо! Свети 
списи нас опомињу да немамо 
времена за одуговлачење попут 
Лота у Содому, немамо времена за 
оклевање, јер треба да пожуримо 
како би побегли од пропасти. 

„Чувајте се одуговлачења. Не 
оклевајте да се ослободите својих 
греха, и да милошћу Христовом 
стекнете праву чистоту срца. 
Управо због одлагања, хиљаде и 
хиљаде људи су заувек изгубљени. 
Не желим овде да говорим о 
краткоћи и несигурности људског 
живота. Али баш ту лежи једна 
страшна опасност, – опасност која 
се довољно не схвата, – а која се 
састоји у оклевању да послушамо 
глас Светога Духа, у настављању 
да и даље живимо у греху. А 
греху, ма колико незнатним га 
сматрали, можемо попуштати 
само уз опасност да изгубимо 
вечно блаженство. Оно што ми не 
савладамо, савладаће нас и довешће 
нас до пропасти.“ – Пут Христу, 29.

Наш лични однос са Богом, 
искрено покајање, отворено 
признање наших греха – ако у 
овоме нисмо активни, нећемо 
бити спремни да се сретнемо са 
Исусом о Његовом доласку. 

Време за уједињење
Важан фактор који одређује 

спремност цркве и њених чланова 
као појединаца за последње 
свечане догађаје јесте способност 
или жеља за уједињењем.

„Драга браћо, као што 
различити уди људског организма 
уједињени чине тело комплетним, 
и сваки извршава своју улогу 
покоравајући се власти разума 
који управља целином, тако и 
чланови Христове заједнице 
треба да буду сједињени у 
једној складној организацији и 
потчињени посвећеном разуму 
целине.“ – 4. Сведочанство, 15. Али 
зашто? Многи хришћани сматрају 
да то није неопходно јер имају свој 
лични однос са Богом и не треба 
им ништа друго! Може ли човек 
бити спасен независно од других? 
У изузетним случајевима – да, али 
Исус је увек имао организовану 
цркву на овој земљи.

Једном, приликом посете 
каменолому, приметио сам 
уредно поређано камење са 
заобљеним ивицама и питао сам 
се како је тесар успео да направи 
тако дивно заобљење; како је 
то камење постало овално? 
Радник ми је објаснио процес: 
испоставило се да је то веома 
једноставно – узму правоугани 
камен, ставе га у велико буре и уз 
помоћ специјалних машина га цео 
дан врте. Као последица трења, 
углови се заобле и камење добија 
предиван облик. Перо надахнућа 
пише: „Многи међу нама су 
грубо камење из каменолома. 
Међутим, кад прихватимо 
истину, она утиче на нас. Она нас 
уздиже и одстрањује од нас сваку 
несавршеност и грех, ма какви ми 
били. Тако ћемо се припремити 
да угледамо Цара у свој Његовој 
красоти и да се коначно 
сјединимо са чистим и небеским 
анђелима у царству славе. Овде 
се то дело мора извршити за нас; 
овде се наше тело и дух морају 
припремити за бесмртност.“ – 2. 
Сведочанство, 395.

Јединство у истини
У Јеванђељу по Јовану 17:21-

23 Христос је упутио свом Оцу 
дирљиву молитву за јединство 
својих ученика. Како то треба 
да се оствари у нашем времену? 
Господња слушкиња објашњава:

„Видела сам једну групу верних 
који су будно стражили и чврсто 
стајали супротстављајући се 
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онима који су хтели да уздрмају 
усвојено веровање заједнице. Бог 
их је посматрао са одобравањем. 
Била су ми приказана три ступња 
– прва, друга и трећа анђеоска 
вест. Мој анђео пратилац рече: 
‘Тешко ономе ко и у најмањој 
мери измени ове вести. Исправно 
схватање ових вести је од 
животног значаја. Судбина душа 
зависи од тога како ће примити 
ове вести.’

„Још једном ми је скренута 
пажња на ове вести и видела сам 
како је скупо Божји народ платио 
своје искуство. Оно је стечено уз 
много патњи и тешком борбом. 
Бог је своје верне водио корак 
по корак, док их није довео до 
чврстог, непомичног становишта. 
Видела сам како се поједини 
приближују овом становишту и 
испитују његове темеље. Неки 
су га радосно одмах прихватили. 
Други су почели да темељу 
изналазе замерке. Желели су да 
се нешто поправи, сматрајући да 
би онда темељ био савршенији а 
народ срећнији.

„Неки су прихватили 
становиште само зато да би га 
испитали а затим су изјавили да 
је погрешно засновано. Али сам 
видела како скоро сви који су 
стајали на том становишту остају 
непоколебљиви и опомињу оне 
што су одступили да престану 
са својим замеркама, јер се боре 
против Бога који је зидар и 
Творац тога. Они су набрајали 
чудесна дела Онога који их је 
довео до тог чврстог становишта 
и подижући сложно своје очи к 
небу славили су Бога радосним 
гласом. То је гануло неке од оних 
што су замерали и напустили 
становиште, те су се понизили и 

поново вратили.“ – The Story of 
Redemption, 385, 386.

Субота као фактор 
уједињења

„Непроцењива је вредност дана 
одмора као васпитног средства. 
Све што од нас тражи, Бог нам 
враћа украшено, преображено и с 
Његовом славом...

Субота и породица 
установљени су у Едему, а Божја 
је намера да остану нераскидиво 
повезани. Тога дана, више него 
иједног другог, можемо живети 
едемским животом. Чланови 
породице треба, према Божјем 
плану, да буду удружени у раду 
и проучавању, при богослужењу 
и рекреацији. Отац треба да 
буде свештеник свог дома, а оба 
родитеља учитељи и пријатељи 
своје деце. Али последице 
греха су промениле животне 
услове и увелико спречиле 
такву заједницу. Током недеље 
отац једва види лица своје деце. 
Ускраћена му је прилика да се 
дружи са децом и поучава их. 
Али Божја љубав је поставила 
границу захтевима рада. Бог је 
ставио своју милостиву руку на 
дан одмора. На тај свој дан дао 
је прилику члановима породице 
да буду у заједници с Њим, с 
природом и међусобно.“ – Child 
Guidance, 535, 536.

Време је!

У књизи Немије наилазимо 
на диван опис сарадње у Божјем 
делу. Данас можемо нешто 
научити од расељених Јевреја.

1. Циљ је тај који нас уједињује. 
Немија је молио: „Видите у 
каквом смо злу, Јерусалим пуст 

и врата му попаљена огњем; дајте 
да зидамо зидове јерусалимске, 
да више не будемо руг“ (Немија 
2:17). Осим уобичајених циљева 
(изградња цркава, организација 
у различитим установама), Божји 
народ пред собом има један 
главни циљ – припрему за сусрет 
са Исусом! То је оно што, на 
првом месту, треба да уједини све 
који очекују Његов долазак.

2. Различити људи су се 
ујединили како би остварили 
циљ. У трећем поглављу књиге 
Немије записано је да су приликом 
обнављања градских зидова 
били ангажовани свештеници, 
кнезови, Левити, трговци, златари 
и чувари на капијама – дакле људи 
на различитим друштвеним и 
религијским позицијама. Слично 
је и данас: „Вредност учињеног 
Бог не цени према величини 
самог чина, већ према љубави са 
којом се чини и према побудама 
које човека покрећу на то.“ – 5. 
Сведочанство, 259. 

3. Када постоје циљ и јединство, 
биће и неких противника. „А до 
њих поправљаше Текујани, али 
поглавице њихове не савише 
врат свој на службу Господу 
свом“ (Немија 3:5). Биће око нас 
оних који ће нам се ругати, као 
што се Санавалат подсмевао 
градитељима зидова – говорећи 
им да је њихов рад за Бога 
узалудан (Види Немија 4:1-3).

4. Највиши циљ је духовност. 
Осмо поглавље књиге Немије 
је дивна прича о посвећујућем 
утицају читања књиге закона на 
Израиљ. Истина за истином сада 
се открива Израиљу, „и чита је 
на улици која је пред вратима 
воденим од јутра до подне пред 
људима и женама и оним који 
могаху разумети, и уши свему 
народу беху обраћене ка књизи 
законској“ (Немија 8:3). 

Драга браћо и сестре, може 
ли Божји народ данас ићи 
истом стазом, разумевајући 
своју мисију, уједињујући се и 
реформишући се у понизности 
и покајању уз искрену 
комуникацију и опроштај? Нека 
нам Господ да могућност и жељу 
да се ујединимо и радимо заједно 
док још дан траје!

 Христос је са нама на броду 

ако Га не заборавимо. У Његовој 

присутности све је другачије. Без 

Њега бисмо пропали.
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Увод

Сви ми треба да будемо сведоци 
за Исуса. Углед у друштву, посвећен 
Христовом милошћу, мора се 
искористити ради придобијања 
душа за Спаситеља. Свет треба 
да види да ми нисмо себично 
обузети сопственим интересима, 
него да желимо да и други 
учествују у нашим благословима 
и предностима. Свет треба да 
види да нас наша вера не чини 
несаосећајнима и ситничарима. 
Сви који тврде да су нашли Христа 
треба да се залажу за добро људи 
онако како је Он то чинио.“ – Жеља 
векова, 133, 134.

Као верници, позвани смо да 
активно ширимо Божју Реч – јасно, 
неустрашиво, милостиво и учтиво 
кад год нам се за то укаже прилика, 
са тежњом да укажемо част Богу 
као језгру нашег живота. Тако ћемо 
моћи да направимо позитивну 
разлику у свету – било да се ради 
о нашим ближњима и вољенима 
или о странцима из других земаља. 

Пре свог вазнесења, Христос је дао 
велики налог својим тадашњим 
ученицима – али он је примењив 
и на нас. Он нас подстиче да све 
људе учинимо својим ученицима, 
да пођемо у свет и поучавамо и 
животом приказујемо истину 
о плану искупљења. Иако смо 
једноставни канали, ми никада не 
радимо сами. Христос је увек у са 
нама, откривајући се кроз нас. Због 
тога је наш успех загарантован.

Мисија пред нама

„Мисионар је члан верске групе 
послат у одређену област да шири 
јеванђеље или врши разне службе, 
попут васпитања, описмењавања, 
правосуђа, здравствене неге или 
економског развоја.“ – Wikipedia. 

У Матеју 28:19, Исус повезује 
свој ауторитет са великим 
јеванђеоским налогом, и тај 
ауторитет оспособљава ученике да 
изврше свој задатак. Он нам говори 
да будемо активни, а не инертни. 
Задатак и циљ јесу срушити сваку 

препреку у ширењу јеванђеља, 
било географску или неку другу.

Постоји разлог зашто смо 
укључени у глобалну мисију; 
заједница која није дубоко и 
искрено укључена у проповедање 
јеванђеља по свету не разуме 
природу спасења. Мисија 
ученика треба да се прошири до 
најудаљенијих крајева земље.

У својим записима, Елен Вајт је 
запазила да мисионари не раде ни 
двадесети део посла на спасавању 
душа (5. Свед., 13). Уместо позивања 
људи и чекања да они дођу к нама 
и распитају се о истини, наглашава 
се наша потреба да извршимо 
темељније и усрдније напоре како 
бисмо донели истину свету.

Сада је дошло време да будемо 
активни мисионари, укључујући 
и употребу друштвених медија у 
сврху дељења библијских истина 
уместо световних мишљења и 
илустрација. То је у данашње време 
веома корисно, будући да ширење 
глобалних медија показује да је 
интернет моћно, јевтино средство 

 ДА БУДЕМО АКТИВНИ МИСИОНАРИ

Недеља, 13. децембар 2020.

Гатера Силван – Руанда
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које може допрети до сваке земље 
на свету и од сваког хришћанина 
начинити интернационалног 
мисионара.

Један од проблема са којима 
се сусрећемо јесте недовољан 
број мисионара. Друго, мали број 
мисионара одлази у прве борбене 
редове. Заправо, веома мали број 
мисионара (око 10%) ради са 
групама људи до којих нико раније 
није стигао, док скоро 90% њих 
ради са душама до којих је истина 
већ стигла. 

Јеванђеље мора да допре до 
свих људи. Нама се говори: „Идите 
по свему свету и проповедите 
јеванђеље сваком створењу“ 
(Марко 16:15). Исус је ученицима 
дао директан налог да пођу на 
све стране. Реч Божја је прво 
проповедана изгубљеним овцама 
Израиља, али је затим овај налог 
проширен. Не само да нам Исус то 
налаже, већ нам у свом божанству 
Он даје и ауторитет да идемо у свет 
и проповедамо јеванђеље свим 
народима.

Попут ученика у горе поменутом 
стиху, и ми смо научени истини и 
стога послати да:

1) проповедамо јеванђеље, 
2) чинимо чуда, 
3) утврдимо Божју Реч. 
Апостол Павле говори: „Јер ако 

проповедам јеванђеље, нема ми 
хвале: јер ми је за невољу; и тешко 
мени ако јеванђеља не проповедам“ 
(1. Коринћанима 9:16). 

Божји људи и жене не постају 
пастори, проповедници, учитељи 
суботне школе итд. да би задобили 
одређени положај или лично 
признање. Благослов ширења 
сазнања о истини, вођења других 
и посматрања како и они расту у 
њој довољан је сам по себи. Слава 
и награда чекају нас у небеском 
царству.

„Проповедај реч, настој у 
добро време и у невреме, покарај, 
запрети, умоли са сваким 
сношењем и учењем“ (2. Тимотију 
4:2). Тимотијев задатак био је 
проповедање Божје Речи, не само 
члановима своје цркве, који су 
жељно ишчекивали речи Господње 
(„у добро време“), већ и онима који 
можда нису вољни и спремни да 
приме Божју Реч („у невреме“). 

Добар пример проповедања „у 

добро време“ јесте кад вас људи 
срдачно приме да чују истину. 
Проповедање „у невреме“ више 
се односи на оне који проповедају 
по улицама или веснике јеванђеља 
који су спремни да проповедају по 
затворима, или на игралиштима 
на периферији градова, или преко 
друштвених медија. То значи 
проповедати у невреме, где је врло 
вероватно да људи око вас нису 
заинтересовани за Божју Реч.

Како ми настављамо ово 
дело? Много можемо научити од 
наших старих проповедника – тих 
изванредних учитеља који снажно 
утичу на надолазеће генерације – 
а исто тако и од савршеног Узора, 
самог Исуса Христа. 

Христос је пут, истина и живот 
(Јован 14:16), који нас љуби и који 
је умро за нас. Он нам налаже да 
уздигнемо Његово име свакоме 
ко слуша, речима које говоримо 
и својим животом, доносећи род 
вером (Јеврејима 11:1), јер је „вера 
без добрих дела мртва“ (Јаков 2:26). 

Највећи број учитеља из 
Христовог времена фокусирао се 
углавном на интелектуалну сферу 
слушалаца, али Исус се обраћао 
целокупном бићу оних који су Га 
слушали, позивајући их да се одлуче 
за Бога (види Марко 1:22). Он их је 
учио истини, јер је Он истина.

Будући да су нам информације 
данас тако лако доступне у књигама 
и преко интернета, данашња 
генерација претпоставља да може 
научити све о животу у школама и 
онлајн претраживањем. Међутим, 
неке од најбољих и највреднијих 
поука о животу не долазе из 
неживих ствари – већ од људи који 
су живели дуже од нас.

„Пред седом главом устани, и 
поштуј лице старчево, и бој се Бога 
свог. Ја сам Господ“ (3. Мојсијева 
19:32). Један од најбољих стихова 
о учењу од оних који су старији од 
нас јесте Псалам 141:5: „Нека ме 
бије праведник, то је милост; нека 
ме кара, то је уље за главу моју; 
глава моја неће одбацити, ако ће и 
више; него је молитва моја против 
злоће њихове.“ Звучи болно, зар 
не? Али свима нам је с времена 
на време потребно исправљање, и 
ми сигурно нисмо изузети од тога. 
Године доносе старима не само 
мудрост, већ нам они преносе 

и приче, искуства и знање из 
Библије.

Важност штампаних страница
Веома је важно размотрити моћ 

штампаних страница. Заправо, 
уметност бележења Божјих начела 
почела је веома рано; видимо да 
је сам Бог написао својих десет 
заповести на каменим плочама на 
гори Синај. Такође знамо да је прва 
књига штампана у великом броју 
примерака била Библија. 

Након штампе, технологија 
је напредовала и писана реч 
почела је да се шири много брже. 
Са напретком равне штампе у 
15. веку и електронских медија, 
укључујући телеграф и телефон, у 
18. веку, можемо видети нови тип 
посетилаца цркве, које најбоље 
можемо назвати „он деманд“ („на 
захтев“) публиком.

У књизи Colporteur Minis-
try, читамо да су чак и делови 
публикација богатих истином 
драгоцени и да сваки ред 
штампаног материјала који садржи 
садашњу истину представља свету 
ризницу. Ко може проценити 
какав утицај исцепана страница 
која садржи истине у вести трећег 
анђела може имати на срце некога 
ко тражи истину? „Не заборавимо 
да би неком било драго да прочита 
све књиге и часописе које можемо 
уступити. Свака страница је 
зрак светлости са неба, која сија 
на путевима и међу оградама, и 
обасјава стазу истине.“ – Colporteur 
Ministry, 151. 

Остали слушаоци
Осим писаних или штампаних 

страница, постоје и друге врсте 
слушалаца, укључујући следеће:

Очи у очи, уживо публика – 
Највећи број проповедника управо 
говори на овај начин, очи у очи. 
Исус је проповедао пред присутним 
слушаоцима, уживо. У раној цркви 
су проповеди, молитвени састанци, 
евангелизације, разни састанци 
и друге службе биле одржаване  
уживо пред посетиоцима;

Broadcast публика – појавила 
се са развитком радио и ТВ 
технологије;

Online публика – када је 
интернет технологија омогућила 
онлајн медије и створила онлајн 
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публику која се служи интернетом 
за прибављање информација;

Спојена публика – која је настала 
из комбинације друштвених медија 
и мобилне технологије. 

Ова последња врста слушалаца, 
спојена публика, главни је јунак 
наше приче и средишњи субјекат 
остатка ове теме.

Треба да користимо 
друштвене медије за 
евангелизирање

Исус нам налаже да идемо по 
свету и да све људе начинимо 
својим ученицима – а да бисмо то 
урадили у нашем дигитализованом 
свету, не морамо чак ни напустити 
свој дом. Сада можемо допрети до 
људи и поучавати их преко уређаја 
које држимо у руци или преко 
малих рачунара који нам стану у 
крило. Свет се променио, и црква 
сада има велике могућности. 

Кроз историју је начин на који 
је црква извршавала велики налог 
диктирала технологија. За апостола 
Павла, то је био римски систем 
путева (захваљујући декрету Pax 
Romana – римски мир, издатом 
од стране цара Августа /27. пне – 
14. нове ере/, за време Павловог 
путовања Римом владале су 
безбедне околности. Стоички 
филозоф Епиктет /умро око 135. 
године/ рекао је: „Није било ратова 
нити битака, није било пљачкања 
ни пиратства, већ можемо путовати 
у свако доба и пловити од истока ка 
западу“). За доба реформације, то 
је била штампарска машина. За нас 
данас, то је моћ интернета на длану 
шаке скоро свих чланова цркве, и 
сигурно скоро сваког човека, жене 
и детета у суседству цркве. 

У неким деловима света, 
нарочито у Северној Америци, 
посете црквама опадају. Чак и у 
црквама које су добро посећене 
верници или гости проводе 1-3 
сата недељно. Међутим, њихова 
заједница и сви њихови познаници 
проводе значајно већи број сати 
повезани на интернет. 

Живот у дигиталном свету
Када кажемо „дигитални 

свет“, наглашавамо да је скоро 
цео свет повезан на дигиталне 
технологије. Adweek извештава да 

се пажња корисника преусмерава 
са телевизије на мобилне уређаје 
и друштвене медије. Људи су 
повезани на интернет више сати 
на дан него што се баве скоро било 
којом другом активношћу. Ту наше 
друштво проводи свој живот – и то 
је нова гранична линија која отвора 
могућности за присуство добре вести 
Исуса Христа која мења живот.

Истраживач Џејсон Мандер 
из компаније Global Web Index 
недавно је објавио да је укупно 
време проведено онлине на 
рачунарима, лаптопима, мобилним 
телефонима и таблетима порасло 
са 5,5 сати дневно 2012. године на 
6,5 сати дневно 2016. године. Један 
од главних узрока оволиког онлине 
ангажовања јесу друштвене мреже. 
Према Мандеровом истраживању, 
просечна особа сваког дана 
проведе два сата на друштвеним 
мрежама попут Facebook, Twitter 
и Инстаграма; тај број повећава се 
сваке године. 

Погледајмо сада статистику која 
показује од колико је пресудног 
значаја утицај друштвених медија 
на раст цркве, колико мало цркве 
данас употребљавају та средства и 
кључне идеје које ће вам помоћи 
да изградите (или поправите) своју 
стратегију употребе друштвених 
медија. 

Истраживање Барна групе 
показало је да се 2017. године више од 
половина оних који су читали Библију 
служила интернетом (55%) или 
паметним телефоном (53%) како би 
дошла до неких библијских текстова 
– што је значајан пораст у односу на 
2011. годину (37%, односно 18%) /
Божја Реч је такође доступна свима 
на интернету, и становници земаља 
у којима је иначе забрањено читање 
светих списа читају управо онлине 
Библију/. Цркве се све више и више 
користе интернетом и друштеним 
медијима као делом своје рутине. 
Из тог разлога постоји потреба за 
присуством активних друштвених 
медија, да ту чињеницу паметно 
искористимо, јер је то подручје где се 
налази велики део наших слушалаца. 

Једно друго истраживање 
открило је да скоро 70% цркава 
нуди особљу и гостима приступ 
бежичном интернету (LifeWay Re-
search). Ако црква нема Wi-Fi, то би 
могло да отера госте.

Nonprofit Marketing Guide 
показује да више од 70% 
непрофитних оглашивача сматра 
друштвене медије једним од својих 
најважнијих канала комуникације 
(Nonprofit Marketing Guide прати 
одговоре 1000 непрофитних 
професионалаца који учествују 
у анкети о трендовима 
комуникације). Према извештају 
Nonprofit Marketing Guide из 
2016. године, 71% непрофитних 
професионалних оглашивача 
сматра друштене медије једним од 
својих најважнијих канала, изнад 
којих је само њихова интернет 
страница (80%). Према томе, 
ако пастор жели да своју цркву 
успешно промовише, друштвене 
медије није само „лепо имати“, већ 
су они постали суштински важно 
средство комуникације. 

Скоро 85% цркава користи 
Facebook (LifeWay Research). Овде 
истичемо да је Facebook апсолутни 
владар црквених друштвених 
медија. Ако црква нема направљен 
профил на Facebookу, то треба 
да јој буде кључни приоритет. 
Facebook страница не само да 
омогућава члановима ваше цркве 
да међусобно комуницирају, она 
вам такође омогућава приступ 
мрежама активних онлине 
заједница где можете добити разне 
идеје и постављати питања. 

Само око 15% цркава служи се 
Twitterom и Инстаграмом. Према 
истраживању компаније Статиста, 
Инстаграм има више од 800 
милиона корисника, а Twitter их је 
крајем 2017. године имао више од 
330 милиона. То је огромна публика 
којој можемо приступити. 

Око 51% цркава тврди да бар један 
њен служитељ редовно објављује 
блогове или постове на друштвеним 
медијима (Buzzplant, дигитална 
маркетиншка агенција окренута 
хришћанима). Стално оглашавање 
од пресудне је важности за успех 
друштвених медија, али добра вест 
је да је објављивање на друштвеним 
медијима лако; практично свако то 
може да ради уз неколико почетних 
упутстава.

62% цркава служи се 
друштвеним мрежама како би се 
повезали са појединцима који нису 
припадници њихове заједнице, док 
се још већи број, 73%, користи њима 
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како би комуницирала са члановима 
своје заједнице (Facts and Trends, 
платформа која хришћанским 
вођама нуди важне информације, 
практичне идеје за службу и 
библијске изворе).

Друштвени медији су конопац за 
спасавање за људе изван цркве, и њима 
треба да се користимо ако желимо да 
наше цркве напредују и расту. 

Идите тамо где се људи 
налазе у дигиталном добу

„Евангелизација је процес 
доношења јеванђаља људима, 
нарочито младим људима 
(генерацији З) тамо где се они 
налазе, а не тамо где бисте ви 
желели да се они налазе... Када 
јеванђеље допре до људи тамо где 
се они налазе, резултати ће бити 
цркве у новим местима.“ – Christi-
anity Rediscovered, by Vincent Dono-
van (мисионар народу Масаи у 
Танзанији током шездесетих и 
седамдесетих година 20. века)

*генерација З – генерација 
рођена између 1995. и 2010. године 
(или између 1998. и 2016). Већина 
миленијалаца (рођени отприлике 
између 1980. и 1994. године) сећа 
се почетака интернета, као и 
различитих трансформација кроз 
које су прошли паметни телефони 
почетком 21. века

Запањујуће је како се ствари 
брзо мењају у само једној години 
– а 2019. година доноси спектар 
изненађујућих статистика о којима 
можемо размишљати. Погледајмо 
статистику за 2019. годину: 
Друштвени канал: Активних 
корисника месечно:

 *Статиста – портал са 
статистиком и студијама из више 
од 22500 извора

Узимајући у обзир ову 
статистику, заиста не можемо 
порећи изузетне користи употребе 
друштвених медија за ширење 
јеванђеља међу вашим члановима 
цркве, као и за привлачење нових 
чланова рекламирањем разних 
дешавања.

Друштвени медији и црква: 
добре и лоше стране

Предности: Брзо ширење 
информација широкој публици.

Мане: Може нам одузети 
превише времена и одвући пажњу 
без икакве сврхе – или још горе, 
може бити средство ширења 
негативности, рђавих речи, 
трачева, клевета, обесхрабрујућих 
и лоших вести.

Ипак, позитивни аспекти 
друштвених медија превазилазе 
негативне и показују се као 
изванредно средство за ширење 
јеванђеља, а Христова намера 
је да оно буде преношено кроз 
друштвени контакт. Суштина је 
да не будемо неупућени што се 
проблема тиче и да слепо срљамо 
у њих – већ да будемо мудри као 
змије и безазлени као голубови. 

На цркви је, дакле, да искористи 
овај изузетни изум и да одвуче 
пажњу са сотоне, чија је тежња 
да контролише ову фантастичну 
технологију помоћу трговаца 
смећем. Да бисмо то учинили, 
хитно су нам потребни планови, 
истраживања и молитва. „Срце 
човечије измишља себи пут, али 
Господ управља кораке његове“ 
(Приче 16:9). 

Ако одлучимо да се упустимо 
у овај свет дигиталних мрежа, 
научићемо како наша црква може 
употребити друштвене медије 

само на добро. Постоје бројни 
блогови, интернет странице, чак 
и компаније које могу помоћи 
црквама са друштвеним медијима и 
упутити их у најбоље методе или их 
саветовати око техничких ствари о 
изради и покретању профила.

Да ли ће наше цркве моћи 
да приуште трошкове интернет 
службе? Да, ако је то приоритет.

Давање Његовог богатства
Божје дело сада треба брзо да 

напредује, и ако Његов народ одговори 
на Његов позив, он ће оне који 
поседују средства учинити вољним 
да их донирају и тиме омогуће да 
Његово дело буде извршено. „Вером 
у Реч Божју Његов народ ће стећи све 
оно што ће му омогућити да изврши 
дело у великим градовима који чекају 
на вест истине.“ – 9. Сведочанство, 282. 
(види 1. Тимотију 6:17-19). 

„Не треба да трошимо свој новац 
на ствари које нису неопходне. Бог 
захтева да сваки динар буде дат за 
дело оснивања нових поља у које 
би продрла вест јеванђеља и за 
уклањање планина потешкоћа које 
теже да спрече наш мисионски рад.“ 
– Manuscript Releases,10, 216, 217.

Наш новац је капитал који нам 
је Бог поверио. Њега треба чувати 
у приправности како би могао 
одговорити позивима у местима 
где је Господу потребан. 

Закључак
Друштвени медији заузимају 

све више места у нашем друштву 
и у великој мери одређују начин 
комуникације међу људима. То није 
само тренд који ће избледети – они 
су овде да остану. Са невероватном 
већином становиштва које је сада 
онлине, обавеза 21. века јесте употреба 
ове „светске проповедаонице“ за 
величанствену вест Исуса Христа која 
мења живот – што пре, то боље. 

Иступимо са креативношћу, 
храброшћу и овим чудесним 
новим средствима у нашим рукама 
да ширимо најбољу вест у свету 
који насељава више људи него 
икада раније. Као и Исус, будимо 
инкарнативни – допирући до људи 
тамо где се они налазе. Реч постаје 
дигитална, и као таква се настањује 
међу нама. „А Богу је све могуће“ 
(Матеј 19:26). „Јер у Бога све је 
могуће што каже“ (Лука 1:37). 

Друштвени канал: Активних 
корисника месечно

Facebook 2,27 милијарде

Twitter 326 милиона

Инстаграм 1 милијарда

LinkedIn 260 милиона

Пинтерест 250+ милиона

Snapchat 225 милиона

YouTube 1,9 милијарди

Reddit 330+ милиона

WhatsApp 1,5 милијарди

Flickr 90+ милиона

Wechat 1,08 милијарди

Weibo 446 милиона

Телеграм 200 милиона

Viber 260 милиона

Messenger 1,3 милијарде

 *Статиста – 
портал са 
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Љупко и нежно 
Спаситељ још зове,
Вазда се моли за нас!
Чека да збацимо 
Греха окове,
- Да Његов чујемо глас!

Рефрен:
Доћи к мени!
Грешниче, о врати се!
Љупко, озбиљно
Спаситељ још зове:
Душо, што луташ, дођи!

Време пролази
Ужасном брзином
И опомиње све нас!
Многи на Земљи
Везани таштином
Чекају последњи час!

Исус је обећ,о
Праштање вечно
И милост свим грешнима
Он жели да с Њим
Победимо срећно
Сен смрти и ти и ја!

Спаситељ још зове


