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ПРЕДГОВОР
СРПСКОМ ИЗДАЊУ
Црква баптиста седмог дана је данас вероватно
најстарија верска заједница која светкује седми дан, тј. спада
у групу тзв. суботарских или сабатаријанских заједница, која
је још увек активна. Прва позната црква баптиста седмог
дана која је још увек активна је Мил Јард црква [Mill Yard
Seventh Day Baptist Church] у Лондону у Енглеској.
Проучаваоци црквене историје пронаћи ће да је у сва
времена од настанка новозаветне цркве било оних хришћана који су остали верни дословном светковању дана кога
је Бог посветио приликом стварања и који је одређен у
Четвртој заповести.
Иако је данас Црква баптиста седмог дана у сенци
много веће и готово два века млађе Цркве адвентиста седмог
дана (у нашој земљи познате под именом Хришћанска
адвентистичка црква) с најстаријим хришћанским часописом у САД који још увек излази без престанка више
од једног и по столећа (Sabbath Recorder излази од 1844.
године), она представља аутохтони део много веће породице
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– баптистичке цркве. Веома често, у одређивању свог
идентитета, верници Цркве баптиста седмог дана ће рећи
да су они на првом месту баптисти па тек потом баптисти
седмог дана.
Ово вероисповедање које је пред нама није једино и
коначно нити претендује да то буде. Његова превасходна
сврха је да упозна ширу јавност о учењу ове верске
заједнице.
Овај материјал написао је Херлиц Кондисон
[Herlitz Condison], пастир Цркве баптиста седмог дана
у Торонту, Канада за потребе тамошњих верника, а на
основу општеприхваћеног вероисповедања чланица Савеза цркава баптиста седмог дана у САД и Канади и приручника „Баптисти седмог дана верују“ [Seventh day Baptist
Beliefs] које је године 2000. објавио Одбор за хришћанско
образовање Баптиста седмог дана [SDB Board of Christian
Education] у Америци.
Уредник

ЛЕКЦИЈА
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OСНОВЕ
НАШЕГ ВЕРОВАЊА
1. Коринћанима 3,17.18; 2. Тимотeју 2,15; Римљанима 12,2; Ефесцима 4,3-6.15; Римљанима 10,17;
2. Тимотeју 3,16.17.
Баптисти седмог дана поштују слободу мисли под
вођством Духа Светога за основна начела хришћанког
веровања и праксе. Стога подржавамо слободно проучавање и отворене разговоре о Писму. Подржавамо
слободу појединца да предано истражује, одређује и
покорава се Божјој вољи.
Следеће вероисповедање нема намеру да буде
коначно, већ је израз нашег заједничког веровања које је
одређено нашим разумевањем Писма.
– Из вероисповедања БСД
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Пошто започињемо проучавање веровања баптиста
седмог дана, морамо прво да се запитамо ко су баптисти, а
онда и ко су и шта су баптисти седмог дана.
У суштини, постоје три погледа на то ко су баптисти.
Први поглед се односи на веровање да баптисти следе
образац црквеног живота какав је био још у доба апостола.
Тако су баптисти повезани са независним групама којима
је близак старински начин да се строго придржавају Светог
писма и ране новозаветне црквене праксе, онолико колико је
то могуће утврдити. Постоји непрекинут низ оваквих цркава,
без обзира на исцрпљујуће и често бруталне покушаје
римокатоличке цркве и њених претходника да елиминишу
групе које су другачије веровале од неретко погрешне
званичне линије. Ово се назива теоријом сукцесије, и многи
рани записи о настанку баптиста седмог дана на овај начин
гледају на почетке.
Други поглед често посматра баптисте као оне који
су настали из сепаратистичког и неконформистичког
покрета у Енглеској после Елизабете Прве. Тако се баптисти
сматрају крилом протестантског покрета које је усвојило
конгрегационистички облик црквене организације.
Трећи поглед је гледишта да су баптисти који су
започели у Енглеској заправо били они људи који су били
под утицајем анабаптистичког покрета захваљујући својим
везама са холандским менонитима.
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Изгледа да су заиста постојале везе са радикалним
крилом Реформације. Још од владавине Џејмса Првог па
све до Виљема и Марије1, долази до жестоких прогонстава
многих група које су заједно делиле веома сличне идеје.
Баптистичка традиција се развијала и нарасла, и
затим се проширила и на Северну Америку. Документи
говоре да су крштавајуће”2 заједнице релативно брзо
”
нарастале у 1608. години.
Мада донекле блиски традицији Реформације
у појединим стварима, енглески баптисти су развили
јединствену баптистичку теологију око идеје цркве која је
окупљала истомишљенике, а штo је означавало крштавање
верујућих особа. Ови људи су се веома бринули о питањима
каква је природа ове цркве истомишљеника, о Господњим
уредбама, о обученом свештенству, и о конзервативном
начину живота хришћана. Ова питања су одвојила баптисте
од других неконформиста.
Поједини аутори бране ову непрекинуту традицију
крштавања верујућих особа, али не иду толико далеко да
подржавају теорију одвојености баптистичких заједница.
Други, пак, негирају било какве везе са европским
анабаптистима.
Желео бих укратко да кажем ко су били анабаптисти
тако да бисмо могли да разумемо сличности између нашег
и њиховог веровања. Ово мало проучавање може да нам
послужи да поново погледамо на опасности са којима смо
можда данас суочени.
Виљем Трећи и Марија Друга су владали као краљ и краљица Британије
и колонија од 1689-1702, мада су били блиски рођаци (прим. прев.).
2
Игра речи, ’крштавајуће’ заједнице, заједнице баптиста.
1

ОСНОВЕ НАШЕГ ВЕРОВАЊА

11

Анабаптисти су били људи који су одбацили мноштво
веровања као и структуру и оријентацију римокатоличке
цркве. Они су такође одбацили многе ставове којих су се
држале многе вође Реформације, а које су одбациле само
одређене догме Рима, док су многе друге задржале.
Следећи поучења Звингилија и других, анабаптисти
су проучавали Свето писмо и покушали су да организују
своју цркву тако да буде што је могуће ближа новозаветној
цркви.
Анабаптисти су вернике сматрали за народ одво”
јен”од овог корумпираног светског система. Они су цркву
видели као организам који се налази усред ове непријатељске институције.
Они су локалну заједницу верника, конгрегацију,
видели као групу људи које је заједнички привукло Христово
еванђеље и пресведочење Светога Духа. Сматрали су да
хришћанство не може да буде ширено или одржавано
помоћу државе која користи инструменте присиле и
терора.
Тим људима је дато име анабаптисти зато што то
дословно значи поново крштени”. Они су поучавали да сви
”
који поверују и који исповеде своју веру треба да се крсте.
Због тога су их поново крштавали изван оквира државне
цркве која је крштавала сваку особу која је живела у оквиру
њених граница.
Анабаптисти су се противили скоро универзалној
црквеној пракси крштавања деце, а што су чиниле државне
цркве, и католичка и протестантске. Сматрали су да деца
не могу да разумеју поруку еванђеља и да зато не могу да
верују, односно да имају спасоносну веру.
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Ово одбацивање крштавања деце, као и одбацивање
обавезног крштавања одраслих, анабаптистима је донело
оптужбе за издају, као и енергичну, бруталну акцију
државе. Сматрани су за људе чији су ставови претили
самим темељима грађанског друштва. У ствари, у многим
европским државама, укључујући ту и град-државу
Цирих, који је био центар протестантизма, анабаптисте
су прогонили. Објављен је декрет да свака особа која се
поново крсти има да се казни дављењем у води. Због тога
су анабаптисти често морали да беже како би спасли голи
живот, али су са собом носили и ширили и своја веровања.
Анабаптисти су наглашавали да људи треба да
следе Христовo учење, а не црквене доктрине и традицију.
Проповедали су мир, противили се рату, одбијали да
се заклињу, као и да служе на државним положајима,
укључујући и војску. Захтевали су да се црква и држава одвоје. Били су веома против римокатоличке цркве и њене
праксе да употребљава политичку, војну, економску, пореску
и религијску моћ. Придржавали су се конгрегацијског модела црквене организације где су сви чланови локалне црквене заједнице учествовали у расправама и гласали чак и када
се радило о тумачењу Светог писма.
Неке од тих анабаптистичких група држале су шабат
т.ј. суботу. Исто тако, треба рећи да су менеонити добили
име по свом чувеном анабаптистичком вођи који се звао
Мено Симонс.
Појединци веома оштро одбацују могућност да су
баптисти били анабаптисти, а као основ тог противљења
користе тврдњу да има веома мало чврстих историјских
доказа који подржавају то тумачење. Други, пак, тврде да
су енглески сепаратисти имали веома сличне идеје као и
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анабаптисти, као и да су их привлачила њихова веровања.
Они, међутим, кажу да општи баптисти (они који Божију
благодат виде као широку или општу и који прихватају
арминијанско тумачење о стварима као што су предодређење, грех, милост и слободна воља), и посебни баптисти
(они који су имали посебно, ограничено виђење откупљења,
и који су били више калвинисти у својим погледима),
имају заправо корене једино у енглеској сепаратистичкој
традицији.
Теорија сукцесије, односно њена нешто измењена
верзија, до скора је била популарна. Нова америчка школа
тумачења, која је сада нешто више популарна, веома мало
води рачуна о томе шта се догодило у далекој прошлости,
и усмерава се готово искључиво на оснивање и развој
баптистичких цркава у америчким колонијама. Новије
историје баптиста седмог дана ствари посматрају из овог
угла.
Изгледа као да се везе енглеских баптиста из XVII века
могу пратити све до локалних, али и страних извора. На
пример, у Енглеској су средњевековни Лоларди одбијали
много тога што је захтевало учење католичке цркве. Ове
групе, уз остале групе које су се одвајале, као и енглески
радикални реформатори, сматране су јеретицима. Многи
међу њима су одбацивали идеју државне, националне цркве.
Они су сматрали да су верници одговорни једино Христу, а
не некаквој црквеној хијерархији.
Многи међу њима су морали да беже на континент
(у Европу), како би спасли голи живот, где су се сусрели
са холандским анабаптистима (менонитима). Мада нису
прихватили неке од њихових радикалних теорија и социополитичких идеја, очигледан је утицај тих идеја на њих.
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Има, дакле, мноштво различитости и богате разноликости у идејама којих су се држале бројне различите
баптистичке групе. Овде ћемо убацити, за пример, идеје
које је извесни Џон Смајт [John Smyth] написао 1612. године.
Наравно, нису све баптистичке групе следиле ове његове
идеје. Постојале су разлике. Али је занимљиво да су људи
пре много стотина година били у стању да читају Свето
писмо сами за себе, и да донесу овакве закључке, и потом да
за своју веру плате и животом. Ево те изјаве која има 20 тачака.
1. Постоји само један Бог, најбољи, најузвишенији, и
најславнији Створитељ и Сведржитељ свега; који је Отац,
Син, и Свети Дух.
2. Бог је створио и откупио људски род према свом
лику, и одредио је да сви људи (нико није био покварен
злом) живе.
3. Бог није никоме наложио неопходност греха; већ је
човек по слободној вољи, подстакнут од сотоне, отишао од
Бога.
4. Закон живота је Бог у почетку поставио тако да буде
у придржавању закона; а онда је због разлога слабости тела,
одредио, по доброј вољи Божијој, кроз Христово откупљење,
да то буде кроз оправдање по вери; по чијем основу нико не
може праведно да оптужи Бога, већ уместо тога, у дубини
свога срца, да поштује, обожава, и прославља његову милост,
јер је тиме Бог омогућио да то постане могуће човеку, по
његовој благодати, оно што је раније, пошто је човек пао
због греха, било немогуће по природи.
5. Нема праотачког греха, већ је сав грех садашњи
и по слободној вољи, заправо, по речима, по делима, или
по намерама противним Божијем закону, и стога су деца
безгрешна.

ОСНОВЕ НАШЕГ ВЕРОВАЊА

15

6. Исус Христос је истински Бог и истински човек,
заправо, Син Божији је узео на себе, уз то праву и чисту
природу човека, ону која постоји у стварно рационалној
души, и у правом људском телу.
7. Исус Христос је, држећи се тела, био зачет од
стране Светог Духа у материци Девице Марије, касније се
родио, био обрезан, крштен, искушан; исто тако је осетио и
глад, жеђ, јео је, пио, растао у телу и знању; имао је брига,
спавао је, и на крају је био разапет, умро је, био је сахрањен,
васкрсао је и био узнесен на небо; и то стварно он као једини
Цар, Свештеник и Пророк цркве, и њему је дата сва сила и
на небу и на земљи.
8. Божија благодат је, кроз учињено откупљење у
Христу, била припремљена и понуђена свима без разлике,
и то не неискрено већ у доброј вери, делимично кроз
ствари створене, које објављују невидљиве ствари Божије, а
делимично кроз проповедање еванђеља.
9. Људи су, по благодати Божијој кроз откупљење у
Христу, у стању (Дух Свети им је по благодати дат од почетка) да се покају, да поверују, да се окрену Богу, и да стекну
вечни живот; али су, са друге стране, у стању да се одупру
Светом Духу, да се удаље од Бога, и да заувек нестану.
10. Оправдање човека пред Божанским судом (који
је и престоље правде и милости), састоји се делимично
од прихватања Христове праведности коју смо стекли
веровањем, а делимично од своје праведности, коју у себи
свети имају по деловању Светога Духа, а што се назива
обновљење или посвећење; јер сваки онај који праведност
чини јесте праведан.
11. Вера, без добрих дела, је мртва; а права и жива
вера се одликује добрим делима.
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12. Христова црква је заједница верних (крштених
после обраћења од греха) и вере, коју је сила Христова
засновала.
13. Христова црква има силу која јој је поверена да
објављује реч, да дели сакраменте, да поставља старешине,
да их разрешава, и да искључује; а последња жалба упућује
се браћи, односно телу верника цркве.
14. Крштење је спољни знак оправдања од греха, знак
смрти и поновног живота, те по томе не припада деци.
15. Вечера Господња је спољни знак заједнице са
Христом, као и верних међусобно по вери и љубави.
16. Старешине црквене су не само епископи” којима
”
је дата моћ да деле и реч и сакраменте, већ су то и ђакони,
мушкарци и жене који се брину за питања сиромаха и
болесних.
17. Браћа која опстају у греху који им је познат и после
треће опомене, треба да се искључе из заједнице светих
екскомуникацијом.
18. Оне који су екскомуницирани не треба избегавати
у оном што је чисто световни посао.
19. Мртви (живи који су промењени у трену) ће
поново устати у истим телима; променити се неће њихова
супстанца, већ одлике.
20. После васкрсења ће сви бити доведени пред
Христов суд, пред Судију, да им се суди у складу са њиховим
делима; покорни ће, пошто буду примили ослобађајућу
пресуду, уживати у вечном животу са Христом на небесима;
зли, који су осуђени, биће кажњени вечним мукама у паклу
заједно са ђаволом и његовим анђелима.
Међу многим гранама баптиста које постоје, могуће
је јасно препознати оне који се зову баптистичким
”
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(крштеним) верницима седмог дана”, који се придржавају
сабатаријанских [суботарских] принципа.
Баптисти седмог дана би горе набројаним тачкама
веровања додали још једну. То их чини веома непопуларним; ипак, они који су били ту пре нас чврсто су се држали
свог веровања. Ово их је одвајало и разликовало од општих
или посебних група баптиста, иако су им многе идеје биле
истоветне.
Ево изјаве Френсиса Бамфилда [Francis Bampfield
(1615-1684)] који је био међу најранијим оснивачима једне
посебне заједнице баптиста седмог дана. Међутим, сва је
прилика да он није био први који је то учинио.
Шест дана ради, али седмог дана је шабат [субота]:
”
тог дана не треба ништа да радиш: шест дана је Јахве
стварао небо и земљу, море, и све што је у њима, и одмарао
се седмог дана: кад је Јахве благословио тај дан, шабат,
благослов је дат за тај седми дан - шабат из уста Јахве
Машијаха лично: тај дан има његово слагање и потврђење
за његово дужно поштовање и заслужено чувење, за своју
племениту величанственост и царску величину. Колико
само има привилегија и прерогатива који су дати том дану!
Христос је благосиљалац и доброчинитељ Седмог дана.
Ово је дан који је он одредио да у њему буде одржавано
слављење и служба Јахви Елохиму; дан тако пожељан и
очекиван од стране његове деце, пријатеља и слугу, као дан
светог одмора и небеске радости; као дан слатког разговора
између њега и његових светих; дан који их позива на певање
- узвикивање - тријумфовање - радовање! И стога, постоји
посебан Псалам који је намењен самој Глави седмог дана,
и ниједан други дан у седмици не треба да се кити том
принчевском чашћу. Исаија, тај еванђеоски Пророк и
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Проповедник, од Јахве је прогласио благословеним оне, чак
и до дивљења, који држе шабат и не профанишу га. Они
ће уживати у многим заветним благословима. О, какви све
духовни благослови постоје за срца оних који поштују седми
дан - шабат. А под новозаветним уређењем, Христос је тај
дан учинио благословеним за оне којима је исцелио болесна
тела, чије је грешне душе ослободио, чије је тужне духове
он утешио; свим онима којима су његове благодатне речи
биле на обраћење и пробуђење, на поуку и просветљење, на
охрабрење и ојачање, људима које је сретао док су поштовали
шабатне уредбе, и којима је давао удео у благословима овог
одвојеног, посвећеног дана! И колико је само учинио душа
да благосиљају Господа, кад је учинио да Павлова дела на
седми дан - шабат буду на благослов, на добро њима!
Христос је свакодневно поучавао у Храму, а Павле
је често посећивао синагоге у данима седмице, и много је
добра тада такође учињено, али читаво Свето писмо посебно обраћа пажњу да је седми дан, као седми дан седмице,
са собом доносио и благослове шабата, а што ниједан други
дан у седмици није чинио, иако је Господ благосиљао људе
свакодневно, али не са шабатним благословима, већ је то
чинио само седмог дана.”
Један аутор, коментаришући пијетизам и хришћански живот међу раним баптистима, рекао је: „Рани енглески баптисти су били библичари: они су гледали на
Библију као на коначан и једини ауторитативан водич у
вери и пракси. Они су одбацили традицију, примат Рима,
новотарије англиканизма; исто тако, умањили су значај
писања црквених отаца. Уместо тога, они су гледали на
првобитну цркву и у њој тражили надахнуће, гледали су на
Исусов живот, на Јована Крститеља, на Еванђеља и Павлове
посланице и на апостолско доба.
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Према њима, Нови завет ништа није рекао о
епископалној хијерархији којој је центар Рим, ништа о
институционализованом аскетизму (монастицизму), и
ништа о црквеним саборима, концилима и црквеном
праву. Уместо тога, они су у Новом завету проналазили
осећај хришћанске заједнице, пример Исуса Христа и
Павлово догматско учење. Ово су постали њихови модели
за друштвено понашање и за понашање појединаца.˝
Баптисти, укључујући ту и баптисте седмог дана,
увек су врло строго и стриктно посматрали Свето писмо,
и никада нису прихватили подједнак или узвишен статус
традиције. Они су увек чврсто веровали у Свето писмо,
као и у способност светих да, под вођством Светог Духа, и
уз помоћ надарених људи који су сами вођени од Светог
Духа, уче и утврђују Божију вољу. Они су одувек веровали
у слободу мисли у контексту претходно изложеног. Они су
сматрали да, мада су писана вероисповедања корисна, нису
увек и неопходна, осим на употребу и помоћ онима изван
вере, јер је једини стандард само Свето писмо.
Наравно, баптисти нису били имуни на контроверзе
либерализма и грешке секуларизма и модернизма. Али,
нагласак је увек био на чврстом веровању у Бога и у његово
откривење. Ова позиција их је често доводила у сукобе са
другим деноминацијама, са властима и другим религијским
ауторитетима. Баптисти су, дакле, увек наглашавали
равноправност међу члановима, као и слободу да се Свето
писмо чита, и да се дође до заједничког разумевања истине,
а не да се примењују тактике убеђивања и наговарања.
У прошлости су људи знали у шта верују, без
обзира да ли су имали вероисповедања или не. Они су се
чврсто држали веровања у Библију и свог заветног односа
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са Богом. Многи од њих су били прогањани, губили су
животе, имовину, каријере и породице како би одржали
чистоту своје вере. Морамо да их запамтимо због великог
дела које су учинили. Немојмо да потцењујемо притиске
под којима су деловали рани баптисти седмог дана. Ми се
данас не суочавамо са тешкоћама са којима су се они тада
суочавали. Стога треба да се побринемо да смо још више
верни поучењима из Светог писма.
У нашем времену је веома важно да знамо шта
верујемо и да своје веровање организујемо на систематичан
начин. Зашто је то тако?
Значај веровања, заправо правог веровања, не сме да
се потцењује. Вајнов речник грчког језика каже да веровати
значи: бити убеђен у нешто, и стога бити уверен, веровати,
означава ослањање на нешто, а не пуко прихватање. Корен
за реч на јеврејском је засновати” или потврдити”.
”
”
Ово је најважније зато што спасење од греха долази
вером. Вера у Бога значи да се особа посветила томе да Богу
буде послушна, и да је прихватила да је Божија Реч истинита
и тачна. Људи који не верују нису у Христу већ су у телу,
и они су у непријатељству с Богом. Они се називају децом
осуде и децом непослушности. Неверници зато одлазе
у велико огњено језеро. Стога је од огромне важности да
се црква постара да особе које посећују њене скупове јесу
прави верници. Ако се утврди да нису, мора да се учини
сваки напор да се поправи ова несрећна ситуација.
Прво, исправна доктринарна веровања су од
суштинског значаја за однос између верника и Бога.
Јеврејима 11,6 нас опомиње да је без вере немогуће угодити
Богу, и да сви који се Богу приближе морају да верују да он
постоји, као и да он награђује оне који га траже.
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Веровање у Исуса је исто тако од суштинског значаја
за овај однос (види Матеј 16,13-19). Веровање у Исусову
људскост је такође значајно (види 1. Јованову 4,2.3). Павле
је такође нагласио да је и веровање у Христово васкрсење
значајно (види Римљанима 10,9.10).
Има много других примера веровања који се сматрају
кључним. Заправо, упозорени смо да постоји још једно
еванђеље, још један Исус, који није истинит, и да га се
морамо клонити ако желимо да останемо у Христу.
Исто тако, морамо да разумемо да су истина и наше
искуство у међусобном односу. Ако не познајемо истину,
можда ћемо наставити да грешимо, а то могу бити грешке
које воде до вечне пропасти. Познавање истине је стога од
највеће важности. Потребнo нам је исправно учење, јер
се око нас налази много алтернатива које ће нас одвести
устрану. Неке од ових алтернатива су хуманизам, научне
методе тражења истине изван Бога, мистичне источњачке
религије, психолошки системи самопомоћи, култови,
системи контроле ума, али и међусобно супротстављени
системи чак и у самом хришћанству. Има много и небројено затамњена и сенчења религијских идеја као и много
различитих погледа на одговарајући начин живота. Сваки од
ових свој корен има у различитим доктринарним идејама.
За ову збрку постоји решење. Морамо стално да
тежимо да исправно разумемо доктринарно поучење
хришћанства. Ова поучења су решење за збрку која је
настала због небројено много оних који тврде да су истинити.
Једна од најважнијих ствари које Црква баптиста седмог
дана може да учини јесте да обнови своје старо историјско
наглашавање надахнућа и ауторитета Светог писма. Ово
ће обезбедити да разумемо кључне истине које се тичу
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Бога Оца, Бога Сина и Бога Светог Духа. Када се ове истине
схвате, онда ће се исто тако схватити и друге истине које се
тичу спасења и хришћанског живота уопште.
Можемо да погледамо црквену историју и да
видимо које су то цркве стално квариле истину увођењем
контрадикторне традиције и структура које не само да су
супротне библијским примерима, већ су учиниле да многи
буду упропашћени и психички и физички. Исто тако,
можемо да приметимо и да будемо свесни оних који Свето
писмо користе изван контекста, или који наглашавају једну
или две области у учењу, а занемарују све остале. Исто тако,
можемо да тестирамо оне који тврде да верују тако што
ћемо да видимо како они заправо живе у стварном свету и
да ли у свом животу рађају плод Духа.
Чврсто верујемо да Свето писмо поучава да су сви
верници свештеници Божији, и да су сви у заветном односу
с Богом. Сви свети морају да се понашају у складу са тим,
поштујући многе Божије објаве и поучења без изузетака.
Свети Дух нам је дат како би нам обезбедио снагу која нам је
потребна. Бог нам је рекао да исповедамо своје грехе, и да је
он праведан и веран да нам опрости наше грехе.
Прихватање Исусовог учења и учења апостола
спашће нас сумње, кривице, греха и страха. Запамтимо да
изван Христа нема стварне слободе.
Исправно веровање је веома значајно, али морамо
да запамтимо да Бог жели више од овога. Наше веровање
мора да припомогне сазревању нашег односа са Богом. Ако
се наше веровање не исказује у нашим делима бићемо само
обични лицемери. Наше веровање мора да буде делотворно.
Морамо да размишљамо над Светим писмом на тај начин
да се мењамо обнављањем свога ума. Морамо да гледамо на
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све Божије доктрине јер су оне међусобно повезане.
У Божијем откривењу постоји симетрија, усклађеност
и јединство. Што више проучавамо Свето писмо, све више
увиђамо да је Бог велики и по значају и по величини. То нам
помаже да схватимо колико смо безвредни и грешни. Тада
ћемо Бога волети још више због онога што је он учинио за
нас, а то ћемо говорити и другима које сусретнемо.

ЛЕКЦИЈА

2

БОГ И БОГ ОТАЦ
1. Тимотeју 1,17; 5. Мојсијева 6,4; 1. Царевима 8,27;
1. Јованова 1,5; 1. Мојсијева 1,1.2; Дела 17,24.25.28; Псалам
90,1.2; Матеј 28,19; Јован 3,16; Исаија 57,15; 2. Петрова
3,9.
Верујемо у једног Бога, невидљивог и савршеног,
Створитеља и Носиоца свемира који вечно постоји у три
особе – Отац, Син и Дух Свети, и који жели да подели
своју љубав у личном односу са свима.
– Из вероисповедања БСД
1. Коринћанима 8,6; Ефесцима 4,6; Језекиљ 33,11;
2. Солуњанима 1,6-8; Јован 5,24; 3,16-18.
Верујемо у Бога Оца, који је суверен над свим
створењем, који је пун љубави и правде јер прашта
онима који се покају и осуђује оне који се не покају.
– Из вероисповедања БСД
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Бог јеврејског Светог писма није као било који други
бог. Када говоримо о Богу, ми говоримо о врховном бићу и
објекту наше вере.
Овде Бога треба одвојити од бићâ која су створена
у митологији и којима се приступа на различитим
церемонијама, јер они припадају типу класе духова. Ови
богови, иако их славе, скоро су истоветна бића људским
бићима, само што су већа у сили, памети и вредности.
Богови старих националних религија као што су били они
код старих Египћана, Грка, Сумера, Римљана и других,
мада очигледно по свему надљудски и углавном бесмртни,
никада нису сматрани за савршене и бесконачне на начин
на који то мислимо о Богу.
Неке религије имају много богова као, на пример, оне
у Индији. Имена ових богова често осликавају само један
или неколико аспеката стварности. Ово је знатно другачије
него што је било у Израелу, јер је Бог Израела био Бог који је
не само био извор свега, већ је и садржавао сву стварност.
Бог о којем ми говоримо јесте Бог из јеврејског Светог
писма, а он је описан у свим књигама Библије, осим у
Књизи о Јестири и у Песми над песмама. Он је приказан као
Створитељ, Хранитељ, и Давалац закона. Он је праведан,
савршен у сваком смислу, бесконачан у сваком квалитету,
и он је персонализована лепота, доброта, правда, милост,
сажаљење, стрпљење, љубав и светост.
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Овај Бог захтева ексклузивно слављење, а његово име
исписано као ЈХВХ, односно као тетраграматон, налази се на
више од 6.600 места у Библији. Исправно изговарање речи
ЈХВХ нам је непознато, тако да се уместо ње користи реч
Адонај, у значењу Господ. Модерни преводиоци Библије
узели су самогласнике из речи Адонај, и убацили их између
сугласника у ЈХВХ и тако су дошли до Божијег имена Јехова.
Поједини научници сматрају да је исправно изговарање овог
имена облик Јахве, али се углавном користи име Јехова.
Име Божије се у Светом писму користи да нам
саопшти ко је он, јер имена представљају прави карактер
и нарочите особине одређене особе. Стога Божија имена
откривају Божију праву природу односно њега самог. Тако
његова имена представљају његово ексклузивно божанство
и славу.
Име Божије често се налази и у комбинованом облику
као, на пример, Господ над војскама, односно Јехова Саваот.
Име ЈХВХ често се комбинује са Елохим и ова комбинација
се јавља 2.600 пута у Светом писму. Овај израз означава моћ
и силу.
Друго име за Бога је Ел, и оно се користи око 230 пута.
Ово име су користили и незнабошци када су говорили о
неком од њихових божанстава. Друга веома добро позната
имена Божија су Ел Рои - Бог који ме види, или Ел који ме
види (Постање 16,13).
Следеће Божије име је Ел Шадаи. Још једно је Ел
Ел-јон, односно Бог најузвишенији. Друга Божија имена у
Светом писму су и:
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Ел Олам - Бог вечности;
Јехова Јирех - Бог ће обезбедити;
Јехова Рофи - Господ наш исцелитељ, односно лекар;
Јехова Ниси - Господ наша застава;
Јехова М’кадеш - Господ наш посветитељ;
Јехова Шалом - Господ наш мир;
Јехова Цидкену - Господ наша правда;
Јехова Рохи - Господ мој пастир;
Јехова Шaма - Господ је овде, итд.
Свето писмо је сасвим прецизно у томе кад каже
да људи треба да славе само Јехову, али нас Свето писмо
стално и изнова извештава да је Израел славио разне друге
богове, и то у исто време кад и славећи Јехову. У дугим
временским периодима Израел није поштовао свога Бога и
његове заповести.
Однос Бога и његовог народа, укључујући и Израел,
био је заснован на завету. У случају Израела, овај завет је
био од пресудног значаја за идентитет Израела као нације.
Јехова је био тај који их је извео из ропства у Египту, провео
их кроз дивљину, и који им је дао земљу у Ханаану.
Бог је све ово учинио због завета који је начинио са
њима, са народом Израела. Завет је био моделисан на исти
начин како су тада били прављени међународни уговори,
у време другог миленијума пре Христа. Завет је био сличан
хититским вазалским уговорима у којима је велики цар
захтевао потпуну верност себи од стране његовог народа,
подразумевајући да треба да гледају само на њега, а не да се
окрећу неким другим царевима. У овом религијском завету,
Израел мора да служи једино Јехову, а он ће заузврат бити
њихов Спаситељ.
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Мушка” природа Божија?
”
Разматрање о Божијем очинству доводи до питања о
томе зашто је у Старом свету било толико много женских
божанстава. Ова женска божанства су увек била привлачна
народу Израела, а незнабожачка пракса је непрестано
кварила нацију.
Женска божанства су била популарна, али је
Бог Светог писма овакву женску присутност искључио.
Библијски аутори никада нису допустили да се атрибути
блискоисточних богиња употребљавају када се описује
Јехова. Они су увек осуђивали владаре, цареве и народе
када би се они приклањали свеопштем слављењу ових
богиња. Постоје докази да су се женске богиње некако
инфилтрирале у храмовно слављење Јехове и да су имале
много следбеника. Цар Аса, мада побожан цар, имао је
мајку која је имала изрезан лик богиње Ашере. У Другој
Царевима 21,7 записано је да је ова иста богиња имала статуу
у јерусалимском Храму све до времена Јосије. Пророци
никада нису подржавали ово богохуљење.
Постоји веома много доказа да је било слављења
женских божанстава по читавом свету. Многи археолози
говоре о томе да су одређени женски ликови били симболи
плодности, али су заправо били укључени у практично сваку људску активност: трудноћу, рођење, сахрану, плодност,
иницијацију (увођење), лов, сазревање, ритуалне бракове и
заповедање животињама. Ни у једној другој цивилизација
нема толико слављења богиња као у Индији, иако ово
није одвојено од слављења мушких богова. Очигледно је
да ниједна цивилизација није успела да избегне ово свуда
распрострањено слављење Небеске царице”.
”
Јудаизам никада није уврстио слављење богиња у своју
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праксу. Али, ипак је Израел у тим временима прослављао
разне богиње. Слављење богиња постоји од давнина, и у
свету је то данас још увек популарно.
Свето писмо узвишено говори о улози мајке, чак и
Месију описује као семе женино”. Али, Бог је описан на
”
начин који га не искључује толико из заштитничке улоге
мајке, већ га значајно описује као Оца. У Псалму 103,13
надахнути аутор каже: Како отац жали синове, тако Господ
”
жали оне који га се боје”.
Концепт Оца уводи идеју Богооца, и тако нас доводи
до одређене расправе о овом троједином Богу.
Отац, Син и Свети Дух заједно се називају Богом. Сва
тројица се зову један Бог”, тако да можемо да кажемо да се
”
Бог састоји од три особе: Бога Оца, Бога Сина и Бога Светог
Духа. Зато можемо да кажемо да је Бог Света Тројица,
односно да три личности у Богу формирају јединство које се
зове Бог. На одређен начин оне су неодвојиве; јер су од исте
супстанце, суштине, природе, силе и карактера.
Постоје посебне улоге или дела која свака особа Бога
чини у односу према човеку, и једне према другој. Али,
оне све заједно делују у складу са њиховом вољом. Ту нема
никаквог разилажења већ је на делу савршено јединство.
Они су једно. Строго говорећи, Бога не би требало да називамо
Тројицом, јер то би могло код некога да подразумева да
постоје три Бога. Али, тај израз се не користи у смислу да
подразумева да постоје три Бога.
Свето писмо Тројицу препознаје као Бога. На пример,
у Јовану 6,27, о Оцу се говори као о Богу. У Јовану 1,1 и 14,
о Речи или Исусу се говори као о Богу. У Делима 5,3.4, о
Светом Духу се говори као о Богу. Библија препознаје и
говори о Тројици као о различитим особама, које имају све
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особине једне особе. Јован 3,16 говори о томе како је Отац
дао свог Сина. У Јовану 14,16.17 Исус се моли Оцу, и Отац
шаље другог Утешитеља, Духа. И не само то, Матеј 3,16.17
говори о Исусовом крштењу, где се говори о три (3) особе. У
Матеју 28,19 Велико послање наглашено говори о Тројици
као о Богу. У Исаији 48,12-16, онај који је Први и Последњи
говори своју поруку: Господ и Његов Дух су ме послали”.
”
Чак и у овом одломку можемо да видимо три особе.
Али, ми знамо да има један Бог. Поновљени закон 6,4
су стихови химне државе Израел: Чуј Израелу, Господ Бог
”
је један Бог”.
Реч употребљена за један је ехад”, и она говори о
”
комбинованом јединству, а не о апсолутном јединству. У
јеврејском јахид” је реч за апсолутно јединство, и у Старом
”
завету никада није употребљена када се говори о Богу.
Тако можемо да посматрамо тројединог Бога и да
видимо шта нам је дато да сазнамо. Свето писмо нам каже
да постоји Отац, да постоји Син, и да постоји Свети Дух.
Онда морамо да се запитамо шта реч Отац значи
када се користи да опише Оца. Прво, морамо да разумемо
да када говоримо о Богу, ми не говоримо о особи која је
једноставно људско биће умножено, рецимо, милион пута
у сили, снази, памети и тако даље.
Бог није човек и ми не можемо да закључујемо или
мислимо о Богу као о неком силном људском бићу. Бог је
Дух и он је потпуно другачији квалитативно и суштински
од свог створења. Ми знамо да Бог јесте Господ и да је
суверен, да је Створитељ, да је Ослободитељ и да је он онај
који одржава заветни однос са нама.
Међутим, за разлику од старинских богова као што
је то био Зевс, који је сматран за оца свим боговима, Израел
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није гледао на свог Бога као на Бога који има порода.
Овај Бог је Господ и он је суверен, и он је створио свет
и људе како би на конкретан начин приказао своје Очинство.
Поред тога, он је интервенисао у историји како би спасао.
Малахија 2,10 то овако описује: Није ли нам свима један
”
Отац? Није ли нас један Бог створио? Зашто неверу чинимо
један другом скрнавећи завет отаца својих?”
Очито је, значи, да је завет на Синају онај који повезује
Израел и Бога у једну свету породицу. Глава те породице, и
отац, био је Јехова који их је избавио из ропства у Египту,
и тиме потврдио да су они његов изабрани народ. Значи,
кроз заветни однос је божанско Очинство Божије дошло
до Израела. Овај заветни однос започет је обећањима која
су дата Аврааму и осталим патријарсима. У овом заветном
односу постојала је нарочита и јединствена блискост, лични
однос и благослов. Очинство је значило да је постојао
јединствени и милостиви избор. Отац, који је праведан и
веран својим заветним обећањима, одржава, обезбеђује и
брине с љубављу за оне који су у завету.
Бог се брине и стара за људе које је откупио. У
Мојсијевој песми, записаној у Петој књизи Мојсијевој или
Поновљеном закону 32,6 Мојсије пита: Тако ли враћате
”
Господу, народе луди и безумни? Није ли он Отац твој који
те је задобио? Он те је начинио и створио”.
А Бог онда, због онога што је учинио, као и због
посебног односа између њега и Израела, може да каже
за Израел да је његов прворођени син, у Другој књизи
Мојсијевој или Изласку 4,22 и Осији 11,1.
Када је Исус дошао, он је у знатној мери продубио
значење Божијег Очинства у областима блискости и
интимности. Исус је објавио Бога као Оца, а себе као
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његовог Вољеног Сина. Показао нам је да постоји нешто у
троједином Богу што је укључивало нарочиту, јединствену и
силну љубав коју је једна особа имала за другу у троједином
Богу, а што је довело до описа Оца и Сина. Бог је прво и пре
свега Отац који је у вечном односу према свом божанском
Сину.
Ово је јединствени однос који у себи садржи нарочиту
блискост, љубав, интимност, потпуно непостојање тајни,
потпуно поверење, потпуну зависност, потпуну послушност
које описују односе између Оца и Сина. Отац воли Сина
више него што то ми икада можемо да замислимо, а Син
узвраћа ту љубав уз потпуну послушност Очевим жељама.
Све што Отац има он даје Сину, а Син за себе ништа не
задржава. Син је спреман да учини све што од њега Отац
захтева, чак и пре него што то Отац од њега затражи, а
Отац ће њему дати више награде и својих осећања него
што можемо да замислимо. Ко год не поштује Сина, код
Оца стиче проклетство, нешто о чему је ужасно и да се само
размишља.
У оваквом односу у троједином Богу, Отац је приказан
као извор све стварности, и стога Син чини све оно што је
описано као жеља Очева, делујући најблискије са њим да
се учини дело стварања и спасења. У овом односу је веома
тешко да се исправно одреде разлике између Оца и Сина,
али Свето писмо говори о улози Оца као и о улози Сина.
Исус је користио арамејски израз ава” када се обра”
ћао Оцу, и ово је био уобичајен начин на који би дете говорило својим вољеним родитељима.
Чудесно је то што је Исус допустио својим ученицима
да се његовом небеском Оцу обраћају на исти начин на који
је то он чинио. У чувеном Оченашу, Исус је наложио својим
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ученицима да се моле Оче наш који си на небесима...”. Ово
”
упутство је поновљено у Римљанима 8,15 и Галатима 4,6 и
тако је појашњено да сви верници у којима пребива Свети
Дух имају право да користе израз Оче наш”.
”
Јаснa је порука да је у Новом завету верник, пошто је
начињен једним са Христом, и пошто поседује Духа Светога, сада усвојен и то као прави Очев син. У Старом завету,
исто као и у Новом, Отац наглашава да постоји заветни
однос интимности и љубави. Допунско право верникâ да
се тако обраћају Оцу, једно је од највећих привилегија које
човек може уопште да има. Чињеница да је Исус постао
наш брат, нешто је што нас наводи да певамо хвале нашем
Оцу без престанка.
Хајде сада да погледамо на дело Бога Оца. Матеј
Оца спомиње 44 пута, Марко 5 пута, Лука 17 пута, а Јован
122 пута. Размотрићемо сада неколико аспеката Божијег
Очинства.
Насловљавање Бога у његовој улози као Оца
1. Отац (Друга Коринћанима 6,18; Јеврејима 1,5)
Овде Свето писмо говори о Божијем односу са Сином, и о
Синовљевом односу са Оцем.
2. Бог Отац (Друга Тимотeју 1,2; Друга Петрова 1,17;
Матеј 23,9; Јован 8,41) Овде се говори о ексклузивном односу.
Овде се види припадност. Само верници могу са поносом
да тврде да припадају овом Имену.
3. Бог наш Отац (Ефесцима 1,2) Свети и верни у
Христу су тело и имају ту сигурност у њему. Види Исаијa
63,16.
4. Бог и Отац нашег Господа Исуса Христа (Ефесцима 1,3) Овде се говори о односу између Христа и самог
Оца, и Отац је узвишен.
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5. Отац милости (Друга Коринћанима 1,3) Овде се
открива као Господ Бог, милостив и благодатан, који обилује
милошћу и утехама (види Друга књига Мојсијева или
Излазак 34,6; Псалам 86,6; Псалам 89,26 и Псалам 103,13).
6. Отац духова (Јеврејима 12,9) Павле је говорио о
Господу као о оном који укорава као Отац”, и даље говори
”
о контрасту између наших природних очева и њиховог
васпитавања и о оном од стране Оца духова”. Ово је
”
израз који се користи у Старом завету Бог духова и сваког
”
тела” (Четврта књига Мојсијева или Бројеви 16,22; 27,16).
Створитељ свих духова, онај који је Давалац живота свему,
онај који познаје духове које је створио, најбољи је од свих
због своје Очинске бриге, што га доводи до тога да укорава
своју децу.
7. Отац небеске светлости (Јаков 1,17) Он је Отац
вечног Сина, који је Светло света. Отац пребива у светлости
којој ниједан човек не може да приступи.
8. Отац славе (Ефесцима 1,17)
Елементи уверавања
1. Узајамна сигурност – Јован 10,28-30.
Ја им дајем вечни живот, неће никад пропасти, и
”
нико не може да их отме из моје руке. Мој Отац, који ми
(их) је дао, већи је од свих, и нико не може да их отме из
руке мог Оца. Ја и Отац једно смо.” Уз овакво двоструко
божанско подржавање, шта још може верник него да је
вечно сигуран. Сва сила и сав ауторитет налазе се у овим
уједињеним рукама.
Само они који су откупљени и који су сачувани могу
да тврде да се на њих односи обећање: У дому мога Оца
”
има много станова” (Јован 14,2). Види и Лукa 24,49; Јован
14,20-23; и 15,10.
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2. Блискост
Обратите пажњу на блискост у Исусовој молитви свом
Оцу. Када су га његови ученици замолили да их научи да се
моле, у Матеју 6,9 он започиње речима: Оче наш који си на
”
небесима”. Јасно је да онај који није на небесима, односно на
престолу небеском, не може да буде Отац, и тако га не треба
ословљавати. Ово је молитва оних који су откупљени, а не
молитва коју је сâм Исус молио. У овој молитви налазе се
неки захтеви које Исус као безгрешни Син Божији не би
требало да моли. За њега није било потребно да буде избављен
од зла, и није било греха које му је требало опростити.
Приметите и контраст у односу на првосвештеничку
молитву коју је Исус изговорио у Јовану 17. Овде он открива
непрекинуту блискост између вечног Оца и његовог вечног
Сина. И док се заступнички молио за своју браћу (по вери),
он често употребљава израз Отац како би изразио Божију
светост и праведност.
3. Отац
Отац је за нас од суштинског значаја. Он је извор
нашег постојања. Али, не само то, он има незаменљиву и
незаобилазну улогу у нашем спасењу и одласку у славу. Он
нас је толико волео да је дао свог Сина. Како се осећамо не
можемо ни да замислимо. Оно што осећамо требало би да
буде незамисливо много пута умножено и појачано. Због
његовог поклона, ми смо сада наследници те блискости са
Богом која тешко може да се сасвим разуме. Започнимо да
дубље доживљавамо ту блискост на тај начин што ћемо даље
духовно сазревати. Знамо да ћемо током вечности искусити
ову блискост све више и више.
4. Очева ексклузивност (изузетност)
Обратите пажњу на Божију личну славу као Оца.
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Његово постојање и понашање као Оца сасвим се разликује
од свих других очева. Овај Отац је видно истакнут као онај који
је изнад свих очева јер овај Отац је извор свег створења.
Отац је сувише велик да бисмо могли да га директно
видимо у нашем садашњем стању. Из тог разлога Исус је
дошао да би га објавио. Јован 14,9 каже: ...ко је видео мене
”
видео је Оца”. Види и Ефесцима 4,6.
Обратите пажњу на Очев положај и то шта он чини
за нас.
а) Суверенитет његове Милости: Јован 6,44 каже:
Нико не може да дође к мени, осим ако га не привуче Отац
”
који ме је послао...”
б) Он је Божанство: Јован 4,21.24: Славите Оца”.
”
в) Отац открива своју љубав: Јован 1,14: Логос...
”
јединорођени Син од Оца, пун благости и истине”.
г) Очева активна љубав: Отац воли...”: Јован 3,35;
”
16,27; 1. Јованова 3,1.
5. Савршенство родитељства
Отац је савршенство родитељства у љубави, васпитавању, бризи и обезбеђивању наших потреба.
У Оцу је потпуна сигурност. Лука 23,46 бележи Исусову последњу молитву: Оче, свој дух предајем у твоје руке!”.
”
6. Двоструки однос
Двострука служба је записана у Јовану 5,17. Исус је
рекао: Мој отац и сад ради, па радим и ја”.
”
Никада није било ниједног сукоба у циљевима или
плановима између Оца и Сина. Они су заиста божански
сарадници. Узајамна жртва је описана у Јовану 10,18 када је
Исус говорио о својој смрти и васкрсењу: Ову заповест сам
”
примио од мога Оца”.
Захтев праведности који је поставио Отац био је
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испуњен откупом који је платио његов Син.
Читамо да су Авраам и Исак заједно ишли до места
жртвовања. Отац је погледао у Сина на месту полагања
жртве, и био је задовољан жртвом. Морамо увек да запамтимо да је Оца задовољило то што је Исуса казнио за наше
грехе. Погледај Јован 3,16 и Галатима 2,20.
7. Очева посебна дела
а) Исус долази од Оца и враћа се Оцу. Отац је центар
ауторитета, а Исус и Свети Дух чине свој удео у откупљењу,
посвећењу и заступништву. Види Јован 16,28; 16,17; 14,28;
15,26.
Отац, Исус и Свети Дух делују заједнички, и нико се
међу њима не понаша као руководилац оним другима, у
људском смислу те речи. Јован 15,1 Оца назива виноградаром,
а Исуса чокотом. Ово нас наводи да видимо блиску везу
љубави, узајамне сарадње, и природу најпродуктивнијег
односа између Оца и Сина. Један без другога не могу успети.
б) Отац шаље Светог Духа. Јован 26,26 каже да Дух
исходи од Оца. Јован 14,16 каже да ће Отац послати другог
Утешитеља. Ово дело Оца настаје као одговор на Исусову
молитву или захтев.
в) Отац дела. Види Јован 5,17.
г) Отац очишћава свој народ. Види Јован 15,1.2.
д) Отац нас условљава да имамо победу у Христу.
Друга Коринћанима 2,14.15 нам пружа изузетну сигурност
да ћемо увек бити победници.
ђ) Отац шаље свог Сина. Види Јован 6,40; Јован 9,42;
Јован 9,4; Прва Јованова 4,14; Јован 12,49; 14,24.
е) Отац даје Исусу посао. Види Јован 17,4; Јован 14,31;
Прва Петрова 1,3; Лука 2,49: Зар нисте знали да ја треба да
”
будем у дому мога Оца?”
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ж) Отац даје Исусу речи. Исус је Очева Објава. Види
Јован 17,8; Јован 4,34; Јован 15,15; Јован 14,24 (овде речи нису
Исусове, али су Очеве); Јован 12,49.50.
з) Отац прославља свог Сина. Види Јован 17,1-5; Јован
13,31.32; Колошанима 1,19.
и) Отац Сину даје силу над свим телесним. Јован
17,2; Данило 7,13.14; Матеј 28,18; 11,27; Јеврејима 1,2;
Филипљанима 2,9-11.
j) Отац чува људе од зла. Види Јован 17,15.
к) Отац одабира и одабране даје Христу. Види Јован
17,24; 7,64.65; Прва Петрова 1,2
л) Отац гарантује сигурност верника. Види Јован
10,28.29.
љ) Отац даје добре дарове и награде онима који траже.
Матеј 7,11; 6,18.26
м) Отац опрашта људима. Види Матеј 6,14.15.
н) Отац награђује људе. Матеј 6,1-4; Колошанима
1,12-14.
њ) Морамо да верујемо у Оца за спасење. На крају,
веровање у Христа је једини начин за веровање у Оца.
Нека упозорења
Очигледно је да морамо да будемо опрезни и да
идеју о Богу не заснивамо на нашем мишљењу о нашем
природном оцу, јер многи очеви нису добри очеви. Али,
блиска љубав и занимање доброг земаљског оца за свог сина
говори нам о томе да можемо да рачунамо да ће и Бог слично
томе деловати према нама у сваком тренутку. Морамо да
будемо као мала деца, без лицемерја или цинизма, пре него
што можемо да постанемо прави чланови његовог царства.
Али, исто тако, морамо даље да сазревамо и да не останемо
као деца, јер ћемо само растући на прави начин развити и
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правилну процену и захвалност за Бога.
Исто тако, морамо да водимо рачуна о томе да о
Богу Оцу не размишљамо као о нашем људском оцу који
стари, слаби, губи снагу, и постаје немоћан. Увек морамо
да наглашавамо да се Бог Отац никада не мења у сили и у
својим одликама. Он може да се суочи са свом сложеношћу
савременог живота, као што је бринуо о проблемима у
старом Израелу. Деца морају да се поучавају да је овај Отац
био силан јуче, да је силан данас, и да ће и сутра бити силан.
То морамо да наглашавамо.
Неки људи могу да остану при идеји да баш као што
људски отац понекад делује на даљину, и није заинтересован
за ситне животне детаље свог детета на начин на који то
мајка обично јесте, да је Бог на исти такав начин удаљен и
уздигнут.
Ми често обликујемо Бога на основу онога што знамо
о људима, и мислимо да Бог Отац свакако не може да буде
забринут за нас, безначајна бића на безначајној планети,
кад има читав свемир да о њему води рачуна. Али, овај Отац
није као генерални директор неке компаније који је толико
високо да не брине за појединце. Наш Отац је другачији. Он
је заинтересован не само за бебе, већ и на начин на који су
оне зачете. Он више воли да чује неусклађено певање једне
искрене особе него изузетну изведбу циничног и неверујућег професионалног певача.
Овај Отац пажњу обраћа људима и свим својим
створењима. Он није толико заинтересован за ствари. Он
зна када некој особи и једна влас косе падне са главе, и када
један врабац падне на земљу. Он је рекао пророку Јони да је
забринут за много стоке исто као и за немоћне људе у граду
Ниневи.
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Бог Отац је у заветном односу са нама, и он не
манипулише догађајима на начин на који јефтине ТВ серије
манипулишу у својим причама. Он своја велика чудесна
дела не чини у љутини или на неправедан начин. Бог Отац
није никада и неће никада да изневери своју децу.
Такво деловање би представљало само себи супротност. Небески Отац сувише воли своју децу да би тако нешто учинио. Он неће допустити ниједно да нестане, већ ће
деловати на најбољи могући начин да сва његова деца буду
спасена, и да са њим проведу вечност.
Стога не смемо погрешно да разумемо шта се догађа
када нам се чини као да је Бог повукао своју руку. Његов
план је увек у нашу корист, и ствари се одвијају у нашу
корист. Када будемо ушли у тај стварни свет Царства где
је он присутан, а и ми смо присутни са њим, тада ћемо
разумети у потпуности.

ЛЕКЦИЈА

3

БОГ СИН
Јован 1,34; Јеврејима 1,3; Јован 1,14-18; Римљанима
1,3.4; 1. Јованова 3,16; 1. Петрова 2,24; Јеврејима 10,1014; 1. Коринћанима 15,20.21; 1. Тимотију 2,5; Јован 14,6;
1. Јованова 2,1.2.
Верујемо у Бога Сина који се оваплотио у Исусу
Христу, нашем Господу и Спаситељу. Он је дао самога
себе на крсту као савршену и коначну жртву за грехе.
Као наш Васкрсли Господ, Он је посредник између Бога
Оца и људског рода.
– Из вероисповедања БСД
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Особа и дело Исуса Христа у самом су срцу
хришћанске вере. По дефиницији, хришћани су особе које
верују у Христа и које га следе. Зато је важно да знамо онога
кога следимо и ко је, у ствари, та особа.
Вредно пажње је да приметимо да су учења која се
налазе у оном што ми називамо Новим заветом, чврсто
засноване и стоје на учењима која се налазе у Старом
завету. Један аутор је рекао: Са свим поштовањем можемо
”
да кажемо да је Исус Христос практично био потпуно
заокупљен Светим писмом, које је познавао мада га никада
није проучавао (Јован 7,15). Једна десетина речи које је
изговорио преузета је из Старог завета. У четири Еванђеља,
180 од 1800 стихова који извештавају о његовим говорима
су или цитати записаних објава, или су директне алузије на
њих. Ако нас критикују да непрестано цитирамо библијске
стихове, шта да се каже за Христа који их је непрестано
имао на врху језика?... Он који је Истина, вечна Реч, себе
је потчинио надахнутим записима без икаквог оклевања.
Очигледно је да је за њега свака изјава у Старом завету
заправо реч од Бога.”
Нови завет не открива никаквог новог Бога нити неке
нове Божије доктрине. Нови завет поново потврђује да је
Бог Авраамов, Исаков и Јаковљев, који је начинио завете са
њима, заправо Бог и Отац нашег Господа Исуса Христа.
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Овај Бог је послао свог Сина Исуса Христа као
испуњење обећањâ која је дао Адаму и његовом потомству
у заветним обећањима.
Син, Исус Христос, дошао је како би започео последње
поглавље Божије владавине на земљи и да назначи остварење
новог Завета.
Бог је тако деловао како би испунио веома стара
обећања која су дата пре него што је основана нација Израел,
као и обећања која су дата и после оснивања израелске
нације. Божија владавина је коначно дошла, и Бог сада нуди
последњу прилику за спасење и силу да му заиста будемо
послушни у свакој области живота.
Са доласком Сина сада се од људи тражи да исповедају
Исуса, тако да могу да се спасу од последњег суда и, уместо
на суд, буду спроведени у само Божије присуство.
Нови завет много времена посвећује поновном
утврђивању пагана (не-Јудеја), који су славили идоле, у
томе да постоји један Бог, и то само један Бог, који захтева
послушност и слављење само њега.
Овај један Бог деловао је како би донео спасење кроз
Исуса Христа и стога имамо његово отелотворење, живот,
смрт и васкрсење. Кроз његов живот и дело он је позвао све
људе да му још једном приђу у послушности, а они који му
буду одговорили на позив успоставиће нови однос са Богом,
и могу да му се придруже у узвикивању Ава, Оче”.
”
Позив на спасење и помирење је, стога, учињен од
стране Оца, кроз Христа, чија је смрт била једном за свагда
Божије спасавајуће дело.
Ко је био Исус и да ли је он заиста постојао?
До сада смо претпостављали да је постојала особа по
имену Исус и да је он био у нарочитом односу са неким кога
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називамо Отац.
Питање је, међутим, постављено у вези са тим да ли је
неко по имену Исус заиста икада постојао.
Римски историчар Тацит спомиње Исусову смртну
казну и каже да је њу наредио Пилат за време владавине
(цара) Тиберија. Јеврејски историчар Јосиф Флавије такође
спомиње Исуса, мада постоји та контроверза о тачном
садржају онога што је он рекао о Исусу. Чак и Талмуд,
збирка светих јудејских списа, потврђује Исусово постојање,
мада га открива и описује у не баш повољном светлу.
Свето писмо, укључујући ту и Еванђеља, представља
главни извор информација о Исусу и у њему се налази
пажљиво сачувана и пренета традиција о његовим карактеру, речима и делима.
Овој расправи о томе ко је Исус можемо да придодамо
и титуле и имена која су му приписивана. Обратите пажњу
на то да су имена и титуле у блиском односу и да су често
наизменично употребљaвана. На пример, Цезар је било
породично име Јулија Цезара и његовог рођака Октавијана.
Али, ово име је касније коришћено као званична титула
многих римских императора. У старо доба имена су имала
значење и описивала су нешто код особе која би одређено
име носила, и стога су била веома значајна.
Исусова имена
Име Исус” је грчки облик имена Јошуа, што значи
”
Јахве је спасење”. Ово је било његово лично име, али мада
”
се често користило у његово време, касније није било тако
популарно. Могуће је да су хришћани желели да резервишу
употребу тог имена само за свог Спаситеља, а да су Јудеји
били толико непријатељски расположени против Исуса да
више нису желели да користе то лично име.
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Следећи списак имена набраја само нека од Исусових
имена и титула које се користе у Светом писму. Листа
говори о томе на који начин су људи видели Исуса и о
статусу који су му придавали. Наводи титуле и имена које
говоре о многим улогама, функцијама и службама које је он
представљао. Бројне и значајне импликације ове скраћене
и некомплетне листе требало би јасно да назначе колико је
Исус значајан. Од њега нема већег. Обратите пажњу на то да
је фокус Светог писма на њему.
Псалам 45,7; Исаија 61,1; 		
Данило 9,24; Лука 4,18; Дела
4,27 и 10,38.
Исаија 9,7; Јеремија 23,5;
Христос Цар				
Данило 7,14; Јован 1,49 и
18,37; 1. Коринћанима 15,25.
1. Коринћанима 15,45.
Адам					
1. Јованова 2,1.
Заступник				
Откривење 1,8.
Свемогући				
Откривење 1,8 и 22,13.
Алфа и Омега			
Откривење 3,14.
Амин					
Јеврејима 3,1.
Апостол кога исповедамо
Исаија 51,9 и 53,1.
Рука Господња		
Зачетник и усавршитељ вере Јеврејима 12,2.
Јеврејима 5,9.
Извор вечног спасења
Блажени и једини владалац 1. Тимотеју 6,15.
Матеј 12,8.
Љубљени син			
Исаија 26,4.
Јахве				
Матеј 21,11.
Исус Назарећанин		
Михеј 5,1.
Судија Израела		
Дела 7,52.
Праведни			
Помазаник – Христос		
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Цар				
Цар вечности			
Цар над царевима		
Цар народа			
Законодавац			
Јагње				
Јагње Божије			
Лествица			
Светло света			
Лав из племена Јуде		
Господ над свима		
Господ славе			
Господар над господарима
Господ наша праведност
Грана				
Хлеб живота			
Зачетник спасења		
Пастирски поглавар		
Христос Божији		
Спас Израела			
Угаони камен			
Створитељ			
Светлост с висине		
Избавитељ			
Изабраник свих народа
Врата				
Божији изaбраник		
Вечни Отац			
Први и последњи		
Прворођени			
Претходник			

Захарија 9,9.
1. Тимотеју 1,17.
1. Тимотеју 6,15.
Откривење 15,3.
Исаија 33,22.
Откривење 13,8.
Јован 1,29.
Исаија 55,4.
Јован 8,12.
Откривење 5,5.
Дела 10,36.
1. Коринћанима 2,8.
1. Тимотеју 6,15.
Јеремија 23,6.
Исаија 4,2.
Јован 6,32.
Јеврејима 2,10.
1. Петрова 5,4.
Лука 9,20.
Лука 2,25.
Исаија 9,5.
Јован 1,3.
Јован 1,78.
Римљанима 11,26.
Агеј 2,7.
Јован 10,7.
Исаија 42,1.
Откривење 1,5.
Откривење 1,17.
Откривење 1,5.
Јеврејима 6,20.
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Божија слава			
Бог				
Благословени Бог		
Владар			
Велики првосвештеник
Глава Цркве			
Свети				
Божији светац		
Свети Израела		
Рог спасења			
Ја сам				
Слика Божија			
Емануел			
Посредник			
Објавитељ Новог савеза
Месија			
Моћни Бог			
Моћни			
Јутарња звезда		
Јединорођени син		
Наша Пасха			
Принц живота		
Принц мира			
Пророк			
Откупитељ			
Васкрсење и живот		
Стена				
Давидов корен		
Ружа саронска		
Спаситељ			
Семе жене			
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Исаија 40,5.
Исаија 40,3; Јован 20,28.
Римљанима 9,5.
Матеј 2,6.
Јеврејима 4,14.
Ефесцима 1,22.
Дела 3,14.
Марко 1,24.
Исаија 41,14.
Лука 1,69.
Јован 8,58.
2. Коринћанима 4,4.
Исаија 7,14.
1. Тимотeју 2,5.
Малахија 3,1.
Данило 9,25; Јован 1,41.
Исаија 9,6.
Исаија 60,16.
Откривење 22,16.
Јован 1,18.
1. Коринћанима 5,7.
Дела 3,15.
Исаија 9,6.
Лука 24,19; Дела 3,22.
Јов 19,25.
Јован 11,25.
1. Коринћанима 10,4.
Откривење 22,16.
Песма 2,1.
Лука 2,11.
Постање 2,15.
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Шилох			
Син благословеног		
Син Давидов			
Син Божији			
Син највишег			
Син човека			
Син правде			
Права светлост		
Прави чокот			
Истина			
Сведок			
Реч				
Реч Божија			

Откривење 49,10.
Марко 14,61.
Матеј 1,1.
Матеј 2,15.
Лука 1,32.
Матеј 8,20.
Малахија 4,2.
Јован 1,9.
Јован 15,1.
Јован 1,14.
Исаија 55,4.
Јован 1,1.
Откривење 19,13.

Обратите пажњу на то колико је много у овим
описима Исуса заправо Очевог сведочења као, на пример, у
Матеју 3,17; 17,5; затим у Јовану 8,18; онда сведочења Јована
Крститеља у Јовану 1,34; сведочења aпостолâ у бројним
стиховима; па чак и сведочења злих духова у Матеју 8,29;
Марку 1,24 и 3,11; Луки 4,41 и у Делима 19,15.
Требало би да је до сада јасно да питање о томе шта
неко мисли о Христу има највиши значај. Ако неко верује
у Христа, другачијег од оног који је тако детаљно описан у
Светом писму, онда је јасно да је тај други Христос лажан.
		
Исусово Божанско порекло
Када читамо шта је све Исус рекао, јасно је да је он
изјављивао оне ствари које нико мањи од Бога не би могао
легитимно да каже. Говорио је о својим анђелима” (Матеј
”
13,41), свом Царству” (Лука 12,8.9; 15,10), свом Оцу”,
”
”
својој сили да опрости грехе” (Марко 2,5), својој улози
”
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као господара суботе” (Марко 2,27.28), о свом статусу као
”
једног са Оцем (Јован 10,30), о свом виђању и познавању
Оца (Јован 14,7-9), о свом пра-постојању (Јован 8,58), и чак је
употребио Ја сам” из Изласка 3,14.15 како би описао себе.
”
Његови непријатељи, фарисеји, свакако да су знали
шта је Исус мислио овом изјавом у Јовану 8, јер су покушали
да га каменују због богохуљења. Матеј 26 извештава да је
на свом суђењу, када је првосвештеник затражио од Исуса
да се закуне у то да ли је или није он Христос Син Божији,
Исус дао јасну изјаву о свом божанству. Јудејима је то било
богохуљење зато што је Исус изјавио оно што је само Бог
могао да изјави.
Исус је прихватио Томину изјаву да је Бог и ништа није
учинио да своје ученике одврати од таквог мишљења (Јован
20,28). Исус је, исто тако, тврдио да има силу живота над
смрћу, силу која припада само Богу. У Јовану 5,21 и Јовану
11,25 његове изјаве о његовом божанском пореклу су јасне.
Апостол Јован се у свом Еванђељу у потпуности
слаже са Исусовим изјавама да је Бог. У свом уводном тексту
Еванђеља, он то јасно изјављује: У почетку беше Реч, и Реч
”
беше са Богом, и Реч беше Бог”. У ствари, редослед речи
на грчком показује да је Јован Исусово божанство приказао
на веома снажан начин. Јован је овако рекао: Божанско
”
(или Бог) је Реч”. Кроз читаво Еванђеље, Јован потврђује и
обрађује ову идеју – да је Исус Бог.
Павле такође потврђује да је Исус Бог. У Колошанима
1,15-20 Павле то јасно исказује. У 19. стиху, Павле изјављује:
Јер је била Божија воља да у њему буде сва пунина...”.
”
У Колошанима 2,9 Павле каже скоро истоветну ствар. Павле
исто тако говори о Исусу као о Судији живима и мртвима,
иако је био сасвим свестан да Јоило 3,12 у тој улози говори
о Јехови.
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У Филипљанима 2, Павле поново наглашава Христово
божанство, и ова интерпретација може да се докаже.
У Посланици Јеврејима јасно се наглашава да је Исус
Бог, у 1,8 се чак и цитира из Псалма 45,6 где је о Сину исто
тако говорено као о Богу.
Резултати греха и величина греха
Сво Свето писмо инсистира на томе да је грех у који
је човек пао изузетно озбиљна ствар која са собом доноси
смртно озбиљне и тешке последице.
Грех је у потпуности променио однос између Бога
и човека, јер је човек сада био повезан са нечим што је Бог
мрзео. Човек је сада у непријатељству са Богом, а Бог је љут
због греха.
Човек је изгубио наклоност у Божијим очима,
оптужен је и заслужује казну. Грех је са собом донео казну
и ту узајамност. Грех је донео смрт, и физичку и духовну,
и тренутну одвојеност од Бога. Сада је смрт постала вечна,
смрт је постала трајна, и представљала је реалну могућност
за човека.
Грешни човек се претворио у роба. Он је сада имао
слободу само да чини грех, али не и да од греха побегне и
потражи Бога. Човек није био вољан да се суочи са стварношћу и стално је проналазио начине да некако прикрије
реалност своје патње и смрти. Он је чак негирао и стварност греха и непрестано је тражио извињења и објашњења,
пребацујући одговорност било где осим на себе. Његово
срце је постало преварно и очајнички покварено. Види о
овоме у Књизи пророка Јеремије 17,9 где је пророк нагласио
да је човек имао тако преварно срце да је чак варао и самога
себе.
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Грех је човека учинио толико неосетљивим да
му је срце отврднуло, а савест обамрла (1. Тимотеју 4,2;
Римљанима 1,21). Човек је био окренут само себи, и био је
као узбуркано и валовито море, увек немирно и без одмора.
Ту није било љубави и среће.
Грех је утицао на све људе без изузетка, а његово
постојање производило је све више злоће и покварености
(Постање 8,21).
Најгоре од свега јесте да је грех таква духовна болест
да је човек стекао унутрашњу наклоност ка чињењу зла. То
је утицало на читаву особу и тело, а размишљање и ум су
били тиме обавијени. Чак и кад су чињена нека добра дела,
жаока греха и пратећи неодговарајући мотиви су били ту.
Грешник никада није могао себе да ослободи. Тако је човек
био у немогућности да чини стварно добра дела како би
себе могао да оправда пред Богом. Грех је човека радикално
променио.
Није онда чудо што је Бог морао да дела кроз свога
Сина који је једини био у стању да се позабави овим
радикалним, интензивним стањем изгубљености у које је
човек пао.
Сада можемо да видимо зашто је Христос морао
да буде Бог, јер је само Бог могао да има стварно знање о
себи, и да тако разуме шта значи светост, као и шта је грех
учинио, и онда да буде толико посебан и вредан не само да
разуме шта треба да се учини, већ он да буде тај који ће чак
платити цену. Само је Бог могао да разуме шта је Бог, тај
неприступачни и потпуно чисти Бог, тражио.
Жртва је морала да буде смрт која би била довољна
за све грешнике који су икада живели, и која би могла да
плати цену уклањања бескрајно језиве ствари што је грех
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представљао Богу. Само је Христос, Син Божији, био у стању
да нас откупи.
Помирити човека и Бога и ујединити човека и Бога
преко провалије која их раздваја није могао да буде посао
тек пуког створеног анђела. Из тог разлога ми потврђујемо
да је Исус заиста био Бог, у потпуности способан за то и
зато одговарајући да од нас прими слављење, као и онај који
заслужује наше хвале и обожавање.
Исусово прапостојање
Овде наглашавамо да постоје текстови који говоре
о животу Сина пре него што је свет створен. Јован 3,17;
Римљанима 8,3; Галатима 4,4 и други библијски текстови
кажу нам да је Бог послао свог Сина, што претпоставља да је
Син морао да буде са Оцем пре него што се родио на земљи.
У Филипљанима 2,6-11 Павле говори о Исусу као о
божанској особи која постоји у Божијем облику и која је
једнака Богу. Исус се одрекао свог живота и привилегија у
небу и заузврат је на себе узео обличје роба. Приметите да је
чак и тада Син Божији био називан Емануел (Бог је са нама)
и био је описан као свети.
Исус, сматрајући себе једним са Оцем, рекао је у
Јовану 8,58 да је постојао пре него што је Авраам живео. У
Јовану 3 се каже да нико није узнесен на небо осим Онога који
је сишао са неба. То је учинио само Син Човечији. Исусово
прапостојање са Оцем омогућило му је да нам објави Оца,
јер је он био са Оцем (Јован 1,18).
Зато је за нас веома важно да схватимо да је Исус био
јединствен и да, када је рођен, није створен нови живот. Оно
што се заиста догодило јесте да је Исус на себе узео људско
тело, одрастао је у човека, био је искушаван стварима
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уобичајеним за човека, а опет није згрешио. Исус је одувек
постојао, он нема почетак као што нема ни крај. Зато он може да
носи титулу коју и Отац носи исто тако, да је он Алфа и Омега.
Његова мисија
Када је постао човек да би учествовао у нашој
људскости, Исус је на себе узео улогу коју су пророци
називали Слуга Јахвин”. Дело Слугино је описано у Књизи
”
пророка Исаије где пророк говори о ономе који је дошао
у потпуној послушности према Богу и који је чинио своје
дело у потпуној зависности према Богу. Исаија, у много
поглавља, а посебно у 53. поглављу, говори о ономе који је
дошао да положи свој живот као откуп за многе. Ова слика
коју нам Слуга даје представља изврстан поглед на Исусову
психологију и следствено томе добар је водич у питањима
о томе како треба да живимо и ко треба да нас води. Види о
томе 1. Петрову 2,21-25 и Матеј 12,18-21.
Због тога што је прихватио улогу Јахвиног Слуге,
Исусово омиљено звање било је Син Човечији.
И мада ми о Исусу мислимо као о Месији, о
Помазанику, Исус је ретко кад то рекао за себе. Исус никада
није рекао за себе да је Син Давидов, или Цар. Међутим,
многе ствари које је учинио јасно назначавају да су сва ова
звања заиста његова.
На уму морамо да имамо и чињеницу да је Исус
био мудар. Он је веома добро знао да Јудеји нестрпљиво
очекују време када ће доћи и настати Божије царство. Он
је знао да они знају да ће то време настати када Божији
лични представник дође као Цар, помазан од Бога, и очито
да је потомак из Давидовог племена. Они су верно чекали
на владара који ће трајно променити политички систем,
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истерати и потчинити Римљане, уништити њихове друге
непријатеље и који ће од Израела начинити доминантну
политичку, економску, војну, интелектуалну и духовну силу
у свету.
Исусов концепт Месије и Јахвиног Слуге је био толико
радикално другачији од војног и политичког вође кога су
Јудеји очекивали, да је Исус имао доста проблема како би се
уверио да су људи разумели духовну природу његовог дела.
Али, чак су и његови најближи следбеници имали великих
тешкоћа да разумеју и схвате духовну природу његове
мисије.
Исус је желео да људи разумеју да је Месија, или
Јахвин Слуга, дошао од Оца како би учинио посебно дело.
Он је дошао као Помазаник, од Оца, како би пропатио,
био одбачен, и умро као жртва да би омогућио опроштење
греха, обновио заједницу између Бога и човека, окончао
човекову побуну, и са собом донео Царство Божије.
Исусова личност и природа, будући да је био потпуно
Бог и потпуно човек, били су савршени за његову мисију.
Њему је дато да обави задатак, а овај задатак је у
потпуности описан у Библији – да буде Пророк, Свештеник
и Цар.
Исус је дошао да објави Оца и да људима објави какав
је Отац и шта он заиста жели од људи. Он је објавио Радосну
вест али је исто тако објавио и поруку о осуди за оне који га
не прихвате. Дошао је као светлост свету како би људима
показао шта је истина.
Овај период његовог живота на земљи назива се
период Христовог понижења, јер се он одрекао огромне
количине части, славе, силе и положаја са Оцем, и добровољно је потчинио своју способност да независно испољава
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своју божанску силу. Уместо тога, у њему се у потпуности
населио Свети Дух и своје дело је чинио под његовом силом
у потпуној послушности Очевим жељама. Крунски чин
његовог понижења била је његова смрт иако он није починио
никакав грех. У ствари, он је био погубљен као обичан
криминалац, ругали су му се, викали на њега, подругивали
су му се, патио је од глади, жеђи, био је издан и напуштен
од оних који су му били најближи, и умирао је разочаран,
обесхрабрен и узнемирен до те мере да ми то никада не
можемо да разумемо у потпуности.
Зашто Исусова људскост?
Ово нас доводи до најважнијег и суштинског питања
у вези са Исусом, до његове људскости. Како је Бог могао
да премости ужасну духовну и моралну провалију коју
је проузроковао грех у човеку? Човек није био у стању да
затвори ту развалину зато што је он био у непријатељству са
Богом, био је у страху од Бога, и у својој снази није могао да
преживи ниједан стварни сусрет са Богом. У сваком случају,
Бог је толико изнад људи да човек својим снагама није чак
могао Бога ни да упозна.
Бог је морао да пронађе начин да обнови заједништво
између себе и човека, на тај начин што ће решити питање
греха у човеку. Начин на који је Бог разрешио овај проблем
био је да Исус, његов Син, постане човек, заиста један од нас,
тако да су његово Божанство и људскост спојени у једно. Јер
да би смрт Христова била валидна жртва уместо човека, он је
морао да буде право људско биће, а да би његова смрт била
ефикасна у својој обухватности, он је морао да буде прави Бог.
Исус је морао да прође кроз све испите, искушења
и борбе људског бића како би био у стању да представља
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човека, и да заступа за човека са потпуном истинитошћу
свог заступања како би нас у потпуности разумео и имао за
нас разумевања.
Библија сасвим јасно говори о томе да је Исус био
потпуно и сасвим људско биће, баш као што је то било ко од
нас. Био је зачет у мајчиној утроби и хранио се кроз пупчану
врпцу, баш као што се тако храни свако дете. Разлика код
Исуса је што ниједан мушкарац није имао ништа са Маријом. Али, од времена од када је Марија зачела од Духа Светога, Исусов развој је био онакав какав је био код свих нас.
Имао је нормално рођење, одрастао је, растао је у висину
и јачао је како је време пролазило. Свето писмо у Луки 2,52
каже да је напредовао у мудрости и расту и у милости код
”
Бога и код људи”.
Свето писмо нам каже да је Исус осећао глад, жеђ,
умор, бол, фрустрацију, да је волео, да је био жалостан, да
је имао проблема, да је плакао и да је заправо искусио сва
наша осећања.
Апостол Јован, у 1. Јовановој 1,1 јасно каже да су
га видели својим очима, да су га посматрали, да су га
додиривали знајући да је то реч живота. Другим речима,
Исус је био у потпуности људско биће. Јован је јасно рекао да
је анти-Христос онај који каже да Исус није био у потпуности
човек. Види о овоме Јован 1,14 и 1. Јованова 4,2.3.
Питање људског и божанског у Исусу је тешко
разумети. То нам, у ствари, говори да је Исус, као Бог, са
својим особинама бескрајног знања, силе и способности био
у исто време човек ограничен у многим стварима.
Свето писмо је о томе сасвим јасно да је Исус имао
ове две природе, али да је био једна особа/човек без икаквог
оптерећења или контрадикторности у себи. Откупљујуће
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Исусово дело захтевало је да је он истовремено и Бог и човек.
Његово дело откупљења и распећа постављени су заједно
са његовим васкрсењем и царским положајем. Он је увек
деловао као једна особа.
Исус је преузео људске особине а да се није одрекао
својих божанских особина, и он никада није престао да
буде Бог, како је јасно речено у Посланици Колошанима
2,9. Његово пражњење самог себе не може да се одвоји
од његовог узимања облика слуге на себе, јер се очито
догодило да се он одрекао своје једнакости са Богом, и у
својој улози после отелотворења он је био потчињен Оцу.
Исус је ово морао да учини како би могао да објави Оца и
откупи човека. Он је добровољно прихватио ограничење на
употребу својих божанских особина онда када је придодао
своју људску природу, али он није изгубио своју божанску
природу.
Када је био човек на земљи, Исус је својим људским
телом био ограничен у испољавању својих божанских моћи.
Он је и даље све знао и имао је сву силу, али је деловао под
силом Духа Светога и то тако да је то било одговарајуће том
телу и његовом развоју до оне мере која је била неопходна
да обави свој задатак као Пророк, Учитељ, Откупитељ и
Објавитељ Бога, и то на такав начин да су људи око њега
то могли да разумеју. Чак и са овим ограничењем, његови
ученици су имали великих тешкоћа да разумеју ко је он био
и шта је била његова порука.
Још од времена апостолâ и раних црквених отаца
било је много јереси у вези са Исусовом личношћу. Кроз
векове је само мањина одржала истинитост вере. И данас
долази до поновног јављања ових старих јереси које су се
некако вратиле у главне токове хришћанства. Збуњујућа
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пробуђења и нове објаве са старим јересима довеле су до
масовног егзодуса од истине Светог писма и дошло је до
напуштања еванђеља које нам је једном предато”.
”
Нека одрицања, на пример, су :
1. Да је Христос био потпуно Бог,
2. Да је Христос био стварно Бог,
3. Да је Христос био стварно човек,
4. Да је Христос био потпуно човек.
5. Да је Христос био једна особа – неки сматрају да
је Исус човек постао божанство у неком тренутку после
рођења, вероватно у часу његовог крштења; други опет
сматрају да је Исус био подељен у две различите особе.
6. Да две Христове природе нису биле заиста две
природе већ једна природа или више природа, тако компликујући ствар о Исусовом јединству, интегритету и одвојености две природе.
Узвисивање Исуса Христа
Коначна и најгора ствар коју грех може да учини јесте
да убије.
Исусово васкрсење означава крај Исусовог понижења,
јер се показало да смрт не може да га задржи. Смрт и силе
зла биле су јавно побеђене, понижене и показало се да су
слабије него што су тврдиле. Ово је заправо за њих било
подсмехивање.
Исус је победио и показао своју силу којом је уклонио
проклетство на човеку. Пошто је завршио своје дело на земљи,
Исус је отишао да заузме свој положај са десне стране Оцу,
да би поново примио славу и обожавање од анђела у небу.
Сада је Бог-Човек у потпуности преузео положај
Посредника између Бога и човека. Види о овоме 1. Тимотeјеву 2,5 и Јован 14,2.3.
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Исусов положај са десне стране Оцу није значио да
Исус више нема шта да учини. Његова улога као посредника
укључује дело заступања код Оца, а у име његове браће
(Јеврејима 7,25).
Исусово дело исто тако укључује припрему места
за нас, што је према свим назнакама оснивање Новог
Јерусалима.
Исусово свештенство
Христово дело после вазнесења проистиче из његове
улоге Великог првосвештеника, улоге која је детаљно
описана у Посланици Јеврејима.
Ово првосвештенство је више од левитског свештенства и човеку допушта да има приступ Богу зато што је Исус
учинио жртву на крсту.
Овај Првосвештеник је имао неуништиви живот.
Његово свештенство је засновано на божанском савезу, како
је то записано у Псалму 110,4.
Због овог божанског савеза, Исус Христос је гарант
бољег и супериорнијег новог завета. Овај положај нам
осигурава да је нови поредак који је установљен бољи од
старог и трајан.
Исус је Првосвештеник Новог завета који представља
грешног човека у присутности Бога на небесима, пошто је
једном за свагда учинио жртву која је била довољна да плати
за све грехе људског рода.
Његов народ је зато народ светих кроз жртву Исусовог
тела и посвећен је њиме (Јеврејима 10,8-10). Тако Исус остаје
заувек и обезбеђује да ми имамо трајан приступ Оцу кроз
њега, и да шта год да нам се догоди на земљи, он је тамо да
све објасни Оцу и да се постара да смо оправдани, односно
да смо пред Оцем у исправном стању.
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Пошто се Исус вазнео на положај моћи, он може да
спасе у потпуности, и нико не треба да се плаши да Исус
неће успети да спасе оне који дођу к њему.
Исус се налази на положају моћи и заступа за оне
који Богу дођу кроз њега, и на тај начин осигурава да ће се
сваки верник, који му дође у истини, одржати.
Тако Исус непрестано дела у наше име. Он ће
наставити то да чини све до дана када ће се вратити на
земљу да он сâм преузме оне који му припадају и да их
заувек одржи у својој присутности.
Закључак
Јасно је да је Исус дошао да заједно поведе Јевреје и
не-Јевреје у царство. Отац се одрекао много чега како би
Исус дошао да спасе човека. Исус се сâм одрекао много чега
како би постао човек и постао наш Спаситељ. Он је наш
савршени узор, као и наша једина нада на вечни живот.
Исус нас је позвао да будемо његови ученици, што је
положај озбиљне и потпуне преданости, где је Бог у центру,
референтна тачка и стандард живота. Исус је по дефиницији
Господ спасеним и оправданим особама.
Титуле које Исус има показују његову највишу
вредност Божијег Сина, његово савршено и величанствено
дело Месије и Спаситеља и његов најпоштованији и
најузвишенији положај као Господа. Оне јасно показују
да је Бог Отац деловао како би спасао свет и како би судио
свету. Оне показују да је Исус једно са Богом и највише
вредан свег слављења које само Бог прима.
Престанимо сада да славимо лажног Исуса и хајде да
прослављамо само истинитог Бога и истинитог Христа, и
поред огромних сметњи које овај свет упућује. Упамтимо да
ми имамо Једног Бога и Једног Господа Исуса Христа.

ЛЕКЦИЈА

4
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Јован 14,16; 3,5-8; 14,17; Римљанима 5,5; 1. Коринћанима 12,4-7; 2. Петрова 1,20.21; Јован 16,7-11.
Верујемо у Бога Духа Светога, Утешитеља,
који верницима даје духован живот, живи у њима и
оспособљава их да сведоче и служе. Верујемо да је Дух
Свети надахнуо Писмо, указује на грех и даје упутства за
праведност.
– Из вероисповедања БСД
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Свети Дух је вероватно најтајанственија особа
Тројединог Бога, а у старозаветним књигама често га (погрешно) сматрају за Бога Оца. У Новом завету игра најкритичнију улогу у Исусовом животу, животу апостолâ као
и чланова Цркве Христове.
Свети Дух делује у оба временска периода која су
покривена Старим и Новим заветом, али очигледно ужива
у недостатку бљештавила рефлектора. Зато изгледа да су
људи некако постали веома заборавни иако је у питању
изузетно моћна, тајновита, а опет невидљива сила коју он
испољава и на људе и на природу. Људи често развијају
разне јеретичке теорије о Светом Духу, тврдећи за себе да
имају некакав посебан однос са Духом, сигурно зато што им
се веома допада идеја о поседовању те мистичне силе коју
Свети Дух носи са собом.
Међутим, треба јасно рећи да када говоримо о
Светом Духу, ми се бавимо Богом, па стога треба нагласити
опрезност. Уместо неодговорних тврдњи о Светом Духу,
много боље би било да се људи фокусирају на Христа, јер је
Христос наш стварни Спаситељ кроз кога имамо приступ
Богу.
Више је разлога због чега људи имају тешкоће у
разумевању доктрине Светог Духа.
Прво, откривење о Светом Духу је мање очито него
што је то о Оцу и Сину. Тешко да постоји било каква

68

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

систематска расправа о Духу у Светом писму, осим ако
изузмемо Еванђеље по Јовану, поглавља од 14-16. Свети Дух
се углавном спомиње само онда када се расправља о другим
стварима.
На пример, у Старом завету деловање Светог Духа скоро је увек повезано са Очевим делом, тако да некима изгледа
као да Свети Дух нема свој идентитет. Образац је идентичан
у Новом завету где је долазак Светог Духа објављен са циљем
објављивања и прослављања Сина (Јован 16,14).
Друго, када говоримо о Светом Духу, немамо јасну
слику на коју наш ум може да се осврне. Када говоримо
о Богу Оцу, слика оца некако делује јасна, јер сви имамо
очеве. Када говоримо о Исусу Сину, наш ум формира слику
сина, јер сви знамо пуно о синовима. Али, када говоримо о
Духу” читава ствар постаје мутнија. Библијски превод као
”
Светог Духа”, са нагласком на Духу” оставља нашој машти
”
”
на вољу. Ово је делимично разлог за неке од глупости које
чујемо када људи говоре о Светом Духу.
Треће, Свето писмо често описује службу Светог Духа
као служење Оца и Сина. Он долази и извршава њихову
вољу.
Али, обратите пажњу на чињеницу да је воља Очева,
као и воља Синовљева, исто тако и воља Светога Духа, јер сви
чланови Тројства су исте суштине, природе, мисли, намера,
циљева, понашања, начина размишљања и воље. У Тројству
нема апсолутно чак ни најмање разлике у мишљењима.
Њихови путеви нису наши путеви. Због службе коју чини
Свети Дух, неки мисле да је у то укључена подређеност и,
следствено томе, нижа вредност Светог Духа.
Запамтимо да је иста суштина у Оцу, Сину и у
Светом Духу. Ми не можемо да изједначавамо Исусову
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потчињеност са оним како Дух извршава своју службу.
Исусова потчињеност је била неопходна јер је он морао
да постане човек, и морао је да умре. Улога Светог Духа је
потпуно другачија од улоге коју је имао Исус.
Појединци се држе чудне идеје да, пошто ми говоримо о Оцу, Сину и Светом Духу, а будући да је Свети Дух
последњи споменут, ми на тај начин подразумевамо да ту
постоји опадајући редослед у односу на значај и статус. Ова
идеја је, наравно, јеретичка.
Четврто, Црква греши у својем одбијању да разговара
о Светом Духу. Вековима су учитељи и црквене вође биле
уплашене да расправљају о значајној улози Светог Духа у
поучавању и опремању верних за службу, зато што би ово
оснажило вернике и умањило контролу коју су вође имале
над вернима.
Често је сматрано да превише расправе о Светом Духу
може да доведе до контроверзи као и да је много лакше да се
говори о одређеним доктринама, уместо да се људима каже
да постоји Свети Дух и да је он Врховни Учитељ и Водич,
јер би то можда водило да много људи помисли да су они у
праву у својим објавама јер имају Светог Духа.
Природа и божанство Светог Духа
Прва ствар коју примећујемо у Светом писму су
стихови који о Светом Духу говоре као о Богу.
У Изласку 17,2-7 Мојсије је оптужио људе да искушавају Господа, а место је назвао Маса и Мерива. У Јеврејима
3,7-9 Господ је идентификован као Свети Дух: Зато, као
”
што говори Свети Дух:...”
У Исаији 6,8-10 пророк је записао: Потом чух глас
”
Господњи где му рече...”
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У Делима 28,25-27 Павле нам говори да је глас који је
говорио припадао Светом Духу: ’Добро је Свети Дух рекао
преко пророка Исаије вашим очевима: ...’
У Јеремији 31,31-34 читамо да Господ каже: Ево
”
иду дани, говори Господ, кад ћу учинити с домом
Израеловим...”
У Јеврејима 10,15-17 се каже да је ово говорио Свети
Дух. То нам сведочи и Свети Дух. Прво је рекао: Ово је завет
”
који ћу склопити...”
Приметите да, када је Исус рекао својим ученицима
да ће за њих бити добро ако их напусти, он им је обећао
другог Утешитеља, притом користећи реч која је значила да
је то неко ко је баш као он сâм.
У Првој посланици Коринћанима 3,16.17 Павле је
рекао браћи да су они Храм Божији. У 1. Коринћанима
6,19.20 он им је рекао да су њихова тела Храм Светога Духа
који у њима обитава. Јасно је да је обитавање Светога Духа
заправо обитавање Бога. Израз Божији Храм” изједначен
”
је са изразом Храм Светога Духа”.
”
У Делима апостолским 5 апостол Петар је рекао
Ананији да он није лагао људима већ Богу, зато што је слагао
Светом Духу.
Неколико референци о Светом Духу у Светом писму
се користе уједно као референце за Бога.
Исто тако, приметили смо да Дух има Божије
особине.
Прво, Свети Дух је свезнајући. Види 1. Коринћанима
2,10.11.
Друго, Свети Дух је свеприсутан. Види Псалам 139,7.
Треће, Дух је свемогући. Види Захаријa 4,6.
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Четврто, у 1. Јовановој 5,6 Дух се назива Истином, што
је исти опис као за Исуса.
Пето, његова величина је неистражива. Види Исаијa
40,13.
Шесто, Дух је вечит. Види Јеврејима 9,14.
Седмо, Дух има силу. У Луки 1,35 израз Свети
”
Дух”користи се као синоним са изразом Сила најузвише”
нијег”. Приметите да је Маријино девичанско зачеће било
чудо највишег степена и логично је да је то изнад било које
силе било којег створеног бића. Сила Духа је таква да је Он
онај који мења људско срце и карактер. Види Јован 16,8-11.
Неколико одломака, попут Матеј 3,13-17, Марко 1,911, Лука 3,21.22 и Лука 4,16-21 нас поучавају да је то био Свети
Дух који је обујмио Исуса силом као Месију. Римљанима
8,11 говори о томе да је Свети Дух чак и васкрсао Исуса из
мртвих.
Свакако, Свети Дух се често поистовећује са Оцем и
Сином у једнакости, као што је то случај у Матеју 28,19. У
Павловом поздравном благослову у 2. Коринћанима 13,14
поново се сва тројица наводе заједно.
Свети Дух је особа
Најважније је запазити да Свети Дух није нека
безлична сила или утицај. Он је особа и то исказује. Свети
Дух делује као особа.
Он пребива у вернима.		
Види Јован 14,17.
Он поучава.
Он доноси ствари у сећање.
Види Јован 14,26.
Он сведочи.				
Види Јован 15,26.
Он нас убеђује у грех.		
Јован 16,8.
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Он нас води у сву истину,
он чује, он говори, он показује.
Он надахњује Свето писмо
и говори кроз њега.		
Он је говорио Филипу.		
Он позива у службу (Божију).
Он шаље своје слуге.		
Он забрањује
одређене активности		
Он заступа.				

Види Јован 16,13.
Дела 1,16; 2. Петрова 1,21.
Дела 8,29.
Дела 13,2.
Дела 13,4.
Дела 16,6.7.
Римаљанима 8,26.

Свети Дух има све кључне особине за које знамо да су
уобичајене за једну особу.
1. Има вољу – Види Прву Коринћанима 12,11 где се 		
каже да он даје дарове како Он жели.
2. Он има мисли – Римљанима 8,27 каже да Бог зна 		
шта је Духов ум.
3. Он има знање – Прва Коринћанима 2,10-11 каже да
Дух зна и тражи ствари које су Божије.
4. Он зна језик, он говори и поучава – Прва 			
		 Коринћанима 2,13.
5. Он воли – Павле је увек молио браћу да имају љубав
Духа.
6. Он има доброту – Немија 9,20.
Заправо, Дух је често третиран као особа. Људи могу:
1. да лажу Духа, као у Делима 5,3.
2. да искушавају Духа, као у Делима 5,9.
3. да се одупру Духу, као у Делима 7,51.
4. да веома ожалосте Духа, као у Ефесцима 4,30.
5. да наљуте Духа, као у Јеврејима 10,29.
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6. да богохуле против Духа, као у Матеју 12,31.
7. да призивају Духа, као у Језекиљу 37,9.
Кроз све ово, када је говорио о Светом Духу, Исус
је увек употребљавао мушки род, а не личну заменицу за
средњи род, и на тај начин је наглашавао да је Свети Дух
особа, а не ствар.
Имена за Светог Духа
Свети Дух се назива многим именима и ова имена
откривају његову личност, његово божанство и његове
особине. Он се назива:
1. Мој Дух (Постање 6,3)
2. Дух Божији (2. Дневника 15,1)
3. Дух Господњи (Исаија 11,2)
4. Дах Свемогућег (Јов 32,8)
5. Дух Господа Бога (Исаија 61,1)
6. Дух твога Оца (Матеј 10,20)
7. Дух Исусов (Дела 16,7)
8. Дух Христов (Римљанима 8,9)
9. Дух Његовог Сина (Галатима 4,6)
Он је исто тако назван и Духом:
1. светости (Псалам 51,11; Римљанима 1,4)
2. мудрости (Исаија 11,2)
3. савета (Исаија 11,2)
4. разумевања (Исаија 11,2)
5. молитве (Захарија 12,10)
6. прослављања (Јован 4,23)
7. истине (Јован 14,17)
8. утехе (Јован 14,26 – утешитељ)
9. живота (Римљанима 8,2)
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10. усвајања (Римљанима 8,15)
11. вере (2. Коринћанима 4,13)
12. љубави (2. Тимотеју 1,7)
13. моћи (2. Тимотеју 1,7)
14. правилног просуђивања (2. Тимотеју 1,7)
15. откривења (Ефесцима 1,17)
16. силе (Ефесцима 3,20; Римљанима 15,13)
17. вечности – вечни Дух (Јеврејима 9,14)
18. милости (Јеврејима 10,29)
19. славе (1. Петрова 4,14).
Немојмо да заборавимо да између три божанске
особе постоји највеће могуће замисливо јединство. Бог је
један, и немогуће је да се прихвати једна особа од три особе
у Богу, а да се не прихвате друге две.
Треба стога да дамо исту славу и поштовање Светом
Духу као што то чинимо Оцу и Сину. Свети Дух је један
са Оцем и Сином, и он чини оно што њих тројица заједно
планирају. Сваки од њих има посебну улогу у откупљујућем
делу и стварању, и сва тројица су прослављена и заслужују
наше слављење.
Кратка историја доктрине Светога Духа
Рана Црква није, колико ми то данас знамо, расправљала о доктрини Светога Духа у детаље. Неколико докумената који су нам преостали из тог периода наглашавају
чињеницу да је Свети Дух надахнуо и произвео Свето
писмо. Они који су писали после апостолâ веровали су да
су апостоли били надахнути исто онако како су пророци
у Старом завету били надахнути од стране Светога Духа.
Делује довољно јасно да је Свети Дух имао истакнуто место
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у вери и слављењу ране Цркве. Референце су уобичајено
везане за писања Климента, Игнатија, Поликарпа, Варнавину посланицу и Дидахе, односно поучења дванаесторице
апостола, као и на пастирска писања Хермеса.
Број ових описа није уједначен и показује да није
постојала жеља да се установи формална теологија Духа,
али исто тако показује да није било очигледне јереси. Ови
списи су прихватали чињеницу да је Свети Дух био присутан у Христовом телу (цркви) као и да Свети Дух треба да
буде вођа у живљењу хришћанског живота.
Било је неких аргумената који су се односили на
питање да ли су писци у тренутку писања били у стању
екстазе, да ли су били буквално обузети Духом Светим, да
ли су само били пасивни инструменти или је Свети Дух
једноставно стимулисао њихова сећања и сачувао њихова
сећања од грешака.
Већ у другом веку појављује се више контроверзи
у вези са природом Светога Духа. Неки су наглашавали
божанску страну Духа, и имали су неку подршку у томе, док
су други сматрали да је Дух имао нижи положај у односу на
положај који су имали Отац и Син.
Поједини хришћани су покушавали да искажу своју
хришћанску веру на начин на који би грчки ум био то у стању
да прихвати. Други су покушавали да измире чињенице
хришћанске вере и шпекулације неких гностичких секти
грчког или блискоисточног порекла.
У другом веку, па чак и после тога, Црква је била
екстремно лабава у својим подучавањима о моралним
питањима. Средином овог века појавио се покрет под
именом монтанизам, који је кренуо из малог непознатог
мизијског села у Фризији. Вођа се звао Монтанус, а његове
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две помоћнице, Прискила и Максимила, наглашавале су
пророчке дарове за које су веровале да ће се наставити све до
Другог Исусовог доласка. Највећи део писања о монтанизму
долази од њихових непријатеља, али је Тертулијан, чувени
северно-афрички хришћански мислилац, постао њихов
обраћеник.
Речено је да је Монтанус био опседнут неком врстом
екстатичне грознице у којој се ваљао и испуштао чудне звуке.
Он и његове помоћнице, које су називане пророчицама,
објавили су многа сензационална пророштва и тврдње. Они
су проповедали аскетизам и позивали на духовнији живот
Цркве од оног који је могао да се види у званичним црквама.
Веома су се ослањали на писања апостола Јована што је многе њихове непријатеље навело да одбацују Јованове списе.
Цркве су, углавном, одбиле да прихвате њихове
тврдње о новим пророштвима. Али, без обзира на испаде,
очигледно је да су свима допринели новим и свежим
наглашавањем непрестаног Утешитељевог присуства.
Прогањане цркве, нарочито у Европи, и њихови мученици
били су срећни због ове доктрине која је надахњивала
храброст у овом опасном тренутку по њих.
Један писац то овако коментарише: ... нагласак који
”
је овај покрет ставио на деловање Параклита (Утешитеља)
у живој Цркви заслужује топлу захвалност од стране свих
оних који увиђају да ни ортодоксно вероисповедање ни
непрекинута сукцесија не могу да пруже задовољење без
узбуђења које даје натприродни живот. У чињеници да је
монтанизам помогао да се ова свест сачува, лежи дуг који
им Црква дугује, као што дугује и многим другим чудним
и безначајним сектама које су, када је њихова порука била
пренета, престале да постоје, понекад сасвим заборављене
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од потомства, а понекад, као у случају монтаниста, упамћене
због својих глупости, а не због трајне услуге коју су учинили
вери.
Нема сумње да је реакција против монтанизма
запретила Цркви горим залима него што је занемаривање
пророштва, а било је на анти-монтанистичкој страни оних
који су били спремни да одбаце све духовне дарове. Али,
у целини гледано, покрет који је ова секта отпочела био је
користан, нарочито вероватно на западу, где су традиција
и конвенционалност били превише спремни да преузму
превише контроле.”
Мора се рећи да је, мада су се током четвртог и
петог века појавила пунија доктринарна разумевања
Светога Духа, било мало покушаја да се ово разумевање
унесе у прослављање у Цркви или у богослужбену праксу
код народа. У средњевековном периоду било је премало
наглашавања Светога Духа и мало занимања за хришћански
живот вођен Светим Духом.
Развој који се одиграо од периода Реформације на
овамо, исходио је тиме да је Црква умањила нагласак дела
Духа Светога. Само у крилу Цркве које наглашава обраћење
као и коначну одлуку да се Христос прихвати, као и тренутно
искуство промењеног живота и осећања код особе, дата
је значајнија улога Духу, у одређеној мери. Морамо да
закључимо да још увек има релативно мало утицаја Светога
Духа на емотивни живот Цркве.
Симболи Духа
У Светом писму се користи неколико симбола за 		
Светога Духа.
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Прво, ту је симбол ветра (невидљива, тајновита,
моћна сила) или даха (ваздушна сила, али у мањој мери)
– Постање 2,7; 8,1; Јов 32,8 и 33,4; Језекиљ 37,9 и Јован 3,8.
Реч која је употребљења наглашава величанствену
силу и виталност која показује божанску енергију. Нагласци
су на наглом, невидљивом и неочекиваном деловању Духа.
Овај симбол показује да је Дух суверен и безгранично изнад
човека. Види и Језекиљ 8,3; 11,1-5 као и Дела 8,39.40.
Голуб је још један симбол Духа. Види Лукa 3,22. Овај
симбол нас подсећа да је Дух нежан, благ и наглашава
чистоту. Дух не поседује само неодољиву силу, већ је он Дух
љубави, милости, утехе, невиности и брижности.
Уље је још један симбол Духа. Референтни стихови
за ову употребу су у Луки 4,18; Делима 10,38; Јеврејима 1,9;
2. Коринћанима 1,21 и 1. Јовановој 2,20.
Многе алузије на уље могу се пронаћи у Старом
завету, јер је уље коришћено у припремању свештеника,
пророка и царева за службу. Стога се сматра да Свети Дух
даје неопходну припрему за сваку службу. Уље је такође
осветљавало Храм који је био место за прослављање Бога.
Дух нам даје истину, сматра се, и нашим очима даје светло
да видимо и чисти нас и омогућава нам да разумемо истину
са Неба. Види Књигу Левитску 14,17; 8,30 и Римљанима 8,2.3.
Још један симбол је ватра. Дела 2,3.4; Матеј 3,11.12
и Лука 3,16.17 као да се односе на чишћење, очишћење,
од стране Духа, јер он пресуђује и сагорева, обнавља и
посвећује.
Још један симбол је жива вода. Види о овоме у Јован
7,38.39; 4,14 и Исаијa 44,3. Дух освежава срце и гаси жеђ, тако
узрокујући да се појави живот.
Још један симбол је печат. Ефесцима 1,13; 4,30 и

БОГ ДУХ СВЕТИ

79

2. Коринћанима 1,22 говоре о овоме. Овај печат је залог да
је трансакција обављена (види Јеремијa 32,9.10 за пример).
Свети Дух је божански печат на нама, који нас обележава као
Божије власништво. Ово нам даје сигурност да смо спасени
и одабрани за дан славе.
Дух је и капара нашег наследства и то је још један
симбол Духа. Види Ефесцима 1,13.14 и 2. Коринћанима
1,21.22. Овде се налази слика да нам је Дух дат као дар и као
свечана гаранција. Он је прва рата нечијег спасења.
Свети Дух у Старом завету
Свети Дух је у Старом завету деловао као веома моћно
оруђе. Дух је деловао у неколико области.
Прво, Дух је био у стварању. Божије деловање у
стварању је приписано Светом Духу. Постање 1,2 говори о
Духу који се кретао над новим створењем као квочка која
заштитнички наткриљује своје гнездо. Изгледа као да је
Свети Дух онај који је деловао у стварању на конструктиван
и креативан начин. Јов 26,13 потврђује ову улогу Духа.
Такође у Исаији 32,15 пророк говори о времену када ће Дух
деловати, и ово ће се догађати у време када ће бити велике
продуктивности и плодоносности. Псалам 33,6; 104,13 и
139,7 повезују Светога Духа и рад на стварању.
Друго, област пророштава и Свето писмо. Све
пророчке објаве приписују се Светом Духу. Пророци су
изјавили да је Свети Дух дошао на њих и да их је потакао
да говоре и да пишу. Језекиљ 2,2; затим 3,1 и даље, 22-24, и
11,1.24. Дух је контролисао чак и такве чудне особе као што
је био Валаам. Види Бројеви 24,2 и даље референце. Дух је
чак дошао и на Саула пошто је био помазан за цара, и онда
је он пророковао. Исто тако нам је речено да је Свети Дух
говорио кроз Давидова уста. Види Дела 1,16 и 4,25.
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Улога Светога Духа као онога који надахњује пророштва налази се и у Причама 1,23; Исаији 59,21; Немији
9,20.30; Захарији 7,12 и Исаији 63,11.
Наравно, у Новом завету у 2. Тимотеју 3,16 и 2. Петровој
1,21 потврђује се да је Свето писмо било Богонадахнуто”, и
”
да је Свето писмо било надахнуто од стране Бога.
Треће, Дух даје нарочите дарове за различите задатке.
Излазак 28,3; 31,3 и 35,31 приписују уметничке способности
и умотворине одређеним људима који су учествовали у
грађењу Шатора од састанка.
Чак се и дар администрације добија од Духа, јер
је он узео нешто од ове способности од Мојсија и дао
седамдесеторици старешина. Види Бројеви 11,25.
Четврто, Дух је надахнуо и дао нарочите моћи,
храброст, снагу и способности одређеним вођама који
су били позвани да спасу Божији народ. Ови случајеви се
могу пронаћи на многим местима, нарочито у Књизи о
Судијама.
У Судијама 3,10.11 читамо да је Дух Божији дошао на
Готонила, сина Кенезовог. У Судијама 6,34 Гедеон је постао
моћан због Духа. Судије 14,19 и други стихови исто то
говоре, само у Самсоновом случају.
Свети Дух је силно сишао на Давида када је овај био
помазан и остао је са њим (1. Самуилова 16,13). Дух је исто
тако дошао и на цара Саула (1. Самуилова 10,10). Немија
9,20 говори о Светом Духу који им је давао упутства.
Исаија 11,2-5 говори како је Свети Дух произвео страх
Господњи, праведност и суђење у Месији. У Исаији 32,15
говори се да ће се правда, праведност и мир изливати онда
када се Дух буде излио. У Језекиљу 36,26-28 читамо да када
Бог буде дао свога Духа, људи ће имати ново срце и увек
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ће бити послушни њему. Обратите пажњу на то да Дух
производи морални и духовни квалитет и доброту у свакој
особи у којој обитава.
Свети Дух у Новом завету
Свети Дух је био одговоран за врсту људи као што је
био Јован Крститељ, а свако признаје да је он био пророк.
Лука 1,15 открива да је Јован био испуњен Светим Духом
чак и у утроби своје мајке. Он је говорио о чињеници да ће
Дух ускоро бити изливен као и да ће ускоро доћи Месија.
У Исусовом животу видимо још силније и непрестано
деловање Светога Духа. У Луки 1,35 и у Матеју 1,18.20 објављено је да је Свети Дух одговоран за Маријино безгрешно
зачеће.
Свети Дух, у облику голуба, сишао је на Исуса у време
када је он био крштен. (Матеј 3,16; Марко 1,10; Лука 3,22 и
Јован 1,32).
Свети Дух је помазао Исуса и предао му силу за
службу, а онда га је тренутно пребацио у дивљину како би
био искушаван.
Исусова служба је била обављана у сили Духа Светога,
као испуњење Исаије 61,1.2. Види и Лукa 4,14-21. У Матеју
12,25-28 Исус је изјавио да је његово дело чињено у сили
Духа, и упозорио је да свако ко буде говорио против Светога
Духа томе се неће опростити (стихови 31-32). Очигледно је
да је Исус говорио да је Свети Дух одговоран за чуда која је
он починио.
Свети Дух у животу хришћанина
Свети Дух је био обећан у Светом писму како би
отпочео нови завет. У Јоилу 2,28.29, Исаији 44,3 и Језекиљу
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39,29 Дух је био изливен на свако тело, а дом Израелов ће
бити благословен.
Исаија 59,21 говори о томе да ће Дух, једном када буде
дат, остати заувек.
Дух ће живети у срцима људи како би их обновио и
посветио. Види Језекиљ 36,26.27; 37,14; 1. Коринћанима 7,16;
Јеремијa 31,33 и 2. Коринћанима 7,3.
Дух ће пребивати на Месији, Посреднику Новога
завета. Види 2. Коринћанима 3,6; Исаијa 11,2; 42,1 и 61,1.
Исус је поучавао да ће Свети Дух окренути људе ка
Богу и увести их у хришћански живот. Он је одговоран за
наново рођење, и нико не може да припада Христу а да није
особа која има Духа. Без Духа нема ни живота. Дух од верника
ствара квалитативно другачију особу у односу на ону која је
била раније, пре него што је поверовала у Христа. Та особа
сада има лични однос са Богом и помирена је са Богом.
Пошто је Дух увео верника у Тело Христово, можемо
да наведемо неколико других ствари које Дух даље чини.
Прво, Дух обнавља верника. Види Јован 3,37 и Титу
3,5.6.
Друго, Дух га крштава. Види 1. Коринћанима 12,13;
Колошанима 2,12 и Галатима 3,26.27.
Треће, верник прима Духа. Види 1. Јованову 4,15 и
Колошанима 2,12.
Четврто, Дух усваја верника.
Пето, Дух запечаћује верника. Ефесцима 1,13.14 и
4,30.
Шесто, Дух вернику даје узбуђење вечног спасења.
2. Коринћанима 1,21.22.
Седмо, Дух борави у вернику. Види Јован 14,16.17 и
2. Тимотеју 1,14.
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Осмо, Дух помазује верника за службу. Види Јован
14,12 и Дела 1,4-8.
Девето, Дух поучава верника и сведочи за Исуса. Види
Јован 14,26; 15,6 и 16,13.14.
Десето, Дух посредује за вернике. Види Римљанима
8,27.28.
Једанаесто, Дух посвећује и наставља да трансформише вернике морално и духовно. Види Римљанима 8,1-17
и Галатима 5,6-23. Обратите пажњу на квалитете које Дух
производи а који су набројани у стиху 22, а то су љубав,
радост, мир, стрпљивост, доброта, милост, верност, кротост
и уздржавање. Ови квалитети су супротни телу и морају да
се развијају или развију у сваком вернику. Ако ова позитивна
сличност Исусу није присутна код верника, онда особа није
хришћанин.
Дванаесто, Свети Дух даје дарове. Види Римљанима
12,6-8; 1. Коринћанима 12,4-11; Ефесцима 4,11; 1. Петрова
4,11. Приметите да није све завршено у давању дарова, већ
они морају да се користе у сврху испуњења Божијег плана.
Свако има дар, али није сваки дар за свакога. Дух је мудрост
и он даје своје дарове мудро и како он сматра да треба.
Верници не би требало да су поносни на свој посебан дар,
а исто тако, нико не треба да жали због тога што нема неки
одређени дар.
Дух Свети ће свакога од нас водити ка својој вољи за
свакога од нас. Морамо да се ослонимо на њега у потпуности
и да будемо зависни од њега. Он ће нас трансформисати
у слику Христову, уклониће од нас наш стари живот и
сачуваће нас у Телу Христовом у које нас је и поставио. Бог
нас је усвојио, а Дух нас је запечатио. Римљанима 8,15.16
каже: Јер нисте примили духа ропства, опет да се бојите,
”

84

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

него сте примили Духа посиновљења, по којем вичемо: Ава,
Оче! Сам Дух сведочи нашем духу да смо Божија деца.”
Грех против Светог Духа
Прво приметимо да је Свети Дух одговоран за дело
сведочења (Јован 16,8.9) и Римљанима 2,4-15. Човек пред
Богом стоји осуђен ако је у стању греха и ако је одбио да
поверује у Спаситеља и прихвати његово помиловање (Јован
3,8). Невера је најозбиљнији грех који човек може да почини.
Следеће, морамо да запамтимо да Свети Дух сведочи
због праведности. Односно, Дух не показује човеку само
његово стање пропасти, већ му и открива да праведност
Исуса Христа може да га спасе.
Свети Дух такође сведочи о томе да су сви људи под
осудом. Види Римљанима 3,19.
Имамо пример врсте понашања којe води у пропаст.
У светлу чињенице да је спасење једино могуће само кроз
прихватање Сина Човечијег, и под осведочењем Светога
Духа, требало би да је очигледно да је ово окретање на другу
страну веома озбиљна ствар.
У Марку 3,28-33, у Матеју 12 и у Луки 12 имамо
случајеве Јудеја који су одлучили да не поверују, и који су
одбили сведочење Светога Духа, непрестано расправљајући
и одбијајући чињенице које су биле пред њима. Види Јован
12,37-43.
Јеврејима 10,26-31 такође говори о људима који су
прихватили истину и онда су наљутили Духа милости.
Греси се не састоје само од богохуљења против Исуса,
већ су и добровољно и одлучно одбијање да се допусти
”
дело спасења које Дух жели да учини у нама.”
За ову врсту понашања постоје одређене последице.
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Прво, Бог је оставио овакву особу самој себи. У Матеју
12,38.39 и у 13,10 говори се о томе да је Исус почео да говори
у параболама и да је одбио да чини чуда пред њима. Бог је
престао да се открива пред својим непријатељима и они су
тако изгубили и оно мало духовног живота који су имали.
У случају Јеремије и Израела Бог је тако напустио
Израел да је пророку речено да се не труди да се више
моли за њих. Прочитајте причу у Јеремији 5,3; 8,5; 6,16.17;
7,13.15.29; као и 9,6.
Друго, срце таквог човека је отврдло. Види Матеј
13,14.15, Јеврејима 3,7.8; Јован 12,40. Имамо пример фараона.
Он је отврднуо своје срце шест пута и одбио је да послуша.
(Излазак 7,13.22; 8,11.15.28; 9,7). После тога, Бог је отврднуо
његово срце. (Излазак 9,12; 10,1.20.27; 14,8).
Треће, онда човеку постаје немогуће да се покаје.
(Јеврејима 6,6; Матеј 13,15). Оваква особа не може да види,
не може да разуме, и стога не може да се обрати.
Имамо примере у Исаву и у Јуди (Јеврејима 12,17;
Постанак 27,38-41; Матеј 27,3-5).
Четврто, веровање постаје немогуће. Јован 5,44 и
12,39.40. Запамтите да човек не може да верује без Божије
помоћи.
Пето, за овакву особу опроштење се више не може
обезбедити. Марко 3,29; Матеј 12,32; Лука 12,10; Јеврејима
10,26.
Било ко да одбије да се покаје и прихвати Спаситеља,
и онај који приписује дело Духа сатани, онај који у свом уму
и својим уснама тврди да је Дух зао, а не добар, сâм себе је
уклонио од могућности спасења, јер је одбио и обешчастио
јединог оног који би могао да му помогне. Дух је једини који
човеку може да дâ живот.
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Истинито Божије дете, упркос својим саплитањима,
слабостима и падовима увек ће се вратити Богу, и не би
требало да има страхове у вези са гресима против Духа.
Запамтимо Павлов савет забележен у Титу 3,5-6 и чврсто га
се придржавајмо: Спасао нас је не за праведна дела која смо
”
ми учинили, него по својој милости. Спасао нас је бањом
нановог рођења и обновљењем Светим Духом, кога је богато
излио на нас кроз Исуса Христа, нашега Спаситеља...”
Хајде да следимо овај мали савет: Ако живимо по
”
Духу, хајде да и ходамо по Духу.”

ЛЕКЦИЈА

5
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2. Петрова 1,20.21; Римљанима 3,2; 2. Петрова
3,1.2.15.16; 2. Тимотеју 3,14-17; Матеј 5,17-19; Псалам
119,105; Јован 20,30.31; Јеврејима 1,1.2.
Верујемо да је Свето писмо или Библија надахнута
Божија реч и да је наш коначни ауторитет по питању
вере и живота. Верујемо да је Исус Христос, у свом
животу и учењу као што је записано у Светом писму,
врховни тумач Божије воље за човечанство.
– Из вероисповедања БСД
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Проучавање Светог писма је заправо део проучавања
Божије посебне објаве. Бог се посебно објавио одређеним
особама, у одређеним временима, и на одређеним местима
тако да би људи научили о Богу оне ствари које су заборавили
због пада у грех.
Посебна објава човеку је донела нарочиту врсту знања
која је била неопходна како би се умањило или искључило
човеково релативно незнање о Богу, незнање које је било
изузетно озбиљно, толико озбиљно да сада човек нема
директан приступ Богу пошто је раније био избачен из
Едемског врта.
Природна објава, по којој човек може да сазна неке
детаље о Богу, није била довољна да би човек упознао Бога
на дубљи и потпунији начин.
Када говоримо о природној објави, ми говоримо о
објави Створитеља која се види у материјалним стварима.
Она показује да је ово свет реда и сврхе. Откривење показује
да је човек интелигентан, да човек има религиозну природу
у себи, као и да постоји веома моћан Бог. Природна објава
је јака, али је само основа за већу и натприродну објаву.
Делујући на основу природне објаве, Свети Дух човеку
може да покаже да он треба да се окрене од греха, и да се
обрати праведном Богу.
Општа или природна објава је стога позната свим
људима због њиховог посматрања створених ствари. Сваки
искрен и поштен човек који гледа у створење, одмах ће
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у свом срцу знати да мора да постоји свемоћни, мудри,
брижни, силни и страшни Бог. Псалам 19,14; Псалам 8,3.4,
Римљанима 1,20; Дела 14,15-17;17,27.28 указују на чињеницу
да човек мора да дође до оваквог закључка. Псалам 14,1 тако
може сасвим исправно да каже да само безумник може у
свом срцу да каже да нема Бога.
Природна објава потврђује да човек има тенденцију
или склоност да подсвесно потискује истину о Створитељу,
о његовој вољи, сили и природи божанског реда који је
установио Створитељ.
Као додатак томе што је обезбедио природну објаву,
Бог је човеку подарио савест, јер када је човека створио по
свом лику и сличности, у човеково срце је уграђен осећај за
морал и духовност. Стога, човек зна да би требало да Богу
даје славу, али грех је човека одвео устрану и потиснуо његову
савест. Посланица Римљанима 2,13-16 расправља о овоме.
Зато човек има довољно могућности да увиди силу,
провиђење као и вечну Божију природу. Човек тако разуме
колико је мали, колико је велико и величанствено створење
око њега, и онда тиме треба да се поведе да прославља овог
невидљивог Творца. Тада би га његова савест спречила да
чини одређене ствари, и он би прихватио своју одговорност,
покајао би се и у страху би прослављао Бога.
Међутим, има неколико других питања о којима
природна објава ништа не поучава. Човек не може да, кроз
природну објаву, спозна до које мере се Бог брине за њега,
колико Бог чезне да човеку опрости грехе и колико Бог не
жели да било ко пропадне. Човек не може да зна дубоке
ствари о Богу кога прославља, о будућем Божијем царству
на земљи, о будућој судбини своје душе, о вечности и о
животу после који ће Бог дати правим верницима.
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Због ових недостатака у природној објави, сада човек
мора да научи о стварима које се тичу греха, кривице, своје
безвредности, плана помирења, откупљења и Божије намере
да се човек помири са Богом.
Стога је Бог морао себе лично да објави и да ступи
у заветне односе са одређеним особама као и са нацијом
Израела и другим нацијама. Одређене чињенице су
постављене пред оне особе са којима је Бог успоставио
завете и наглашене су одређене истине.
Бог је овим људима директно говорио у неколико
прилика (Постање 17,1.22; 18.1).
Бог је слао анђеле да им говоре (Судије 6,12.14-18;
Постање 26,2).
Бог им је дао снове и визије (Бројеви 12,6; 1. Царевима
3,5-15).
Бог је са одређеним људима имао нарочите директне
контакте (а да нама није нарочито дефинисана природа
ових контаката. Види Бројеви 22,9; 23,4; Излазак 33,11).
Бог је чинио чуда и велике знаке исто тако (Постање
9; Постање 19).
Бог је људима послао пророке:
- Бог је себе објавио у Исусу Христу
- Бог је надахнуо људе да запишу Свето писмо и
да га сачувају за будућа покољења.
Запис ове писане објаве, која се сматра ауторитетом,
састоји се од:
1. Закона или јудејске Торе: Постања, Изласка,
Левитске, Бројева и Поновљеног закона (још се ова збирка
назива Пентатеух, односно Петокњижје)
2. Раних пророка: Исуса Навина, Судија, Самуила и
Царева
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3. Каснијих пророка: Исаије, Јеремије и Језекиља
4. Дванаест малих пророка
5. Записа/Списа: Псалама, Јова, Књиге проповедникове, Руте, Песме над песмама, Прича Соломунових, Плача
Јеремијиног, Јестире, Данила, Јездре, Немије и Дневника.
Стари завет је улавном записан на јеврејском, са
неколико одломака на арамејском. Ови списи се сматрају за
надахнуто Свето писмо и представљају извор и основ за све
новозаветне списе.
Хришћани чврсто верују да је Исус Христос онај о
коме говори Свето писмо и да је он обећано Семе Мудрости
које ће уклонити Проклетство са земље, и откупити Човека
и читаво створење.
Павле и други писци Новог завета користили су Стари
завет, још зван Светим списима, и ово откривење представља све што су они имали. Ове исте Књиге коришћене
су од стране хришћана за проповедање. Види Матеј 21,42;
Марко 12,10; 2. Тимотеју 3,15. Приметите да у Новом завету
има 295 навода (цитата) или директних референци из
Старог завета, што представља сваки 22. стих. И не само то,
неко је израчунао да има још око 613 очигледних алузија,
тако да је отприлике 10% Новог завета повезано са Старим
заветом.
Проповедање и поучења (записи) апостолâ формирају оно што ми зовемо Новим заветом, и као што је речено у
1. Петровој 3,16 све је укључено у свете списе.
Шта значи реч Библија? Од чега се састоји?
Израз Библија” се симултано користи са изразом
”
Списи” или Свето писмо”. Израз Библија заправо долази
”
”
од латинске речи која значи књиге”, и користи се да одреди
”
јудејске и хришћанске религијске књиге.
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Обратите пажњу да у хришћанској” заједници нема
”
потпуног слагања око тога шта је садржај Библије”. Неке
”
од сиријских цркава не укључују 2. Петрову, 2. и 3. Јованову,
Јудину посланицу као и Откривење у свом Новом завету.
Римокатоличка црква и поједине источно православне цркве у својој Библији имају још и књиге које се
зову Апокрифи. Ове цркве сматрају да су апокрифне књиге
надахнуте, иако су чак и неки њихови аутори веровали да
те књиге треба само да се користе као добри примери за
живот и упутство у стварима.
Занимљиво је да су апокрифне књиге настале негде
између другог века пре Христа и другог века по Христу,
и никада нису биле уврштене у јеврејски канон. Јудеји су
сматрали да је пророчки глас умро са пророком Малахијом,
и да после тог пророка више није било надахнутих списа.
Ове књиге, од којих су неке прихваћене од стране
3
Рима , и неке које су касније укључене у наредна издања
Септуагинте (грчког превода Старог завета), у себи садрже
неке добре историјске чињенице (1. Макавејска), и нека
добра морална поучења (Мудрост Соломунова).
Али, у њима има и много неистинитих легенди и
глупих, али звучних изрека, које понекад саветују и чињење
неморалних дела (Јудита 9,10.13), имају отворена јеретичка
учења и много историјских и географских грешака.
Ево списка апокрифних књига које је Рим прихватио:
1. Прва Јездрина
2. Друга Јездрина
3. Товија
4. Јудита
3

Мисли се на Римо-католичку цркву (прим.прев.).
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5. остатак у Јестири
6. Мудрост Соломунова
7. Мудрост Исуса сина Сирахова
8. Варух
9. Песма три дечака
10. Сузана
11. Бел и змај
12. Манасијина молитва
13. Прва Макавејцима
14. Друга Макавејцима
Ове књиге су биле одбачене од стране равија и искључене из одобреног јеврејског Светог писма. Протестантски
реформатори су негирали да су апокрифне књиге канонске
(апокрифи значи скривене” или спољне”) и одбацили су их.
”
”
Савремени напади на Библију
Занимљиво је приметити да је научно мишљење
с краја 19. и почетком 20. века било чврстог уверења да је
Стари завет производ рада једног или више уредника који су
промовисали одређене идеје. Из тог разлога, ови уредници
су комбиновали материјал настао од стране различитих
извора, а онда су књиге које су тако настале приписивали
одређеним ауторима.
Ово, наравно, представља изазов истини Библије, и
чини да изгледа као да је Библија на неки начин ’техничка
превара’. Ови стручњаци су сматрали да није било никаквог
божанског надахнућа и да се Библији не може веровати на
начин на који су људи традиционално веровали у њу.
Они тврде да је Петокњижје резултат материјала из
четири међусобно измешана” или проткана” извора које
”
”
они називају Ј, Е, Д и П.
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Ј би требало да представља најранији извор, који
датира из времена ране монархије. Ј представља јахвистички
извор, тако назван јер за божанско име користи реч Јахве.
Е је елохистички извор, тако назван јер за божанско
име користи реч Елохим.
Д је деутерономски извор, углавном се налази у
књизи Поновљеног закона, за коју тврде да је написана у
периоду касне монархије, у 7. веку пре Христа.
П је свештенички извор (на енглеском priest значи
свештеник), који датира из времена вавилонског избеглиштва, и који наглашава Шабат, обрезање, улогу ароновског свештенства и друга питања везана за интересе свештеника и религијског вида живота.
Ова побуна против читаве Библије каже да се Свето
писмо не састоји сасвим од потпуно изворних и истинитих
књига, већ да је начињена од сумњивог материјала који су
сакупили људи који су имали интерес да заступају одређене
политичке или религиозне идеје и који су желели да их
пропагирају. Тврђено је да већи део Торе и Пророкâ није ни
био комплетиран све до повратка из избеглиштва, у касном
6. веку пре Христа. А Записи” или Списи” нису завршени,
”
”
тврђено је, све до другог века пре Христа.
Када се ради о Новом завету, бројни учењаци већину
Павлових рукописа приписују разним другим људима који
су их писали у неким другим временима.
Они верују да је Еванђеље по Марку прво по настанку,
а да су људи који су саставили Матеја и Луку, користили
Марка и још један непознат извор назван Q који представља
још једну (неоткривену) зборку Исусових учења. Сматрало
се да су Синоптичка Еванђеља настала негде између 70. и
100. године по Христу, а да је Јованово настало крајем првог
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или почетком другог века, у време које би искључило апостола Јована као правог аутора.
Треба, стога, да вам је јасно зашто многи не желе
да прихвате Шабат као институцију која је створена
приликом стварања, јер већина не верује збиља у буквално
тумачење Постања као и да је Мојсије заиста написао књигу
Постања (1. књигу Мојсијеву). Због тог осећања, они Шабат
називају јудејским Шабатом, јер одбијају да поверују да је
то установљено приликом стварања, а не неколико година
после стварања када је оформљена јеврејска нација. Овде се
заиста ради о дубоко укорењеном неверовању са чиме људи
не желе да се хватају у коштац.
Многи теолози су закључили да Библија није
Божија Реч, већ да представља збирку митова и легенди и
неистинитих текстова. Није онда чудо што многи студенти
теологије у школама и на факултетима заправо не верују
да је Свето писмо заиста потпуно истинито и надахнуто.
Многи не верују, док неки само делимично верују. А трећи
су спремни да око тог питања иду на компромис.
Други, пак, у намери како би били прихваћени као
прави академски схоластичари, и како би имали добар
рејтинг и мишљење о њима од стране својих стручних колега вршњака, спремни су чак и да поново напишу Свето
писмо како би оно било прихватљиво за овај свет. Ове,
такозване, образовне религијске институције вишег нивоа,
већ су се потпуно помириле са овим светом, а они који
теже ка томе да добију њихов академски степен и раде у
том смислу, на путу су да се и сами сасвим помире с тим.
Заправо, постоји само неколико институција религијског
образовања које чине непрестане напоре како би поучавале
из Светог писма као из истините Божије Речи.
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Стога се од нас очекује да сами проучавамо Свето
писмо, да се са њим детаљно упознамо, јер много тога што
се сматра наученим знањем у експозицијским излагањима
само је заправо компромис са грешкама.
Оно што је тужно јесте да, са друге стране, има
људи који нису академски образовани, који покушавају да
проучавају Свето писмо па га не разумеју добро, и онда
наглашавају само поједине делове на начин на који одговара
њиховим интересима, притом често намерно погрешно
тумачећи и тако на себе доносе сопствену пропаст као и
пропаст оних које воде у погрешном смеру.
Овде је потребно рећи да Свето писмо у великој мери
није компликовано, а поруке Светог писма је лако разумети.
У исто време треба нагласити да има тешких делова у Светом писму и ови делови захтевају проучавање, размишљање
и трајан дијалог међу хришћанима.
Како би нам то помогло у нашим проучавањима,
треба рећи да је рана Црква углавном следила пример
Исуса и апостолâ и прихватила је јеврејску Библију без
тешкоћа. Они су веровали да је Свето писмо било истинито
у потпуности, а да су аутори који су записани у књигама
заиста аутори.
Они су веровали, како је то Павле записао у Римљанима 3,2 да су Јудејима поверене Божије речи. Следећи
Исуса, апостоли су прихватили ауторство и потпуну
истинитост свих Књига које су набројане у канону.
Црква је за све новозаветне књиге веровала да су оне
настале пре краја првог века по Христу. Црква је пажљиво
разматрала новозаветне књиге пре него што их је прихватила. Да би биле прихваћене, књиге су морале или да
буду писане од стране апостола, или да буду ауторизоване од
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стране апостола. На пример, за Марково еванђеље се сматра
да је прави аутор Петар. Лука је био верни пратилац Павлу
и имао је приступ свим апостолима, те је он заиста и могао
да напише своје Еванђеље као и књигу Дела апостолских.
Две важне књиге око којих је постојала контроверза
када су у питању аутори су књиге Откривења и Посланица
Јеврејима. Међутим, до краја четвртог века све сумње које су
постојале у ове две књиге су испариле.
Сâм процес који је водио до прихватања канона је
био веома интензиван. Записи су били веома пажљиво
проверавани, и многа наводна писма апостола (посланице)
су одбачене као јеретичке. Ниједан црквени сабор (концил)
није одржан ради утврђивања канона књига, али су
различите цркве вршиле провере и одабрале наш садашњи
канон, списак новозаветних књига.
Јасно је да су неке од књига оптуживале тенденције
и ставове које су неке Цркве имале, али су Цркве ипак
прихватиле ове књиге.
Само у трећем веку наше ере било је 18 забележених
сабора (концила), у четвртом их је било 86, а у петом 80, и на
сваком од њих је расправљано о свему, као и о јересима. Али
ниједан црквени сабор (концил) није никада сазван како би
се расправљало о новозаветним књигама. О Светом писму
је постојао договор, осим када се ради о римокатоличкој
цркви која је прихватила и апокрифне књиге.
Метод који је Бог употребио како би се објавио
Бог се објављивао кроз:
1. Божански говор
2. У историјским догађајима
3. У отелотворењу
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Божански говор
Свето писмо често каже како Бог говори, односно како
је говорио. Ову једноставну изјаву проналазимо у многим
одломцима:
Јеремија 18,1.
Језекиљ 12,1.8.17.21.26.
Осија 1,1.
Јоило 1,1.
Амос 3,1.
Јеврејима 1,1.2 говори о томе да је Бог говорио у
прошлим временима преко пророка, али да сада говори
преко свог Сина. Стога Бог није био Бог као богови пагана
који су остали неми. Он је говорио када је био спреман
да ствара и када је свемир настао ни из чега. Обратите
пажњу да ово одваја Бога од паганских богова, јер он није
незаинтересован и удаљен од људи.
Сусрет са овим Богом био је силно искуство. Многи су
искусили овакав сусрет и били су заувек промењени. Сусрет
са Богом променио је заувек Мојсијев живот. Види о овоме
Излазак 4,11-16. Исаија је видео Господа и чуо је Господњи
глас и био је промењен. Види Исаијa 6,1-9. Јеремија је чуо
Господњи глас и био је промењен. Види Јеремијa 1,4-9;
15,15.16.19. Апостол Јован је такође чуо Господа. Павле је
чуо глас који му је давао упутства. Обојица су посветила
своје животе служби Господу.
Знамо, међутим, да је Бог Дух, али нам је исто тако
речено да, иако нема физичке органе, он говори.
Бог користи језик особе са којом говори. Божански
говор може да буде:
1. аудио говор, говор који се чује, или
2. може да се чује у самој глави, или
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3. Бог може да говори писцу док овај пише оне идеје
које Бог жели да овај напише.
Пророци нису, значи, говорили када би и шта год
зажелели. Јевреји су ставили Мојсија у посебну категорију,
јер су сматрали на основу чињеница које су биле пред њима,
да је Бог говорио директно само Мојсију, односно од уста
”
до уста” (Бројевима 12,6-8).
Они су, међутим, веровали да се Бог понекад откривао
тако што је говорио у сновима (Данило 7,1), у визијама (8,1)
или тако што би послао анђела (9,21.22; 10,5-11).
Обратите пажњу да када је Бог говорио, онај којем је
говорио увек је имао савршено чист ум, Бога је могао да чује,
да Богу поставља питања, и да реагује на Божију присутност.
Понекад писац није сасвим разумео оно што би му Бог
говорио.
Понекад би порука дошла на начин који се пророку не
би допао. Јеремија каже у Јеремији 20,7-9 да је Бог наметнуо
своју поруку на њега и да је он безуспешно покушавао
да се томе одупре. Исто тако, имамо пример Валаама у
2. Самуиловој 23,2 као и то нежељено пророштво Кајафе
првосвештеника у Јовану 11,51.
Сви пророци су без изузетка веровали да су писали и
говорили тачне Божије речи. Мојсије је често говорио да је
то случај са њим, Давид је то рекао у 2. Самуиловој 23,2 и сви
пророци су ово потврдили.
Историјски догађаји
Бог је, исто тако, деловао и објављивао се у историјским догађајима. Многа од ових моћних дела су записана
по читавом Светом писму. Дела Божија према Израелу,
као и према свету пре него што је Израел успостављен као
нација, уче нас о томе какав је Бог и како он делује.
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Псалам 78 набраја многа од ових Божијих дела,
тако да људи могу да науче о Богу и виде Бога у његовим
активностима, његовим делима. Бог нам је, дакле, рекао
какав је, као и шта је све учинио.
Отелотворење
Исусов живот и његов говор су највиши ниво
откривења. Јеврејима 1,1.2 и каснији стихови говоре о овоме
и то наглашавају. Исусове речи биле су Божије речи. Његова
чуда, његова смрт, као и његово васкрсење били су велика
Божија дела, и сва та дела су објављивала Бога.
Исусов савршен живот открива стварно божанство,
тако показујући човеку Божије особине. Он је показао ко
је Бог на најпотпунији могући начин. Ово је најличније
Божије откривење које јасно показује све вечне истине
Божије. Јован 5,39 говори да су Свети списи сви, заправо, о
Христу.
Христос је дошао да објави Оца. Он је дошао из Очевог
наручја знајући све његове најдубље тајне. Усмеравајући
човека према Богу и потврђујући Очеву природу као што
је то било раније већ објављено у Светом писму, Исус је
непрестано цитирао Свето писмо, наглашавао његов значај
и непрекидно уздизао његов ауторитет.
Он је потврдио догађаје који су се одиграли током
стварања у Матеју 19,4.5; Авељево убиство у Луки 11,51;
Нојеву причу, Барку као и Потоп у Матеју 24,37; Авраама
и његову веру у Јовану 8,56; разорење Содома као и многе
друге догађаје у Светом писму, на тај начин потврђујући
да су истинити и аутентични. Ми, стога, немамо никакве
страхове о томе да ли је Библија тачна и да ли је довољна за
спасење. Види о овоме Лукa 16,29; Маркo 12,24-27 као и Лукa
24,25.
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Питање надахнућа
Информација коју је Бог објавио о себи, дела која
је учинио, као и посебне заповести које је дао – све ово
је записано. Све то је сачувано и сваки следећи делић
информације пружио нам је више и више увида у то ко је Бог.
Међутим, обратите пажњу на то да је Свети Дух веома
селективан у томе шта је Библија прибележила, записала.
Понекад је Божије откривење прошло незабележено, као
што се наводи у Јовану 21,25.
Када се једном Бог објавио човеку, онда је било
неопходно да Бог тако надахне и утиче на ауторе како би они
истинито и прецизно прибележили поруку коју су примили
од Бога. Бог их је тако водио да су они употребљавали
одговарајуће речи, чували су се грешака, исправљали су их
и старали се да ништа не буде изостављено.
Друга Петрова 1,20.21 наглашава да су пророштва
дошла од Бога. Дух Божији је дао људима нагон и жељу да
записују, и водио их је у том процесу док су записивали.
Друга Тимотеју 3,16 поново говори о томе да су Света писма
божански произведена, или божански надахнута. Ово значи
да је њихово надахнуће у потпуности, да је целовито и да је
без ограничења.
Исус и апостоли су одредили Света писма
Као што је раније наглашено, Исус је у потпуности
веровао у Свето писмо. Он је много времена провео
исправљајући фарисеје у њиховим погрешним тумачењима
Светог писма, оптужујући их због њихових људских
допуна. Исус је сматрао да Свето писмо не сме никако да се
укида, поништава. Види о овоме Јован 10,35. Исто тако, он
је сматрао да чак ни најмања ствар не сме да се изоставља.
Види Матеј 5,18.
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Рана црква је проповедала ту поруку. Петар је,
описујући Јуду и његове активности у Делима 1,16 нагласио
да су речи које је Свети Дух говорио кроз Давида у Псалму
69,25 и 109,8 морале да се испуне због нужности.
Ово веровање је било исто као и оно које су имали
пророци, који су редовно најављивали своје објаве речима:
Овако каже Господ! Види Михеј 4,4; Јеремијa 30,4; Исаијa
8,11 и Амос 3,1 који представљају само неке међу многим
примерима.
У 2. Тимотеју 3,16 је изјављено да су сва света писма
надахнута. Запазите да се ради о Светом писму које је
надахнуто, а да није речено да су сви писци, на пример,
Петар и Валаам, били савршени и непогрешиви.
Надахнуто Свето писмо је стога било на корист како
би сваки верник постао цело и зрело дете Божије.
Лука 24,25-27 говори о Мојсијевим списима (књигама)
и о пророцима као о Светим списима. У стиховима 44 и 45
Псалми су укључени у Света писма и о њима се тако
говори.
Исус је Псалме сматрао за Свето писмо, цитирао је
из Псалма 82,6 у Јовану 10,34; из Псалма 35,19 у Јовану 15,25;
као и из Псалма 78,2 у Матеју 13,35.
Павле је цитирао из Исаије 28,11.12 у 1. Коринћанима 14,21; Псалме и Исаију у Римљанима 3,19 и књигу
Постања 16,15 и 21,9 у Посланици Галатима 4,21.22.
Сâм Петар је веома наглашавао чињеницу да је
читаво Свето писмо пророчанство. Он је исто тако Павлове
посланице сматрао за Свето писмо, у 2. Петровој 3,16.
Јован је сматрао књигу Откривења као Реч Божију,
а у Откривењу 22,18.19 упозоравао је читаоце да ништа не
дирају и не мењају. Он је сматрао своја поучења за Божију
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Реч и у 1. Јовановој 4,6 јасно је изјавио да његова поучења
представљају мерну јединицу истине.
Павле је подсетио Солуњане у 1. Солуњанима 1,5 и
2,13 да су поучења која су примили била од Светог Духа.
Јасно је, онда, да су апостоли новозаветне списе за које су
били одговорни, сматрали за Свето писмо, да су новозаветни
списи надахнути у потпуности и да су исто као и што су
старозаветни списи.
Зависност од Светог писма
Доктрина о непогрешивости нас поучава о томе да су
Света писма потпуно поуздана у свим својим чињеницама,
у свим својим истинитим изјавама, без обзира да ли су то
историјске, научне или духовне изјаве. Нема грешака и све
може да се докаже као истинито помоћу археологије или
других научних дисциплина.
Оригинални рукописи су били у потпуности прецизни, а подаци који су дати могу се проверити. Наравно, одређени подаци могу да изгледају као нетачни, узимајући
у обзир наше ограничено знање у научним дисциплинама,
али се чврсто верује да како истраживања иду даље и наше
знање се увећава, да ће се Свето писмо потврдити као сасвим тачно.
Други помало модификују овај став, и сматрају
да Свето писмо описује поједине догађаје како су они
деловали људском оку, и да ове ствари које се још називају
феноменима” не могу да се сматрају за потпуно прецизне
”
описе, већ за популарне описе или приближне описе.
Свето писмо је тачно, кажу они, али на феномене морамо
другачије да гледамо и да их правилно разумемо.
Наш став је да је Свето писмо тачно и да представља
ауторитет за нас. Бог је свезнајући, мудар и свемоћан, и он
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никада не би преварио човека. Овде је у питању Истина
Божија. Има много чињеница које подржавају истину
Светог писма, и Свето писмо се заснива на врло много
рукописа и њихових копија.
Највећи број, такозваних, контрадикторности у Светом писму је већ елиминисан захваљујући археологији и
општем повећању знања. Најозбиљнији напади на Библију,
стога, сада долазе из некаквог филозофског приступа критичара, а не због објективних чињеница.
Када би се сви документи и историје старог света
испитивале онако како је била испитивана Библија до
сада, практично ниједан документ већ прихваћен од стране
научника и интелектуалаца не би могао озбиљно да се
схвати. Међутим, ове документе су прихватили они људи
који су одбацили Свето писмо, иако је Свето писмо било
проверавано и тестирано и показало је да је супериорно и
по квалитету и по садржају.
Ауторитет Светога писма
Пошто је Свето писмо истинито и ауторитативно,
оно заповеда нашем веровању и нашем деловању. Само
Бог има тај ауторитет, пошто је он аутор Светог писма, а
ми немамо никакве доказе да је он тај ауторитет дао неком
другом, да га је делегирао. Он је коначно говорио и кроз свог
Сина и послао је Светога Духа да обитава у свим правим
верницима.
Сви верници су Божији свештеници, и стога морају да
проучавају Свето писмо и да уче и да слушају глас Светога
Духа, који осветљава разумевање слушалаца и читалаца
Светог писма.
Свети Дух нас поучава значењу Светог писма, показује
вернику да Свето писмо има значење и то оно које Свети
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Дух открива, да је истинито као и да долази од Бога. Људска
бића су сувише грешна и ограничена, и тако Свети Дух мора
непрестано да води, да сведочи, да покара, да доноси осећај
кривице као и да узвисује Исуса у нашем срцу. Он је ионако
морао да нам дâ веру, да учврсти наше уверење, да нас ојача
као и да се моли и да заступа за нас.
Као што Свети Дух делује у нама како би нас довео до
исправног разумевања свог откривења у Светом писму, тако
ми стално морамо да се позивамо на Свето писмо, као и да
проверавамо све идеје у односу на ову истину. Свети Дух је
надахнуо Свето писмо и Свето писмо је апсолутно тачно.
Морамо да научимо да будемо вођени Духом у разумевању
Светог писма, и да не будемо заведени и одведени устрану
својом сопственом имагинацијом, као и жељама тела за
више моћи и контроле над другим верницима.
Колико је ово надахнуће комплетно?
Свака реч, слог и словни знак (тачка, запета и слично)
сматрају се за надахнуте, и стога су веома значајни.
У Јовану 10,35 Исус је указао на употребу множине”
”
броја у Псалму 82,6 како би доказао своју аргументацију.
У Матеју 22,32 Исус је цитирао из Изласка 3,6
користећи глаголско време” како би доказао своју аргу”
ментацију.
У Матеју 22,44 Исус је користио заменицу” како би
”
доказао свој став. Он је нагласио да је Давид рекао Господ
”
рече мом Господу”.
Исус је открио колико је снажно ово надахнуће
Светога писма тако што је показао да неке од изјаве у Светом писму које нису биле изричито приписане Богу, заправо
су припадале њему (oн их је изјавио). Ово је свакако значило
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да морамо да будемо веома пажљиви у вези са начином како
се односимо према Светом писму, и да ли је уопште мудро
да кажемо да се у Светом писму не слажемо са било чим.
У Матеју 19,4.5 Исус је цитирао из Постања 2,24 и ту
изјаву је приписао Богу, а не пишчевом коментару.
На сличан начин, Дела 4,25 наводе из Псалма 2,1.2, а
Дела 13,34 наводе из Псалма 16,10. Јеврејима 1,6.7 наводе из
Поновљеног закона 32,43 као и Псалам 104,4. Ово су биле
Божије речи иако Свето писмо можда то није изричито
нагласило.
Павле, исто тако, у Галатима 3,16 употребљава
једнину” која је искоришћена у Постању 12,7. Јасно је, онда,
”
да су Исус и аутори Новог завета веровали да је избор сваке
појединачне речи, исто као и избор облика и глаголског
времена, заправо одабир Светога Духа.
На тај начин Исус наглашава значај ових ситних
детаља, као и других детаља у Светом писму. Чак ни јота”
”
или тачка на и” неће проћи неопажено.
”
Питање јединства
У овом тренутку много се расправља о питању једиства
верникâ. Верници који исповедају истог Господа и Духа су у
једном Телу и треба да буду истомислени и сагласни једни
са другимa. Црква је описана као Христова Невеста, свети
народ и посебан народ. Црква треба да има заједничко
сведочанство, да делује заједно због већег ефекта, не треба
да троши своје ресурсе тако што удвостручава напоре и
треба да прикаже добру слику пред светом.
Активности да се сви ујединимо, међутим, довеле
су до неколико питања, као што је оно о веровању, на
пример. Различито мноштво веровања, као и недостатак
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слоге о одређеним основним истинама, као што је врховни
ауторитет Светог писма као извора наше вере и дела,
затим божанство Исуса Христа, значај његове откупљујуће
смрти и телесног васкрсења, спасење које долази од Бога
само захваљујући његовој благодати, значај држања његових Заповести и живот под контролом Светог Духа, други Христов долазак, то јединство чине веома тешким
задатком.
Црква мора да се брани од било каквог јединства са
неверницима, или са онима који би прихватили доктрине
које са собом односе духовну виталност Цркве.
Верници морају да избегавају неважне свађе и
неслоге, али морају да се постарају да се усредсреде на
ширење поруке о Христу неверницима, на тај начин их
обавештавајући да спасење долази само кроз Исуса Христа,
и да их упозоре да нема другог пута осим Божијег пута.
Не може бити стварног јединства са онима који се не
слажу са основним поучењима Светог писма, или са онима
који богохуле на Исусово име и на особу Светог Духа.
Свето писмо је највећи ауторитет, а историја Цркве
нас учи да људи често забораве ову чињеницу ако им
то одговара. Исус Христос се потчинио Светом писму, а
његове Слуге не могу да учине ништа мање од тога. Чак је
и апостол Петар морао да буде искритикован (правично)
због својег лицемерства и претварања у Галатима 2,11-14.
Сâм Павле се одвојио од Варнаве и Марка (Јована Марка)
после веома жустрог неслагања. Дела 15,37-39 говоре о томе.
Само је Свето писмо вредно нашег потпуног поверења и
непроменљиво је.
Лажни пророци и лажни учитељи су често, у црквеној
историји, узурпирали црквени ауторитет и на страну
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одвели многе. Човек је побуњеник и мрзи ауторитет Светог
писма. Човек више воли да се окрене Разуму, Цркви, Науци,
Традицији као и самом себи као стварном и истинитом
ауторитету.
Оно што је сигурно јесте да је Бог извор све моћи.
Он је суверен и у потпуној контроли. Он нам је дао Објаву,
откривење, он је послао своје Слуге да нам говоре, да нас
охрабре и пруже нам изазов. Његов Син је дошао и платио
је цену да нас откупи, а Свети Дух нас је запечатио.
Увек морамо да се држимо речи Светог писма и да
им будемо послушни, увек остајући под вођством Светог
Духа. Божије стрпљење ће се ускоро завршити и страшно
време суђења долази онима који не послушају Божију Реч.
Исус је рекао: Ко мене презире и не прихвата моје
”
речи, тај има свога судију. Реч коју сам говорио, она ће му
судити у последњи дан” (Јован 12,48).
Свето писмо исто тако говори у Псалму 1: Благо
”
човеку који не иде на веће безбожничко, и на путу
грешничком не стоји, и у друштву неваљалих људи не седи,
него му је омилио закон Господњи и о закону његовом
мисли дан и ноћ! Он је као дрво усађено крај потока, које
род свој доноси у своје време, и коме лист не вене: шта год
ради, у свему напредује.”
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ЛЕКЦИЈА

6

ЧОВЕЧАНСТВО
1. Мојсијева 1,26.27; Псалам 8,3-9; Михеј 6,8; Матеј
5,44-48; 1. Јованова 1,3; Јован 1,12.
Верујемо да је човечанство створено на слику
Божију и стога је највиши облик стварања. Верујемо
да људи имају моралну одговорност и да су створени
да уживају у божанском и људском заједништву као
Божија деца.
– Из вероисповедања БСД
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Не догоди се често да имамо прилику да погледамо у
себе мало дубље. Ова лекција може да буде узнемирујућа за
многе људе, јер многи заправо не желе заиста да знају ко су,
шта су и како су створени.
Када гледамо у себе можемо донекле да стекнемо
мало целовитију слику о томе ко је Бог, јер нам је речено да
у нама има неке сличности са њим. Наше искуство са нашом
сопственом природом, међутим, треба да нас поучи да о
нама има много непријатних ствари, као и, наравно, оних
пријатних. Зато би један избалансиран поглед требало да
нас припреми за често погрешно, нелогично, побуњеничко
и често контрадикторно понашање људских бића.
Медицинска наука, укључујући психологију и психијатрију, усмерила се на наше тешкоће. Социологија и
историја су такође потврдиле да постоји дубока и озбиљна
контрадикторност у човеку, јер је јасно да су сви људи способни да учине велика добра, али исто тако и велика зла.
О човеку постоји много различитих виђења. Свето
писмо има јединствено и детаљно виђење човека, и о томе
ћемо говорити.
Многи који следе Фројда и његове савременике
сматрају да је човек сексуално биће, као и да се све људско
понашање може протумачити на основу тога како човек
контролише и усмерава свој нагон задовољења својих сексуалних потреба. Чак иако се многи не слажу са Фројдовим
троделним моделом људског бића, који човека дели на Его,
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Суперего и Ид, као са сукобима и супротностима које овај
модел поучава, многи људи у нашем друштву заокупљени
су сексуалним питањима, и критикују свакога ко се усуди
да изрекне критику ове заокупљености сексуалним
питањима.
Неки о човеку мисле као о машини која има таленте,
енергију и умећа да би се једино употребила да произведе
нешто или да оствари одређене циљеве. Људи су само
онолико значајни колико могу да ураде, и ако постоји
нека брига око њих, она се своди на то да им се омогући да
ефикасно раде.
Свакако да је Црква под утицајем оваквог погледа који
на људе гледа као на ствари, и придаје им вредност само онда
када су корисни. Људи имају вредност засновану на томе
шта могу да ураде, а на оне који не могу много да учине да
помогну Цркви да досегне своје циљеве”, и да помогну да
”
се обави посао, не обраћа се пажња и они немају вредност.
Чак се и пастори бирају на основу своје способности да
одраде своје задатке и да се постарају за добру статистику.
Други, пак, човека виде као животињу која се
развила кроз одређени процес еволуције. Човек је само
мало боља животиња, али нема квалитативне разлике.
Човек је направљен тако и његово понашање је одређено
биолошким нагонима, и о човеку можемо да сазнамо све
што је потребно ако само посматрамо и експериментишемо на животињама. Људи, тако, могу да се истренирају,
да се њима манипулише и можемо да их контролишемо,
баш као што чинимо и са животињама.
Други популарни поглед јесте да су економске силе
кључ за оно што јесте човек. Човеку треба храна, одећа,
склониште и многе друге сличне ствари, и онда када их
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има, то је све што му је потребно. Многи политичари овако
размишљају. Филозофија или идеологија коју називамо
комунизмом, или правилније речено дијалектички материјализам, развила се како би овом погледу пружила систематску структуру. Међутим, у свим овим структурама, идеја
је да економски фактори одређују човекову судбину.
Други, опет, верују да је човек заправо производ
случајног спајања атома, и он је на милости и немилости
слепих, безличних, безосећајних или непријатељских сила
које га се заправо нимало не тичу. Овакво гледиште пружа
осећај беспомоћности, очаја, и нуди став да је живот узалудан. Многи од ових називају се егзистенцијалистима, и
они често пишу у резигнацији о бесмислености и бесплодности живота. За њих је човек једноставно само пешак (шаховска фигура) која је на милости неконтролисаних сила.
Други воле да мисле да је човек онај који има слободу
и могућност да изабира. Све што му је потребно јесте
информација која ће му помоћи и одговарајуће окружење
у којем ће да делује. Ово је романтичан поглед који
пренаглашава човеков разум и његову суштинску доброту.
Поједини социолози и мислиоци теже ка ставу да
човек нема своју природу, и да његова људскост једино
постоји у односима и активностима које остварује са другим
људима. Без ових, такозваних људских” веза не постоји
”
ништа што бисмо могли да назовемо човеком.
Библијско виђење човека
Библијско виђење јесте да је човека створио Бог као
део природног света и као последњи чин у стварању света.
Међутим, човек је имао посебан однос са Богом, јер је Бог
намерно и свесно човека створио по свом обличју, после пет
дана стварања свих других ствари на овом свету.
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Јасно је да човек има биолошких и физичких
сличности са остатком створења, али он није био божанско
створење, већ зато што је Бог начинио ову јединствену ствар
стварањем човека по свом обличју, он је био означен као
људско биће”. Наслањајући се на Божији ауторитет, он је
”
требало да поседује земљу, да се стара о њој, и да влада над
осталим створењима.
Тако је човек дошао до свог постања на основу
креативног деловања вечног Бога. Човекова вредност дата му
је од стране овог вечног Бога, и стога се не може рећи да је човек
машина, да није важан или да нема вредност. Али, очигледно
је да морамо да посматрамо Божију намеру, и то како је он
учинио стварање, а да бисмо могли да разумемо ко је човек.
Треба да разумемо да природни свет није само
једноставно оквир или позадина за човека. Постоје велике
и дубоке везе, односно спреге, између човека и природног
света. Он је предмет истих закона који владају у природном
свету, и створен је да се о њему брине, да га развија и да
ужива у њему.
Када је Човек пао у грех, није само он искусио
поквареност. И природни свет се исто тако покварио, почео
је да осећа бол и смрт, и сада нестрпљиво чека на коначно
ослобођење човека тако да и сама природа може да се
ослободи (види Римљанима 8,19-23).
Често занемаримо библијско поучење да се природа
радује када Бог чини ствари које доводе до ослобођења
Човека. Види о овоме Псалам 96,10-13; Исаијa 35; 55,12.13, и
друге одељке.
Прича о човеку
Књига Постања (1. Мојсијева) започиње библијски
извештај о доктрини човека и детаљно објашњава све што је
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потребно да знамо о нама и другима.
Књига Постања нам говори о томе како је Бог одлучио
да начини човека по свом обличју у првом поглављу. У другом поглављу нам је речено да је Бог човека створио од
земаљског праха, да је потом Бог удахнуо у њега дах живота”
”
и да је човек потом постао живо биће. Он је био подучен
од Бога, дат му је максимум свих добрих ствари, минимум
забрана, и он је од Бога добио упутства и упозорења. Он је
редовно имао заједницу директно са Богом и увек је био у
савршенству.
Обратите пажњу на ствари које су овде приказане.
Прво, човек је настао зато што је Бог желео да он
постоји. Човек је свој живот добио од Бога, и у томе нема
ничега што би рекло да је човек незаменљив или да је било
потребно да човек почне да постоји. Бог је једноставно желео
да створи човека. Тако да је јасно да човек припада Богу и он
мора да послужи тој сврси. Његова вредност је била у томе
што је он настао од тога што му је Бог дао да има.
Наш идентитет, дакле, јасно долази из чињенице да
нас је Бог створио. Не можемо да имамо самоуверење ако
не увиђамо ову чињеницу. Човек није вредан или значајан
сâм по себи. Оно што је вредно у њему изведено је од Бога.
Човек стога није центар свемира, и ако у себи почне да
тражи вредности, неће пронаћи ниједну. Он је настао зато
што је Бог имао свесну и мудру намеру и план.
Можемо да научимо да човек не исходи од Бога, већ
је он створење. Он није божанско биће, већ је коначан и
ограничен, и он не зна и не може да зна све, нити има моћ
да учини све. Он је људско биће, и он јесте, и увек ће бити
одвојен од Бога, јер га је Бог таквим створио.
Друго, мада је човек другачији од свег осталог створења, он није толико другачији од свег осталог створења да
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не би имао везе са њим. Разлика која је наглашена јесте да је
Бог једини који је веома различит од свег осталог створења.
Бог је створио свет и створења у пет дана, а онда је
после тога створен човек. Човек, дакле, није странац у
природном свету и постоји хармонија између човека и
осталих створења. Јасно је да човек мора да разуме да оно
што он чини има утицаја и даље утиче на сва друга створења
и природни свет. Човек зато мора да живи као да разуме да
ми морамо да се бринемо о другим животињама у свету, да
их штитимо, као и да се постара да покаже своју љубав за
Божије створење.
Треће, човек је створен за посебно место, јер иако су
животиње и друга створења створена према својој врсти”,
”
човек је створен на слику Божију” и њему је дата власт над
”
осталим створењем. Било је и више за човека, јер он је био
постављен на високи ниво у односу на остатак створења.
Јасно је онда да је више у човеку него да је он само једно од
створења, и од њега се захтевало да живи у складу са својим
вишим статусом.
Четврто, сви људи су пореклом од првог пара, Адама
и Еве, и по томе су сви људи у роду. Чињеница да су сви људи
људска бића усмерава нас на потребу да треба да будемо
брижни једни за друге и да саосећамо једни са другима. И
не само то, када су људи постали духовна браћа у Христу,
нагласак на вољењу једних и других постао је немерљиво
већи.
Пето, морамо да разумемо да као створења ми имамо
ограничења и да не наслеђујемо бесмртност. Ово сазнање
о нашој недовољности требало би да са собом донесе
покорност и јак осећај наше зависности о Богу. Приметите
да није тако лоше што смо ограничени. Бог је закључио да
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је његово створење добро. Само онда када не прихватамо да
смо ограничени, и када покушавамо да живимо као да нисмо ограничени, тада се померамо ка греху.
Чак и када умањимо своја ограничења, то неће значити да ћемо постати бољи. Стога морамо увек да задржимо свој став послушности и зависности о Богу. Морамо да
се потчинимо Божијем плану и да разумемо да немамо ту
врсту знања која је потребна пре него што можемо било
какву оптужбу да пребацимо на Бога. Морамо се зато потчинити њему и свој живот прилагодити у складу са тим. Ми
нисмо Бог и не можемо бити Бог.
Шесто, иако нисмо највећа ствар у свемиру, ми смо,
са изузетком анђела, највиши од свег створења. За оно што
јесмо морамо да пружимо сву захвалност Богу. Ми смо дивно створени према Божијем обличју. Није потребно себе
да унижујемо, да одбијамо да користимо своје таленте, или
да умањујемо своју способност или вредност онога што
чинимо како бисмо наводно Богу дали славу.
Морамо оно што радимо и постижемо да поставимо
у одговарајући контекст, увек изјављујући да је оно што
чинимо учињено захваљујући Божијој милости.
Разлике у гледиштима – друга гледишта
Треба приметити да се многи не слажу са извештајем
о стварању који је забележен у књизи Постања (1. Мојсијевој).
Неки Адама и Еву не сматрају за стварне историјске
личности. Они се не слажу са тим да су ствари за које
Библија каже да су се догодиле биле стварни догађаји. Ови
људи не прихватају Свето писмо у целини као непогрешиву
Реч Божију. Они можда прихватају део Светог писма, али
нису у томе правоверни.
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Неки, чак и у цркви, верују да постоји неколико разлога и у Светом писму и изван њега који причу о стварању
Адама и Еве чине неприхватљивом.
Они наглашавају чињенице које нуде природне
науке, биологија, проучавање фосила и историја, а које су
у супротности са библијским гледиштем. Они прихватају
научне чињенице које кажу да није било златног доба у
Рајском врту (Едемском врту), као и да се човечанство може
пратити унатраг до примитивнијих облика живота. Научно
објашњење човековог настанка је у сукобу са Библијом.
Приметите, међутим, како је ово директно у супротности са Римљанима 5 и 1. Коринћанима 5 где Павле посебно говори да је грех дошао у свет због једног” човека,
”
Адама. Адам је, значи, био стварна особа која је починила
одређени грех који је имао утицаја на свакога у људском
роду. Пророци и Исус су очигледно веровали у то да су
Адам и Ева постојали.
И у цркви и изван ње постоје и друга гледишта која
су у сукобу са библијским, и овде ћемо набројати нека од
њих.
Прво, натуралистичка еволуција – она поучава да се
у природи одигравају процеси који су створили све што
постоји, укључујући и човека. Никаква божанска особа
или Бог нису имали ништа са тим процесима пре његовог
почетка или током трајања. Сами атоми и процеси нису
створени као такви, већ једноставно постоје.
Насумична комбинација атома, и касније природна
селекција и такмичење доводе до стварања ствари. После
веома дугог временског периода и после много промена,
човек каквог познајемо је настао и успео да преживи зато
што је био најчвршћи од свих. Има још много других
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елемената у овој теорији еволуције, и у једном облику или
другом, прихваћена је као објашњење које најбоље одговара
научном знању какво имамо данас.
Насупрот овом виђењу, део цркве поучава оно што се
назива судбински креационизам. Овај покрет поучава да је
Бог директно и скоро у једном трену створио све што постоји,
и да је то учинио у веома кратком временском раздобљу, као
и да се то догодило пре кратког временског периода. Он није
употребио индиректни начин или неки други механизам,
али је у сваком следећем степену користио другачији
материјал да створи различита створења посебно, и тако
је сваку врсту начинио другачијом од осталих. Човек није
створен ни од једне претходно постојеће врсте, постојећег
животног облика. Овај приступ се заснива на буквалном
схватању Библије и црква је имала овакав став дуго времена.
Међутим, он је у сукобу са научним сазнањима.
Да би се разрешило то питање сукоба са науком, неки
су усвојили гледиште да је Бог произвео прву материју и
покренуо процес стварања и законе његовог развитка. Тако
је Бог зачео процес еволуције, а онда се даље није укључивао
у тај процес. Тако је Бог постао одсутни Бог.
Ово је, наравно, у сукобу са библијским виђењем Бога
у Постању и у осталим књигама у Светом писму. Библија
изјављује да је Бог у серији стваралачких догађаја створио
створење, и после тога се активно лично укључио у све што
се догађало у вези са створењем.
Постоји и гледиште које се зове теистичка еволуција.
Овај поглед сматра да је Бог све започео стварањем, али је
он истовремено повремено натприродно интервенисао
и тако је управљао и обликовао процес еволуције. Он је
прво створио човека користећи већ постојеће створење,
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створио га је и овом створењу је удахнуо људску душу, и
тако и духовну природу, и на тај начин је створеног човека
претворио у вишу животну форму. Али је процес еволуције
одговоран за развој човекове телесне природе.
Ово гледиште је модификовано од стране неколикo
људи који се слажу са библијским поучењем да је у почетку
створен само један људски пар, и да су потом они згрешили.
Изјаве као она да је човек створен од праха земаљског
сматрају се за симболичне. Ово гледиште је очигледно
настало из потребе да се помире библијски ставови са
научним информацијама.
Исто тако, популарно гледиште је прогресивни
креационизам. Ово значи да је Бог стварао у неколико
одвојених момената током историје. Понекад је стварао
потпуно нове врсте, а у другим случајевима је користио већ
постојеће створење. Негде између је дошло до еволутивног
процеса. Бог је човека створио директно, а не од претходно
постојећег створења. Физичка и духовна човекова природа
су директно и посебно створене. За разлику од других
погледа, овај сматра да у човеку после стварања није било
никакве потребе за било каквим даљим развојем.
Треба рећи да неки у цркви верују да је Бог створио
земљу савршену, али да је она била упропашћена ратом
између њега и сотоне. Они верују да је Постање 1,1 стих који
се односи на оригинално стварање, али да је између првог и
другог стиха дошло до сотонине побуне и до његове осуде.
Земља је била уништена у битци као и људска раса која је
постојала пре Адама, а и све животиње и биљке су биле
потпуно уништене. На овај начин се објашњавају фосили
створења који наличе нама. Стих два и потоњи стихови онда
говоре о историји поновног стварања.
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Ово веровање изгледа да је у сукобу са библијским
поучењем о томе шта је проузроковало пропаст и смрт
човека, животиња и биљака на земљи. У овом случају то
није грех Адама и Еве који води до смрти и пропадања.
Ово веровање, међутим, ни не покушава да понуди неко
објашњење о постојању фосилних записа.
Приметите да има веома много гледишта која се
тичу стварања човека и свемира. Било је много покушаја
да се помири библијско гледиште са оним што нуде наука
и разне филозофије. Приметите да су многи од ових покушаја дошли од стране оних који су у цркви.
Међутим, Библија поучава да је човек створен и
да је то створење било добро. Нешто се догодило што је
проузроковало промену која је довела до садашњег тужног
стања. Према томе, према Светом писму, човек је данас у
ненормалном стању. Када гледамо на људе, они нису она
права људска бића која је Бог створио. Они су обележени
грехом и падом.
Изгледа да су једина права људска бића била Адам и
Ева пре пада као и Исус Христос, наравно.
Свака друга особа, укључујући ту и мене, може
вероватно да се опише као покварена, изобличена, искривљена представа човечанства. Једина добра ствар јесте да као
верујући у Христа и они у којима је Свети Дух, ми смо промењени и још увек се мењамо, мада полако.
Стога морамо сада да погледамо у оригинално
човечанство и да видимо да је Бог створио човека по свом
сопственом обличју, на тај начин правећи разлику између
њега и свег осталог створења.
Постање 1,26.27 (1. Мојсијева) је основ за нашу
дискусију. Постање 5,1.2 понавља исто то. У Постању 9,6 –
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чак и после пада, убиство је било забрањено на основу тога
што је човек створен по Божијем обличју.
Прва Коринћанима 11,17 поново говори о овој идеји о
Божијем обличју” изјављујући да човек не треба да покрива
”
своју главу јер је он створен на слику и према Божијем
обличју. У Јакову 3,9 проклињање људи је забрањено јер је
речено да су људи створени по Божијем обличју”. Да су
”
људи створени према Божијем обличју сугерише се и у
Делима апостолским 17,28.
Посланица Римљанима 8,29 исто тако говори о људима који су били спасени и одређени да буду једнаки
Синовљевом обличју. У Другој Коринћанима 3,18 понавља се
та иста идеја. У Ефесцима 4,23 Павле говори о овом обличју
”
Божијем” које се одражавало у стварној праведности и
светости. Посланица Колошанима 3,10 исто тако говори
о верницима који на себе стављају нову природу” која је
”
била обновљена у познању према обличју Створитеља.
Има још много различитих гледишта током историје цркве о томе шта је то обличје”, односно слика.
”
Неки виде ово обличје као да се састоји од одређених
карактеристика и квалитета у људској природи. Неки пак
верују да је ово обличје” у физичком изгледу. Мормо”
ни, на пример, верују да Бог Отац има тело и да је то
разлог зашто ми имамо тело овакво какво имамо. Други
виде ово обличје у човеку који хода усправно као симбол
моралне усправљености и Божије праведности.
Неки овај одраз, обличје, виде у духовним квалитетима у људској природи. Неки су, опет, наглашавали
разум” односно, способност да мислимо, да размишљамо,
”
да рачунамо и сажимамо. Ово је, кажу они, оно што људски
род разликује од других. Ово је слично Божијим атрибутима, особинама.
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У историји цркве израз слика” (икона) се често
”
одвајао и разликовао од израза обличје” и они су посма”
трани као две одвојене ствари. Неки су сматрали да је човек
створен само на Божију слику, али да је током времена
придобио Божије обличје” (прилику). Други су сматрали
”
да је обличје” Божије у нама узроковано на натприродан
”
начин.
Веровање које је развијено међу римокатоличким
научењацима јесте да слика представља човеково наликовање Богу у природи, због његовог разума” као и воље”,
”
”
човечијих особина које подсећају на оне Божије. Нали”
ковање” је био божански дар човеку који се састоји од Божијих моралних квалитета. Човек је изгубио наликовање” када
”
је пао, али је слика остала. Ово је формирало основу за многа
католичка веровања и њихов систем природне теологије.
Ово гледиште су реформате одбациле.
Други верују да слика није била нешто што је дошло
из човекове нутрине, већ да долази од односа који човек
доживљава између себе и Бога. Односно, може се рећи да је
човек у слици када је у односу са Богом. Бог је човека створио
као коначно створење, и када он Богу одговори, тада је та
слика присутна. Када се он окрене од Бога и даље је човек,
али губи ту слику у материјалном смислу.
Неки ову слику виде исто тако и у односима између
људи, као и у њиховом односу према Богу. Ово одражава
оно што ми називамо егзистенцијалистичким становиштем
или филозофијом, која наглашава вољу и деловање више од
структуре.
Опет, друго становиште наглашава да се ова слика
састоји од онога што човек чини. Наглашено је да је у
Постању 1 човеку дата власт над остатком створења. Бог
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је Господ над свим светом и он је човеку дао власт над
створењем. Када човек испољава власт над створењем он
на тај начин одражава Божију слику. Псалам 8,5.6 се такође
наглашава. Слика Божија је стога све оно што говори о
човековој функцији. Човек је власто-поседник” и као такав
”
он је на Божију слику.
Чак иако ова различита гледишта у себи садрже
понеку истину, мора да се увиди да Библија каже неколикo
ствари о слици које морамо да прихватимо.
Речено је да се ова слика налази у свим људима, и да
се заповести као што је она о убиству и проклињању односе
на свакога, верника као и неверника. На тај начин се показује
да су чак и нехришћани на слику Божију. Јасно је да слика
Божија није нешто што је спољно у односу на човекову
природу, или да је нешто повезано са свим људима.
Сви људи имају ову слику, и супериоран разум или
интелект нису нешто што је одредница или нешто што је
од значаја за ову слику. Свето писмо не каже ни да је то
твој однос са Богом или твојим сународницима нешто што
одређује да ли имаш или немаш ову слику Божију. Не каже
се да ова слика зависи од тога да ли или не испољавамо
власт над свим створењем.
Свето писмо једноставно каже да је Бог рекао да ће
начинити човека по свом обличју и он је то учинио пре било
чега што је човек могао да учини. Човек није требало ништа
да учини да би био по Божијем обличју. Бог није поставио
никакве услове, или захтевао од човека да нешто учини,
или да се нађе у одређеном положају или ситуацији како
би имао ту слику.
Човек је начињен по обличју и зато што је био човек он
је имао то обличје. Зато се сматра да је обличје садржавало
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елементе људске природе који му омогућавају да познаје
Бога, да воли Бога, да му буде послушан, да извршава
обавезе према својим сународницима, као и да обавља
савесно свој посао у вези бриге за све остало створење и да
има одговарајући однос са Богом и са другима.
Све ове ствари испуњавају сврху коју је Бог имао за
човека, и човек је био одговарајуће створен како би испунио
своју сврху. Обличје у којем је човек створен омогућавало
му је да има однос са Богом.
Обратите пажњу на то да када ми доживимо наново
рођење, да се тада преобличавамо у Исусово обличје.
Исус је имао савршено јединство са Оцем, и свом Оцу је
био савршено послушан. Верници се преобличавају тако
да бисмо могли да останемо у овом односу усвајања и
заједништва у које нас је довео Свети Дух. На овај начин,
онда, можемо да читамо стихове у Светом писму који сви
наглашавају ову праведност и светост Божију.
Исус нам је јасно говорио о томе у Марку 12,13-17
када је рекао фарисејима да је слика на цезаревом новчићу
значила да је новац припадао цезару и да треба да се преда
цезару. Са друге стране, они који на себи носе Божију слику
треба да покажу да они припадају Богу и да му дају своју
љубав, верност и послушност.
Исус је очито потпуна слика Бога и речено нам је да
треба да будемо као он. Све у Исусу је оно што је Божија
слика и оваква слика треба да се оформи и у нама. Свети Дух
сада обнавља ову оштећену слику коју имамо, и он изграђује
слику тако да можемо да будемо као Христос, и да будемо
прослављени. Види о овоме Другу Коринћанима 3,18.
Зато што су сви људи на слику Божију, велика је
част бити особа. Не можемо да не поштујемо или да не
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вреднујемо било које људско биће, без обзира колико је
изобличена њихова личност. Свако људско биће је вредно,
и сав живот је светиња. Стога морамо непрестано да радимо
на томе да људе доведемо до познања Христа тако да се ова
изобличена слика може исправити. Свима треба да буде
пружена прилика да у потпуности постану оно што је Бог
за њих планирао да постану, а то је, да постану потпуна
људска бића.
Сачињавање човека
Стварање, сачињавање, човека је важно. Из тог разлога морамо да погледамо да ли је човек сачињен из два
дела, дихотомизам, из три дела – трихотомизам, или из
једног дела – монизам.
Трихотомизам је гледиште које каже да човек има три
дела. Први део је тело; други део је душа или психолошки
део, онај који се састоји од разума, осећања, друштвених
односа и веза, и тако даље; трећи део је дух, религиозни део
који човеку омогућава да се бави духовним питањима и да
одговара на духовна испитивања и усмеравања од стране
Светога Духа. Овај дух се сматра за место где се налазе
духовни квалитети једне особе, а душа је место где се налазе
особине личности једне особе.
Текстови као Прва Солуњанима 5,23; Јеврејима 4,12;
Прва Коринћанима 2,14 – 3,4 се користе како би подржали
овакво гледиште. Неки верују да је овакво гледиште настало
под утицајем грчке филозофије, иако у самој грчкој
филозофији постоји веома мало изричитих назнака да
уопште подржава овакво веровање.
Дихотомизам је био најпопуларније гледиште, које
каже да се човек састоји од материјалног дела, тела, и
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нематеријалног дела, душе или духа. Тело умире и враћа
се земљи, док дух надживљава смрт. Текстови у Матеју
27,50; Јован 19,30; Друга Коринћанима 4,11; 5,8.10 се често
цитирају да подрже овакво гледиште.
Дихотомисти углавном говоре против трихотомиста
на основу тога да стихови често говоре о различитим
ентитетима, али да те референце не треба увек узимати буквално као, на пример, Луку 10,27. Исто тако, понекад се дух
и душа наизменично користе, или представљају при-мере
за паралелизам, као на пример у Луки 1,46.47 где су душа и
дух употребљени практично као потпуно истоветна ствар.
Има доста слагања између трихотомиста и дихотомиста у томе да је човек комплексно створење и да је сачињен од различитих делова.
Има, међутим, и оних који верују да се човек не може
делити и да није сачињен од делова, већ да је радикално
”
јединство.” Они верују да изрази као што су тело, душа и дух
представљају синониме. Људско биће не може да постоји
без тела, нема могућности за икакво постојање без тела, и
нема вечног постојања за душу.
Велики нагласак је стављен на чињеницу да Јудеји
нису правили разлику између тела и телесног и имали су
унитаристички поглед на човека. Они исто верују да је и
апостол Павле држао овај унитаристички поглед. Сматра се
да свако друго гледиште које није унитаристичко има грчко
порекло.
Јасно је, међутим, да мада јеврејски језик није начинио
разлику између тела и телесног, да ово не значи да они
нису били свесни да постоје разлике. У језику се често могу
пронаћи случајеви где недостају изрази који би нагласили
разлике између другачијих идеја или концепата.
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У сваком случају, ово унитаристичко виђење има
тешкоће са неколико библијских одломака, као што су Лука
23,43; Лука 16,19-31; Друга Коринћанима 5,1-8; Матеј 10,28
и још неки други. Постоји могућност да се и једно и друго
нападне на основу лингвистике (језика), грчке историје и
мисли, као и због претпоставки које имамо о јеврејској мисли и менталитету, и наводним разликама које су постојале
између јеврејске мисли и грчке мисли тога доба.
Библија не искључује ниједан тип поделе људске
природе. Али, морамо да будемо пажљиви да не наглашавамо превише поделу у човеку на тело, душу и дух. Морамо да будемо пажљиви у вези са мишљењем о телу неке
особе одвојено од њеног духа, јер човек је начињен као једно,
а пад је утицао на све људе.
Међутим, човек не треба да покушава да побегне
од свог тела, јер збиља, његово тело ће бити промењено и
даће му се ново тело, баш као што нам је дат и нови дух.
Приметите да је човек комплексна јединка и да о њему не
можемо да мислимо као да је једноставно створење.
На чему Свето писмо инсистира?
Библија инсистира да Бог воли своје створење и да су
све расе људи део његове породице. Мора да се нагласи да
ниједан озбиљан библијски верник не прихвата расистичку
теорију да је Нојев син Хам био проклет и да му је дата
црна кожа зато што је био веома зао, и да су следствено сви
његови потомци имали црну кожу јер су и они потпали
под проклетство. Исто тако, речено је да је Хамов син
Ханан постао слуга Симу и Јафету зато што је и он био под
проклетством. Исто тако, речено је да је Каин имао знак
односно да му је била дата црна кожа.
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Нема библијске основе за ове и друге теорије које
сугеришу да поједине расе и народи нису потпуно део
људског рода или да спадају у људска бића ниже врсте. Нема
доказа да је Хам био црнац или да је знак на Каину био црна
кожа. Докази из антропологије, генетике и медицине јасно
показују да су све расе заправо једна, и да могу међусобно
да се венчавају и да деле све друго.
Морамо, стога, бити свесни ових подела код људи,
лажних идеја о другима, погрешног уздизања нас самих и
злоупотребе Библије како би се подржали наши лични зли
и материјалистички интереси. Према свим људима треба
да се односимо како треба и са поштовањем.
Још је важнија чињеница да Бог посматра све расе и
нације као једну. Божија благодат је универзална. Погледајте
Петрову визију и њено тумачење у Делима 10, причу о Корнелијeвом обраћењу, Ефесцима 2,14; књигу Постања 2,11 и
3,6-9 и 28 као и Откривење 5,9.
Библија, исто тако, жене не сматра другоразредним
члановима људске расе. Постање 1,26.27 јасно показује да
су жене створене по Божијем обличју и као такве имају
једнако поштовање. Постање 5,1.2 ово исто тако потврђује.
Јеврејска реч која је употребљена да опише Еву била је да
је она била помагач” Адаму, и у себи не садржи никакву
”
потчињеност.
Заправо, слика жене у Причама Соломуновим 31.
поглављe, и у другим библијским одломцима никако не
сугерише потчињеност. Исусов однос према женама, и
његово понашање према њима, за нас представља упутство.
Галатима 3,27.28 појашњава да ће у спасењу жене стајати
на истом нивоу као и мушкарци. Насупрот популарном
мишљењу Павле је имао врло високо мишљење о женама, и
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о њима је позитивно говорио. Погледајте Римљанима 16,215; Прву Коринћанима 11,5.
Жене су играле велике улоге у Божијем делу и често
је срамота што се о овоме не говори још више тако да
жене могу да виде шта су друге жене учиниле, и тиме буду
поведене да и саме тако поступају.
Друга група о којој Библија често говори су сиромаси.
Бог се нарочито брине за сиромахе и често позива на
праведност за њих. Сâм Исус је био сиромашан, а његови
родитељи су могли да принесу као жртву само пар грлица
или пар голубова за њега, уместо да су принели јагње.
Види о овоме Лукa 2,24. У Матеју 8,20 речено је да је Исус
сиромашан. Он је сматрао да је његова мисија да помаже
сиромашнима. Види Исаијa 61,1-2; Лукa 4,18.21 и 7,22. Исус
је упозоравао против превише бриге за богатствo. Јаков
је исто тако упозоравао против лошег поступања према
сиромасима. Погледајте Јаков 2,4.5.
Црква, исто као и појединачни верници, треба да
буде веома пажљива у вези са тим како се односи према
сиромасима, јер је ово један од испита кроз које ће се видети
да ли припадамо Богу или не.
Старија популација је, исто тако, вредна за Бога.
Библија позива на давање великих почасти и статуса
старима, а исто тако позива старије да покажу своју мудрост
и вођство у служби за Бога. Њихов положај није онај у којем
треба само да седе и ништа да не рaде. Они су ти који треба
да покажу своје искуство и да пруже вредност тог искуства
млађима. Они никада не треба да престану да делају за Бога.
Нерођени су, исто тако, вредни Богу. Њих Бог познаје
још у унутрашњости материце. Види Псалам 51, 139,13-15;
Лукa 1,41-44, Јеврејима 7,9.10; књигу Изласка (2. Мојсијеву)
21,22-25.
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Закључак
Човек се разликује од другог створења по томе како га
је Бог створио. Човек је створен како би имао посебан однос
са Богом, и да би увек одговорио Богу у љубави и поверењу.
Он је увек требало да одражава Божије обличје и славу. Али,
уместо тога свега, он је згрешио и заменио своју слободу
и величину за везаност, сукоб са злим силама, слабост,
фрустрације, перверзност и патњу. Постало је толико лоше
за човека да он више није познавао ни сопствено срце.
Човек је пуно времена провео покушавајући да
пронађе и развије начине како да помогне сâм себи.
Међутим, нема излаза и спаса од последица греха осим
када се неко не окрене Богу. Однос између Бога и човека је
био поремећен грехом или моралним злом у човеку. Грех је
стваран и човек може да се промени само Божијом помоћи.
Морамо да увидимо ко смо и одакле долазимо.
Један аутор је то овако објаснио: Следеће чињенице
”
могу да се детаљно размотре појединачно и све заједно,
и морално процене: чињенице о новцу, који се сматра
пожељним за поседовање, као и страсти и пракса које
се упражњавају како би се до њега дошло; чињенице о
неистинитости, укључујући ту и непоштење, преваре,
оговарање и унижавање; чињенице о сексуалној страсти,
са упоређењем моралне вредности која је жртвована како
би се овој страсти удовољило; чињенице о интоксикацији
супстанцама4, са сличним упоређењем у моралним вредностима; чињенице о непристојном говору, уз процењивање моралног пада који је и неразмишљајући прихваћен од стране оних који му се подају; чињенице о
суровости, било да је у питању бесмислена бруталност или
намерно уживање у наношењу бола; чињенице о љутњи и
Алкохол, никотин, разне врсте дрога и слично (прим. прев.).

4
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неконтролисаној страсти уопште, које се развијају у злобу и
убиство; чињенице о моралној плиткости, неодговорности,
неповерењу, предаји самопоштовања, задовољење ниским
и безвредним животом; чињенице о свакодневној грешности, и све то насупрот доброти, људскости и љубави. Овакво
истраживање, иако наравно није практично, сасвим је
могуће а количина зала које би такво проучавање познатих
чињеница изнела на светлост је потпуно ужасавајућа.
Истина је да би се ту пронашло и пуно доброг, и да је
одговорност онога ко је зао често подељена између те
особе која зло чини, као и његових/њених предака који су
створили од ове особе оно што јесте. Исто тако, истина је
да је један део зла који се уобичајено назива грехом заправо последица несавршености, незрелости или незнања;
па ипак, посматрање показује да је грех опстајућа навика
људске расе, баш као што Христос и сви претходни векови
сагласно о томе сведоче”.
Међутим, човек тек има да испуни своју судбину и
историјску улогу јер Бог је човека створио јединственим.
Он је означен Божијим знамењем, обличјем Божијим”.
”
Спасење, вечни живот и заједништво са Богом су могући
свим особама. Наша је одговорнот да све особе видимо кроз
Божије очи, да разумемо да њихова раса, друштвени положај,
пол, иметак, образовање, породично стабло, памет или
било која друга земаљска особина не представљају ништа у
Божијим очима, јер су пред њим сви људи једнаки.
Морамо, стога, да разумемо да смо сви ми створења
која је Бог створио за велика дела. Али, тренутно, управо
сада, човек је у ненормалном стању и у очајном је положају.
Бог је неке од нас извео из стања греха као нормалног стања,
и променио наш претходни положај пропасти.
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Стога никада не смемо да учинимо ништа што
би спречавало дело Светога Духа у нашем животу или
успоравало дело нашег преобличења које он у нама чини.
Морамо да покажемо велику бригу за оне који још увек нису
дошли Христу. Морамо да се постарамо да увек чинимо
онако како Бог заповеда и да досегнемо онај статус у који
нас је Бог позвао.
Наш задатак јесте да упозоримо људе који се
супротстављају истини Божије Речи, и морамо да се одупремо било каквој привлачности коју осећамо према лажним, другачијим гледиштима које овај свет има.
Свето писмо човека описује онаквим какав он заиста
јесте. Морамо да разумемо да је потребно да дође до промене у људима, исто као и у нама. И ми, исто тако, морамо
да наставимо да растемо у познању Бога и да почнемо да
волимо друге онако како их Бог воли. Ово нема алтернативу,
ако желимо да будемо виђени као верне слуге.
Ми не можемо више једноставно за све да кривимо
наше тело и да одбијамо потребу да се промени и наш ум.
Све у човеку, сва његова личност, његова духовна и
физичка смерања морају да дођу под контролу Светога
Духа.
Исто тако, морамо да очекујемо да ћемо бити са
Богом када умремо. Морамо да очекујемо да ће се наша
тела променити и да ће нам бити дата нова тела приликом
Исусовог доласка. Свето писмо поучава о томе и то је истина.
Запамтите да прекид нашег физичког живота не
значи крај. Наш Бог је Бог живих и када Бога прихватимо и
када нас он усвоји, ми више никада нећемо изгубити живот.
Наставићемо да постојимо зато што наше ја” није исто што
”
и наше тело.
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Када носимо еванђеље у свет, увек морамо да запамтимо да морамо да се обраћамо читавој особи, јер је читава
особа под последицама греха.
Али, ми смо Богу захвални што је он обезбедио пут,
помоћ, вођство и снагу за нас да у томе успемо.

ЛЕКЦИЈА

7

ГРЕХ И СПАСЕЊЕ
1.Јованова 3,4.5; Римљанима 3,23-25; Исаија 59,2;
1.Јованова 1,8-10; Римљанима 5,6-8; 6,23; Јеврејима 10,1014; 1.Петрова 1,3; Јован 3,16-18.36; Ефесцима 2,8.9; Јован
14,6; Матеј 25,41-46; Римљанима 5,10.
Верујемо да је грех непослушност Богу и неживљење
према Његовој вољи. Због греха су сви људи одвојени од
Бога. Верујемо да нам је због тога што смо грешници
потребан Спаситељ.
Верујемо да је спасење од греха и смрти дар Божји.
Добијамо га откупљујућом љубављу која се испунила
у Христовој смрти на крсту и васкрсењем. Овај дар
можемо да примимо само покајањем и вером у Исуса
Христа. Верујемо да сви који се обрате од свога греха и
приме Исуса Христа као свог Господа и Спаситеља неће
бити осуђени на коначном суду, и да ће уживати у дару
вечног живота.
– Из вероисповедања БСД
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Доктрина греха заснива се на нашем разумевању да
је Бог потпуно чист и узвишен, да живи у потпуно светој
светлости где ништа не може да поквари ову бесконачну
савршеност. За Бога би, због његове природе, и најмање померање од ове савршености било изузетно озбиљна ствар.
Тако, дакле, постоји божански стандард и било који неуспех
да се овај стандард досегне, или било који поремећај у
односу на овај стандард је оно што називамо грехом.
Не може се превише нагласити да је грех стварност
која је у потпуној супротности са вољом Божијом, Божијом
природом и његовом намером и циљем за његово створење.
Грех је прво и превасходно дело, ментално или
физичко, које је циљано против Бога и учињено насупрот
њему. Зато, када згрешимо” против неког појединца, ми
”
не грешимо против тог појединца на првом месту, већ
првенствено грешимо против Бога.
Када чинимо грех, то стварно значи да желимо да
заменимо Бога и његове заповести нашим вођством или
постављамо некога другог, осим Бога, на контролни положај,
са својим сопственим створеним законима и прописима.
Суштина проблема јесте да желимо да будемо налик Богу
или да бирамо бога за нас. Другим речима, имамо проблем
са идолопоклонством, а ово ни на који начин не може да
буде прихватљиво Богу.
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Пошто верујемо да се човек удаљио од Божијег
божанског стандарда и сâм не може или не жели да се
повинује том стандарду, он заправо већ поседује изопачени
ум, вољу и природу, тако да је човек у потреби свеопште
промене.
Неки људи, наравно, верују да је човек у суштини
добар, и они сами себе заслепљују пред лекцијама из
историје и пред тренутним стањем у којем живимо. Мада
разумемо ту заслепљеност очију, она ипак не може бити
прихваћена.
Грех није пријатна тема за разговор. Гади нам се и
сама помисао да има нешто у нама што нас контролише и
што нас онемогућује да учинимо оно што често знамо да
је исправно да се учини. Тако људи забашурују помисли о
греху, а понекад и поричу да грех уопште постоји.
Грех је веома озбиљно питање, и када погледамо на
све различите изразе који су у Светом писму преведени
као грех, скоро да смо преокупирани великим страхом
од његове природе. Поједини изрази наглашавају зашто
постоји грех, друге речи дефинишу његову природу, а опет
други појашњавају последице греха.
Речи које значе грех
Једна од најважнијих речи која се бави природом греха
јесте реч која у суштини наглашава концепт промашене
мете или скретања од циља. Ова реч не значи једноставно
само да је начињена грешка. Уместо тога, онако како се
употребљава у Светом писму, сугерише да је донета одлука
да се не успе, и да је то била вољна, морално свесна и религиозно погрешна одлука, односно грех. Грешници дакле
бирају да циљају у погрешну мету и тиме не чине неку
невину грешку.
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У Новом завету истозначећа реч наглашава да је
дошло до повреде Божијег закона. Види, на пример, Јован
8,46; Јаков 1,15 и Јован 1,8. Павле наглашава да је грех
принцип који влада људским животом. Он наглашава оно
што је учињено погрешно и показује како је грех увек грех
против Бога.
Нормално је за очекивати да грешни људи промаше
мету љубави и послушности коју је Бог поставио као свој
стандард. Овај приступ види нашу злоупотребу нашег тела заправо као злоупотребу Божијег храма и стога као грех
против Бога. Види о овоме Првa Коринћанима 3,16.17.
Слично овоме, када не волимо свога брата, ми у ствари
показујемо не само своје понашање према нашем брату,
већ тиме изјављујемо да не волимо Бога.
Приметите да није битно зашто смо учинили оно што
је погрешно, наше понашање је и даље вредно оптуживања.
Када не погодимо мету, одговорност се прикачи на нас. И
не само то, на нас се прикачи и кривица јер смо деловали
на такав начин да смо били неуспешни у томе да остваримо
намеру која нам је била поверена.
Друга реч која нам говори о природи греха јесте
реч која значи побуну. Ова реч се сматра за једну која има
најдубље значење. Она значи, као у Исаији 1,2; Језекиљу 2,3
и 1. Царевима 8,50 да је грех супротстављање Божијој светој
владавини и његовог Господства.
Ту се налази и идеја тврдоглавости, исто тако. Види
о овоме Поновљени закон (5. Мојсијеву) 21,18; Псалам 78,8.
Истоветна реч у Новом завету исто тако наглашава идеју
побуне и непослушности. Павле је називао не-Јудеје и оне
који су били изван завета, а који су чули али одбили да
послушају еванђеље, синовима непокорности”. Види о
”
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овоме Римљанима 1,30; Ефесцима 2,2; 5,6; Колошанима 3,6;
1. Петрова 2,8; 3,1 и 4,17.
Следећа реч значи изопаченост” или изобличеност”.
”
”
Види Приче 12,8; Исаија 21,3; 19,14 и 24,1; Плач Јеремијин 3,9;
2. Самуиловa 24,17. Овај грех је намерно чињење погрешног
и ту је присутна основна идеја кривице грешности. Идеја
јесте да грешник постаје изопачен или изобличен. Његов
карактер је промењен, а његова права природа није она која
је у почетку била.
Следећа реч значи гнусоба”. Ова реч показује Божи”
ји став и исто тако ефекат који ови греси имају на Бога.
Ова дела су нарочито одвратна. У ова дела Библија набраја
следећа: идолопоклонство (Поновљени закон 7,25-26),
хомосексуалност (Левитска 18,22 и 20,13), жртвовање
синова и/или кћери (Поновљени закон 12,31), вештичарење
(Поновљени закон 18,9-12), ношење одеће супротног пола
(Поновљени закон 22,5).
Свето писмо говори о томе да се Бог не само противи
овим стварима, већ као што је један аутор написао ова дела
”
једноставно изазивају Бога... она су нешто што у њему ствара
одвратност”.
Следећа реч значи незнање, погрешке”. Она о греху
”
говори као о грешци, или о тенденцији да људи чине грешке.
Ова реч је коришћена за овце које су одлутале од стада
(Језекиљ 34,6). Понекад се користи да опише оне људе који
су починили грешку и тако покварили неки ритуал и разне
процедуре и прописе. У овим случајевима предвиђене су
мале казне. Види о овоме Књигу Левитску 22,14.
Сличан израз овоме који значи грешка, буквално
преведен, значи грешка или несигурност”. Може се употре”
бити у случајевима када је неко пијан (Исаија 28,7), када је
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зачуђен (сметен) (Исаија 21,4) или који једноставно лута у
духу (Исаија 29,24). Ово је намерно, а не случајно грешење.
У Новом завету ово питање одласка устрану сматра
се да је могуће да се избегне, чак и онда када је то исход
преваре коју су учинили зли дуси (1. Тимотеју 4,1; 1. Јованова
4,6), или други људи (Ефесцима 4,14; 2. Тимотеју 3,13), или
када преваримо сами себе (1. Јованова 1,8).
На ово смо упозорени у Марку 13,5.6; 1. Коринћанима
6,9; Галатима 6,7; 2. Солуњанима 2,9-12 и 1. Јовановој 3,7.
Одговорност је на људима да знају када их воде устрану
или када их варају. Свето писмо поучава да грешка не сме
да се догоди, јер људи треба боље да знају и треба да се
информишу како би могли да избегну овакве грешке.
Следећа реч која описује грех је губљење поверења
”
или издаја”. Ово је издајничко понашање против Бога. Види
Књигу Левитску 26,40; Псалам 78,57; Јеремијa 3,10; Малахијa
2,11 и Јеврејима 6,6.
У овом случају, веза или завет између Бога и његовог
народа је посебно наглашена. Овде је народ у улози
издајника, оставио је Бога, и изневерио је поверње које је
уграђено у посебан однос између Бога и његовог народа.
Следећа реч наглашава неподобност или недостатак
”
интегритета”. Види о овоме Књигу Левитску 19,15 и Језекиљ
18,24. Овде је реч о неспособности да одржимо или да се
држимо закона Божијег, и тако се појединац понаша
другачије у садашњости него у прошлости.
Још једна често коришћена реч је огрешење, недело,
”
прекорачење”. Употребљена је отприлике 600 пута у Старом
завету и значи да је неко прекорачио своју границу која је
пред ову особу постављена. Види Књигу Бројева 14,41.42;
Поновљени закон 17,2 и 26,13; Јеремијa 34,18; Осијa 6,7 и 8,1.
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Још једна реч која наглашава резултате греха јесте она
која значи стални изнемогли или изнервираност”. Види
”
Јов 3,17 и Исаија 57,20.21 где се каже да су зли без мира.
Једна занимљива реч која се користи да опише грех
значи проблем”. Види Осијa 4,15 и 10,8 где се за Вета”
вен каже да је кућа проблема када су постали центар
идолатрије.
Кривица” је још једна од ових речи. Види Матеј
”
5,21.22; 1. Коринћанима 11,27 и Јаков 2,10. Било ко који
почини грех је подложан кажњавању, јер је таква особа
крива што је увредила Бога.
Природа греха
Јасно је, онда, да има много аспеката греха, али је свакако једно очигледно: грешник не испуњава Божији закон.
Исто тако смо видели да има много начина да се
почини грех, јер се то не чини само спољашњим деловањем,
већ ми чинимо грех и нашим унутрашњим мотивима.
Грех није само у нашим мислима и делима, већ постоји и
унутрашња тенденција ка греху. Заиста, ми грешимо зато
што смо грешници.
Неки би ту предложили да ми грешимо зато што
смо себични. Мада има неке истине у овом ставу, овај став
не може у потпуности да објасни зашто неки људи чине
грех чак и када себе несебично предају за неку добру ствар.
Грех је много озбиљнији и дубљи него што је то једноставна
себичност.
Други, опет, кажу да је грех резултат наше ниже
телесне природе која тада превладава нашом вишом
духовном природом. Али, запамтимо да постоје греси које
чини не само, такозвана, нижа природа” већ исто тако и
”
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греси који долазе од, такозване, духовне природе”. Греси,
”
као што су непријатељство, нису нужно физичке природе
већ долазе из, такозване, духовне сфере.
У ствари, има људи који су своју физичку природу
успели да доведу под оштру контролу, али који чине грехе
исто као и сви други. Иако су они можда успели у томе да
контролишу своје физичке жеље, они су још увек слаби на
понос и друге сличне грехе.
Често се уверљиво доказује како је суштина греха
неверовање. Један од аутора каже: Свако ко истинито ве”
рује у Бога да је оно што каже да јесте чиниће у складу са
оним што је његов праведни статус. Ако је чинио тако, то је
грех. Постављање наших сопствених идеја изнад оних које је
објавила Божија Реч заправо значи да смо одбили да у њих
поверујемо и то је истина. Постављање наше сопствене воље
укључује веровање да су наше вредности заправо више од
оних које нуди Бог. Укратко, то је непрепознавање Бога као
Бога.”
Да појаснимо, Свето писмо поучава да су греси и
сви његови облици и манифестације усмерени једино и
најважније против Бога. Види Псалам 51,4 и Римљанима
8,7. Свака дефиниција греха која изоставља наглашавање
да је грех усмерен против Бога је у супротности са Божијом
Речју и лажна је.
Настанак греха
Зато што су грех и његове последице тако универзално
очигледне, постоји много теорија о настанку греха.
Неки верују да грех настаје због животињске природе
човека која се у њему одржава још од давне прошлости.
Неки који подржавају ово гледиште верују да је човекова
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тенденција да греши све мања и мања. Сматра се да је извор
греха у људској природи и да, пошто човек еволуира, његова
морална савест ће се постепено развити, пошто ће у њему
све мање бити старих животињских импулса.
Како је човек постајао све више морално свеснији,
његова дела на самоочувању која су природна животињама
и, наравно, људским бићима, у човеку су створила конфликт
и стога се развио тај концепт греха. Како су сва људска бића
еволуирала, свако има тај осећај о греху и кривици. Заправо
није ни било правог Пада.
Други сматрају да грех долази од људског схватања
да је ограничен, те се стога он осећа болно и узнемирујуће
несигурно зато што не може да чини оно што жели, те су
његове намере заустављене. Овај конфликт, као и човеково
негирање да конфликт постоји, доводе до греха. Према овим
људима, библијски опис не казује читаву причу.
Има оних који сматрају да једном пошто је човек
створен, он је аутоматски био одвојен од Бога који је основ
свима, односно сила постојања за све нас. Ово је егзистенцијалистички став неких модерних теолога. Човек је у стра”
ном” стању, односно он није оно што је у суштини требало
да буде, или шта је намеравано и за шта је створен да буде,
у упоређењу са оним што он стварно јесте. Деца су рођена
таква, и како она расту, она слободно чине ствари које доносе
кривицу, и тако показују да су одговорна за своје понашање.
Неки сматрају да грех долази од економске борбе,
и неправедне поделе моћи и богатства у друштву. Ове
неправедности доносе потлаченост и грех, и њихово уклањање ће омогућити и уклањање прилике за грех.
Па ипак, други сматрају да грех није нешто што
се налази у човеку, већ да представља нешто научено.
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Индивидуализам, такмичарски дух и изузетно самопоуздање представљају корен узрочник, такозваног, греха”.
”
Међутим, Библија поучава да Бог није проузроковао
грех. Грех је постојао у свемиру пре него што су Адам и Ева
пали, и грех је дошао човеку онда када је човек, на предлог
и наговарање сотоне, покушао да оствари своју независност
од Бога, и да тражи да са Богом буде једнак. Ово је била
манифестација унутрашњег неверовања, непослушности и
намере да се негира сâм Бог.
Бог је створио човека, то јест, Адама и Еву, са одређеним жељама и одређеним способностима као што је,
на пример, способност да се одабере. Човек је начињен са
одређеним потребама и жељом да стекне, учини, постигне и
ужива у одређеним стварима. Жеље у човеку су биле сасвим
легитимне, али људи су знали да они ове жеље морају да
употпуне на божански предодређен начин. Људи су знали
да не могу да пређу преко Богом одређене границе, али су
ипак одлучили да одаберу непослушност.
Приметите да је Исус био под истим искушењем од
стране ђавола, али је инсистирао на томе да ће он једино
следити курс који је Бог поставио, и учинити оно што мора
да учини на Божији начин.
Због човековог греха, човек сада има ту склоност да
чини грех и да избегава Божију вољу. Само натприродна
интервенција, промена човекове природе, обраћење и
обновљење могу човека да врате у прави однос са Богом.
Хајде да погледамо шта се догодило између Бога и
човека. Свемоћни Бог, који је једини извор живота, створио
је човека, највише од свих створења, и дао му велике дарове,
поставивши га као оног који треба да влада земљом. Бог
није морао да створи човека, али је то учинио и човеку дао
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све што му је било потребно. Али, човек је погрешио у томе да испоштује Бога и Богу пружи славу. Он се показао
незахвалним, и одбацио је Божије дарове. Човеково понашање је пореметило хармонију у свету и згрешило према
Богу и према свем створењу...
Последице греха
Грех Адама и Еве донео је озбиљне, тешке и дуготрајне
последице њиховим потомцима као и читавом свету. Сада
су сва људска бића постала грешна, и то стварно и отворено,
са срцем које је било преварно и очајнички покварено.
(Јеремија 17,9; Матеј 12,33-35 и 15,18 и даље, Римљанима 7,5;
Галатима 5,17-22.)
Било је неколико последица греха. Те последице су и
даље са нама.
Прво, грех је променио став Адама и Еве према
Богу. Њихов близак и пријатељски однос према Богу је био
растурен и они су се крили од Бога. Срамота и страх су сада
постала доминантна осећања. Због Адамовог греха, смрт је
дошла на све људе.
Друго, Божији однос према човеку се променио
и сада су га карактерисали прекор, осуда, проклетство и
избацивање из Едемског врта.
Понекад се каже да Бог мрзи зле (Псалам 5,5 и 11,5).
Приметите да су зли описани као они који мрзе Бога
(Излазак 20,5 и Поновљени закон 7,10, Римљанима 8,7,
Колошанима 1,21; Јаковљева 4,4 и Римљанима 5,8-10) и они
који мрзе праведне (Псалам 18,40 и 69,4; Приче Сoломунове
29,10).
Бог исто тако мрзи злобност (Приче Сoломунове
6,16.17; Захарија 8,17). Његова непроменљива природа
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чини му немогућим да покаже мекоћу према греху. Бог је
праведан и показаће праведно гнушање против греха. Свето
писмо често говори о Божијој освети и стоји у извесности
овога описа (Римљанима 1,18; 2,5 и 9,22).
Приметите да недопадање греха Богу, његова љутња,
гнев и незадовољство исказано против греха проистичу
из Божије природе. Ово није емотивна или процењена
реакција. Божија природа је потпуна светост, и Бог стога
аутоматски одбацује грех.
Његова љутња никада није изван контроле и није
контролисана изливима осећања. Он је увек стрпљив и дуго
трпи, али грех увек одбацује.
Треће, наша кривица, која је уништила наш однос
са Богом, човека је потчинила страшној казни. Са собом је
донела заслужену казну од Бога који нам даје оно што смо
заслужили. Многи не воле да мисле о Богу као о Богу од
”
освете”, али многи стихови у Библији говоре о томе. Види
Исаијa 1,24; 61,2; 63,4, Језекиљ 25,14; Римљанима 12,19;
Јеврејима 10,30).
Казна исто тако постоји због дисциплине. Види
Псалам 107,10-16; Јеврејима 12,6. Она исто тако чисти и
омогућује да се остатак врати Богу. Чињеница је да грех
доводи до казне, јер што је посејано оно ће се пожњети.
Види Галатима 6,7.8.
Четврто, грех је довео до гадне и прљаве историје и
великог каталога ужасних ствари које су почињене.
Пето, грех је донео и проклетство на земљу и на
читаво створење. Види о овоме Постање 3,17 и Римљанима
8,20. Створење уздише и чека на своје ослобођење.
Шесто, дошла је смрт, физичка смрт, духовна смрт
и вечна смрт. Човек је одвојен од живота, и од Бога који је

150

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

једини извор живота. Због греха, тада, смрт доноси страх и
терор.
Има много других ефеката греха. Зато што греши
човек није био вољан да се суочи са стварношћу. Он
покушава да негира свој грех, и непрестано се бори како би
одговорност пребацио даље од себе.
Он вара самога себе и увек испадне лицемер, вечито
одричући своју сопствену поквареност и неправедност.
Грех је човека учинио неосетљивим на Божија
упозорења, на позив Духа и на опомене његове сопствене
савести. Он је мртав због преступа и греха, има мало или
нимало способности да одговори на духовни позив, може
мало или нимало да разуме духовне ствари, да исправно
делује на духован начин и да чини добре ствари.
Грешник постаје заробљен јер грех постаје навика и
зависност, један грех води до другога. Грешници све више
постају немирни и никада нису задовољни. Немају мир,
а жеље расту већом брзином од оне којом може да им се
одговори. Грешници су окренути сами себи.
Када се ради о односима са другим људским бићима,
грех је од човека начинио да тражи своја задовољења као и
да буде у сукобу са другима (Види Јаков 4,1.2). Они не могу
да виде ствари из перспективе других особа и нису у стању
да покажу емпатију5.
Они нису у стању стварно да воле и на друге гледају
са подозрењем, чак и са мржњом. Одбијају ауторитет, чине
оно што они желе да чине и игноришу последице које ово
има на друге људе.
Грех је, стога, врло озбиљна ствар, а злоћа је свеприсутна. Бог је већ једном морао да уништи све због греха,
али, и поред тога, човек наставља да се одваја од Бога.
5

Способност дубоког саосећања са другом особом (прим. прев).
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Тако је величина греха огромна, а Свето писмо непрестано
наглашава да су сви људи грешници и да нису у стању да
сами себе извуку из таквог стања.
Сви људи се сматрају грешницима и на себе су
примили покварљиву природу због Адамовог греха. Стога
су сви људи криви, а своју кривицу и грех потврђују својим
понашањем.
Човек је, стога, био вољни учесник на страни греха у
свету и подложан је злом реду ствари којима владају ђаво
и његови анђели. Свет је тако организован као противник
Божијој владавини. Стога је овај светски поредак прокажен и осуђен на пропаст (види 1. Јовановa 2,15-17; 5,4.5;
1. Коринћанима 11,32).
Тако се грех налази и на личном нивоу и на заједничком, друштвеном нивоу. Структуре зла постоје и у људском
срцу и на свету и оне ће довести до пропасти и смрти.
Спасење
Узимајући у обзир шта је грех и како су интензивни
и екстензивни ефекти греха, требало би да је свима јасно да
спасење нужно мора да укључи радикално и квалитативно
снажну промену у околностима на земљи. Ово подразумева да људи који прихвате Христа треба да разумеју да
не може бити половичних мера и одлука у њиховим
животима. Узимајући у обзир природу греха, мора да се
види радикална промена – трансформација.
Сада је важно да разумемо шта спасење заиста значи,
тако да можемо да разумемо како је Бог одреаговао на
присуство греха у човеку и у свету.
У једном библијском коментару, спасење је овако
дефинисано:
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Главна јеврејска реч која се преводи као спасење”
”
”
у свом основном значењу значи довести у просторно
”
окружење” (Псалми 18,36 и 66,12), али у себи од самог почетка
носи и метафизичко значење ослобођења од ограничења”
”
и онога што ово значи; односно, ослобођење од фактора који
ограничавају и зауздавају. У том смислу може да се користи
и као ослобођење од болести (Исаија 38,20), од проблема
(Јеремија 30,7) или непријатеља (2. Самуилова 3,18 и Псалам
44,7). У огромном броју референци Бог је аутор спасења...
познати Бога уопште значи упознати га као спаситељског
Бога тако да су изрази Бог и Спаситељ буквално идентични
у Старом завету.”
Други коментар овако каже: Бог спасава и ослобађа
”
из ситуација које су против и које су опасне према оном
који има обновљену просторност, благостање и добробит.
Ово значење израза је проширено даље да у себе укључи
ослобођење од разних облика сукоба, посебно у питањима
односа људи и Бога. Тако овај израз на себе преузима
значења и од других израза као на пример откупљење”,
”
ослобођење”, помирење”, опроштење”, изузеће”, као
”
”
”
”
и мир” и праведност”. Циљ таквог ослобођења јесте
”
”
заснивање Божије владавине међу његовим народом и
другим народима света... Новозаветни аутори, очито следећи пример самог Исуса, користе специјализовану употребу речи спасење како би одредили установљавање
Божије владавине у последње време. Учинивши тако, они
идентификују Божију намеру да спасе/сачува” са особом и
”
службом Исуса из Назарета’.
Наш интерес према овом питању спасења јесте у вези
са прекинутим односом између човека и Бога, који је настао
због човекове немогућности да следи оно што је Бог желео,
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и тако кршећи Божији закон. Ту имамо и питање људске
склоности ка злу и греху која је узрокована човековом
поквареном природом.
Неколикo ствари je потребнo за спасење
Спасење од човека тражи промену у његовом статусу
ка није крив”, односно да буде проглашен праведним пред
”
Богом.
Спасење, исто тако, тражи да се блиска заједница
Бога и Адама која је била изгубљена поново обнови. Ово
је, наравно, могуће тако што нас Бог усваја, а онда ми њега
можемо да називамо Оцем.
Спасење захтева и да се промени наше срце, да се
живот човеков усмери насупрот пута греха ка новом смеру
према Богу. Обновљење наново рођења је стога неопходно,
исто као и непрестано деловање у смеру промене духовног
стања поједница како би био више налик оном Христовом.
Ово питање спасења особе пред нас износи питање
избора, а то је контраверзно питање. Оно што је јасно у овом
случају јесте слика човека онако како је представљен у Светом писму. Ова слика показује да је човек изгубљен, слеп
и није у стању да дође до вере и да буде спасен. Човек
је безнадежно изгубљен у греху и без жеље је или чак
способности да спасе сâм себе (Римљанима 3,9-11).
Осим изјава које описују дело Светог Духа који се
супротставља људима и мења их, нема других изјава у
Светом писму које говоре о томе да има нешто друго или
неко други који омогућава људима да дођу до Бога, и на тај
начин да преброде последице греха.
Иницијатива да се спасу људи долази од Бога, и Исусове изјаве у Јовану 6,37-45 и Јовану 15,16 јасно показују да је то
нарочито Божије дело које нас мења и доводи нас к њему.
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Свето писмо јасно нас поучава да ће Божији народ
доћи к њему, али нас исто тако поучава да смо ми послани
да поучимо све људе, без изузетка. Морамо да учинимо оно
што је наша обавеза, за то је потребно да се ради, а да се
резултати, плодови тог рада, препусте Богу.
Свето писмо јасно каже да је позив упућен свим
људима. Види о овоме Матеј 11,28 и Исаијa 45,22. Али, у
Матеју 22,14 Исус указује на Божије деловање приликом
избора. Неки о овоме говоре као о ефективном” позиву,
”
где Бог ради са својим изабранима на такав начин да ће они
свакако њему одговорити. Овај ефективни позив свакако се
одиграва пре самог обраћења.
Обраћење и наново рођење догађају се истог часа, а
Бог обнавља, регенерише оне који се покају и поверују. Види
Дела 2,38 и 16,31.
Први корак у животу једног хришћанина односи
се на окретање од греха, и у вери окретање према Христу.
Обратите пажњу да Библија не каже колико много времена
је потребно за овај процес, јер неки од нас као да долазе
Христу брзо када је ситуација критична, а код других делује
као да је ова промена спора и постепена.
Међутим, исход је исти у оба случаја.
Покајање укључује и напуштање, односно, окретање
од греха. Овде постоји и емотивни аспект, међутим постоји
и аспект промене свести и размишљања у односу према
Христу.
Покајање мора да се догоди и оно је обавезно. Исус
је подучавао да је покајање неопходно, на пример, у Матеју
4,17 и Луки 24,46.47. Павле и други апостоли проповедају
покајање као нешто што људи свуда и у свакој прилици
морају да учине. Види Дела 17,13.
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Право покајање није само нечије кајање због неког
греха. Када људи чине ствари и када су последице непријатне, људи често жале због својих дела. Право покајање је
другачије од жалости због последица или кајања. У правом
покајању постоји жалост због онога што је учињено према
Богу, и постоји искрена жеља да се то заборави и да се тај
грех заувек остави иза себе.
У Луки 9,23 Исус је позвао на право покајање
показујући своје дубоко и трајно посвећење и интересовање.
Унутрашњи човек мора да се промени јер је то прави исход
побожног покајања”.
”
Сматра се да је вера позитиван аспект обраћења, јер у
овом случају особа се држи еванђеља које је, наравно, добра
”
вест” обећања и дела Христовог. Занимљиво је приметити
да су Јудеји сматрали да је вера” нешто што одређена
”
особа чини, а не нешто што особа има. То је активност која
укључује прикључивање особе за Христа и остајање у верности Богу.
Врста вере која је неопходна за спасење има оба
аспекта веровања у Исуса као у особу, и веровања да Исус
може и хоће да спасе. Стога су укључена човекова осећања,
али и разум. Јудејске вође, Тома и остали следбеници, су
пред собом имали необориве чињенице које су морале да их
интелектуално увере да је Исус био Месија, али без обзира
на то, и интелектуално, разумом, осећањима и веровањем
они нису то подржали како је требало. Потребна је вера
да би се задовољио Бог. Вера укључује све интелектуално,
вољно и сва осећања.
Немојмо никако да заборавимо да је то дело Светога
Духа који доноси све ове промене у човеково срце.
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Обновљење, промена у човеку, давање новог живота,
усмерење и духовни живот, промена човека од мртваца до
оживљеног, све је то Божије дело. Нико није довољно добар у
свом природном стању и човек стога мора да буде промењен.
Обновљење укључује потпуну промену човекових
природних склоности. То значи да особа мора да умре
свом природном начину живљења и деловања. Особа тако
постаје ново створење.
Обновљење исто тако преокреће и основне ефекте
греха. Ново рођење обнавља нашу људску природу ка ономе
што је она и планирана да буде у почетку. Нови живот
почиње, а он ће једног дана досећи и зрелост.
Ново рођење је потпунo и одиграва се у трену, то је
појединачна активност и није процес. Верници су наново
”
рођени” или су, како је описано, били наново рођени”, али
”
никада се не рађају наново”. Види више о овоме 1. Јованова
”
1,12-13; 2. Коринћанима 5,17; Ефесцима 2,1 и 5,6; Јаков 1,18;
1. Петрова 1,3.23 и 1. Јованова 2,29.
Обратите пажњу да обновљење значи да нема доброте
у људским бићима. Свето писмо не поучава да има велика
очекивања од човека. Библија поучава да се само деловањем
Божијим може доћи до потпуне промене и обновљења
човековог изгубљеног стања.
После обновљења започиње процес посвећења, а
верник започиње свој пут ка зрелости и крајњем прослављењу.
Приметите да је сада верник у јединству са Христом.
Види 2. Коринћанима 5,17; Ефесцима 1,3-8; Колошанима
1,27 и друге стихове.
Бог Отац нам сада суди гледајући на Христа. Свети
Дух нас је повезао заједно с Христом и ми смо с њим заједно
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свезани. Христов живот тече у нас и ми се тиме оснажујемо
и бивамо сачувани. Ми сада живимо у Христовој снази.
Верници сада имају сигурност и обећања да ће
владати са Христом у славној будућности.
Не само да су верници оправдани, већ је и казна
поништена. Нама није само опроштено, већ смо пренети
у ново стање и у нови статус, као омиљени синови Божији.
Нама је опроштено, ми смо помирени и у миру са Богом,
према нама се исказује нарочита пажња, љубав и брига од
стране Оца.
Верници показују своју веру, свој положај код Господа,
и своју љубав за Бога тиме што делују. Види Ефесцима 2,810 и Јаков 2,17-26. Стварно спасени људи показују то својим
животом и радом.
Верницима је речено да циљају на потпуно ослобођење од греха. Многе заповести су нам дате које високо
циљају, чак иако Свето писмо поучава да ће људи и даље
повремено грешити.
Свето писмо, међутим, инсистира на томе да у овој
заједници са Христом ми морамо да дајемо плода и да
покажемо љубав Божију према другима, као и да покажемо
нарочиту и јаку љубав за браћу.
Бог наставља да делује како би од верника начинио
неког ко све више и више наликује Христу, односно, да га
учини морално светим да би достигао своје праведно стање
које легално поседује пред Богом. Верници су одвојени
устрану за Бога како би живели живот чистоте и доброте.
Непрестано смо подсећани да живимо достојни свог позива.
Свети Дух је онај који чини ово дело прочишћења.
То дело се наставља и даље, а у Римљанима 8,29 је наведен
овај циљ. Са своје стране, верници морају да избегавају грех
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и зло, да прекину са делима свог тела, и да живе тако да
покажу да смо ми храм Божији.
Библија нарочито инсистира на томе да се ове особе
придржавају његових заповести и у свако доба да чине
његову вољу, као и да буду вођени његовим упутствима.
Нема места непослушности или одбацивању његових
заповести. Једно је сигурно, ствари које чинимо ни на који
начин не смеју да повреде записане Божије законе.
И више од тога, Библија инсистира да људи који су
спасени морају да се одвоје од овог света. Види Јаков 1,27 и
2. Коринћанима 6,17.18. Ово није позив упућен нама да се
уклонимо из овог света, већ да треба да живимо на начин
који приказује Бога свету, да покажемо понашање које ће,
заправо, често бити врло другачије у односу на начин на који
се свет понаша. А све мора да буде чињено под вођством
Светог Духа.
Ово ново понашање, показало се, заправо је тешко
онима који тврде да су спасени. Већина чини све на исти
начин на који то и свет чини и практично се не разликује
од света. Њихови циљеви, укуси, стилови, начин говора,
финансијске навике, предрасуде, грешке, оно што не воле,
филозофије и тако даље су баш као и код осталог света.
Заправо, што је срамота, они неретко показују понашање
које је на срамоту телу Христовом, а свету остављају да
оно покаже моралну, друштвену свесност. Људи који су
верници су често веома избирљиви у стварима о којима ће
водири рачуна. Стога је свет у праву у много случајева када
оптужује хришћане и када за њих каже да су лицемери.
Са спасењем ће коначно доћи и прослављење. Ово
значи да ће сви верници на крају бити савршени. Читаво
створење ће се променити. Верници ће бити без мана,
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без грешака и доћи ће до пуног познања једном када виде
Господа. Спасене особе ће наћи одмор у савршеном и
вечном Новом Јерусалиму, где ће Божија слава бити
присутна. А онда, све и више од тога што је икада било
замишљено, биће омогућено кроз читаву вечност.

ЛЕКЦИЈА

8

ВЕЧНИ ЖИВОТ
1. Коринћанима 15,3.4.20-23; Јован 14,1-3; Матеј 24,30; Титу 2,13; Јован 17,3; 1. Јованова 5,11-13;
1. Коринћанима 15,42-44; Јован 10,27.28; Јован 6,40.
Верујемо да је Исус васкрсао из мртвих, да вечно
живи са својим Оцем, и да ће се вратити у сили и
слави. Верујемо да вечни живот почиње кроз познање
Бога и предању Исусу Христу. Верујемо да је због тога
што је умро и поново живи, васкрсење с духовним и
нераспадљивим телом дар Божји верницима.
– Из вероисповедања БСД
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Наше проучавање доктрине вечног живота укључује
не само расправу о греху, смрти и спасењу, већ што је
најважније, о последицама уједињења са Христом, о
верниковом уласку у славу, о Другом Христовом доласку и
о коначном стању свих ствари.
Било која одлука о животу” аутоматски укључује
”
и расправу о смрти. Постање (1. Мојсијева) нам говори о
томе да је човек створен на слику и прилику Божију, да је
Бог удахнуо у њега дах живота и тако је човек постао жива
душа. Оно што је тако укључено у речи живот” јесте идеја
”
о активности, покрету и свесности, насупрот непомичном,
инертном стању неживота.
Физичка смрт се човеку догађа због Пада. Павле је
изјавио у 1. Коринћанима 15 да су физичка смрт, духовна
смрт и вечна смрт све проузроковане грехом, и да су
Христова смрт и васкрсење победили смрт.
Сви ми знамо да је смрт неумитна, а верници треба
нарочито да знају да, када се живот у телу једном заустави,
то не представља крај нашег постојања. Библија нас учи
да Живот и Смрт нису идентични појмовима постојања и
непостојања. Живот и Смрт су у стварности два различита
стања постојања и када умремо, ми се једноставно
пребацујемо у другачије стање постојања. Свето писмо
никада не види смрт као крај постојања.
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Приметите да физичка смрт није била оригинални
састојак Адамове природе. Смрт није била нешто природно
човеку. Она је неприродна, непријатељска и изван Божијег
плана. То је било зло, а не део оног доброг” стања човека
”
приликом стварања. Смрт је стога била претња, али човек
је створен тако да он може заувек да живи, онда када настави да Богу буде послушан.
Што се тиче неверних, смрт је казна и непријатељ и
у њој нема ничег позитивног. Смрт је нешто чега се треба
плашити. Чак и за верне, смрт представља стање којем једном
морамо да се потчинимо, баш као што то чинимо и према
многим другим условима живота. Али за верне је ситуација
веома другачија од оне са којом се суочава неверна особа.
Морамо да схватимо да је наш живот” заправо нешто
”
што нам је Бог позајмио. Човек зависи о Богу за свој живот и
ми живимо на Божије задовољство.
Стога живот мора да се дефинише као живот у односу
на Бога, и када то учинимо, онда схватамо да су живот и
смрт заправо моралне алтернативе. Непослушност човека
доводи да му буде забрањено дрво живота, а смрт је казна за
грех. С друге стране, послушност и праведност су пут којим
ће нечији живот да буде доведен до ослобођења од смрти.
Свето писмо је увек поучавало да Бог има моћ над
смрћу. Он исцељује и он подиже из мртвих у складу са
својом вољом. Он даје живот женама чија тела су мртва”, и
”
он доноси живот чак и мртвом комаду дрвета као што је био
Аронов штап.
Бог има односе само са праведницима који су живи,
али ће физички умрети, јер је његова намера да ослободи
од ове смрти оне који њему припадају.
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Последице вере
Пошто живот припада Богу, јер он је једини који у
себи има живот, и пошто једино он поседује бесмртност,
Свето писмо наглашава да Бог може да оживи и да он
може да убије. Види Римљанима 4,17; 2. Коринћанима 1,9;
1. Тимотеју 6,13; Матеј 10,28; Лукa 12,20 и Јаков 4,28.
Овај осуђени свет се креће ка уништењу и нема
никакву снагу да спасе самог себе. Због своје љубави, Бог је
обезбедио да његов Син спасе и сачува свет тако што је умро
за њега, а себе је понудио као жртву.
Човек једино може да се спасе верујући у Христа који је откупио човекове грехе. Они који верују су удружени
са Христом као браћа и тако су уклоњени од оптужбе и
уништења.
Због своје заједнице са Христом, верници су оправдани, а њихова кривица је уклоњена и они су обучени у
Христову праведност.
Они сада постају заједничари у његовој смрти и у
његовом животу, и Христос живи у њима, и као прави чокот
шаље свој живот у њих који су сада његова лоза (Јован 15,1-6).
Исус Христос доноси мир свим верницима, јер је он
њих помирио и са собом и са Оцем.
Са вером у Христа долази и посвећење односно прочишћење природе верника, како у време самог спасења,
тако и као трајан процес у којем се верници стално мењају,
преобликују у Христову слику и долазе до зрелости.
Верницима су дата велика обећања. Ова обећања
искључују оптуживање за оне који верују у име јединорођеног Сина Божијег и она изјављују да верници никада
неће нестати, већ изјављују позитивно да они који верују у
Сина имају непрестани, односно вечни живот. Молим вас
да поново прочитате Јована 3,16.17 и 18.
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Тако можемо да погледамо на то како Бог завршава
своје дело спасења. Како он завршава своје дело, Бог нам
даје одређена велика обећања.
У Јовану 6,35-40 Исус је изјавио: Ја сам хлеб живота;
”
онај који мени долази неће огладнети, и онај који верује
у мене неће никад ожеднети.Али вам рекох: Иако сте ме
видели, ипак не верујете! Све што Отац даје мени доћи ће
к мени, и онога који долази к мени нећу истерати напоље;
Јер сам сишао с неба не да чиним своју вољу него вољу онога
који ме је послао. А ово је воља онога који ме је послао, да од
свега што ми је дао ништа не изгубим, него да то васкрснем
у последњи дан. Јер је ово воља мога Оца, да свако ко види
Сина и верује у њега има вечни живот, и ја ћу га васкрснути
у последњи дан”.
У Јовану 10,27-30 Исус наставља своје поучење: Моје
”
овце слушају глас мој, ја их знам, и иду за мном. Ја им дајем
вечни живот, неће никад пропасти, и нико не може да их
отме из моје руке. Мој Отац, који ми их је дао, већи је од
свих, и нико не може да их отме из руке мог Оца. Ја и Отац
једно смо”.
Али, може ли верник да верује Богу да ће гарантовати
своју понуду спасења?
Верници у Христа могу да знају да иако ће физички
умрети, они ће преживети и Бог ће их сачувати и довести
у живот који ће бити савршен, а сва она ограничења која
тренутно имамо ће бити потпуно уклоњена.
Истрајност
Веома је важно да разумемо ово питање истрајности”.
”
Оно утиче на то како живимо у овом свету, да ли имамо
много несигурности и страхова и да ли можемо себи
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да допустимо да будемо незаинтересовани за духовне и
моралне захтеве који су побројани у Божијој Речи.
Постоји неслагање око тога да ли је спасење верника
обезбеђено за стално или није. Један од погледа, који се још
зове калвинистички поглед, сматра да су верници изабрани
из палог човечанства како би примили вечни живот. Они су
заправо позвани и посвећени од стране Светог Духа, тако да
они никада више не могу потпуно и коначно да отпадну од
Божије милости, већ их Бог држи и истрајава у томе све до
краја како би они остали спасени.
Они наглашавају јасно значење у 1. Петровој 1,3-5 где
се говори о нашем спасењу које не може да се уништи, да
пропадне, да иструне, да увене или да на њега било шта и
било ко утичe.
Калвинисти се, исто тако, ослањају и на Римљанима
8,31-39 где се јасно говори о томе да Бог наставља да ради у
животу верника. Филипљанима 1,6; Јеврејима 7,25 и Јован
11,42, Римљанима 8,26; Римљанима 14,4; 1. Коринћанима
10,13; 2. Тимотеју 1,12 и многи други одломци су наглашени.
Сматра се да изјаве у 1. Јовановој 3,9; 1. Јовановој 5,13;
Јеврејима 6,11 и 10,22 поучавају да је немогуће да вечни
живот не траје заувек. Сигурност спасења и вечног живота
за вернике не значи ништа ако наше спасење није сигурно.
Већина оних који држе другачије мишљење се
називају арминијанцима. И они, исто тако, наводе Свето
писмо, и исто тако, закључују на основу својег искуства да је
могуће отпасти.
Приметите да се и арминијанци и калвинисти
слажу да је Бог силан, веран, способан и вољан да одржи
своја обећања. Исто тако, постоји опште слагање око тога
да Бог обезбеђује потпуно спасење, и да људска дела не
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доприносе спасењу. Прихваћено је да Свети Дух делује у
свим верницима, и да верници било када временски могу да
знају да су спасени. Али, неки арминијанци верују да једино
у смрти верник може да буде уверен или сигуран да је спасен.
Арминијанци наглашавају Исусова упозорења у
Матеју 24,3-14, Павлова упозорења у Колошанима 1,21.22
и 1. Коринћанима 10,12; 1. Коринћанима 9,27, затим на
упозорења у Јеврејима 2,1; 3,12-14; 6,11.12 да постоји опасност.
Они сматрају да је тешко да разумемо зашто постоје оваква
упозорења ако верници не могу да отпадну од вере.
Исто тако, они наглашавају да има библијских
одломака о људима који су постали апостате (отпадници од
вере), као они који су наведени у Јеврејима 6,4-6 и 10,26.27.
А онда, ту су и случајеви цара Саула, Јуде, Ананије и Сафире,
Именеја и Александра (1. Тимотеју 1,19.20); Именеја и Филита (2. Тимотеју 2,16-18); Диме (2. Тимотеју 4,10) и многих
других лажних учитеља и оних које су ови преварили.
Арминијанци исто тако сматрају да су људи слободна
бића, да их Свето писмо често позива да се одлуче за Бога,
и да увиде да су одговорни за своје поступке. Они кажу да се
овим види како је став калвиниста погрешан.
Изгледа, међутим, да су Исусове речи у Јовану врло
емпатичне и јасне. Ови одломци наведени из Јеврејима
посланице заиста говоре о томе да верници могу да отпадну.
Али, Свето писмо је веома јасно и кад каже, мада говори да
је отпадништво-апостаза логична последица, да се то неће
догодити правим верницима.
Међутим, не може се превише нагласити чињеница
да се верници одржавају само по Божијој милости, и Бог је
онај који се стара о томе да они неће отпасти. Могућност
отпадања не значи да ће прави верник икада отпасти.
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Бог нас упозорава у намери да нас мотивише да останемо
верни њему, да се увек ослањамо на њега и да никада не
помислимо да можемо нешто да постигнемо само у својој
снази. Зато нам се непрестано говори како опстајемо
захваљујући томе што нас Бог држи. Посланица Јеврејима
није у супротности са јасним, непогрешивим Исусовим
речима.
Неки људи о којима је писано у Светом писму су
једноставно верници који су пали и нису постали отпадници.
И не само то, Свето писмо не говори о томе да су неки, као
што је Јуда, Именеј или Филит икада били обновљени.
Најважније је да приметимо, међутим, да у 2. Тимотеју 2,19-21 Павле, пошто је говорио о оним људима који су
ширили рак око себе, каже:
Али Божији тврди темељ стоји запечаћен овим
текстом: Господ познаје своје” и Нека одступи од греха
”
”
свако ко исповеда Господње име!”
Али у великом дому нема само ствари од злата и сребра,
него и од дрвета и глине; и једни (су одређени) за племените,
а други за неплемените намене. Ако, дакле, ко очисти себе
од овог другог, биће суд за племените намене, освећен,
користан Господару, и припремљен за свако добро дело.
Стога, можемо да кажемо да нема довољно доказа да
се каже да су они о којима арминијанци говоре, а који су
отпали, били прави верници.
Запамтите, исто тако, да неки људи, мада делују као
да су прави верници, можда то заправо нису. У Матеју 7,1523 и у параболи о сејачу у Матеју 13, Исус јасно говори о томе
да има доста оних који се само праве да су верни. Стварна
вера је веома другачија од површне вере или од кратковечне
реакције на еванђеље.
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Детаљни одговор на арминијанско гледиште ће
показати да прави верници могу да буду мирни, знајући
засигурно да је њихово спасење трајно, да их ништа не може
раздвојити од Божије љубави и да нема потребе да буду
нервозни у вези са примањем обећања од Бога. Они могу да
буду сигурни у то да ће примити обећани вечни живот.
Ниједан прави верник у коме обитава Свети Дух
не може дуго да мисли да може да буде лењ и да живи
онако како хоће. Када постоји истинска вера, онда ће плод
Духа бити произведен, а верујућа особа ће у свом животу
приказати Христов живот. Бог ће омогућити да верник
остане њему близак и неће допустити ништа да раздвоји
правог верника од његове љубави.
Од суштинске важности је да увидимо да је Божији
живот приказан у Исусу Христу, јер Христос је Прави Бог,
он је створитељ живота, он је васкрсење и живот, он је хлеб
живота, а његове речи су Дух и живот. Исусово васкрсење
је показало да је он Господ свег живог и мртвог. Исус има
кључеве Смрти и Пакла. Они нису могли да га победе, да
га задрже или да опстану против њега. Онда верници, кроз
њега, они који су у заједници са њим васкрснути са њим,
наслеђују Исусов васкрсли живот.
Тако верници у Христу налазе прави живот, јер је
његов васкрсли живот сада у вернику који је прешао из
смрти у живот.
Имати живот значи имати Христа. Тада је верников
живот заштићен у Христу, каже Колошанима 3,3. Верници,
који су сада синови Божији, синови су васкрсења (Лука
20,36). Баш као што су у Адаму сви умрли, сада су тако у
Христу сви верници оживели (1. Коринћанима 15,22).
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Верников живот треба да буде у Христу. Види Јован
14,3 и Колошанима 3,4. Ово значи да верници улазе у
Царство онако како је речено у Матеју 25,34.35.
Прослављеност верника
Прослављање верника се догађа онда када верник
дође у Господње присуство. У овом моменту ће духовна
природа верника бити доведена до савршенства. За већину
верника ово ће се догодити код умирања. Усавршавање тела
верника догодиће се приликом Другог Христовог доласка,
јер тада ће доћи до васкрсења и читаво створење ће бити
откупљено и промењено.
Све Свето писмо показује на манифестацију Божије
славе. Псалам 73,24; Исаија 26,19; Данило 12,2; Језекиљ 37,1214; Псалам 24,7-10 и 49,15 и многи други одломци говоре о
долазећој Божијој слави која ће се приказати у свету. Прва
Петрова 1,3-5, као и Колошанима 1,22 такође говоре на
сличан начин.
Запамтите да се многе ствари догађају верницима
због Божијег деловања. Верник је усвојен од стране Бога,
његово тело је откупљено, неукаљано наследство нас чека
због деловања Светог Духа, и верник је заштићен од Божијег
гнева. Сада верник, пошто је прослављен, може да се суочи
са суђењем без икаквог страха. Верник ће морално и духовно
да буде савршен. Он ће бити без кривице, без оптужбе и без
грешака. Види Колошанима 1,22; Ефесцима 1,4; Јудa 24 и
1. Коринћанима 1,8.
Од верника ће се уклонити извор греха, а искушења
неће више надјачавати верне. Верник ће тада имати пунину
знања и неће више видети као кроз маглу (1. Коринћанима 13,12). Тело верника ће се трансформисати да

172

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

буде слично у форми Христовом телу. Ово васкрсло тело
ће бити непропадљиво, неће патити од пропадања или
болештина, биће силно и биће славно. Читав верник ће тада бити комплетан у Христу. Види Филипљанима 3,20.21; 1.
Коринћанима 15,38-50 и 2. Коринћанима 5,1.5.
Међустање
Црква углавном верује да део људског бића преживљава смрт. Црква верује да душа верника живи и даље када
тело умре, у свесном личном постојању са Христом.
Веровало се да праведни када умру не иду у Хад,
као што је показано у Матеју 16,18.19; Делима 2,31 и
Псалму 16,10. Душа праведних је одлазила у Рај као што
је наглашено у Луки 16,19-31 и 23,43. Павлово поучавање у
2. Коринћанима 5,1-10 и Филипљанима 1,19-26 да они који
су одсутни у телу су присутни са Господом, такође подржава
ово гледиште. Поучење у Марку 9,45.48 о мучењу у Гехени
које је вечно, има везе са овим ставом.
Тада се веровало, а и данас многи тако верују, да
Библија поучава да у смрти верници истог тренутка одлазе
у место и стање блаженства, а неверници истог тренутка
одлазе и доживљавају беду, мучење и казну.
Насупрот овом веровању стоји неколико других.
Прво веровање одбија идеју да ће тела бити васкрснута.
Према овом веровању, душа и даље наставља да живи, али
нема телесног васкрсења.
Други верују да, иако ће бити васкрсења, неће бити
телесног васкрсења у класичном смислу. Не постоји одвојен
духовни ентитет који преживљава смрт и постоји одвојен од
тела.
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Следећи верују у спавање душе” где душа остаје у
”
стању свесности после смрти тела. Поједини верују да је ово
време када душа спава без снова.
Адвентисти седмог дана верују да се, када особа
умре, онa налази у несвесном стању. Сви остају у гробу све
до тренутка васкрсења. Појединци сматрају да адвентисти
поучавају да заправо ништа не преживљава смрт.
Доктрина спавања душе” заснива се на библијској
”
употреби спавања” приликом говорења о смрти. Исто
”
тако, они који верују у ову доктрину мисле о човеку као о
унитаристичкој јединки (душа, дух и тело су неодвојиви).
Али, Свето писмо као да говори да постоји лично,
свесно постојање између смрти и васкрсења. Лука 16,1931; Лука 23,43; Лука 23,46; Дела 7,59 и други одломци
подржавају овакво гледиште. У сваком случају, израз спа”
вање” се односи на фигуративан говор, и није вероватно да
се фигуративан говор може употребити како би подржао
доктрину спавања душе”.
”
У сваком случају ми знамо да људска природа није
унитаристичка. Да јесте, било би заиста тешко показати
везу између тела особе пре смрти са телом особе после
васкрсења, пошто су људска бића углавном материјална,
физичка. Телесни молекули ће основати нова једињења или
чак постати део неког другог тела.
Још једна доктрина је она о Чистилишту. Римокатолици верују да када особа умре, њена вечна судбина
је процењена, а душа је свесна онога што заслужује. Ако је
особа у савршеном стању милости и покајања, она иде право
у Небо. Они који су зли, иду право у Пакао и они су заувек
изгубљени. Они ће вечно платити у складу са оним злом које
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су починили на земљи. Они који су починили само мање и
слабије грехе одлазе на место где могу да се прочисте или
очисте од својих греха пре него што могу оправдано да буду
прихваћени у Божије присуство.
Патња помаже у отклањању њихових греха. Оне
особе које су још увек живе могу да помогну душама у
Чистилишту у њиховом напредовању према Небу тако
што ће посећивати мисе, изговарати молитве за њих и
чинити добра дела. Ово ће скратити време неопходно за
патње у Чистилишту, и онда душа, када дође до духовног
савршенства, бива отпуштена да оде у Небо.
Католици ову доктрину заснивају првенствено на
свом нарочитом тумачењу Јеврејима 9,27 и на тексту из 2.
Макавејцима 12,43-45.
Ми не прихватамо апокрифни текст, као што је онај
у 2. Макавејцима, као део онога што називамо надахнуто
откривење од Бога. Свето писмо нигде не говори о томе да
ће се греси опростити у животу који ће тек да дође. Дела
не могу да доведу до спасења као што тврди доктрина о
Чистилишту. Људи не могу да откупе своје грехе ни на који
начин. Ова доктрина једноставно није библијска.
Не треба да се плашимо да ће нам бити потребна
нека врста посебног очишћења пре него што будемо могли
да уђемо у Божију присутност по смрти. Ми смо са Богом
повезани кроз његову милост, а не кроз наша дела, и ми
можемо мирно да се препустимо његовим обећањима.
Васкрсење
Свето писмо поучава да ћемо бити ослобођени силе
смрти. Многи библијски стихови као, на пример, Псалам 17,15;
49,15 и Данилo 12,2 као и многи новозаветни текстови, као
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Марко 12,24-27, Матеј 22,29-32 и Лука 20,34-38, говоре о томе.
Јован поглавља 5 и 6 садрже екстремно јасне изјаве
које подржавају доткрину васкрсења, а то чине и стихови
у 1. Коринћанима 15; 2. Коринћанима 5 и 1. Солуњанима
4. Павле у 2. Тимотeју 2,18 каже да је одрицање поучења о
васкрсењу опасно и веома разарајућа јерес.
Свакако ће се Исус Христос вратити, а наша земаљска
тела ће бити промењена да буду као оно које је нашега
Господа.
Све што тренутно будемо имали у вечном животу
биће још славније када се Исус врати, јер ми знамо да ћемо
са њим бити вечно. Ово вечно постојање са њим ће трајати
и кроз хиљадугодишњу владавину Исуса Христа на земљи.
Откривење 21. поглавље нам говори о Новом Јерусалиму који ће сићи са неба на земљу. Ово ће бити наше
ново станиште где ћемо провести вечност. Библија нам не
говори много о нашем животу са Исусом. Она нам једноставно каже да ћемо живети тамо где ће бити Бог.
Сва та незамислива слава, лепота и изузетност
које су у Божијем присуству биће наше. Библија користи
највредније ствари на земљи које постоје како би покушала
да опише нешто од славе Новог Јерусалима.
Знамо, међутим, да једном када будемо у Божијој
присутности, неће више бити зла и бићемо ослобођени од
свих напора и борби. Одмор не значи да неће бити ничег
да се учини, јер знамо да ће бити служби, прослављања и
активности.
Тешко је, међутим, рећи које ће активности током
вечног живота бити укључене у последњем стању између
оних које знамо: благосиљања, безгрешности, радости,
мира, са новом способношћу да стварно увидимо и будемо
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захвални за Божије створење. Биће и физичких задовољстава
која ће далеко надмашити било шта што можемо и да
замислимо.
Поуздано знамо да неће бити фрустрација и досаде,
нити осећања неприпадања или незадовољства. Имаћемо
читаву вечност да увежбамо и да у потпуности употребимо
карактер који нам је Бог подарио.
Тада или нећемо бити свесни или ћемо веома
другачије да гледамо на вечну казну грешника. Они ће бити
најјаднији у том свом стању вечног одвојења од Бога. Они
ће бити у ситуацији екстремног и интензивног бола, патње
и тегоба. Они ће бити усамљени и знаће да су у сасвим
безнадежној ситуацији.
Закључак
Из тога разлога је од изузетне важности да пронађемо
Христа и узмемо воду живота. Овај божанствени вечни
живот је у Сину Божијем. Одлуке које ћемо донети док смо
живи одредиће нашу будућност за читаву вечност. Боље да
будемо пажљиви и донесемо исправне одлуке.
Овај садашњи живот заиста није толико значајан. Он
ће полако нестати. Будућност верника и њихов живот током
вечности не могу се заиста исказати људским речима. Сјај
и задовољства неба, у Божијој присутности, биће сувише
интензивни да можемо да их опишемо нашим речима.
Природна последица грешног живота који су
одабрали они који су Исуса Христа одбацили је страшна
толико да о томе не можемо ни да размишљамо. Њихова
жеђ никада неће бити намирена и њихов живот у вечности
ће бити пун врло болног жаљења.
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То што смо Божија деца значи одређене ствари.
Проучавали смо ко је Бог и шта Бог очекује од своје деце.
Мудро је испитивати себе, уверити се да смо у вери и да се
постарамо да будемо у потпуности сигурни да исказујемо
плод Духа као и да дајемо плода.
Ово је најозбиљније питање, али, нажалост, често се
према њему веома неодговорно понашамо, непослушни
смо Богу, кршимо његове Заповести, немамо страхопоштовање према њему, следимо људе овог света и чинимо
она зла која они чине, чак и када знамо да је то у супротности
са исказаном Речју Божијом.
Хајде да растемо у још већем познању Бога и да му
будемо послушни у свакој ствари.

ЛЕКЦИЈА

9

ЦРКВА
Дела 20,28; 1. Коринћанима 12,13.14.27; Римљанима
12,4.5; Колошанима 1,18; Дела 2,42; Ефесцима 2,19-22;
Римљанима 15,5-7; Ефесцима 4,11-16; 2. Петрова 3,18;
1. Петрова 2,4-10; Матеј 18,20; Јеврејима 10,24.25.
Верујемо да Цркву Божију чине сви верници
окупљени Духом Светим у једно тело, коме је глава
Христос. Верујемо да је помесна [локална] црква
заједница верника који су се организовали у заветни
однос ради слављења, заједништва и службе, да би
практиковали и проповедали заједничка убеђења, док
расту у благодати и познању нашег Господа и Спаситеља
Исуса Христа.
Верујемо у свештенство свих верника и аутономију
помесне заједнице, док заједно радимо једни са другима
ради бољег сведочанства.
– Из вероисповедања БСД
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Ми смо сада у фази где почињемо да се усмеравамо на
чињеницу да једном када је особа спасена, и када је искусила
наново рођење, њен живот престаје да буде индивидуално
питање, већ сада уместо тога она је у животу где више није
сама ни на било који начин.
То значи да обраћени појединци сада припадају групи
верних, да су помирени и постављени у заједницу не само
са Богом Оцем, Богом Сином и Богом Светим Духом, већ
и у заједницу са вернима. Овај нови однос са верницима је
оно што називамо Црквом, и то нас сада доводи до потпуно
нове области хришћанског живота.
Реч црква” је у преводу из грчког језика и значи
”
скупштина” или окупљање”. Реч која је употребљена у
”
”
Библији никада се не односи на зграду, већ на нарочиту
локалну заједницу хришћана.
Ова реч је коришћена и од стране Јудеја да означи
заједницу” Израела која је формално била успостављена
”
на Синајској гори и која се годишње окупљала приликом
празника. Заједница” се тако односила на Израел који је
”
Бог окупио, а њиме су владали људи које је oн водио.
Реч која значи скупштину” или цркву” је једна од
”
”
две главне речи која је исто тако коришћена и код Јудеја да
говори о Људима Божијим. Друга реч која је коришћена је
реч синагога”.
”
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Морамо да запамтимо да се Црква” у почетку састо”
јала само од Јудеја, а они су, без обзира да ли су говорили
грчки или су били верујући не-Јудеји, Цркву посматрали
укорењени у Старом завету, верујући да су и они део народа које је Бог именовао у Старом завету.
У цркви су слободно тумачили Стари завет јер је
то било Свето писмо за њих. Они су старозаветне слике
примењивали на себе, објашњавајући свој статус онако
како је то учињено у 1. Петровој 2,6-10. Они су себе сматрали
уписаним у маслиново дрво Израела, у право маслиново
дрво, себе су називали Авраамовом децом и у потпуности
су ишчекивали сва обећања дата Израелу као да ће се
испунити и њима.
Рана црква је веровала да је Исус Месија кога је јудејска
нација тако дуго очекивала. Исусови лични следбеници
и ученици су сви били Јудеји и Исусова служба је била
углавном окренута ка израелској нацији, привлачећи из ње
оне људе који ће ускоро бити основа цркве и мисионари за
нов народ који ће прићи његовом царству.
Стога је потпуно јасно да је Божији народ био и да је
и даље у односу према Богу и то на један посебан начин. У
Израелу и у цркви коју су основали апостоли ми видимо
да има Божијих нарочитих људи и Божијих посебних
сарадника. Ту се налази Божија присутност и активност и
Бог је деловао у свету само кроз ово оруђе.
Тако видимо да Свето писмо приказује Израел
као одвојен од света, другачији, и основан са намером да
промени свет.
На исти начин је црква сматрана за Божији народ коме
је дато еванђеље, радосна вест о спасењу. Иако је одвојена од
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света, њена мисија је да помири свет са Богом и да помогне
свету да поверује у Бога.
Неки људи су веровали да свет може да дође Богу
на много начина и помоћу разних структура. Али, Свето
писмо говори да је Бог имао добрих разлога када је основао
Израел и када је основао Цркву.
Заједнице Божијег народа треба, дакле, озбиљно да
проуче историју народа који је Бог створио, да истраже
све ствари, и добре и лоше, које је Божији народ починио.
Морају да разумеју стварност ситуације у којој се налазе.
Увек је постојао један народ Божији и увек ће бити
један народ Божији. Израел је увек био зеница Божијег ока,
а тако се сматра и за Цркву. Свето писмо нам је објавило да
су сви у народу Божијем доведени да буду заједно по Сину
Божијем Исусу Христу.
Не може се превише нагласити да реч црква” ствар”
но значи припадајући Богу”. Црква је тако концентрисана
”
око заједнице са Богом кроз Исуса Христа. У самом центру су
Исусове заповести и активности које проистичу из његових
жеља.
Исто тако, треба да запамтимо да је нагласак у значењу
речи на локалној заједници верника, без обзира да ли се
окупљају у граду, или по кућама, или у већој области. Нека
одређена локална група се не сматра као део целе Цркве,
већ се свака група у сваком месту сматра за целу Цркву.
Црква није збир појединачних локалних група. Свака група,
без обзира како мала, представља целу Цркву.
Тако црква има универзалну природу. Може да буде
тамо где су двоје или троје окупљени заједно у Исусово име,
али, без обзира на број људи, сматра се да је Црква присутна
у целини, у потпуности.
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У студији која следи погледаћемо неколико слика
које су употребљене да се опише Црква. Исто тако, погледаћемо односе између Цркве и Царства Божијег, Цркве и
Израела, функиције Цркве, библијска упутства и праксу у
руковођењу Црквом, и видећемо шта можемо да научимо
ако посматрамо одређене цркве.
Библијске слике које су употребљене да опишу Цркву
до детаља нам говоре о томе шта је природа Цркве, како Бог
види цркву и како црква треба да функционише у свету.
Најважнија слика Цркве је њен опис као тела Христовог. Павле у Римљанима 12 говори о апсолутној неопходности светости, о одбијању вредности овога света и о посвећеној служби Богу. Ово ће довести до понизности и
одбацивања самоуздизања и поноса. Онда Павле даје објашњење зашто верници треба да имају овакав став једни према
другима.
Стихови 4 и 5 наглашавају чињеницу да као што
тело има много делова, али је и даље једно тело, тако има
много верника, али је само једно тело. Најважније је да је
једно тело у Христу и да је сваки верник, будући у Христу,
у заједници са сваким другим чланом/делом тела. Када је
Павле успоставио основу, онда он даље расправља питање
духовних дарова и показује како и зашто Свети Дух даје ове
дарове.
У 1. Коринћанима 12,27 Павле поново расправља о
томе како верници треба да живе и онда се покреће питање
духовних дарова. У расправи о једниству верника, он поново
расправља духовне дарове детаљно и сасвим јасно приказује
да су верници Црква, тело Христово, а чланови су били
појединачни делови/удови тог тела.
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Ова слика верника као делова тела Христовог
наглашава да се сви који су спасени налазе у заједници са
Христом.
Христос је глава телу (Колошанима 1,18), а сваки
верник је појединачни део тела. Делови тела су под контролом и вођством Главе која има сав ауторитет и силу. Види
Колошанима 2,9-10.
Ова слика такође наглашава чињеницу да сви они
који су у телу Христовом су повезани једни са другим. У
том смислу, значи, не постоји чисто личан, појединачан
однос са Христом. Усамљени, изоловани и монашки тип
хришћанског живота није идеална или препоручена форма
хришћанског живота. Сваки верник је повезан и зависи од
других хришћана. Види 1. Коринћанима 12,12.
Дарови који су дати појединачним верницима нису,
дакле, дати за њихово лично задовољство, већ су за подизање
Тела Христовог и за изградњу тела тако да дође до пуне
зрелости.
Како чланови припадају једном телу које има један
циљ и једну намеру, и вођено је једном Главом, онда не
би требало да буде одвајања, такмичења, непријатељства
и унутрашње борбе, већ само савршена координација и
сарадња.
Ефесцима 2,21 и 4,11-16 наглашавају овај близак однос
љубави и светости. Галатима 6,1.2 тако позивају вернике да
буду активни у обнављању оних који су згрешили и да носе
тешкоће једни других.
Мора да постоји искрено заједништво и брига за друге
и њихове проблеме. Види 1. Коринћанима 12, Ефесцима 4 и
1. Петрова 2,5.
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У овом смислу постоји још једна слика. Црква се
пореди са зградом. Види Матеј 16,18; 1. Коринћанима 3,10 и
1. Петровa 2,5 међу многим другим одломцима.
Верници, чланови Цркве, могу тако да цене и виде
једни друге као храмове Светог Духа. Свети Дух обитава у
Цркви и верницима и даје живот. Види 1. Коринћанима
3,16.17; 6,9; 2. Коринћанима 6,16 и Ефесцима 2,20-22.
Дух захтева светост у животу јер Бог једино може
да обитава у светлости. Светлост и светост који припадају
Божијем Храму морају се видети у вернику и у Цркви. Ако
се плод Духа не налази тамо (Галатима 5,22.23), онда нема
ни праве Цркве.
Приметите да све ово проистиче из чињенице да су
верници сада Божији народ. Ово је моћна слика Цркве.
Види 2. Коринћанима 6,16.
Бог је одабрао свој народ у Старом завету и он је
одабрао свој народ у Новом завету. Види Излазак (2. Мојсијева) 15,13-16; Поновљени закон (5. Мојсијева) 32,9.10; Осијa
1,9.10; 2,23; 1. Солуњанима 1,4; 2. Солуњанима 2,13.14;
Римљанима 9,24-26.
Људи су одабрани, створени и усвојени од стране Бога
и он их стога воли, штити и води. Стога не треба да постоји
подељена лојалност. Божији народ је у заветном односу са
њим и стога чистота, светост и послушност њему и његовој
Речи логично следе.
Однос између верника и Христа је толико близак да
видимо ову дивну слику да је Исус чокот, а његов народ лоза.
Види Јован 15,1-11. Овде се наставља та идеја да је Израел
био Јахвеов виноград и да се он о њему бринуо и нежно га
обрађивао. Сада су сви верници лозе у Христу.
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Још неколико слика даље приказују колико су вредни
они који се називају народом Божијим, а тако се називају
зато што су у заветном односу са Богом.
Они су описани као зеница Божијег ока”– Поновљени
”
закон (5. Мојсијева) 32,10 и Захарије 2,8. Они су исто тако
описани и као круна славе” и царски драгуљ (Исаија 62,3
”
и Захарија 9,16). Види и Малахијa 3,17 где је Израел описан
као Божији драгуљи. Слична слика се појављује и у Новом
завету.
Црква је исто тако описана и као Христова млада”.
”
Види Исаијa 62,5; Римљанима 7,4; 2. Коринћанима 11,2;
Откривење 19,7; 21,2 и 22,17. Исус је често себе приказивао
као младожењу, женика. Види Матеј 9,15; 25,1-7; и Јован
3,29.
Још једна лепа и много говорећа слика је она Израела и
Цркве као Божије породице. Види Исаијa 63,16; Осијa
11,1; Јован 1,12; Римљанима 8,15; 2. Коринћанима 6,18 и
Галатима 4,5.6. Постоје одређене важне ствари које су повезане са породичним статусом.
Верници се називају Децом Божијом (Матеј 5,9; Лука
20,36; Римљанима 8,16-21; 9,26; 1. Јовановa 3,10), Синовима
Божијим (Јован 1,12; Римљанима 8,14; Филипљанима 2,15;
Галатима 4,7), Синовима Светлости (Лука 16,8; Јован 12,36;
Ефесцима 5,8; 1. Солуњанима 5,5) и Наследницима Божијим (Римљанима 8,17, Галатима 3,29, Јеврејима 6,17).
Веома утешна, али не ласкава, слика верника и Цркве
је она Стада Божијег. Исаија 40,11; Захарија 9,16; Јован 10,12;
16,32; 1. Петрова 5,2 и многи други одломци упоређују
вернике са стадом и ово повезују са Исусом као Пастиром
стада.
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Свакако, често је речено да се овце врло бизарно
понашају и имају необичне особине. Често је неопходно да
пастир примени дисциплинске мере и да покаже изузетну
стрпљивост изнова и изнова.
Један аутор, Пол Минеар, каже да у Новом завету
постоји више од стотину слика које су употребљене како
би приказале Цркву. Ово сведочи о интензивном односу
који Бог има са својим народом и указује на свеобухватну
природу обавеза Божијег народа према њему и према својој
браћи.
Видљива и невидљива црква
Широка природа слика сугерише да би неко
очекивао да je било која група која изјављује да припада
телу Христовом, и тако у стању да себе назива црквом,
спремна да се потчини идеји да се њихов живот и деловање
упоређују са оним што се поучава у библијским сликама.
Ово је од кључног значаја јер је сâм Исус упозорио
у Параболи о пшеници и корову у Матеју 13,24-43 и у
Параболи о овцама и козама у Матеју 25,31-46 да ће бити
отпада, преваре и лицемерства. Друга Тимотeју 2,19 нас,
међутим, уверава да Господ познаје оне који су његови. Сâм
Исус је изјавио да његове овце познају његов глас.
Штагод нека група дакле тврди, ми знамо да су само
прави верници прихватљиви за Бога. Пуко исповедање
или чланство у видљивој групи није довољно да од некога
начини део народа Божијег. И не само то, они који јесу
народ Божији, показиваће знаке народа Божијег као што су
окупљање једних са другима када је то могуће, и речима и
делима показиваће да су осетљиви и да се брину за своју
браћу, као и за спасење душа оних који су неверници.
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Стога видљива црква треба да учини сваки напор
да покаже свој однос са Богом, и да покаже да Свети Дух
обитава у њој тако што ће показивати плод Духа. Права
Црква ће испуњавати Божију вољу у сили Духа и циљаће
да постигне чистоту и посвећење Богу. Строго ће следити
Божије заповести и мада неће бити савршена, тежиће томе
да унапреди своју веру и дела и да расте у посвећености.
Бог је одувек тражио од свог народа да верује у њега,
да се на њега ослони и да га слуша, и да хода са њим. Тако
је било у Адамово и Евино време, потом кроз све векове, од
оснивања Израела до Исусовог доласка, и све до данашњих
дана.
Када је црква започела
Црква, у смислу како се манифестује, да је Царство
Божије са доласком јудејског Месије и његово укључивање
не-Јудеја у Виноград, може се рећи да је отпочела са
Педесетницом или Пентекостом. Нема, заправо, солидних
или коначних изјава које би потврдиле то, али Матеј 16,18 и
18,17 су раније коришћени како би подржали овај став као
време када је настала Црква.
Али, када се погледа на јасно поучење да је Божији
народ постојао и пре Христовог доласка, и када погледамо на
велика обећања у вези са његовим доласком, и на благослове
које ће тај долазак донети на свет, то може неког да наведе
да помисли да баш и нема неке велике поделе између
Божијег народа (пре и после), како би таква интерпретација
претпоставила.
Објашњење Светог писма није дато да представи
укључивање не-Јудеја у Божији народ гурајући устрану
сву историју која се до тог догађаја одиграла. Свети Дух је
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дошао на Педесетницу као испуњење обећања која су дата
Израелу као и да поправи њихово стање побуњеништва.
Долазак Месије је свакако кључни догађај за Божији остатак
и не помаже пуно када се предлажу теорије које сугеришу
да је црква само пуко настављање присутности и службе
Исуса Христа на свету.
Божији народ је један народ, а тело Христово је једно
тело. Наше наглашавање овде је веома значајно јер ово
је једини начин да се избегне кривица због игнорисања
Павлових наглашених и емотивних упозорења не-Јудејима
датих у Римљанима, у 11. поглављу.
Улога цркве
Поново приметите идентитет Христових следбеника.
Овај идентитет је орбита у којој се верници крећу.
Божији народ је посебно и потпуно у односу према
Христу. Они су у Христу и њима је дат Дух Христов.
Он је Глава, а верници су његово Тело.
Они су Божија грађевина.
Они су Христова млада.
Христос је чокот, а они су лозе.
Они су Божије стадо, а Христос је пастир.
Они су Божија породица.
Они су Божија деца.
Они су Божији изабраници.
Они су зеница Божијег ока.
Ове, као и преосталих више од стотину слика, показују
да су хришћани једно са Христом.
Стога је њихова улога описана опет и поново у Светом писму. Петар то овако описује: А ви сте изабран народ,
”
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царско свештенство, свети народ, који Богу припада, да
објавите хвалу онога који вас је дозвао из таме својој чудесној
светлости”. (1. Петрова 2,9).
Сама суштина улоге верника и Цркве је стога потпуна
посвећеност светости и служби.
До светости долази када верник и Црква имају нову
природу, и када у њима обитава и када их снажи Бог Дух
Свети. Плод Духа је стога исказан, манифестован, у животу
верника и у животу и активностима Цркве. Односно, тако
мора да буде код свих оних који исповедају Христово име.
По овом питању нема компромиса. Присуство плода Духа
идентификује оне који припадају Богу као и оне који само
исповедају својим уснама.
Служба се одиграва у сили Светог Духа. Служба може
да се отпочне уопштено као, на пример, у 1. Солуњанима
5,12 и Јеврејима 13,7. Исто тако, описана је посебно поименице или у раду оних који су наведени као:
Ђакони (1. Тимотeју 3,1.7)
Старешине (1. Тимотeју 4,17-20)
Пастир (Ефесцима 4,11)
Учитељ (1. Коринћанима 12,28)
Пророк (1. Коринћанима 12,28)
Евангелизатор (Ефесцима 4,11)
Као додатак, многи дарови су наведени и јасно је
назначено да су дати свим верницима онако како Свети Дух
жели, за дело службе. Црква је светло света, со на земљи
и квасац за читаво тесто. У складу са тим, Свети Дух даје
верницима способност да извршавају одређене задатке, и
живи у њима како би их водио, упућивао и довео их до пуне
зрелости.

192

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

Као Божији Народ коме је подарена способност да
настави Христово дело, цркви је јасно наложено следеће:
Идите, зато, и начините ученицима све народе, крстећи их
”
у име Оца и Сина и Светога Духа, учећи их да одржавају све
што сам вам заповедио...” (Матеј 28,19.20).
Приметите да је позив на евангелизацију заправо
заповест. Црква је под Христовим управљањем и њој
је дата сила и способност да буде сведок по свем свету
(Дела 1,8). Христова порука треба да се рашири свуда без
рестрикција.
Сваки верник има ову обавезу и од ње се не може
побећи.
Сваки верник појединачно и Црква колективно
морају, стога, да проносе Исусову поруку.
Исус је проповедао да је Царство Божије близу, и
позивао је све да поверују у Еванђеље и да се покају (Марко
1,14.15). Ова порука је, наравно, била у складу са испуњењем
Исаије 61,1.2 и цитирана је у Луки 4,18.19.
Ово објављивање добре вести” је детаљно описано од
”
стране апостола Павла који је записао: ...јер је оно Божија
”
сила, на спасење свакоме који верује, прво Јудејину, али и
Грку” (Римљаниима 1,16).
Ово еванђеље јесте објављено: Павле, слуга Христа
”
Исуса, позван да буде апостол, изабран за Божије еванђеље,
које је Бог унапред обећао преко својих пророка у светим
Писмима, и које говори о његовом Сину, који је као човек
рођен од Давидовог семена, и који је кроз Духа светости
постављен у сили за Сина Божијег својим васкрсењем из
мртвих...” (Римљанима 1,1-4а).
Ово је било еванђеље јер је спасавало људе, давало
им је живот и мир и уклањало је оптужницу смрти. Ово
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еванђеље је било једини начин да се људи спасу и да постану
заједничари у благословима вечног живота.
Стога не може бити никаквих модификација, измена
или допуна овом еванђељу (Галатима 3,1-10).
Цркви су поверене једине добре вести” које ће овај
”
свет икада примити.
Стога је задатак Цркве да заштити, истраје и настави
да доноси еванђеље свакој особи која је икада живела.
Верници се спасавају, и како они у својим срцима имају
Божију љубав, ни они не желе да било ко пропадне. Црква
мора да дела и представља еванђеље царства свим људима,
и да напорно ради како би их у то уверила.
Поправљање верника
Приметите да је Исус наложио верницима да поучавају све људе. Ово укључује и Божији народ. Било је веома
важно да се они изграђују и да се доведу до пуне зрелости
тако да могу да испуне своју мисију. Види Ефесцима 4,12-29
и 1. Коринћанима 12 и 14.
Верници треба да буду поучени и упућени на такав
начин да они могу да поуче друге (Матеј 28,20; 2. Тимотeју
2,2). Верници морају да буду у стању да поднесу рачун о
својој вери другима. Стога су дарови које даје Свети Дух и
намењени да поправљају и опремају саму Цркву.
Како дело евангелизације наставља са радом, питање
поправљања верника постаје све значајније. Ово је зато што
постоји и лажно еванђеље, и други Исус, који није онај
прави.
Правилно поучавање и испуњење захтева да верници
редовно проучавају Свето писмо за себе, очуваће Цркву
од великих грешака и јереси. Нажалост, Црква је веома
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често слаба у овим стварима поучавања праве доктрине
и охрабривања нa проучавањe Светог писма лично (а не
читања коментара и других књига тренутно популарних
религиозних гуруа). Као исход тога, Црква је значајно
изгубила на снази.
Слављење
Као што је то била пракса у Старом завету, верници су
славили и узвисивали Бога. Божији народ мора да објављује
Божију величину, да га слави и велича, да се фокусира на то
ко је Бог и која је његова жеља за све створење. Ова активност
је по себи део активности у процесу поправљања (раста) и
изграђивања снаге Цркве за њено сведочанство.
У слављењу, исто тако, Црква пружа сведочанство
о Божијој сили у индивидуалним животима људи, како
верника тако и неверника.
Социјална питања и брига за друге
Бог и његов син Исус бринули су се за сиромашне
и оне у потребама, а Свето писмо често наглашава да
Божији народ треба исто тако да чини (Поновљени закон [5.
Мојсијева] 10,17-19; Матеј 25,31-36).
Парабола о добром Самарићанину наглашава овај
аспект у деловању Цркве. У ствари, практично хришћанство
је тест вере особе која исповеда да верује. Види Јаков 1 и 2 и
1. Јовановa 3,17.18.
Јасно је да ако Црква не обраћа пажњу на ову заповест
и не одражава Божију природу, да ће показати да је лажна.
Цркви је потребно побољшање, показује историја. Многи у
цркви су учинили огромно дело, али многи други игноришу
ову одговорност.
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Често испада да Цркве које наглашавају наново
рођење и обновљење чине мање него што би требало, али
то углавном није случај са оним црквама које су укључене у
светску евангелизацију. Међутим, укупна слика о Цркви је
само делимично добра.
Јасно је да су Исус и Свето писмо цркви дали њен
задатак. То је да проповеда еванђеље као и да покаже
практичну бригу за људе. Није могуће направити поделу
између ова два задатка и онда занемарити једну од
компоненти. Све Исусове заповести морају да се испуне,
и није прихватљиво да расправљамо о томе где треба да
стављамо нагласак, а онда да значајно занемаримо један или
више наших задатака. Црква мора да буде флексибилна, и
као што је то Исус чинио, треба да иде тамо где су они који
су у потреби. Исус нам је у томе пружио добар пример.
Руковођење црквом
Примат који су имали апостоли изгледа да је у раној
цркви био прихваћен. Ове људе је Исус директно позвао
и они представљају стубове носаче, док је сâм Исус угаони
камен. Ови људи који су познавали и радили са Исусом,
испољавали су општи ауторитет, и записано је да су они
послали људе да испитају и, ако је потребно, процене
развој догађаја у Самарији (Дела 8,14). Исто тако, они су
представљали срж јерусалимског савета који је доносио
одлуке о општој политици према не-Јудејима (Дела 15).
Јаков, Исусов брат, уздигао се до положаја у раној
цркви у Јерусалиму, и изгледа да је он деловао као председавајући или модератор на састанку описаном у Делима
15. Међутим, речи и поучења уопште које су говорили
апостоли, представљали су основ за поучења у раној цркви.

196

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

Ђакони су одабрани од стране заједнице како би
се умањио притисак на апостоле у раду који није био
учитељски, али у случају Стефана и Филипа Свети Дух је
одредио да они обављају друге активности, другачије од
оних за које су били првобитно одабрани.
Свето писмо говори о старешинама и пастирима,
пророцима и учитељима, заједно са ђаконима, као о онима
који представљају вођство Цркве. Надарени људи вођени
Духом деловали су у складу са својим службама, водили
су и учествовали у прослављању, а постоје показатељи да
је у питању било кооперативно заједничко вођство, а не
монархистички систем.
У појединим случајевима људи су бирали своје вође,
а у другим су они били постављани од стране апостола
или оних који су били њихови заступници. Изгледа да је
Павле постављао вође у црквама које је он основао. У неким
случајевима су Тимотеј и Тит, његови најближи сарадници
у мисијском раду, испуњавали Павлов ауторитет и постављали вође у црквама.
У сваком случају, међутим, осећај је био да је народ,
или апостоли, у одабирању вођа чинио оно што је Бог већ
учинио. Види Дела 20,28; 1. Коринћанима 12,28 и Ефесцима
4,11.12. Сматрано је да је Бог одабрао вође, а да је црква
требало да се постара да ове вође испуњавају постављене
захтеве као заповести које је поставио Исус и апостоли.
Не постоји нарочито упутство о томе која је савршена
руководећа структура у цркви и како она треба да изгледа.
Али је вероватно сигурно да се каже да Нови завет не пружа
ни приближно слику потпуно развијеног система црквеног
руковођења који постоји данас. Знамо да у модерном систему постоји пастир који је на врху хијерархије, који води и
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ради све и који је ускоро оптерећен огромним стресом, а то
није образац ни по једном библијском моделу.
Могуће је да не постоји савршен модел или систем.
Али, у исто време, постоје одређени принципи који су успостављени.
Прво, Божија заједница је имала значајног удела
у одабиру вођа, чак и када су апостоли били присутни и
испољавали свој апостолски ауторитет. Вође су биране
после много молитве и разматрања у светлу оних квалитета
које је Бог захтевао од оних који су добијали ауторитет. Они
који су били бирани морали су да имају добру репутацију,
да буду пуни мудрости и Светога Духа. Нису само одабирани са списка старијих особа у заједници. Морало је
да се прихвати да је Свети Дух водио избор, да је Дух имао
надарену духовну особу за тај задатак и да је та особа била
прихваћена од стране Духа.
Друго, било је прихватљиво да су поједине одлуке
доносиле заједнице и вође из локалних конгрегација. У
овом смислу мора се рећи да је Сабор у Делима 15 био
сазван и посећен од стране апостола који су били надахнути
и вођени од стране Бога. Да ли ће или неће овај модел увек
функционисати и када доминирају људи нижег статуса од
апостола, питање је отворено за дискусију.
Али, може да се расправља у смислу да Божији људи
могу да се окупљају у својим заједницама и да доносе одлуке
све док су те одлуке засноване и вођене Светим Духом и Божијом Речју. Резултати историјских црквених сабора” пру”
жају много тога што може само да се пожели, мада је много
доброга већ учињено. Уопштено говорећи видимо да су
сабори на крају почели да се баве политичким питањима и
разматрањима, а мање захтевима које поставља Божија
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Реч. Али је свакако могуће да се одржавају скупови или сабори који су вођени од стране Светог Духа и Божије Речи.
Треће, Исус је упутио јака упозорења о онима, чак и
међу самим апостолима, који су желели да успоставе своје
вођство над другима. Исус је позвао свој народ да служи, а не
да влада и да не тражи положај изнад других људи. Прочитај
Лукa 22,25-27. Павле је исто тако упозорио Коринћане у вези
са лажним учитељима и лажним апостолима чији циљ је
био да преваре народ и да завладају над њим, водећи га у
пропаст. Види 2. Коринћанима 11,13.
И Исус и апостоли су говорили о употреби ауторитета од стране црквеног тела. Види Матеј 18,15-17, 1. Коринћанима 1,2 и 1. Коринћанима 5. Јасно је, онда, да црквено
тело одиграва значајну улогу у одржавању светог живота
једног верника.
Вредност руковођења црквом је очито у одржавању
реда, а Свето писмо је понудило образац за то. Овај образац
захтева да појединци стекну ауторитет пошто су, обавезно,
изабрани од стране заједнице, и онда да користе тај ауторитет на унапред одређени начин.
Они који су одабрани морају да се прилагоде
стандардима постављеним у Светом писму, или ће њихов
избор бити у супротности са Божијом Речју. Када су једном
изабрани, они морају да се понашају на такав начин који се
захтева од вођа које припадају Богу, или ће пасти под Божију казну. Они морају да буду мушкарци у којима обитава
Свети Дух и који их је обдарио за одређене задатке, и о томе
мора да буде доказа и у њиховом пређашњем понашању,
као и у будућем.
Изгледа да нема никаквог концепта о нашем облику
репрезентативне демократије у Светом писму. Библија
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инсистира на томе да су сви верници свештеници Божији и
Христови. Свака особа је у потпуности способна да директно
оде Богу, и треба тако да буде подучена да је у стању да
одговори на вођење Духа.
Наше тешкоће проистичу из наше неспремности
или недостатка разумевања о томе ко је народ Божији и
шта се од њих захтева. Имамо доказе и упозорења која се
налазе у понашању Коринтске и других цркава. Морамо да
избегнемо грешке тих цркава.
Општа тенденција је да се у цркви снижава ниво
истине, како у подучавању тако и у примени у животу.
Посланице цркавама у Откривењу Јовановом упозоравају о томе да понашање, карактер и веровање верника
никада не смеју да буду у сукобу. Божија Реч је довољна за
доктрину и за живот. Компромиси са светом никада не
смеју да се догоде, а верници морају да се моле да их Бог
ослободи од експериментисања са светом.
Тражи се од нас да се чврсто држимо Исусовог имена
које показује његово божанство. Еванђеље је једина ствар
која ће нас ослободити од греха и пружити нам вечни живот.
Оно је у срцу наше мисије.
Ако су верници стварно припремљени да следе вођење Духа, и да буду послушни заповестима у Светим списима, тада ће црква задржати своју силу и свој задатак
обавити изузетно добро.
Нажалост, историја је показала да су људи који су живели после Христовог првог доласка тежили ка томе да не
буду послушни, исто као што ни Израел није био послушан
још пре. Они теже ка томе да траже компромисе и укључују
свет у структуре које су већ основане.
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Ми у цркви тежимо ка томе да одбацимо Павлова
упозорења и настављамо да чинимо како нам драго. Прави
верници ће увек слушати Божији глас и окретати се од својих
грешака. Стога је најкритичније да разумемо да, ако смо
Божији народ, онда морамо да будемо свети и да покажемо
свету да је у нама Христов ум. Не можемо да допустимо да
будемо одведени са стазе тако што ћемо тежити за стварима
које су спектакуларне, али од којих нема користи.
Послушајмо оно што Павле каже у Римљанима
11,20-22 и 36: ... Не поноси се, него се бој! Јер, кад Бог није
”
поштедео природне гране неће ни тебе да поштеди. Гледај,
дакле, Божију доброту и жестину: жестину према онима
који су пали, а према теби Божију доброту, ако останеш у
доброти; иначе ћеш и ти бити одсечен... Јер је од њега, кроз
њега и за њега све. Њему вечна слава!”
А ми остајемо уверени да ће Божија благодат сачувати
оне који њему припадају.

ЛЕКЦИЈА
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КРШТЕЊЕ
Римљанима 6,3.4; Матеј 28,19.20; Дела 2,41;
Колошанима 2,12; Римљанима 6,11; Галатима 3,26.27.
Верујемо да је крштење верујућих у послушости
Христовој заповести сведочанство о прихватању Исуса
Христа као Господа и Спаситеља. Верујемо у крштење
подроњењем као симбол смрти греху, и као знак новог
живота у Христу.
– Из вероисповедања БСД
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Реч баптизам” долази из грчког језика и укључује
”
процес подроњења и потом изроњења из воде.
Грчки речник дефинише глагол baptizo”, крстити,
”
као првенствено облик учестале употребе речи бапто”,
”
односно уронити”. Каже се да је ова реч коришћена међу
”
”
Грцима како би обележила потапање тканине у боју или
потапање у воду ако би се једна посуда ставила у другу
испуњену водом. Плутарх користи ову реч за узимање вина
тако што се пехар потопи у бокал, а Платон метафорички
реч користи за преоптерећеност питањима.”
Јасно је да је главно значење баптизма потапање или
”
зарањање у воду”. Многи ће признати да је то оно што је
крштење. Чак су и Лутер и Калвин признали да је потапање
оно што ова реч представља и да је рана црква обављала
крштења потапањем у воду.
Међутим, проблем лежи у томе да су људи изнашли
многа различита тумачења онога што је суштинско значење
крштења и као резултат разлика у схватањима користе та
схватања као основу за одбијање, или модификацију онога
како се обавља крштење, а неки чак и да не крштавају уопште. Другим речима, чињеница да су Исус, апостоли и рана
црква крштавали потапањем више се не сматра нормом
и ауторитетом за нас данас. На жалост, ово није једина
доктрина коју данас негирају особе које се изјашњавају као
хришћани.
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Читаво питање крштења ипак не треба тек олако
схватити, нити треба да се удаљавамо од усвојене праксе само зато што би се наше удаљавање лепо поклапало са нашом
нарочитом филозофијом коју смо тако лепо развили.
Јасно је да је крштење повезано са веома критичним
погледима на питање самог почетка хришћанског живота.
Њему се сâм Исус потчинио, а то су учинили и апостоли и
сва рана црква. Његов симболизам је изузетно јак и стога
треба бити веома опрезан и са најмањим могућим изменама.
Погледаћемо шта је значење крштења, шта се тиме
постиже, ко треба да се крсти и како треба да буду крштени.
Исто тако, погледаћемо и улогу воде” у Светом писму, неке
”
од пракси локалних цркава и описе такве праксе.
Прање водом
У Старом завету прање водом је било веома важно.
Када су се свештеници припремали да принесу жртву,
морали су да се оперу и морали су да буду чисти пре него
што би се обукли у своје свете одежде. Прочитајте Излазак
(2. Мојсијеву) 40,12-16.
На дан откупљења, првосвештеник би морао да се
опере у води пре него што би на себе потом ставио веома
једноставну платнену одећу у којој је приступао Светињи
над светињама. Погледајте упутства дата у Левитској књизи
(3. Мојсијевој) 16,3.4.23-28.
Уопштено говорећи, свештеници су морали да изведу
ова прања пре него што би могли да обављају дужности у
Шатору од састанка. Чак ни посетиоци Храма нису могли
да уђу у двориште, а да не оперу руке и ноге. Очито је да су
прања водом била повезана са религиозном чистотом када
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су имала везе или укључивала онога које био на службу
Богу.
Пророк Исаија је, исто тако, позивао грешни Израел
да се опере и да себе начини чистим, да од себе уклони све
зло које је чинио пред Богом. Погледајте Исаијa 1,16.17. Идеја
прања је тако била повезана са неопходношћу моралне
чистоте и уклањањем грешности. Јеремија 4,14 говори о
истој тој идеји, као што то чини и Језекиљ 36,25.
У Израелу је било много прописа који су се односили
на прање. Био је то знак велике пажње и добродошлице
посетиоцима када би добили воду за прање руку и ногу.
Овим је одржавана чистота и чистоћа, а тако је и уморним
путницима пружана већа удобност.
Пракса прања руку, као знак невиности, види се и у
Поновљеном закону (5. Мојсијевој) 21,6; Псалмима 26,6 и
73,13; па чак и у Матеју 27,24 где Понтије Пилат користи
овај чин како би објавио своју невиност у вези са Исусовом
смрћу.
Употреба воде како би се приказао живот веома је често коришћена у Светом писму. Језекиљ 47,1 и Захарија 14,8
наглашавају да текућа вода представља симбол ствари које
су повезане са царством Божијим.
Марко 7,2-4 и Јован 2,6 говоре о употреби воде у
церемонијама очишћења у Исусово време.
Из јудејске историје учимо да су прозелити, или
људи који нису били Јудеји, али који су желели да постану
део јудејске заветне заједнице, били крштавани као део
церемоније очишћења нових чланова који су улазили у
Завет. Стога је то представљало велики изазов јудејском
поносу, онима који су већ били део заветне заједнице, када
је Јован Крститељ захтевао да се и они, исто тако, крсте.
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Јованово крштење
Када се појавио Јован Крститељ, то је означило крај
400 година тишине од стране Бога. Ово је углавном било
изузетно тешко време у животу Израела. Макавејска династија се показала као веома недуховна, народни живот
је отишао низбрдо и кулминирао у потчињавању римској
сили.
Када се Јован појавио, он је саосећајно наглашавао
да је он само преходник Месије. Његова служба, узевши у
обзир веома лошу духовну ситуацију тога времена, била је
да позива на покајање тако да би велики народни греси били
опроштени. Ово је била служба попут Илијине и Исаијине,
јер су оба ова пророка, као и неки други, наглашавали право
покајање. Преглед Јовановог деловања у Матеју 3,11; Марку
1,4 и Луки 3,3 наводи да је Јованово крштење било дело које
су људи чинили како би исказали своје покајање и жељу да
им се греси опросте.
Јован је проповедао да је овај чин покајања требало да
припреми народ на долазећег Месију, јер ће Месија доћи
и одвојиће добре од злих и са собом ће донети суд и ватру.
Они који би се покајали, избегли би то суђење, али они који
би то одбили, биће сагорени.
Обратите пажњу на нагласак на покајању. У Јовановом
крштењу, они који су били крштени чинили су то јер су
веровали да Месија долази ускоро, те су они стога желели да
се окрену од својих греха и да живе животом прихватљивим
Богу. Крштење је тако означавало да су били очишћени и
да су себе поистоветили са Месијом.
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Исусово крштење
Исусов захтев да се крсти Јован је прво одбио, јер је
Јован приметио да Исусу не треба крштење за покајање
и очигледно му не треба објава зависности о долазећем
Месији, на шта је Јованово крштење указивало.
Међутим, Исус је рекао Јовану да је његов захтев да
се крсти био неопходан јер јер крштење део и неопходност
испуњења праведности (Матеј 3,15).
Приметите, стога, да Исусово крштење није у
себи садржавало покајање као ни било какав захтев за
опроштење греха. Оно што јесте показало то је да је Исус
био припремљен да се придружи остатку у Израелу, онима
који су изражавали своје веровање у Месију тако што их је
Јован крштавао.
Он је тиме, исто тако, потврдио да је Јованово дело
било Божије дело, и да је Исус заправо дошао, као што је
то било пророковано, да учини Очеву вољу. Тиме што се
крстио, Исус је предвидео сопствену смрт, сахрану и
васкрсење. Ово троје је касније и Павле нагласио у својој
расправи о томе шта крштење значи за верника.
Значај онога што је Исус учинио, као и неопходност
тога, открива се у ономе што се догодило после Исусовог
објашњења о томе шта крштење значи. У Матеју 4,16 и
Марку 1,10 речено нам је да, кад је Исус изашао из воде, на
њега се спустио Свети Дух, а глас са неба је објавио да је Исус
љубљени Очев Син и да је Отац са њим веома задовољан.
Исусово крштење је стога било веома јединствено јер је
означило почетак, преузимање његове службе. Исусово
помазање је било фокус тог догађаја.
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Приметите да, када смо се наново родили и примили
Светога Духа, тада нас је Дух помазао за службу и дао нам
дарове који треба да се употребе у служби Богу.
Крштење и први хришћани
Када је Исус позвао своје ученике да однесу еванђеље
у читав свет и крсте вернике, сви обраћеници су послушали
његову заповест и били су крштени. Дела 2,38.41 и многи
други одломци говоре о томе да је крштење виђено као
један чин одлучности да се буде Исусов следбеник.
Овај чин је повезан са покајањем и веровањем у Исуса.
Греси се опраштају, верник започиње са потпуно новим
животом јер Свети Дих доноси наново рођење, и верника
доводи до царства Божијег (Јован 3,5-8).
Крштење представља молбу Богу за чистом савешћу.
Погледајте 1. Петрову 3,21. Долазак Духа до верника био је
потврда да је Бог прихватио ову молбу.
Тако је крштење виђено само као део процеса
иницијације, увођења, којим се нови члан, који је призвао
”
Исусово име”, уводио у заветну заједницу.
Слике крштења
У 1. Коринћанима 1,13-17 Павле говори о крштењу
као да је било дело преношења”, где су се овим чином
”
верници предавали да буду власништво или следбеници
онога у чије име су се крштавали. Сматра се да израз у
”
Исусово име” представља заправо обрачунско-финансијски
израз који значи за рачун тог и тог”.
”
Посланице Римљанима 6,4 и Колошанима 2,12, као
и други одломци, говоре о крштењу као о сахрањивању са
Христом. Подроњење је представљало сахрану старог живота
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који је сада бивао заборављен и уклоњен из видокруга заувек.
Чин крштења је стога показивао на потпуно поистовећивање
са Христом у његовом страдању, смрти и васкрсењу.
Овај почетак новог живота у Христу значио је да је
верник кроз очишћење и очишћавајућу силу Духа сада
доживљавао ново рођење. Овај концепт Светога Духа који
је представљен водом је у сагласју са симболизмом који се
налази у Исаији и Језекиљу. Види Исаијa 1,16.17 и Језекиљ 36.
У 1. Коринћанима 10,1-4 Павле такође упоређује
хришћанско крштење са оним које је доживео Израел када
су прошли кроз Црвено море.
У 1. Петровој 3,21 крштење се упоређује са Нојевим
искуством када се спасао у барци, и када је избегао Божији
гнев који је дошао на све грешнике његове генерације.
Наравно да ми знамо да је крштење било у Христа”
”
и да наглашава потпуну заједницу са Христом. Стога је,
дакле, у стварном смислу сав Божији народ крштен у Бога.
Приметите, међутим, да Павле не говори о обрезању
као о старом начину уласка у заветну заједницу, а о крштењу
као о новом начину уласка у заветну заједницу. Уместо тога,
он наглашава веру код верника и стварност примања Светог
Духа. Ново обрезање није телесно, већ обрезање срца. Ово
је заиста нова промена. Крштење стога није постављено као
замена обрезању.
У светлу историје и историјског значења воде” и
”
крштења, као и јасног значења те речи и Исусове заповести,
чудно је да постоји толико неслагања о значењу самог
крштења. Из тог разлога можемо да погледамо неколико
различитих ставова о крштењу тако да можемо да разумемо
зашто ми верујемо онако како верујемо.
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Нека виђења крштења
Римокатолицизам поучава да се чином крштења
у води заправо пружа милосрђе особи која се крштава.
Крштење је ефективно чак и ако не постоји вера. Једина
ствар која је потребна да се искаже милосрђе јесте да постоји
особа која треба да се крсти, као и да је ту свештеник који ће
да обави овај сакрамент на исправан начин.
Сматра се да је крштење начин на који Бог у нас
уноси спасавајуће милосрђе. Стога се крштењем долази до
укидања греха. Крштење буди и јача нашу веру и обнавља
је. Сакрамент крштења делује сâм од себе и он је сâм себи
довољан. Крштење је деловање Светога Духа који доводи
људе у Цркву, јер крштење заправо уједињује онога који се
крштава са Христом. Ефекат крштења траје доживотно и
крштење мора да се обави да би дошло до спасења.
Стога треба крштавати бебе. Ако бебе и деца нису
крштена, а умру, отићи ће на нарочито место на којем неће
патити боли Пакла, али исто тако никада неће уживати
благословености Неба.
Лутер и, следствено њему, лутерани (евангелици)
нису сасвим прекинули са римокатоличком традицијом и
ставом по овом питању. Они су прихватили доктрину да
крштење заправо мења особу и преводи је из духовне смрти
у живот.
Међутим, они верују да сâм сакрамент нема никакве
користи ако није присутна и вера у ономе који се крштава.
Тако значи да сâм сакрамент није сâм себи довољан. Ово је
мање екстреман став од оног који држе римокатолици.
Лутерани верују да одрасле особе које поверују у
Христа треба да се крсте. Они исто тако верују, међутим, да
деца и бебе треба да се крсте. Они се слажу да су у Марку
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10,13-16 деца доведена Исусу како би их он додирнуо. Исто
то је и у Делима 11 и 16 када су крштена читава домаћинства, а има основа веровати да су у тим домаћинствима
била и деца. И деци је било потребно крштење како би се
уклонила жаока првобитног греха. Само крштење може
ово да уклони пре него што уопште особе и могу да искажу
своју веру.
Како би подржали ову позицију, лутерани сматрају
да бебе поседују несвесну веру, да имају имплицитну веру.
На пример, Јован Крститељ је био испуњен Светим Духом
још у мајчиној утроби. И не само то, и родитељи бебе која се
крштава имају веру.
Начин на који се неко крсти је, из тог разлога, од мањег
значаја. Треба да се учини и мора да се употреби вода.
Презвитеријанци, као и сви они у реформској традицији, верују да је крштење печат и знак Божије благодати.
Крштење означава унутрашње деловање Светога Духа, јер
је крштење дело вере које нас доводи до завета и представља
знак спасења.
Све верујуће одрасле особе треба да се крсте, јер имају
веру. Деца верујућих родитеља исто треба да се крсте иако
Свето писмо само имплицитно поучава о томе. Деца су у завету и имају право да деле благослове спасења. У случају беба,
спасење је код њих условно и морају касније да сачувају веру.
Као што је обрезање у Старом завету било знак завета,
тако је крштење у Новом завету знак новог завета. Крштење
је преузело улогу од обрезања у довођењу људи у заветни
однос. То показује Матеј 28,18.
Према овој традицији, оно што је важно јесте да су
верници крштени, а исход тога је да су они смештени у
Завет. Ово је важна ствар. Сâм облик крштења није битан.
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Симболизам исказан у крштењу је првенствено
очишћење. Било који старозаветни начин очишћења као,
на пример, прскање водом симболизоваће очишћење исто
као и било који други начин.
Други, пак, у другим традицијама сматрају крштење
као једноставно спољашње испољавање унутрашње промене у вернику. Крштење је Христос заповедио тако што је
он то установио као уредбу и то није сакрамент дизајниран
да произведе духовну промену у особи која се крштава.
Крштење заправо објављује нечији положај у свету и
потврђује у уму верника да је овај спасен.
Крштење не доноси директну духовну корист. Особа
која се крштава није обновљена кроз крштење, јер је вера та
која долази прво, а после вере следи спасење, које онда доводи до крштења. Особа која се крштава је већ обновљена.
Ови људи сматрају да је крштење спољашњи симбол.
Стога је веома важно да они који се крштавају морају
претходно да доживе наново рођење кроз своју веру у
Христа. Црква, тако, не може да спречи или угрози крштење
све док особа која се крштава разуме шта крштење значи.
Црква треба да прими јавно исповедање вере ове особе или
њене одговоре на одређена питања.
Ово је крштење стварно верујућих особа, а не тек
пуко крштавање одраслих особа. Може се учинити само
над особама које су се покајале и које имају стварну веру.
Сматра се да Свето писмо специфично говори
само да су се одрасле особе крштавале и да никада није
експлицитно навело да су се и деца крштавала. Свето писмо
јасно поучава да само особе које имају свесну, појединачну
и личну веру у Христа могу да се крсте. Исусовао послање
у Матеју 28 показује да је Исус прво заповедио да људи по-
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стану следбеници пре него што је рекао да треба да се крсте.
Чак је и Јован Крститељ захтевао покајање и исповедање
греха пре него што је крштавао некога. На дан Педесетнице,
Петар је људима рекао да се покају, а онда их је позвао на
крштење. Образац који овде видимо јесте да вера долази
пре крштења.
Баптисти су међу онима који се држе крштења
верујућих, при чему је сâм чин крштавања обављен искључиво потапањем у воду. Крштење се сматра за симбол и
сведочанство спасења које се већ догодило. Стога крштење
представља прелепу слику верника који је васкрснут из
духовне смрти.
Шта крштење значи?
Тврдња да крштење обнавља, регенерише, има мало
подршке у Светом писму. Марко 16,16 говори да ће они који
не верују бити осуђени. Недостатак крштења није повезан са
осудом, али недостатак веровања доводи до осуде. Веровање
је стога узрок” обновљења, регенерације.
”
Јован 3,5 наглашава да је чишћење или очишћавање
дело које чини Свети Дух и ми примећујемо да је кроз читав
овај одломак нагласак на Светом Духу и да нема референци
које то повезују са воденим крштењем. Рођен од воде је
заправо исто што и рођен од Духа. У сваком случају да је,
као што се често тврди, хришћанско крштење сакрамент
(односно нешто што у себи садржи благодат), оно у то доба
не би постојало. Не би онда имало смисла да Исус тражи од
Никодема сакрамент који тада још није ни постојао. Овде се
не ради првенствено о воденом крштењу.
Прва Петрова 3,21 заправо негира да чин крштења
сâм по себи има било какав ефекат. Оно представља молбу
”
Богу” која показује веру и поверење у Бога који спасава.
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Јасно је да у Делима 2,37.38 покајање и крштење иду
заједно. У овом одломку три хиљаде људи је примило речи
еванђеља и поверовало у њих, а онда су били крштени.
У Петровој проповеди у Делима 3,17-26 нема ни
помињања крштења, али се говори о покајању и обраћењу.
У четвртом поглављу Посланице Филипљанима Павле каже тамничару у Филипима, који је упитао шта мора
да учини да би се спасао, да мора да поверује у Господа
Исуса. Крштење овде није споменуто прво, већ тек после
веровања долази до крштавања читавог домаћинства. Веза
између обновљења и крштења није начињена тако блиско
као што би неки то волели да буде. Покајање и обраћење су
незаменљиви, а крштење изражава ово обраћење.
У Титу 3,5 Павле наглашава бању нановог рођења
”
– обновљења”, али то повезује са делом Светога Духа. Ово се
односи на очишћење од греха. Стих се не односи директно на
крштење, али чак иако неко сматра да се односи на крштење,
крштење никада не представља пут за опроштење.
Потреба за крштењем као чином неопходним за
обновљење заиста је у супротности са поучењем Светога
писма да се спасава само по благодати. Ни крштење ни
обрезање нису од суштинске важности за спасење. Ако је
крштење суштински значајно за спасење, онда лопов на
крсту поред Исуса никада не би био спасен.
Приметите да обрезање има стварног значаја само
ако је и срце промењено. Спољни чин обрезања можда је
код Израелаца значио формирање особе, али их ово није
прикључивало Божијем остатку. Павле је ово нагласио у
Римљанима 2,29.
Има веома мало библијских доказа који подржавају
обновљење крштењем, или да крштење замењује обрезање.
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Међутим, постоји блиска повезаност између крштења
и духовног обрезања. У Римљанима 6,1-11 Павле наглашава
да смо у крштењу сви уједињени у Христовој смрти и
васкрсењу. Ова веза је веома значајна и зато увиђамо да је
тренутак крштења веома значајан. У сваком случају, крштење и веровање иду заједно, а крштење прати и употпуњава
веру. По својој природи, крштење је чин вере која је објављена свету. Оно сведочи, врло значајно, да је верник у Христу
и да је саучествовао у његовој смрти и васкрсењу. Он има
Светога Духа и он је предан и посвећен Христу.
Стога ми крштење називамо симболом, јер веома јасно
осликава да је верник умро и да је васкрснут са Христом.
Веровање и вера у Христа су стога основа за крштење.
Неко, заправо, мора прво да покаже веру пре него што
може да буде крштен. Сви кандидати за крштење морају
да досегну године у којима могу да разумеју ово и да сносе
одговорност.
Само крштење вас не може увести у заветни однос и
не може да вас спасе. Мора да постоји вера, веровање, покајање и обраћење. Нови завет не даје ниједан пример било
кога ко се крстио, а да пре тога није већ поседовао веру.
Крстити се значи бити потопљен под воду. То је оно
што ова реч значи и то је оно што је чинила рана црква.
Јован 3,23; Марко 1,10 и Дела 8,36 наглашавају значај воде,
зарањања у воду и излажења из воде.
Крштење значи да је неко закопан, односно да је
покривен, и да је устао из тога, односно, да је устао у нови
живот. Ово је симболизам, јер верник умире греху и устаје
у нови живот. У томе ми видимо смрт, погреб и васкрсење
Христово.
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Ништа у вези са крштењем не треба олако да схватимо,
нити заједницу са Христом, нити исповедање и објављивање
те заједнице, нити јасан и посебан чин вере који приказује
потапање под воду.
Хајде да будемо послушни Богу, да верујемо у Христа,
да се крстимо и да живимо нови живот у Христу.

ЛЕКЦИЈА
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Марко 14,22-25; Матеј 26,26-29; 1. Коринћанима
10,16.17; 11,23-30.
Верујемо да је Вечера Господња спомен на страдање
и смрт нашег Откупитеља док Он не дође. Верујемо да
је симбол јединства у Христу и знак обновљене верности
нашем васкрслом Господу.
– Из вероисповедања БСД
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Вечера Господња је пракса коју следи практично свака
хришћанска црква. Сматра се да је то чин који је успоставио
сâм Христос са посебним упутствима да се настави са тим
све док се он не врати.
Међутим, постоје значајна неслагања о прецизној
природи Вечере Господње, као и њеном значењу.
Стихови у Светом писму који се директно односе на
Господњу Вечеру су следећи: Матеј 26,26-29; Марко 14,22-25;
Лука 22,19.20, 1. Коринћанима 10,15-17 и 11,23-29. Буквално
тумачење ових одломака показује неколико ствари:
Прво, сâм Исус је успоставио Вечеру Господњу, тако
да је очито да је божанског порекла.
Друго, практиковање Вечере треба да се одржава
непрекидно као исход Исусове директне заповести.
Треће, хлеб и вино су били употребљени од стране
Исуса као и од стране ране цркве.
Четврто, ове супстанце су прво биле посвећене на
нарочит начин.
Пето, хлеб је ломљен, а вино је сипано.
Шесто, хлеб и вино су дељени онима који су
учествовали у Вечери Господњој.
Седмо, Вечера Господња је одржавана као спомен на
Христову смрт и како би осигурала да ће његова смрт заувек
остати запамћена.

220

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

Осмо, хлеб је представљао Христово тело, а вино је
представљало његову крв која је била проливена да би се
испунило старо обећање новога завета”.
”
Девето, у Вечери Господњој учествовали су само они
који су били откупљени, они који су били део тог Новог
завета.
Десето, учествовање у Вечери Господњој представљало је објаву Исусове жртве на крсту.
Једанаесто, постоји озбиљна физичка и духовна
опасност у учествовању у Вечери Господњој ако учесник
није у правом духовном односу са Исусом и ако се Вечера
Господња не обавља на правилан и одговарајући начин.
Према Богу мора да се искаже дужно поштовање за његов
дар љубави, заједно са пажљивим препознавањем Божијег
присуства и одговарајућим осећањем наше безначајности
као и Божије благодатности.
Дванаесто, морају се у потпуности сагледати откупљујућа намена као и Божија милост. Вечера је заједничарење са Христом у којој се црква препознаје и уједињује
са Христом у једно. Неучествовање у Вечери, без изузетно
ваљаног и доброг разлога, представља чин директног
одбијања послушности Христу.
Стога се деци Божијој мора обезбедити прилика да
учествују у Вечери Господњој.
Библијски стихови који говоре о Вечери Господњој
пружају прилику за постављање неколико питања. Погледаћемо их и научити нешто о односу Вечере Господње и претходне праксе, тачно значење Исусових речи, о
сили ако је уопште има у овом чинодејству, о могућем
значењу Христове присутности приликом узимања Вечере,
о добробити за учеснике, о ограничењима за учество-
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вање, о томе ко треба да администрира овај чин, о томе колико често треба да се узима Вечера Господња, као и о другим питањима која се односе на све ово.
Који је однос, ако га има, између Вечере Господње и
јеврејске Пасхе? Има много ставова о овом питању, а то је
веома важно питање јер се односи на једну од општих тема
у Библији.
Последњи оброк који је Исус имао са својим
следбеницима пре своје смрти, традиционално се сматра да
је био Пасха. Еванђеља су о томе сасвим јасна. Чак и Павле
у 1. Коринћанима 11,23-25 описује Исусову нову и нарочиту
активност коју ми сада називамо Вечера Господња, да се
догађа после вечере”, тако показујући да је читав оброк
”
већ био завршен.
Неки су се супротставили овом традиционалном
ставу сматрајући да ово није могао да буде обичан оброк
Пасхе. Они указују на наводну контрадикторност између
Јовановог и Марковог извештаја. Историјски докази,
међутим, показују да су фарисеји славили Пасху један дан
пре садукеја и других званичника. Сâм Исус вероватно да
не би поштовао званични календар, и могуће је да су то
имали на уму и Јован и Марко када су говорили о времену
одигравања пасхалног оброка заједно са Исусом. Занимљиво је да свитци откривени код Мртвог мора показују да је
постојало ово неслагање око времена одржавања Пасхе.
Еванђеља јасно кажу да су Исус и његови следбеници
сели (прилегли) и да су имали Пасхални оброк. У Марку
14,12-16 Исус је послао своје следбенике човеку који ће за
њих да припреми горњу собу. Онда су се припремали за
Пасху, а то је укључивало посету Храму и клање јагњета,
потом обраду и печење јагњета код куће.
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Они су онда обавили претрагу куће да открију да у њој
нема трагова квасца који је био забрањен, и припремили су
бесквасни хлеб, горке траве и четири чаше вина за различите
тренутке током вечере.
Запамтимо да је Пасха одржавана како би се обележило Божије ослобађање Јудеја из египатског ропства.
Један аутор овако каже: Пасха је представљала
”
подсећање на физичко ослобођење кроз жртву, а то ослобођење је било из египатског заробљеништва – кроз заклано
пасхално јагње, чија је крв била стављана на довратке кућа
деце Израела, како би избегли смрт мушке прворођенчади
од стране анђела затирача. Господња Вечера на стварни
начин одговара Пасхи јер представља подсећање духовног
ослобођења од стега греха кроз заклано Јагње Божије,
Господа Исуса Христа, који је патио на голготском крсту.
Пасха је представљала приказ будућег испуњења које се
извршило доласком Јагњета Божијег, Господа Исуса”.
Други коментатор описује догађај приликом
Пасхалне вечере на овај начин: Пошто је уз светлост свећа
”
све прегледано да нема негде остатака забрањеног квасца,
и после других пажљивих припрема, почиње да се служи
одговарајућа Пасхална вечера. Она садржи симболичне
елементе печеног јагњета, бесквасног хлеба, горких трава,
неких мањих слаткиша и четири чаше са вином које се
употребљавају током вечере у одређеним случајевима.
Обавезни ритуал прања руку се пажљиво поштује. Сто,
мада вероватније под, очишћен је још пре друге чаше
вина, причају се приче о египатској Пасхи и Изласку којих
се присећају кроз дијалог оца и сина (или неке пригодне
замене). Тада се посуде са храном враћају, пева се део
Халела6, затим следи друга чаша вина. Онда се ломи хлеб.
6

Током Пасхе певају се Псалми Давидови од броја 113 до 118.
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Током Последње вечере ово је вероватно тренутак
када је Јуда кренуо да уради оно за шта је био потплаћен,
и отишао је потом у ноћ како би издао свог учитеља
(Јован 13,30). Те судбоносне ноћи, може да се претпостави,
институција Вечере Господње је била повезана са трећом
чашом вина. Певање Халела је било завршено током четврте
чаше, можда је то та химна из Матеја 26,30. Овде се види како
Вечера Господња представља прописну Пасху, без обзира
на негирања одређених теолога.
Сада може да се региструје редослед догађаја, Исус
је узео хлеб, благословио га, преломио и рекао: Ово је моје
”
тело”. Тада је поделио хлеб својим ученицима да једу.
Онда је узео чашу, благословио је и рекао: Ова чаша
”
је нови Завет у мојој крви”, како то Павле каже, или Ово је
”
моја крв завета”, како каже Марко.
Онда је Исус дао значајну објаву са пророчким
значењем. Он се обавезао да неће више са њима имати
овакво заједништво за столом док се не врати да заврши са
доласком Божијега царства.
Ово је Исусово обећање да ће се вратити и да ће
одржати Свадбено славље Jагњетово са свима онима који су
део његовог Тела”.
Рани верници, које је Исус тако подучио, ишчекивали
су заједништво са њим у савршеном Божијем царству. То је
била њихова нада, и стога су апостоли и Павле могли да наглашавају Христов повратак и усавршавање њиховог тела.
Приметите да је химна коју су Исус и његови ученици
певали током обележавања Пасхе морала да буде неки од
Псалама од 113-118.
Јасно је, онда, да увиђамо шта је основа Вечере
Господње. Вечера Господња происходи из Пасхалне вечере
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којом је прослављано велико ослобођење из Египатског
ропства и заточеништва.
Ослобођење из заточеништва у Египту донело је две
ствари. Дошло је са радосном вешћу” од Бога тако што је он
”
употребио Мојсија и објавио да ће Бог донети ослобођење
кроз крв.
Исто тако, наглашено је да се мора веровати у радосну
”
вест”, а пошто се у њу поверује, мора да се испоштују свa
примљена упутства. Јудеји су морали да поверују Мојсију
да је он њима донео реч од Бога, и да морају да ставе крв на
довратке својих кућа. Морали су да верују да ће проливена
крв јагњетова, која је била попрскана по доврацима, њих
спасти и ослободити. Онда су Израелци учинили онако
како је било заповеђено.
Тако је и са нама. Еванђеље Исуса Христа је вест да,
засновано на проливању крви, откупљење долази од Бога.
Појединац мора да поверује да је Исус Христос Јагње Божије,
и да је његова крв проливена за појединчево лично спасење.
Није довољно, стога, само да поседујемо интелектуално
знање да је Исус Спаситељ, или да је његова крв проливена
за спасење уопштено.
За спасење мора да постоји лично сазнање, затим
примена тог сазнања и онда уживање у заслугама жртве
Господа Исуса Христа.
Приметите да је овај Исусов чин, који ми називамо
Вечера Господња, оригинално одржан међу унутрашњим
кругом следбеника, оних који су лично и потпуно били
посвећени Христу. Група је била прочишћена када је Јуда,
издајник и сатанин човек, отишао усред оброка.
Тако се, онда, сматра да Вечера Господња може
да се удели само вернима. Павле касније позива на само-
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испитивање, на тај начин наглашавајући да пре него што
особа може да једе хлеб или пије вино ваљано, та особа мора
не само да буде верник, већ да је и практикујући верник. Ако
то није био случај, тада би та особа чинила грех. Погледајте
1. Коринћанима 11,27-34.
Вечера Господња је стога за цркву, односно, она
није нешто за појединца или за неке одвојене појединце
да то упражњавају негде у изолацији, већ је то нешто за
функционишуће” тело Христово, и није за невернике.
”
Овде треба назначити да нема посебног поучења о
томе ко треба да дели Вечеру Господњу у цркви. Поједине
групе не ограничавају или бране ко може да администрира
Вечеру Господњу, сматрајући да сваки верник, који има
духовне квалификације да прими Вечеру, може и да је подели браћи. Друге групе су установиле неке облике
устаљености. Поједине групе заснивају своју праксу на
томе да ли верују да се одређена чинодејства односе само
на свештенство, односно на старешине које имају одређени
положај. Опет, други верују да је Вечера Господња сакрамент, света тајна, која у себи садржи благодат и употпуњава
спасење особе, тако да само одређене квалификоване особе
треба да деле овај сакрамент.
Значење елемената
Исусове речи су довеле до различитих интерпретација
њиховог значења, као и значења самих елемената.
Постоји доста различитих ставова, а овде ћемо
приказати четири:
1. Хлеб и вино јесу, у ствари, физичко тело и крв
Христовa
2. Хлеб и вино представљају тело и крв Христову;
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3. Хлеб и вино садрже физичко тело и крв Христову;
4. Хлеб и вино духовно садрже тело и крв Христову.
Један од главних погледа је онај кога се држи
Римокатоличка црква, који је сачињен и усвојен на Концилу
у Тренту, одржаном 1545-1563. године.
Они верују у трансупстанцијацију, доктрину која
сматра да када исправно рукоположени свештеник благосиља хлеб и вино, долази до стварне промене супстанце
хлеба и вина, и они се мењају у стварно тело и крв Христову.
Промена се одиграва у супстанцији”, а не у акциденцији”
”
”
(појавности, мирису, укусу). Хлеб и вино исто изгледају,
миришу, имају исти укус и исти облик, као и исте хемијске
састојке као раније, али је њихова суштина промењена.
Овај облик разликовања између акциденције” и
”
супстанције” је метафизичка подела која долази од стране
”
грчког филозофа Аристотела, а коју је прихватио Тома
Аквински, велики католички теолог. Његово схватање
је постало део званичне римокатоличке теологије, и чак
иако нико други не мисли на овако чудан и небиблијски,
метафизички начин, римска црква још увек није успела да
се ослободи ове грешке.
Стога католици верују да је читав Христос у потпуности присутан у свакој честици хлеба и вина, и свако ко
учествује, буквално уноси физичко тело и крв Христову.
Исто тако, католици сматрају да Вечера Господња
заправо у себи садржи жртву, јер у миси, они верују, Христос
поново нуди праву жртву за добробит оних који клањају
мису. Ова жртва, непрекидно понављана, задовољава
Божије захтеве, као откупљење за опростиве грехе.
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Католици, исто тако, верују да само правилно
рукоположен свештеник може исправно да чинодејствује и
посвети хлеб и вино, и следећи исправну формулу, образац,
промени елементе у стварно тело и крв Хистову.
Како и хлеб и вино, свако за себе, садрже цело
тело и целу крв Христову, то није неопходно да окупљена
конгрегација има и једно и друго, и хлеб и вино. Само
свештеници могу да узму вино, како би се избегло ужасно
обешчашћење које би се догодило ако би неко у конгрегацији
просуо вино, и онда би по крви Христовој морало да се
гази.
Не постоји, заправо, библијско поучење о оваквој
пракси. Трансупстанцијација се не поучава у Библији, и
није рационална. Исус се не жртвује небројено пута за опроштење наших греха. У сваком случају, језик Светог писма
не оправдава овакво тумачење. Оно само има смисла у чудном метафизичком свету Томе Аквинског и Аристотела.
Лутерани су модификовали овај положај. Они
су одбацили идеју да се хлеб и вино мењају у тело и крв
Христову. Међутим, они верују да су тело и крв присутни
у, код и испод” хлеба и вина, тако да ми имамо тело и крв
”
Христову као додатак правом хлебу и вину.
Лутер није прихватио католички став о миси као
о жртви, као ни тај да свештеник има одређену моћ да
трансформише елементе тако што изрекне одређене речи.
Он је, међутим, веровао да приликом Вечере Господње, долази до стварног узимања тела и крви Христове
од стране учесника. Добробит тога је, међутим, била
захваљујући примању Речи по вери. Вечера је била сакрамент и пружала је праву духовну добробит телу онога
ко је учествовао у Вечери.
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Калвинистички положај је тај да је Христос присутан
духовно, а не физички, односно у телу. Елементи обележавају
Христову смрт, вредност његове смрти, верниково учествовање у разапетом Христу, као и заједницу верника јед-ног
са другим. Они исто тако верују да Вечера печати (запечаћује).
Вечера Господња тако доноси праву и стварну
добробит због онога што Исус чини за вечером. Учествовање
у вечери доноси обновљење и животност, као и искуство
које се не може стећи нигде другде.
Вера и примање од стране верника утичу на вредност
сакрамента за ту особу.
Други, опет, сматрају да Вечера обележава Христову
смрт и његово силно и незаменљиво дело које је учинио у
име верника. Христос је духовно присутан свуда, а не само
на неком нарочитом месту и у неко одређено време. Вечера
Господња доноси благодат када је примамо са вером.
Христос никада није са неверником, без обзира шта тај ради
и како то чини. Али, он је увек са верницима.
Право питање
Исус, када је затражио да поштујемо ову праксу Вечере Господње, очито се бавио односом између себе и оних
који су му блиски, односно, са његовима, са члановима
његовог Тела. Он их је раније поучавао да је он Хлеб живота,
Вода живота, да је он Чокот, а да су они лозе. Ово је очигледно
био фигуративни језик.
Исто тако, Исус је подучавао своје следбенике да ће
он бити са њима било где да се они налазе, и исто тако,
посебно онда када се верници окупљају у његово име.
Са овим на уму, примећујемо да је Павле нагласио
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значај који Вечера Господња има као подсећање, јер она ће
подсећати вернике на Господњу смрт све док се он не врати.
Вечера Господња је очигледно време када се верници
окупљају да би имали заједницу са Христом, уверени да ће
једном доћи тај дан када ће се они сусрести са њим лицем
у лице и прослављати са њим. Христос је увек присутан уз
нас на стваран и силан начин, али ово је време када се ми
заједно више приближавамо Христу.
Они који учествују у дељењу Хлеба и Вина су стога
везани заједно једни са другимa и налазе се заједно у Једном
Христу. У том смислу не може бити никакве класне поделе
или неосетљивости, као што је то било у коринтској цркви.
Мора да постоји истинска брига једних за друге у љубави.
Бог је своју љубав исказао тако што је послао Исуса
Христа, а верници треба да имају заједницу у тој љубави,
потпуно свесни свега што се догодило.
Исус је дошао како би испунио улогу која је
симболизована у пасхалном обреду. Он је био Пасхално
Јагње. Његова крв је сада требало да се пролије у добровољној
смрти, али насилној, као што је и предвиђено у Исаијиним
одломцима о Јахвином слуги који пати.
Кажњеничка жртва Исусова била је за уклањање
казне за наше грехе, и овај чин је установљен у новом завету
његовом крвљу. Тако је купљено опроштење за људе. Сви
симболи у Вечери Господњој нас поучавају о добровољној,
кажњеничкој, заменској смрти Јагњета Божијег, која је једина
могла да откупи наше грехе.
Вечера Господња тако представља време када се
усмеравамо на Христово дело умирања за нас и успостављања великог новог завета о којем су толико чезнули Израел
и пророци.

230

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

Овај завет је обећавао уздизање и долазак Христа
(Месије), као и испуњење обећања о царству, када ћемо
поново прослављати са њим.
Стога је Вечера Господња за нас да са захвалношћу
памтимо његову смрт и да високо уздигнемо његову смрт да
је види читав свет. Знамо да је Христов крст увреда за овај
свет, али он мора да се држи уздигнут и да се објављује.
Морамо да усмеримо наше прослављање Вечере
Господње не на његов живот, чуда или друга поучења, већ на
његову смрт и шта она значи за наше откупљење и спасење.
Тада није време да се усмеравамо на себе, већ на њега
и на оно ко је он, како је један од аутора рекао: ... на право
”
Пасхално Јагње, чија је жртва у крви под казном створила
нови Завет са опраштањем греха за његов народ.”
Павле је наглашавао сврху помирења у ономе што је
Христос учинио, као и њен значај у време Вечере Господње.
Ово је време за присећање на милост.
Исусова заповест, упутства која Павле даје у 1. Коринћанима 11, као и пракса раних хришћана, све то говори о
неопходности репетиције (понављања). Треба стално да постоји непрестан и драматичан приказ Христове смрти и
онога што је он тиме постигао.
Треба да послужи за самоиспитивање верних, тако
да се витални однос са Христом наставља без икаквог
прекидања. Треба да буде стална објава да је разапети
Христос васкрсао и да ће се једнога дана вратити.
Ова питања никако не смеју да нам се сметну са
ума. Морамо често да размишљамо о овим истинама
тако да верници настављају да живе у непрекидном стању
припремљености, да учествују са браћом у узимању Вечере
у потпуном и непрекидном јединству.
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Павле је нагласио значај Вечере Господње као посебног, нарочитог скупа, тако да верници учествују у њој
зато што су спремни и зато што то желе. Не треба да буду
тамо само зато што је она део већ постојеће службе, или
заједничке вечере, или неког другог окупљања.
Од највећег је значаја за вернике да увиде значај
размишљања о Господњој смрти, да увиде огромну озбиљност тога, њену чудесност, као и потребу да наша размишљања о томе буду праћена високим страхопоштовањем.
Вечера Господња је изузетно озбиљна ситуација и
последице могу бити тешке за оне који нису тога вредни, и
они ће патити од последица. Они који нису верници, тиме
се неће спасти.
Међутим, они који разумеју и верују у Христа ће
живети и имати вечни живот.

ЛЕКЦИЈА
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ШАБАТ [СУБОТА]
1. Мојсијева 2,2.3; 2. Мојсијева 16,23-30; 20,8-11;
Матеј 5,17-19; Марко 2,27.28; Лука 4,16; Дела 13,14.42-44;
16,11-13; 17,2.3; 18,4-11; Језекиљ 20,19.20; Јеврејима 4,9.10;
Јован 14,15; Исаија 58,13.14; Лука 23,56.
Верујемо да је Шабат из Светог писма Субота
– седеми дан у седмици. Верујемо да је то посвећено
време дар Божји свим људима, установљен у стварању,
потврђен у Десет заповести и утврђен у учењу и примеру
Исуса Христа и Његових апостола.
Верујемо да дар Шабата лежи у искуству Божје
вечне присутности са Његовим народом.
Верујемо да у послушности Богу и као одговор
према Његовој благодати у Христу, Шабат треба да се
у потпуности поштује као дан одмора, богослужења и
слављења.
– Из вероисповедања БСД
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Доктрина Шабата је доктрина која је створила више
контроверзе од свих других. Веома много је писано у
вези са овим питањем, много више него у вези са другим
питањима, без обзира на то да су поучења из Светог писма
прилично јасна. Како бисмо разумели ову чудновату појаву
морамо, стога, пажљиво да проучимо шта је то Шабат, шта
подразумева његово постојање, које добробити он доноси
човеку, као и скоро универзално одбацивање оних људи
који покушавају да Шабат озбиљно схвате као што је Бог
заповедио.
Логично је да свако ко исповеда да дословце следи
Библију као своје једино правило за веровање и праксу јесте
у обавези да држи седми дан као Шабат. Баптисти, који
се поносе тиме да је Библија њихово једино правило вере,
требало би да држе Шабат.
Како су се, међутим, удаљили од стриктног придржавања Светог писма, главни токови хришћанства сада
не могу да се позивају на Реч Божију у својим покушајима
да зауставе огроман пад (посета) у пракси слављења (богослужења) недељом. Позивање хришћана да следе праксу која није укорењена, заснована, на Божијој Речи несумњиво је осуђено на пропаст.
Сваки небиблијски позив представља само слаби
одраз, и заправо оптужује грешно вођство у црквама које
се определило за теорије као што су један дан од седам”,
”
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обичан дан-одмора”, грађански, цивилни Шабат” као и
”
”
друге. Ниједан од ових аргумената није уопште заснован на
Библији.
Сваки други дан за слављење, осим седмог дана Шабата, заснива се на традицији” и има врло мало оправдања
”
у учењима Исуса и апостолâ. Ова традиција” је супротна
”
Библији када тврди да се седми дан Шабат односи на недељу.
Треба сада рећи, мада ћемо о томе касније још
говорити, да су римокатолицизам и његова претходна
структурална изопачења одговорна за многе промене у
библијским поучењима. Римокатоличка црква представља
већи део западног хришћанства и представља врхунац
паганских утицаја, филозофских и политичких система
и идеја од Грчке до Рима који су са собом донели у цркву
слављење недељом, Васкрс, Велики Петак, обновљење
крштењем, употребу светла у слављењу, молитву за мртве,
прскање и поливање као допуну подроњавању (код крштења), прослављање светаца, моћ званичне верске хијерархије
која је правила или уклањала установљене законе и праксу,
као и многе друге додатке.
Има неколико општеприхваћених идеја о Шабату
које су потпуно погрешне и очигледно без библијске
подршке. Међутим, без обзира на то, оне се стално и изно-ва
понављају. Неколико ових идеја набројао је један од аутора:
1. Први новозаветни хришћани су своје слављење
започињали првог дана у недељи уместо седмог
дана Шабата.
2. Шабат је био јудејска институција која је започела
са Мојсијем.
3. Шабат Старога завета је био дан легалистичких
ограничења, тешкоћа и јарам Израелцима.
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4. Римокатолички и други теолози се углавном
ослањају на Библију како би оправдали недељу
као свети дан.
Како бисмо били у прилици да одбацимо ове лажне
идеје, прво ћемо морати да погледамо шта је то Шабат, о
чему се ради и ко га је засновао.
Настанак Шабата
Реч Шабат” долази од глагола прекинути, уздржати
”
”
се, престати, бити на крају нечега”. Исто тако, имао је и
друго значење: бити неактиван, одмарати се”.
”
Библија нам каже да, пошто је Бог створио небо и
земљу, он је онда створио човека шестог дана. Када је Бог
завршио” ово силно, велико, предивно, прелепо и никада
”
дотада невиђено дело стварања, он је одлучио да стане, да
одмори, да се заустави и да ужива у оном што је створио.
Он је онда одлучио да створи Шабат, да га благослови,
да га посвети, и да од њега начини свети седми дан.
Приметите да је у Постању овај дан назван седми дан”,
”
што је терминологија која је повезала стварање са свим
”
осталим” што је Бог учинио.
Јасно је да се Бог није одмарао зато што је био уморан.
Бог је дух, а не тело, па ипак је одабрао да се одмори” и да
”
благослови овај посебан седми дан”. Приликом стварања,
”
значи, није постојала никаква веза ни са каквим јудејским”
”
институцијама или народом, зато што, наравно, тада није
постојало ништа од свега тога.
Посвећивање и благосиљање седмог дана” са собом
”
носи идеју одвојености”. Бог је одвојио седми дан од остат”
ка створења у посебном чину наглашавајући објављену
чињеницу у Постању 1,31 да је створење било добро”.
”
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Овде морамо зато да нагласимо да ништа друго, осим
милост и воља Божија, нису Бога водили до тога да се седми
”
дан” прогласи за свети и благословени. Сâм Бог је пружио
пример и одмарао се, што је било намерно чињење. Шабат
је, стога, заснован на Божијем одмору” и здрав разум би
”
требало да нам покаже да ништа на овом свету неће моћи
да чак и мало помрачи или уклони устрану ово његово
изузетно исказивање милости, силе и милостивог примера.
Седми дан”, као свети и благословени дан, који је
”
сâм Бог створио најмање две хиљаде година пре Мојсијевог
рођења, створен је за човека.
У Марку 2,27 Исус је укорио фарисеје и подсетио их
да је Шабат начињен за човека”.
”
Обратите пажњу да је Шабат начињен за човека, а
не само за Израел. Начињен је хиљаде година пре Мојсија.
Човек није био створен само како би служио дану, већ је дан
створен како би од тога човек имао користи.
У Изласку 20,8-11, одмор” и посвећење” су повезани
”
”
са седмим даном”, и то чини ствари јаснимa да се код човека
”
ради о питању послушности. Човек треба да чини оно што
је Бог заповедио, а то је да се одмара и да прославља, јер ће
од тога човек имати користи. Човек, стога, не треба да се
уклања од онога што је учињено у његову корист, јер као
допуну томе, он Богу показује и своју послушност.
Питање послушности и одмора седмога дана” је
”
стога морално питање. Нужност да се то поштује уграђено
је у темеље на самом почетку стварања.
Седми дан” је створен у времену” и тако одражава
”
”
чињеницу да је време” створење Божије. Човек је створење
”
времена, и Бог је учинио да постоји једно одређено време”
”
које ће подсећати човека да је он створење времена, створено
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од Бога, јединог оног који држи дах или време” човека у
”
својим рукама.
Поигравање са Шабатом је, стога, веома озбиљна
ствар. У Књизи пророка Исаије, у 66. поглављу, стихови 23
и 24, види се сцена када се Христос враћа на земљу у осуди.
Он суди и пресуђује непослушнима и невернима, и јасно
објављује да ће од седмога дана” све до седмога дана” све
”
”
тело морати да дође и доћи ће како би га прослављало пред
њим самим. Како би људи разумели колико је, заправо, он
озбиљан, он ће омогућити да они виде мртва телеса оних
који су згрешили против њега. Погледајте стих 24.
Настанак Шабата према световној историји
Научници су увек расправљали око тога да ли је
постојало поштовање Шабата у временском периоду од
Адама до Мојсија. Овај аргумент је појачан чињеницом да
нигде нема специфичног стиха или примедбе која говори
о томе да су Ноје, Авраам, Јосиф или други патријарси
држали Шабат. Међутим, ми знамо да је у Постању 26,5
Бог описао Авраама као онога који му је послушан, и који
се држи свих Божијих захтева (или његових упутстава),
његових Заповести, његових уредби и његових закона.
Изгледа онда да су патријарси познавали Божије веома
детаљне жеље и захтеве. Знали су да су многи греси као,
на пример, прељубништво (види Јосифов случај), и крађа
(види Јаковљев случај у Постању 31), били погрешни.
Авраам је чак давао и десетак, иако Библија није поучавала
о неопходности такве праксе.
Постоји чак пет школа мисли које поучавају да је
човечанство имало барем неки концепт Шабата много
пре Мојсија. Можемо да набројимо те школе мисли као:
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Вавилонску, Лунарну, Кенитску, социоекономску и календарску. Ми ћемо погледати три од ових ставова.
Вавилонска школа сматра да је сапату” био вавилон”
ски табу шабат” дан који су, исто тако, прихватили и
”
Хананејци, Јевреји и други народи Блиског истока. Један
аутор наглашава: Овај дан је био одређен посебно као дан
”
”
за утишавање срца”. Прецизно значење овог израза није
познато, али је унајмањем јасно да постоји идеја опуштања,
макар имплицитно. И не само то, седми, четрнаести, двадесет први и двадесет осми дани одређених месеци, а можда
и свих месеци, и могуће деветнаести, односно четрдесет
девети дан, од седам пута седам, рачунајући од првог дана
претходног месеца – сви су сматрани за зле дане”.
”
Тим данима лекари, свештеници пророчишта, и
изнад свих, сâм краљ, цар, владар, нису уопште смели да
делују у било којој службеној или професионалној функцији. Мада не постоји довољно доказа да су ови сукцесивни
седми дани постојали и били истоветни са сапату”,
”
разумно је претпоставити да је то заправо био случај. На
основу таквог доказа одређени научници су утврдили да је
библијски Шабат заправо настао у Вавилону.”
Свакако, неке од забрана које су се односиле на
вавилонског цара, којем је као представнику богова било
забрањено да чини одређене ствари, осим ако неће да их
добрано разљути, као да подсећају на неколико библијских
закона који се тичу Шабата. Ово на површини сугерише
да постоји одређена повезаност вавилонског и библијског
седмог дана.
Вавилонском цару је било забрањено да једе месо
печено на угљу, или било коју другу храну коју је додирнула
ватра. Ово је слично са Изласком 35,3 где постоји заповест у
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вези са припремањем хране. Цару је било забрањено да се
вози у својој двоколици, да мења одећу, као и да расправља
о државним пословима, слично како је заповеђено и у
Изласку 16,29.
Вавилонски свештеници нису смели да се саветују са
пророцима, а лекари нису смели да лече болесне. Седам
”
пута седам”, односно када би падао 19-ти дан месеца, исто
тако је био од значаја за вавилонске званичнике.
За Вавилон, ово су били зли дани”, односно несрећ”
”
ни дани”, што је било засновано на страху празноверја, а све
ове забране требало је да задовоље љуте богове.
Ово је свакако другачије у смислу одмора”, благо”
”
слова” и посвећености” о којима говори Свето писмо. Али,
”
делује очито да је ово само исход корупције и изопачености
до којих је дошло због непослушности и греха. Када је
нација, пре Авраама, пала у велики грех и идолатрију,
могло се и очекивати да ће њихово знање правог значења
Шабата постати изопачено. Потпуно иста ствар догодила
се Израелу, присиљавајући пророке да непрекидно говоре
и пророкују против покварености и запостављања Шабата
у тој земљи.
Друга школа сматра да је Шабат настао у изразито
пољопривредном и примитивном календару. Овај календар
се заснивао и обележавао след фаза у сађењу, сакупљању,
жетви као и употребу годишњег приноса. Верује се да је
ово био оригинални календар, те да вавилонски сапату” и
”
хананејске и семитске верзије долазе од њега.
Овај календар је имао седмицу од седам дана као
основну јединицу рачунања времена. Друга временска
јединица била је 50 дана, односно, састојала се од седам
седмица, односно од седам пута седам дана плус један

242

ВЕРОИСПОВЕДАЊЕ БАПТИСТА СЕДМОГ ДАНА

додатни дан, који је стајао изван седмица и који је био познат
и прослављан као празник завршетка или окончања.
Ова школа мисли добро се потрудила да објасни
израелске празнике, шабатску годину, као и годину јубилеја,
овим наводно такозваним основним пољопривредним
календаром. Али, ово је једина теорија која покушава да
усагласи или пронађе заједнички именитељ сличним културним и економским догађањима. Ова теорија представља
само пуко нагађање.
Када се ради о Лунарној теорији, шпекулише се да
је јеврејска реч за Шабат у почетку значила дан пуног месеца. Јудејска традиција је увек тумачила израз јутро после
”
Шабата” као, на пример, у Левитској 23,11.15 да не значи
први дан недеље, већ да говори о јутру после првог дана
Пасхе, који увек пада на дан пуног месеца.
У овом библијском изразу реч за Шабат увек значи
дан пуног месеца”. Јасно је да је то веома старо значење
”
речи (Шабат), али када се реч користи на неком другом
месту, она се увек односи на седми дан седмице.
Свето писмо, међутим, често повезује нови месец и
Шабат, увек прво спомињући нови месец. Види 2. Царевима
4,23; Амос 8,4.5; Исаијa 1,13. Из тог разлога неки сматрају да
је некада било доба када је Шабат значио дан пуног месеца,
и да је то био веома значајан религијски празник.
Међутим, ово само сугерише да је реч Шабат у
ранијем периоду имала другачије или шире значење, и да
је та реч могла да се односи на дан пуног месеца. Ова реч је,
већ у време Изласка, исто тако коришћена како би означила
седмични седми дан Шабат. Сматрано је да овај седми дан
Шабат има већу посвећеност од других, као и да се тога дана
више слави Бог него другим данима осталих празника или
празничких дана, који су се исто називали Шабатима.
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Обратите пажњу на то да су ови други Шабати” били
”
исто тако свети дани и дани одмора, али да никада нису
сматрани као седми дан Шабат, јер се седми дан Шабат увек
заснивао на одмору” Божијем. Овај седми дан Шабат је био
”
посебан и никада се није заснивао на лунарним данима.
Прави старозаветни Шабат
У светлу библијског поучења, и обраћајући дужну
пажњу на изобличења у старом секуларном свету, можемо
сада да погледамо то шта је замишљено да Шабат буде.
Шабат је одувек био дан радости и дан одмора. Време
првих седам дана прослављања од стране Адама и Еве мора
да је представљало једну од првих фантазија Утопије. Адам
и Ева су били савршени, у потпуности свесни једно другог,
као и свесни присутности и топлине Божије љубави и
наклоности према њима.
Заиста, речено је да су се Адам и Ева одмарали са
Богом првог дана свог постојања, чак иако нису ни доживели
седмицу рада. Одмор, стога, није једноставно само престанак рада. Уживање Шабата није само одмарање од рада. У
томе има још нечега.
Када се појавио грех, Шабат је исто постао дан
слободе од притискања тешког рада и обавеза. Запамтите
да због греха рад сада представља болно искуство чији
резултати долазе само уз зној, а земља ће своје плодове
нерадо давати.
Исаија 58,13.14 говори о Шабату као о дану радости и
одушевљења, а не као о дану тешкоћа и притисака.
Оној деци Израела која су била ослобођена од
ропства, ово је требало да буде нарочити благослов, јер би
се на Шабат присећали како је њихове страшне тешкоће са
њих подигао Бог.
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Псалам 92 7, Псалам Шабата, пружа нам добар увид
у то шта Шабат треба да буде, о чему треба да мислимо,
какви треба да будемо у односу према Богу, и шта у то време
треба да чинимо.
1. Добро је дати хвалу Господу,
и певати имену твоме, вишњи,
2. Објављивати твоју доброту ујутру
и верност твоју сваке ноћи.
3. На инструменту са десет жица,
и уз лутњу,
и на харфи,
мелодичним звуцима.
4. Јер си ме развеселио Господе, делима својим;
радујем се делима руку твојих.
5. Како су велика твоја дела, Господе!
мисли твоје су веома дубоке.
6. Безумник то не зна,
глупак то не разуме.
7. Кад непријатељи ничу као трава
и кад цветају сви који чине безакоње,
то је зато да би се истребили заувек.
8. А ти си Господе високо заувек.
9. Погледај своје непријатеље, о Господе,
погледај, твоји непријатељи ће погинути;
расуће се сви који чине безакоње.
10. А мој рог ти узвисујеш као рог дивљег бика,
помазан сам новим уљем.
11. И око моје видело је шта сам пожелео непријатељима,
и уво моје чуло је моју жељу над злима.
7

Ревизија превода Ђуре Даничића.
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12. Праведник се зелени као палма,
узвисиће се као кедар на Ливану8
13. Они засађени у дому Господњем
зелене се у дворовима Бога нашега;
14. Родни су и у старости,
свежи су и цветају,
15. Јављају да је праведан Господ;
стена моја, и неправде
нема у њему.
Ограничења, као што су остајање код куће (Излазак
16,29), непаљење ватре (Излазак 35,3), нескупљање дрва
(Бројеви 15,32), неношење терета (Јеремија 17,19-27); сва
она су осигуравала да се људи неће бавити тешким кућним
или комерцијалним активностима, већ да ће радије да се
постарају да буду слободни да уживају и да се одмарају на
Шабат.
Искушења да се ради и да се оптерете рутинским
физичким активонстима била су прејака за Израел, и они су
често онечишћивали Шабат радећи оно што им није било
на корист.
Приметите да многа ограничења која су Јудеји касније
усвојили нису библијска, већ да долазе од многих тумачења
Закона од стране равија који су желели да сачувају светињу
Шабата. Међутим, чинећи то, они су створили и много
потешкоћа народу, и још су, исто тако, утврдили и неке
уступке и изузетке који су поједине аспекте библијских
заповести чинили неважећим.
Један од аутора примећује како су јудејске вође
отишле предалеко и изобличиле Божију намеру за слављење Шабата. Он каже:
Данашњи Либан (прим. прев).

8
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Читава два одломка у Талмуду баве се тим како тре”
ба држати Шабат. Тридесет девет типова послова не смеју
да се чине на Шабат. На пример, било је забрањено писање
више од једног слова. Везивање одређене врсте чворова, али
су друге врсте биле допуштене. Левити у Храму могли су да
привежу пукнуту жицу на музичком инструменту, али нису
смели да ставе нову жицу. Практиковање медицине није
било дозвољено – осим ако није био угрожен живот. Тако је
човек са зубобољом могао да испира уста сирћетом на Шабат
– све док је могао после сирће да прогута (што представља
једење); али није могао да испира уста и онда да испљуне
сирће (што би представљало практиковање медицине).
Путовање на Шабат било је ограничено само до
одређене удаљености од нечијег места пребивања. Међутим,
ако је неко хтео даље да путује на Шабат, законски је могао
да прошири место свог пребивања ако би ставио нешто од
свог иметка на удаљену тачку; а тада би могао да настави
своје путовање на Шабат од те удаљене тачке...
Није чудо што је Исус назвао фарисеје и писмознанце
гомилом самоправедних лицемера (Марко 7,9-13).”
Обратите пажњу на опасност која настаје од недостатка дословног поштовања Библије. Неки не поштују
Свето писмо и тако обешчасте Шабат, док други превише
гледају на прописе, стварају своја лична правила и тако
вређају Бога.
Треба приметити да јудејско прослављање Шабата
никада није било, а није ни сада, бледо и без радости. То је
дан када се припрема посебна храна, посебно се припрема
одећа која се онда користи, а онда следе интелектуална и
религиозна дешавања. Шабат је, тако, време за заједницу са
Богом, за размишљање о њему јер је то његов Шабат.
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Исто тако, то је време присећања на Божији завет, јер
Бог је сматрао Шабат за знак Завета који је успоставио са
Израелом. Прочитајте Излазак (2. Мојсијеву) 31,13-17.
Шабат је, значи, био веома значајан за Израел јер је
симболизовао њихову јединствену улогу међу свим осталим
народима.
Језекиљ 20,12-20 наглашава значај Шабата за Израел
јер је пророк нагласио да је ово Бог повезао са избором
Израела.
Слављење Бога и подсећање на однос са Богом су,
стога, од највишег значаја. Шабат је подсећао Израел на
Божију присутност и на његову лојалност према њима.
Тако Шабат чини многе ствари. То је време за прослављање и давање славе, подсећање на Бога на посебан начин, у духу и истини. Тада је време за исказивање наше
захвалности која треба да се усмери ка Богу за све оно што
је за нас учинио.
Када је Израел то заборавио, Шабат је стајао као сведок
против њих. Непослушност међу заветним народом никада
се није сматрала за нешто неважно од стране Бога. Шабат,
тако, никада није посматран као нешто што треба ритуално
одржавати. Мора да се држи са свим својим значењем и
смислом у потпуности.
Бог је увек Шабату давао предност када се односио
према људима. Држање Шабата је несумњиво интегрални
део Божије воље за све људе.
Израел је пример за све нас. Они су примили Десет
заповести којe су билe записанe самим Божијим прстом. Он
их је изговорио својим гласом и народ је чуо Божији глас.
Када су Израелци обешчастили Шабат, били су изгнани у
Вавилон. Ништа нам друго није потребно да бисмо могли
да разумемо значај Шабата за Бога.
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Богу морамо да понудимо дужну и одговарајућу
службу на Шабат.
Исто тако, морамо да понудимо дужну и одговарајућу
службу другима на Шабат. Ово је дан када треба да се
присетимо свих око нас, слугу и слушкиња, стоке и животиња, као и странаца који су међу нашим дверима.
Погледајте Излазак 20,10; 23,12; Поновљени закон 5,14. Исто
тако, морамо да чинимо добро” на Шабат. Погледајте
”
Излазак 20, Матеј 12,7-12, Маркo 3,4 и Лукa 13,12.
Сви морамо да увидимо да је Шабат дивно време.
Треба да га употребимо тако што ћемо прићи другима. Не
смемо да следимо нељудске, оптерећујуће, традиционалне
обичаје. Исус је инсистирао на томе да држимо Шабат онако
како је он планирао да се држи.
Непрестано себе морамо да подсећамо на то да је
Шабат нешто посебно. Шабат нам говори:
1. да припадамо Богу, да смо ми Божији народ,
2. да смо блиско повезани са свима онима који
припадају Богу,
3. често нас подсећа на нашу одговорност према
Богу, нашем Творцу и Господу,
4. подсећа нас на нашу одговорност према онима
који су око нас, као и према народу Божијем,
5. уверава нас да смо у заветном односу, и да ће нас
Бог увек спасити и одржати нас,
6. да Бог зна шта је најбоље за нас, и да су његови
планови за нас увек добри,
7. да је неодвојиви део Божијег плана да нас одржава
здравимa, ментално, физички и духовно. То је
најбољи ослободитељ од стреса до сада познат,
ако се користи на одговарајући начин,

ШАБАТ [СУБОТА]

249

8. да је радост служити Бога. На ово се подсетимо
када једемо оно што смо сами припремили, или
шта нам је дато од стране других који увиђају
наше потребе,
9. да долази вечност када ћемо у потпуности уживати
сасвим” у Богу.
”
Исус и апостоли су наши водичи у вези са тим како
треба да држимо Шабат. Они нису следили фарисејски
приступ који је представљао изобличено виђење Шабата.
Верници мора да се усредсреде на одржавање изразите
намере Шабата, посвећујући време Богу и својим ближњима,
избегавајући да раде и да се узалудно задовољавају неким
животним задовољствима, и да имају заједницу са Богом.
Са тим на уму од Шабата морамо да начинимо дивно
време, а не досаду, да будемо пажљиви у томе да имамо
страхопоштовања јер је то нарочити дан Божијег посебног
комуницирања.
Опште правило је да усредсредимо на Бога све оно
што чинимо. Понашајте се као да заиста јесте Свештеник
Божији и његовог Христоса, и његов Амбасадор на овој
планети.
Исус и Шабат
Исус никада није ни наговестио да Шабат треба да се
промени. Заправо, Исус је био највећи од свих Јудеја, и он
је до детаља поштовао Закон тако показујући шта је Закон
заправо требало да представља.
Исус је одбацио традицију писмознанаца и фарисеја
када су се те традиције сукобиле са Светим писмом и
обезвредиле га. Он је увек показивао позитивне намере
Шабата, као у Марку 2,27.28 где је показао да је у складу
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са законом чинити добро на Шабат. Исто тако, погледајте
Луку 13,15 и Матеја 12,10.
Приметите шта је Исус учинио у сцени која је описана
у Јовану 5,1-18. Он је исцелио човека код бање Витезде.
Исусова активност не говори о томе да он жели да промени
Шабат, већ показује духовне, моралне и хуманитарне квалитете Шабата.
У Јовану 7, Исус је поново показао своју велику бригу
за духовну добробит људи. Он је то учинио упркос чињеници
што је знао да ће његови непријатељи ово искористити у
намери да га оптуже.
Али, исто тако, знамо да Исус никада није био оптужен
да је прекршио Шабат, осим што је чинио дела милости и
доброте, и што је показивао да људи могу да донесу радост
и мир како би се сусрели са њим на Шабат.
И не само то, у својој проповеди у маслињаку у Матеју
24, Исус је упозорио своје следбенике да долази разорење
Јерусалима, и нагласио им да треба да се моле да не морају
да беже на дан Шабата или у зимско доба. Очигледно, Исус
је знао да ће се они придржавати Шабата у том времену,
и да ће се уздржавати од бега због ризика да не повреде
Божије намере за Шабат. Исус је показао да је знао да ће
његови следбеници наставити да држе Шабат и онда када
Јерусалим падне. Он никада није говорио да они не би
требало тако нешто да чине.
Апостоли и рана црква
Не може се негирати чињеница да су апостоли и
најранији хришћани сви били Јудеји и не-Јудеји који су се
бојали Бога и који су држали Шабат. Лукина писања описују
понашење жена које су се одмарале на Шабат, поштујући
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Заповести, а онда су, после Шабата, отишле на Исусов
гроб. Лука је очито нагласио овај аспект у својим списима,
иако их је он писао много после Васкрсења. Примећујемо
да је Лука писао не-Јудејима, и заиста би било чудно да је
он промовисао идеју промене дана Шабата, или слављења
које би се одржавало неког другог дана, а да са друге стране
наглашава слављење и велики значај самог Шабата.
Кроз читаву књигу Дела апостолских читамо о Павлу
и његовим следбеницима који су присуствовали службама
по синагогама. У Делима 13,44 читамо да се читав град
окупио како би чуо Реч Божију на Шабат, без икакве назнаке
да је дошло до било какве промене у дану богослужења.
У Делима апостолским 16,12-15 видимо да је Павле
присуствовао на местима молитве где се окупљао мали број
верника. И ово се одигравало на Шабат.
Догодило се тако да када је Павле ишао једном на
службу на Шабат, да је исцелио девојку која је имала злог
духа пророштва (Дела 16,16). Павле се понашао исто онако
како се Исус понашао.
У Делима 18 забележено је како је Павле говорио у
својој синагоги сваког Шабата, убеђујући и Грке и Јудеје.
Нема наговештаја од стране Луке да је Павле имао
намеру или план да мења шабатни закон. Павле је користио
сваку постојећу прилику да поучава на Шабат.
Ниједан од апостола никада није ни наговестио да би
одбацио шабатне законе. Уствари, на јерусалимском сабору,
који је био сазван како би расправљао питања која су била
од значаја само за не-Јудеје, свако се сложио да не-Јудеји не
треба да буду обрезивани и да се подвргавају ритуалима који
су били неопходни да покажу да су и они сада у заветном
заједништву.
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Међутим, не-Јудејима је речено да морају да следе
одговарајуће законе из Старог завета који су били од посебног значаја за њихов стил живота, обзиром да су раније
били пагани.
Приметите да су ствари које су расправљане на
конференцији биле у вези само са не-Јудејима. Није било
ни помисли да би Јудеји могли да забораве на Мојсијев
закон или на било који библијски закон. Одлуке као и
сама конференција нису пружили изговор не-Јудејима да
не следе моралне и духовне законе у Светом писму. Једноставно су говориле о томе да ли не-Јудеји треба или не треба
да постану прозелити. Они су били прихватани у заједницу
као не-Јудеји, а не као прозелити. И они су, као и Јудеји,
морали да следе Закон.
Настанак недеље
Библија никада не говори о недељи” или о дану
”
”
сунца”9. Она говори о првом дану седмице” и о Господ”
”
њем дану”. Ништа директно у Исусовим речима или у
речима писаца Еванђеља нема што би сугерисало да је
говорио о првом дану седмице.
Јованов Господњи дан” односи се на неки будући
”
дан, есхатолошки дан, дан о којем исто тако говоре и други
библијски старозаветни пророци.
Павле никада не повезује васкрсење са неким нарочитим даном за поштовање васкрсења. Он је проповедао
о крсту и о Христовом васкрсењу много пута, укључујући и
тада на Шабат, како је записано у Делима.
Неки покушавају да искористе случај када је Павле
био у Троји (Дела 20,7), како би доказали да је израз лом”
љење хлеба” значио богослужење у недељу. Али, ово је
9

На енглеском Sun-day, дан Сунца (прим.прев).
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само једно интелектуално непоштење. Хили Вард, и сâм
заговорник слављења у недељу, признаје то на следећи начин
у својој књизи Space Age Sunday: Време састанака у раној
”
цркви, како је забележено у Делима апостолским, тешко
је прецизно одредити... Али ова организација дана јесте
фактор који треба имати на уму ако желимо да разумемо
јудејско виђење времена, онако како се користи у књизи
Дела апостолских. У Делима 20,7 Павле је у Троји: Кад смо
”
се у први дан (седмице) недеље окупили да ломимо хлеб,
Павле је проповедао народу, и пошто је сутрадан намеравао
да оде, протегао је говор до поноћи”. Реч дан” не налази
”
се у грчком тексту; реч за седмицу” овде је иста као и за
”
Шабат”, и читава фраза може се лако буквално превести као
”
Када смо се у први Шабат...”. Али, треба да претпоставимо
”
оно што су многи преводиоци у прошлости и садашњости
(Калвин је изузетак) претпоставили, да дан” треба убацити,
”
а да се Шабати” односи на седмице, на основу тога што та
”
реч долази из јеврејског и арамејског језика, од идиома за
време.”
Овај аутор је довољно искрен да призна своју сметњу,
као и сметњу многих преводилаца, са изузетком Калвина.
Ретко ћете чути ову чињеницу. Вард наставља даље и каже
следеће: Чак иако узмемо да ова фраза значи оно што
”
традиционално сматрамо да значи: први дан седмице”,
”
какве последице може да има ово нарочито окупљање
првог дана на успостављање првог дана у исту раван или
као замену јудејском Шабату?
Свето писмо ће нас разочарати ако покушавамо да
утврдимо неке последице у вези са недељом или суботом,
а на основу речи и дела нашег Спаситеља или речи Павла,
Еванђеља, Дела апостолских, Посланица или Откривења.
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Ако је, са друге стране, наш мотив да откријемо веру и њено
значење у овим временима, а не да се расправљамо у корист
наше а против туђе религијске праксе, Свето писмо онда
говори јасно и са значењем.”
Јасно је да овај аутор показује своје сметње и да није
спреман да дословно следи Божије речи. Он признаје да су
најранији хришћани Бога славили као Јудеји, јер нису ни
знали за неки други вид или облик слављења. Он наглашава
да је Исус живео у оквиру јудејске културе и образаца
понашања, као и његови следбеници. Али, он не иде укорак
са тим да наставља даље да следи овај образац, иако признаје
да велики део хришћанског слављења потиче из јудаизма.
Међутим, ми знамо на основу историје како и колико
временски дуго је било потребно да се од седмог дана
Шабата пређе на недељу. Било је потребно много векова, и
то се догодило због религијских, политичких и друштвених
сила које су у Римском царству створиле јак притисак да
су црквене вође у том периоду компромитовале Божију
Реч и уклониле се што је могуће било даље од свега што
је било и сматрано за јеврејско, а посебно од Шабата. Они
су га заменили недељом, много прихватљивијим даном за
пагански свет Рима.
Треба обратити пажњу на неколико фактора. Сваки
аутор слаже се са следећим:
1. Са увећавањем броја не-Јудеја било је вероватно да ће
доћи до удаљавања од стриктног придржавања свих
правила.
2. Чињеница да су Јудеји прогонили хришћане заправо
је одмагала у овом случају.
3. Римљани су били суочени са снажним противљењем
и побуном од стране Јудеја. Чак и после пада Јеру-
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салима и ужасног покоља године 70. по Христу,
Јудеји су се побунили у Кирени, у Египту и на Кипру
године 115., и више од 220 хиљада Грка и Римљана
је побијено само у Кирени. У годинама 132-135.,
Јудеји су се поново побунили и Римљани су изгубили
толико много војске да је њихов најбољи генерал био
опозван из Британије како би преузео командовање
над борбама. Било је потребно три године да се
скрши и последња побуна, а њихов вођа Бар Кошба
је био убијен. Римски анти-Јудаизам је био велики.
Јудејима је било забрањено, под претњом смрћу,
да уђу у Јерусалим. Хадријан је Јудаизам законом
забранио, као и проучавање Торе и држање Шабата.
Јудаизам је прозван варварским празноверјем, а
Сенека је Јудеје називао проклетом расом. Са свим
овим антисемитизмом, хришћани, који се тада још
увек нису одвојили од Јудеја, преузели су мере како би
се разликовали од њих и тако не би били нападани.
Они су, стога, отпочели са уклањањем свега што је
било имало јудејско”.
”
4. Слављење сунца је било веома значајно у паганском
систему слављења природе. Највећи изазов хришћанству представљао је култ под именом митраизам.
Многи су мислили да ће заменити хришћанство.
Многи пагани су пришли хришћан-ству из ове верске позадине, и са собом су донели своје погледе на
свет. Једна јерес, манихејска јерес, поучавала је да је
Исус био видљива слика сунца. Сви римски цареви,
укључујући ту Нерона, Адријана и друге, подизали
су статуе, обелиске и олтаре у част сунца. Тако је
практиковано слављење недељом, као и оно суботом.
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Овако је чињено дуго времена. У мозаицима Христос
почиње да се приказује са зрацима светла који извиру
из његове главе. Симбол за Христа је био да је он
Сунце праведности”. Црква у Риму је тада почела
”
да слави Исусов рођендан 25. децембра, на исти
дан на који су пагани прослављали дан рођења свог
невидљивог Сунца”. Хришћани су, као и следбеници
”
сунца, почели да се моле окренути према истоку,
смеру одакле излази сунце. Забележе-но је да је
Тертулијан морао да одбија оптужбе да су хришћани
следбеници сунца.
Црквене вође су морале да пронађу неки разлог за
прихватање недеље, пошто већ нису имали библијску
подршку за то. Јустин Мученик (100-165. наше ере), каже
да недеља обележава први дан стварања, а посебно дан
стварања светлости. На овај дан Бог је променио таму и
твар, и створио је свет. И не само то, Бог је увео Шабат за
Јудеје као знак који их ослобађа казне коју су заслужили за
своје неверство.
Марцион, године 144. по Христу, још један од раних
црквених отаца, као и Викторинус, бискуп, године 304. по
Христу, тумачили су јудејски Шабат као нешто што је Бог
мрзео и шта је искористио како би их казнио. Еузебије (260340. по Христу) и Јероним (340-420.) исто тако су рекли да
они славе у недељу јер је Бог створио светло тога дана.
Када је слављење сунца почело да бледи у Царству,
црквене вође су почеле да употребљавају васкрсење као
основни разлог за богослужење недељом. Они то чине и
данас. Многи су се, наравно, борили против ових идеја, али
су изгубили против оних који су држали полуге моћи и
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значаја. Многи хришћани у Азији и другим местима и даље
су држали седми дан Шабат.
Када је цар Константин, и сâм верник сунца, дошао
на престо, он је признао три посебна дана, петак, суботу
и недељу. Све своје поданике он је позвао на поштовање
недеље као Господњег дана, и да се поштује петак, како би
поштовали оно што је Христос учинио тога дана. Гргур из
Нисе и чак сабор у Лаодикеји, мада су оптуживали јеврејско
поштовање суботе, прогласили су суботу као празник и
дан за богослужења. Константин је веома много зависио од
своје војске у којој су многи били поштоваоци Митре,
непобедивог сунца” и он их је умирио на тај начин што је
”
увео да дан сунца постане нови главни дан за богослужења.
Атанасије, у четвртом веку, онда је расправљао да је то
био лично Христос који је заправо пренео дан Шабата у
Господњи дан.
Филозофске основе које су водиле у овакву грешку
заснивале су се на гностицизму, филозофији стварања која
је била веома антијудејска.
У том систему Јахве је био инфериорнији и само”
”
национални Бог Јудеја, који је створио свет материје и нижих
бића. Јахве није био Бог плероме, или пунине, и његов народ
је био инфериоран. Како је он створио материјални свет,
његова објава, Стари завет, није била ни од какве вредности
осим за Јудеје.
Ово је дало даље интелектуалну основу за одбацивање
Бога и његових закона. Јустин Мученик, један од хришћанских филозофа који је био рођен као паганин, веома рано
је развио ову идеју да је Шабат јудејска институција и да
оваквим Шабатом не треба везивати хришћане.
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Он је први објавио целовиту изјаву о недељи коју ћемо
пажљиво погледати јер се често наводи. Ево шта он каже и
шта се налази у његовом Дијалогу са Трифом, Јудејином”:
”
На дан који се назива недељом, окупља се заједница на
”
једном месту свих оних који заједно живе, или у граду или
на селу, и читају се Сећања апостола или писања пророка,
и то онолико дуго колико време допусти. А онда, када читач
стане, председавајући нешто каже у расправи у којој их
подсећа и опомиње на имитирање свих ових добрих ствари.
Тада сви ми устанемо заједно и изговарамо молитве. А
онда, као што је већ речено, када престанемо са молитвом,
доноси се хлеб, и вино, и вода; а председавајући се онда моли
молитвама и слављењем што је више могуће; а људи искажу
своје слагање изговарајући Амен”. Посвећени елементи се
”
онда деле и примају од стране свих, а одсутнима се шаље
делић по ђаконима.
Сваки од присутних који има у изобиљу и који је вољан и у складу са својим избором даје оно што сматра да је
одговарајуће, и шта се сакупља и оставља код председавајућег, који се стара о онима без очева и удовицама, као и о онима који су у потреби због болести или неког другог разлога;
за оне који су у стегама, као и за странце који су се затекли
међу нама; и, једном речју, брине се о свима који су у потреби.
Сви ми се окупљамо недељом јер је то први дан када
је Бог променио таму и твар и створио свет. На тај исти дан
је Исус Христос, наш Спаситељ, васкрсао из мртвих. Јер је
био разапет у дан пре онога када се слави Сатурн10 (субота),
а у дан после слављења Сатурна, у дан када се слави Сунце
(недељу), објавио се својим апостолима и ученицима и
поучио их је оно што ми сада вама подносимо на разматрање” (из Прве апологије, 67. поглавље).
10

На енглеском субота се каже Satur(n) – day.
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Абрахам Луис је анализирао овај одломак и изјавио
следеће, како би показао како су се на тај начин удаљили
од Библије. Луис каже: Када се ово анализира, долази се
”
до следећег: Религиозна служба је била у недељу. Осим
тога, нема ниједне чињенице да је редовни радни дан био
заустављен. Нема ниједне речи да је недеља била Шабатни
дан, нити да је одржавање службе било у вези са Четвртом
заповешћу. Недеља тако делује као нова институција,
заснована на разлозима који су били сасвим другачији од
оних који су довели до Шабата.
Први разлог долази директно из гностичких шпекулација. Други разлог је чисто измишљање, барем што се тиче Библије. Људи говоре уопштено о томе да поштују недељу јер је то дан када је васкрсао Христос. Али, и даље остаје
чињеница да Библија нигде не повезује држање недеље
или било ког другог дана у вези са Христовим васкрсењем.
Свето писмо чак ни не каже да се Христово васкрсење
догодило у недељу. Оно је објављено ученицима у тај дан,
али они нису ни поверовали да је тај извештај тачан. Има
доста доказа да је тачно време Христовог васкрсења било у
вече Шабата (Матеј 28,1).
Јустин је први писац који објашњава, директно или
индиректно, зашто се слави у недељу. Први разлози о томе
зашто се слави у недељу добијени су од Јустина. Они су и
изванбиблијски као и антибиблијски.
Водећи утицаји за ово рађање недеље као дана за
окупљање се врло лако увиђају. По Јустиновим теоријама,
Стари завет, Десет заповести, као и Шабат су некако
померени из видокруга. Полупаганске вође су почеле са
својим делом хармонизације и мешања хришћанства и јаких
паганских система. Долази до стварања аналогије између
излазећег Сунца и Подигнутог (Васкрслог) Христа11.
Игра речи у енглеском језику rising/risen (прим. прев.).

11
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Овај начин увођења недеље у хришћанство био је први
коначни производ религијског синкретизма који се тако
широко и брзо успоставио и развио у наредним вековима.
Стога смо већ припремљени за описе недеље као
главног празника неких педесет година после овог Јустиновог увођења недеље у хришћанску историју”.
Скоро сви, ако не и сви, такозвани рани црквени Оци
показују ову јасну побуну против Божије Речи, одбацујући
Јудеје и све што је јудејско.
И у Константиновом добу, и у нашем, видимо паганску државу и цркву у блиском односу, како једна од њих
обезбеђује идеје, а другу како пружа ауторитет. Ова унија
цркве и државе представља срамоту за хришћане. Тада је
засађено семе Дахауа.
Јудеји су од првог века били приморали да себе
идентификују као Јудеје, као и да се повинују црквеним
ритуалима. Они су били масакрирани и избацивани из
хришћанских земаља.
Стално су морали да беже и често им ни прелаз
у хришћанство није помагао. Римокатоличка црква је, у
великој мери, потпомагала ово и учестовала у овој трагедији.
Међутим, упркос свему, Реч Божија никада није била
избрисана. Другачије” и чудне необичне групе бориле су
”
се против ових установљених ауторитета и одржавале су
своју веру живом.
Чињени су многи покушаји да се одржи недељно
богослужење живим тиме што су установљени закони
о недељи, али је дегенерација и пропадање настављено.
Немогуће је зауставити и преокренути полако пропадање
зато што није засновано на Божијој Речи.
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Грешка човекових путева
Проблем је што су не-jудејски хришћани или
покушавали да успоставе оно за шта су имали моћи да
промене, или да окрену оно што је Бог заповедио у нешто
штогод да су они желели, или су покушавали да начине
радикални прекид између Старог и Новог завета.
Тако су покушали да игноришу поучавање Светог
писма и да докажу да је Шабат установио Мојсије искључиво
за јудејски народ.
Онда они додају, да пошто су Јудеји били непослушни
и пошто их је Бог одбацио и казнио, Христов долазак
је захтевао промену читаве структуре и уклањање свих
јудејских ствари.
Неки су мало паметнији па тврде како је Христос
показао свој ауторитет тако што је утврдио да је јудејски
Шабат прегазило време. Његовим следбеницима је дата
моћ да одбаце Шабат и да утврде уместо њега било који
други дан, који год желе.
Тако се, дакле, поучава да постоји радикални прекид и
разлика између Старог и Новог завета, Закона и Благодати,
јудаизма и хришћанства.
Али, ништа од свега овога није засновано на Библији,
већ се пре свега заснива на интелектуалним промишљањима. То је само довело до пропасти и антисемитизма, и све
то упркос Павловим упозорењима. Истина је да је Библија
савршена књига са једном темом и једном поруком коју је
надахнуо исти Свети Дух. Она је консистентна у потпуности
и сви аутори су били надахнути.
Неразумевање Павлових назнака о закону и о Шабату
довели су до тога да многи људи сматрају да је Павле био
један од људи који је непрестано био против, писао и
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подучавао против ствари које су говорили други апостоли.
Речено је да је он одустао од Шабата због не-Јудеја хришћана
док су се други апостоли придржавали својих застарелих”
”
путева.
Ово је, наравно, бесмислена измишљотина. Исти
је Свети Дух надахнуо старе пророке, и водио, поучио и
надахнуо све апостоле, укључујући и Павла. Када се сугерише да постоји контрадикторност између пророка и апостола, или контрадикторност између апостола и доктрине,
јесте да се мисли и објављује незамислива јерес.
Слично томе, да се сугерише да је Мојсије погрешио
када је написао одломак о седмом дану у Постању 2 и у
Изласку 20 није вредно правих верника. Свети Дух не може
да надахне грешке.
Павле није био лицемер, нити је покушавао да
превари Јудеје тако што се претварао да је био озбиљан
по питању завета на који се заветовао на свом последњем
путовању у Јерусалим.
У Посланици Колошанима Павле је говорио о
астрологији која је захватила и заробила пагане. Када је
говорио о држању времена и дана, он је користио израз
који се односио на веровање да планете контролишу људске
ствари, и није говорио о јудејској пракси или о мојсијевском
закону.
У књизи Доба и времена налази се овај коментар:
Када је св. Павле у неким од својих посланица говорио
”
да су неки људи робови стоихеје”, дуго времена се није
”
знало на шта се то односи јер стоихеја” може да значи
”
и алфабет” или основе знања”, а превести овако ту реч
”
”
као да нема никаквог смисла у одломцима Галатима 4,3
и Колошанима 2,8. Међутим, стоихеја” је употребљена
”
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у значењу елементи”, у смислу зодијачки знаци” или
”
”
планете”, и када употребимо ово значење те речи добија”
мо веома јасан смисао. Онo штo је св. Павле желео да покаже
јесте да све док људи нe постану хришћани, они су робови
својим веровањем у астрологију, што ће рећи да су веровали
да планете контролишу догађаје у животу дан за даном и,
као што он каже, они стално посматрају дане и месеце и
годишња доба и године, и увек траже да пронађу срећне
и несрећне, погодне и непогодне дане, чак и сате, и стога
немају праву слободу, већ само представљају марионете.”
Јасно је, онда, да Павле не говори о недељном Шабату,
нити чак ни о јудејским светим данима. Бесмислено је чак
и помислити да би Павле могао да каже да су ова држања
светих дана била јеретичка и глупа. Да је он то рекао, тиме
би он оптуживао самог себе.
Текстови који се често наводе немају ништа са
држањем Шабата, већ се уствари односе на држање других
обичаја.
Изгледа очигледно да не-Јудеји нису научили лекцију
коју су сами Јудеји занемарили када су сами покварили
Шабатно богослужбовање. То је права трагедија.
Значај седмога дана
Поједини научници сада указују на унутрашњи
ритам од седам дана који имају жива бића. Они изјављују да
чак и телесне ћелије имају свој ритам. Идеја је да милиони
дневних функција које се догађају у нашим телима су заправо
организоване у неком ритмичком систему. Поједини
телесни задаци одигравају се брзо, у секунди, минути или
сату, док се други одигравају успореније током времена.
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Џереми Камбел објашњава како ово функционише:
Одређене функције тела могу имати и читав спектар рит”
мова са једном доминантном фреквенцијом (учестаношћу)
која се веома разликује од доминантне фреквенције спектра
ритмова неке друге функције, и које су веома удаљене у
простору.
Па ипак, без обзира на то која је ритмичка компонента
примарна у било којој функцији тела, сви ритмички
системи тела поседују унутрашњу кружну седмичну функцију, тако да када оне удружено делују да би обавили
одређени нарочити задатак од значаја за читаво тело,
рецимо имунолошку реакцију, та реакција се одиграва по
седмичном распореду.
Овај распоред представља компромис између превише и премало времена. Дан и ноћ, што је доминантна
фреквенција у спектруму многих рутинских телесних
задатака, не би били довољно временски дуги како би
обавили компликовани спектар хемијских и других
активности који садржавају имунолошке и одбрамбене
ракције, а месец дана би, опет, било предуго времена.
Уз то што је кључни координирајући ритам за остале
активности тела које се циклично понављају, циклус од седам дана се налази и у променама крвног притиска, киселог
садржаја у крви, црвених крвних зрнаца, откуцаја срца,
температуре уста, хемије урина као и запремине, и односа
између два значајна неуротрансмитера, норепинефрина и
епинефрина, као и повишеног и умањеног нивоа неколико
телесних хемикалија као што су хормон за регулисање
стреса, кортизол”.
У ствари”, кажу Пери и Досон, недељни ритам је
”
”
најлакше открити када је тело под стресом, као што је то
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случај када се брани од вируса, бактерија или других штетних нападача. На пример, симптоми прехладе трају око
недељу дана. Симптоми малих богиња обично се појављују
тачно две недеље после излагања болести.
Доктори су већ давно утврдили да су реакција
на маларијску инфекцију и криза код запаљења плућа
најјаче седмог дана. Трансплантација органа доживљава
сличну кризу када телесни имунолошки систем напада
страно тело”. Кембел објашњава: Када људски пацијент
”
прими трансплантацију бубрега, јавља се ритам од седам
дана, предвидиви успон и пад вероватноће да ће телесни
имунолошки систем прихватити или одбити нови бубрег.
Највеће одбијање одиграва се седмог дана након операције,
а када се даје серум како би ублажио имунолошку реакцију,
долази до серије напада, с појачаним ризиком од инфекције
после једне седмице, две седмице, три седмице као и након
четири седмице, у време највећег одбијања...”
Свако живо створење у свом генетском материјалу
има уграђен ритам, сат, ударе, фреквенцију, резонанцу која
помаже да се синхронизовано живи и функционише онако
како је и дизајнирано.
Према Францу Халбергу, сумирајући Кембела,
”
централна фигура биолошке структуре времена јесте хармоничан однос који постоји... а изузетан аспект овог
односа јесте да су компоненте саме по себи хармоничне
или субхармоничне са седам или умноженим бројем седам, бројем који је имао непропорционално велику
улогу у људској култури, митологији, религији, магији и
календару.”
Свето писмо нам је већ објавило да је Створитељ
дизајнирао и начинио овај свет. Он га је поставио и установио
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у седам дана. Циклус Стварања је завршен за седам дана и
тако је покренут часовник времена. Бог је дао животу
фреквенцију од седам. То је откуцај стварања који показује
на Онога који је живот и започео.
Стога ми предлажемо, као што Библија подучава,
да се и ви уштимујете”, уклопите са Створитељем. Он је
”
Шабат створио за човека тако да би овај заједничарио са
својим Створитељем седмога дана, и тако затворио циклус
у савршеној хармонији са Богом.
Хајде да будемо послушни Богу и прослављамо га на
седми дан Шабат како је и заповедио. Треба још много да се
научи о његовом односу са нама. Ми никада не смемо да му
будемо непослушни. Оно што изгледа као мала ствар може,
у ствари, да буде питање живота и смрти.

ЛЕКЦИЈА
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ЕВАНГЕЛИЗАЦИЈА
Матеј 24,14; Дела 1,8; Матеј 28,18-20; 2. Коринћанима 4,1.2.5.6; 1. Петрова 3,15; 2. Коринћанима 5,17-20;
Ефесцима 6,14-20.
Верујемо да нас је Исус Христос овластио да
проповедамо Еванђеље, да стварамо ученике, да
крштавамо и да научавамо послушности све оно што
нам је Он заповедио. Позвани смо да будемо Христови
сведоци читавом свету и у свим приликама.
– Из вероисповедања БСД
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Свето писмо је сасвим јасно када каже да се Исус
одрекао да живи у слави” са својим Оцем и да је сишао на
”
земљу као људско биће, не да му се служи већ да би служио,
и да би предао свој живот као откуп за многе. Он је постао
човек како би могао да положи свој живот за оне које је
волео. Исус је имао саосећања за све људе који су се нашли
ухваћени у безнадежној ситуацији.
Исус је дошао као испуњење обећања које је Бог дао
када је човек згрешио. Сав народ Божији, као и пророци,
са ишчекивањем су гледали унапред на долазак свог
Спаситеља.
Када је Спаситељ дошао одабрао је дванаест Ученика,
обучио их, поучио их и послао их да проповедају и објављују
да је Царство Божије близу.
Својим ученицима сасвим јасно је објавио да је њега
послао његов Отац и да узвратно он шаље њих како би
пронели радосну вест о његовом доласку.
Исус је евангелизацију сматрао за разлог њиховог
постојања. Њихов задатак је био да иду и проповедају
еванђеље и да стварају ученике гдегод су ишли. Следбеници
су даље требали да од других људи чине следбенике. Све
ово је сасвим јасно и непогрешиво у библијским записима.
Исус је био њихов Господ и ученици су били под
његовим вођством те су били у обавези да учине оно што је он
од њих тражио. Погледајте Јован 14,15 и 15,14. Његов позив
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да они евангелизирају био је заповест, није представљао
опцију.
Исус је имао ауторитет. Види Матеј 28,18. Он је стога
упутио своје ученике да иду као његови представници, а
он ће их оснажити свом неопходном помоћи. Као његови
представници они не треба да делују у својој сопственој
снази, већ у његовој сили. Имају сва права да евангелизирају
народе јер им је Исус дао ауторитет и оснажио их је
уверавајући их да ће његова присутност бити са њима све
до краја времена.
Приметите да се послање дато ученицима односи
на све нације. Ученицима је нарочито речено где треба да
делују.
Прво, они треба да буду сведоци у Јерусалиму, у
најближој околини места где су се налазили, и требало је да
се тамо окупе и чекају на оснажење.
Ми можда мислимо како је сведочење у Јерусалиму
било лако, али је то, заправо, било веома тешко место за
сведочење. Тек што су Исуса скандалозно и бесрамно
мучили и разапели. Он је био васкрснут, али је та чињеница
била активно нападнута од стране оних који су били на
власти. Стога је ученике у Јерусалиму очекивало природно
неповерење, непријатељство, антагонизам, као и огорчен
непријатељ који би се супротставио презентацији еванђеља
и његове поруке.
Вредно је овде споменути да када доносимо поруку
еванђеља пријатељима и породици, ми говоримо оним
особама које знају све скандале у нашим животима, били
они измишљени, умишљени или стварни. Често је тешко
њима сведочити зато што они нама не верују.
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Међутим, понекад је ова наша блискост са породицом
и пријатељима предност. Они лако могу да увиде да је
промена у нама донела бољитак.
Друго, требало је да ученици сведоче по свој Јудеји.
Ученици су могли да се поистовете са овим људима јер су
били баш као и они, знали су обичаје, и могли су знати шта
рећи да би то имало утицаја.
Треће, требало је да сведоче у Самарији, што је била
врло одвратна могућност. За Јудеје, Самарјани су били људи
које је тешко било волети и они су увек били у некаквом
сукобу са њима. Уствари, највећа увреда за једног Јудеја је
била назвати га Самарјанином. Погледајте Јован 8,48.
Четврто и коначно, ученици је требало да сведоче без
икаквих географских ограничења. Требало је да иду у све
народе, људима изван свог окружења и сфере утицаја.
Како бисмо добро погледали и разумели шта је
то евангелизација, сада морамо да утврдимо ко су били
Исусови ученици.
Они нису постали силни, артикулисани и ефективни
евангелизатори преко ноћи. Прво су морали да буду
поучени. Њихов убрзани курс је потрајао три године. Исус
је одлучио да преокрене њихов начин размишљања као
и њихову вољу, да их подучи истинитим чињеницама о
Царству Божијем, да их научи да се ослободе својих страхова,
да не буду спори, као и да науче да пазе и да се моле. Требало
је да буду припремљени за велику духовну борбу са којом ће
се суочити. Много можемо да научимо само посматрајући
њихово понашање док су били са Исусом.
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Шта је то ученик?
Које су квалификације потребне?
Ученик је заправо неко коме се показује или ко има
учитеља. Читамо о Мојсијевим ученицима (следбеницима)
који су у ствари били ученици Мојсијевог закона. Онда су
постојали ученици фарисеја” који су били ученици који
”
су детаљно учили јудејску традицију како је она објашњена
у Тори и другим религијским књигама. Ти ученици су
студирали под равијима (рабинима). Јован Крститељ је
такође имао ученике, следбенике, који су му били веома
посвећени, који су постили, молили се и остали му верни
док је био у затвору, па чак и после његове смрти.
У тим данима људи који су желели да студирају под
равијима, одабрали би неког равија и онда би се слободно
придружили његовој школи.
Исус је користио сасвим другачији приступ, јер је
одабирао своје ученике пошто би утврдио да су му они
дати од стране Бога Оца. Погледајте Јован 15,16. Исусови
ученици били су суочени са скупим и веома захтевним
предусловима. Највећи број оних који су му дошли нису
хтели да живе по овим предусловима тако да је Исус остао
само са Дванаесторицом. Па чак су га и они напустили у
време распећа. Али, тада су њихови животи већ били
неодвојиво повезани са његовим и они потом нису имали
мирну савест.
Приметите да је Исус наглашавао да је он одабрао,
позвао и послао своје ученике. Јасно је, стога, шта Свето
писмо говори када каже да предамо своја тела њему као
своју живу жртву, свету и прихватљиву Богу”.
”
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Исус је свој живот поделио са својим ученицима. Он
их је заиста волео и желео је да они воле њега. Био је са њима,
тешио их је и уверавао их је у своју присутност. Они су ишли
са њим, говорили са њим, јели са њим и постали су потпуно
зависни од њега. Без њега су били потпуно изгубљени.
Исусови ученици нису живели усамљеничким животом. Морали су да развију односе велике љубави једни
за друге, јер би то доказало да су заиста били Исусови ученици. Погледајте Јован 15,16. Исусови ученици су се очигледно веома разликовали од било којих других ученика.
И зато када говоримо о евангелизацији, ми говоримо
о активности стварања ученика. Учеништво је несумњиво
део Божијег плана. Овај позив је намењен онима који су вољни себе и своје животе да посвете Христу.
Исусово послање у Матеју 28, као и у Делима 1, говори
о томе да је сваки хришћанин позван на јасно, посвећено
учеништво. Ово је посвећеност Исусу лично, и укључује
присну, трајну и неодвојиву свезу са Христом. Другим
речима, ученик није више свој власник већ је откупљен за
високу цену.
Знамо да је Исус одабрао разне врсте људи за своје
ученике, следбенике. Они нису били нешто нарочито
школовани нити су представљали локално племство.
Неколицина њих били су рибари, двојица су били синови
зилота. Зилоти су били део револуционарне групе која
је била веома непријатељски настројена према римској
власти. Један од ученика, Симон, био је зилот. Други ученик
је био омрзнути порезник, што је било занимање чији су
посленици сматрани издајницима. Један други ученик је
био издајник. Јасно је да ученик може да постане било ко.
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Сведок или евангелизатор?
Исус је позвао своје ученике да буду не само ученици,
већ да буду сведоци и да буду рибари људи. Постоји ли
разлика између сведочења и евангелизације?
Евангелизација и евангелизатори12 су заправо сведочење и сведоци. То је једини начин да се рашири добра вест
о спасењу. Стога можемо да изјавимо да сви хришћани
морају да буду сведоци, али сви хришћани неће бити
евангелизатори у том смислу да ће бити пуновремено
посвећени томе да шире радосну вест на исти начин на који
су то чинили апостоли.
Има неколико ствари по којима се идентификују
Христови сведоци.
Прво, они морају да су лично срели и познавали
самога Христа. Као сведоци, они могу једино да кажу оно
што су лично видели и чули.
Друго, они морају да буду у стању да се изражавају,
углавном вербално, али исто тако и помоћу свог живота,
рада, ставова и односа. Они морају да буду спремни да
пруже одговор о својем веровању и да објасне ту велику
наду коју поседују. Читајте 1. Петрову 3,15.
Треће, они морају да буду уверени у Божију силу, да
зависе само од Бога, да осећају да Бог може да учини све
ствари, као и да зависе о Светом Духу који ће да обезбеди
силу поруке.
Четврто, сведоци морају да суосећају са онима који
су духовно изгубљени.
Сви хришћани су сведоци по дефиницији. Ово је
једна од највећих привилегија коју имамо, јер ми ћемо
радити заједно са Богом у потрази за људским душама. Ово
је основно дело сведочења или евангелизације и то није дело
само за изабрану неколицину.
12

Алтернативно се може користити израз еванђелиста уместо евангелизатор.
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Сведочење је нешто што свако може да научи. Оно
није таленат који се наслеђује. Међутим, потребно је лично
се припремати јер морамо да знамо шта треба да кажемо,
како то да кажемо, као и да будемо довољно храбри да
бисмо то рекли.
Потребно је да знамо како да приђемо некој особи
која је могуће непријатељски настројена, незаинтересована,
или једноставно окупирана неким другим стварима. Због
свега тога морамо да се припремамо и да научимо како
да кажемо причу еванђеља једноставно, пажљиво и са
осећањима.
Онда када сте уверени да је Исус ваш Спаситељ, и да
је дошао у ваше срце и живот, тада већ имате скоро све оно
што вам је потребно да бисте били велики и успешан сведок
за Исуса. Све што вам је потребно јесте познавање Светог
писма и вера да је Исус са вама.
У делу Исусовом има места за пуновремене посвећене раднике. Али, приметите да Библија ништа не каже
о томе да ли су људи који су ширили реч на свом путу из
Јерусалима били професионални евангелизатори. Они
су, једноставно, били чланови тела Христовог који су у
потпуности учествовали у Христовом делу, онолико колико
су то били у стању.
Из ове групе верника долазе евангелизатори у смислу
пуновремене посвећености. Ове особе које су пуновремено
ангажоване ми видимо као особе које су нарочито одабране
од стране Бога који је Цркву употребио како би извршио
одабир.
Ови људи имају позвање од Бога и дат им је дар.
Њима је дата способност да јасно и једноставно објашњавају
еванђеље и то тако да оно постане релевантно према
одређеним потребама људи који чују поруку.
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Њима је дата нарочита вера тако да они могу да буду
уверени у то да ће слушаоци на поруку одговорити.
Они су знали како да говоре човековој вољи кроз силу
Духа Светога. Они би, дакле, објавили своју поруку, позвали
људе да се окрену Христу, и онда су у потпуности очекивали
да људи то и учине.
Ту имамо Филипов пример који је био пун вере,
мудрости и Светога Духа. Био је храбар јер га Стефаново
прогонство и смрт нису зауставили. Њега је водио Бог, он је
слушао Бога и био је нестрпљив како би учинио дело на које
је позван. Одмах је знао праве речи, онда када је приступио
етиопском евнуху, а своју Библију је тако добро познавао да
је препознао одломак из којег је Етиопљанин читао и зато
је могао да му објасни овај одломак. Био је припремљен да
крсти евнуха пошто је овај објавио своје прихватање.
Порука
Порука евангелизације је сасвим јасна. У одломцима
као што су Дела 8, на пример, речено нам је да је Филип
проповедао Христа у Самарији. Користио је Реч Божију,
јер је Библија била једини свети спис који је показивао
пут спасења. Погледајте 2. Тимотeју 3,15. Христос је био
представљен као јединствена особа која је умрла за наше
грехе, која је васкрснута из мртвих и која ће се вратити да
суди живима и мртвима. Погледајте 2. Коринћанима 5,10.
Исус је паганима описиван као последња Божија Реч,
Створитељ света, онај који осликава саму Божију природу
и славу, и који одржава овај свет снагом своје речи. На овог
Исуса се веома дуго чекало. Он је себе понудио као жртву
за наше грехе тако да су људи прихваћени од стране Оца
на небесима. Спасење се не може добити ниједним другим
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именом, осим Христовим именом. Погледајте Дела 4,12.
Свето писмо је једино ефикасно оружје у личном
сведочењу. Сви ученици и евангелизатори су показивали на
Христа и само на Христа. Исусове речи су биле Речи живота.
Павле и други апостоли су провели значајну количину
времена поучавајући из Светог писма, охрабрујући људе као
што је био Тимотеј да проучавају списе и да им буду верни.
Морамо да схватимо да зло постоји и да је оно
веома моћно. Постоји подземни свет криминала, пожуде,
суровости и неморала који постоје испод површине обичног
живота. Понекад провале напоље и онда видимо зло у
друштву и у људима.
Ова озбиљна сила зла налази се свуда и мрзи и
само Христово име. Зло може да буде веома препредено и
наизглед благо, али је и даље велико зло и против је Бога.
Само сила Божија, и Реч Божија, могу продрети до
људи. Сведочење или еангелизација Речју Божијом јесте,
стога, једини пут да се људи спасу.
Ученици су Свето писмо учили напамет и наглашавали су значај тога. Исус је познавао Свето писмо и он је
користио ово знање како би одбио сатанске нападе.
Познавање и меморисање Светог писма је, стога,
критично за победу над злом у нашим животима, као и за
ефикасно сведочење.
Непријатељ сотона ће увек покушавати да верника
доведе у сумњу у то да је он спасен, као и да посумња
да његова једина помоћ долази од Бога. Сведок или
евангелизатор мора стога да меморише одломке као што
је, на пример, Матеј 4,3-4 који долази из Поновљеног закона
8,3; 1. Јовановa 5,11-12; 1. Коринћанима 10,13; Псалам 119,11
као и 1. Јовановa 1,9.
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Бог апелује на људе кроз нас и нама је дао службу
помирења. Ова служба није тако тешка као што људи мисле.
Људе можемо да доведемо Христу ако следимо неколико
корака.
Прво, морамо да указујемо и људе доводимо до
признања да они иду својим путем, уместо Божијим путем.
Сви ми нисмо у стању да испунимо Божије савршене
стандарде који су приказани у Светом писму и који су показани у Исусовом животу. Посланица Римљанима 3,22.23
закључује о свима када каже да је свако згрешио и изгубио
Божију славу. Сви ми смо згрешили и свима нам је потребно
опроштење.
Друго, после оваквог признања долазимо до потребе
да охрабримо оне којима сведочимо, да поверују у нешто.
Грех је поставио препреку између човека и Бога. Исус је
дошао и преузео је грех на себе, умирући за свакога од нас
лично, тако плаћајући казну која се захтева како би се сви
ми довели до Бога. Погледајте 1. Петрову 3,18.
Треће, сведок мора своје слушаоце да наведе да
пажљиво све размотре. Они морају да кажу не” греху и
”
свему што је погрешно у свом животу. Исус мора да буде на
првом месту, пре самога себе, пре новца, амбиције, односа
и свега другог. Сви морају само да следе Исуса.
Четврто, сведок мора особи којој говори дати нешто
да уради. Они морају да буду упућени у то да предају свој
живот Исусу, а Он ће им онда подарити живот. Свети Дух
ће онда доћи да живи унутар такве особе која је дала свој
живот Христу, и тако ће отпочети нови однос.
Исус је својим ученицима рекао да иду и учине
ученике од свих људи, поучавајући их да извршавају све
што је он заповедио. Ученик је стога следбеник, посвећен
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томе да иде Христовим путем, да живи Христов живот, и да
са другима подели Христову љубав и истину.
Начинити следбеника од некога значи охрабрити ту
особу да постане Исусов следбеник, помоћи тој особи да
узрасте у Христу до те мере када ће моћи да трећу особу
води даље у следбеништву. Нигде се не спомиње да Црква
треба да се ослања само на професионалне евангелизаторе
да обаве свој посао, јер би то представљало велико занемаривање обавеза Цркве у делу сведочења.
Често се наглашава да, када би сваки прави следбеник
довео Христу по једну особу сваке године, и када би потом
обучио ту особу да она доведе Христу једну особу сваке
године, и када би се овај образац понављао са сваким новим
обраћеником, читава популација на Земљи би се обратила
за мање од 100 година.
Појединачни чланови тела Христовог су убедљиво
најефикаснији сведоци и евангелизатори, само када буду
пресведочени да чине оно што нам је Христос заповедио.
Одлике ученика
Давид Вотсон набраја неколико карактеристика
ученика:
Прво, ученик мора бити вољан да служи. Погледајте
Марко 10,35-45.
Друго, ученик мора бити вољан да слуша.
Треће, ученик мора бити подложан поучењу, односно вољан да учи.
Четврто, ученик мора да се потчини ауторитету.
Погледајте 1. Солуњанима 5,12 и Јеврејима 13,17.
Пето, ученик је вољан да своју веру подели са другима
у отвореном и поштеном заједништву. Види 1. Јовановa 1,1-3.
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Шесто, он је вољан да се научи понизности и драго му
је када су други благословљени. Погледајте Филипљанима
2,3.4.
Седмо, он истражује свој живот пре него што критикује друге.
Осмо, он познаје своје слабости и допушта Божијој
благодати да делује кроз њих. Погледајте 2. Коринћанима
12,9.
Девето, он није перфекциониста. Он не пати од самоправедности или од непрестаног осуђивања. Погле-дајте
Јаков 3,2 и 1. Јовановa 1,8-10.
Десето, он опрашта.
Једанаесто, он је упоран, храбар и не обесхрабрује се
лако. Погледајте Ефесцима 6,10-18 и 2. Коринћанима 4,8-11.
Дванаесто, он је поверљива и одговорна особа.
Погледајте 1. Коринћанима 4,2.
Тринаесто, он није само радилица без смисла или
оговарач. Погледајте Јован 12,21.22 и 1. Тимотеју 5,13.
Четрнаесто, он чини и мале и велике ствари добро.
Погледајте Колошанима 7,17.
Петнаесто, он паметно употребљава време. Погледајте
Ефесцима 5,15-17.
Шеснаесто, његов циљ је да задовољи Бога. Погледајте
Галатима 1,10.
Седамнаесто, он је хитар да послуша када Бог
говори.
Осамнаесто, он верује у Бога, чак и у околностима
када нема ничег видљивог што би охрабрило такву веру.
Деветнаесто, вољан је да следи вођство Светог Духа.
Двадесето, он јасно разуме који су Божији приоритети.
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Двадесет прво, он зна да је он слуга као и да његов рад
није првенствено њему на корист, већ на корист Христовог
тела.
Проналажење и стварање ученика
Први и основни корак јесте да се усрдно и непрестано
молимо. Можемо од Бога да затражимо да нас води до оних
којима треба да посведочимо или можемо да запитамо Бога
да нам их пошаље.
Исто тако, можемо да се молимо да Бог умањи
равнодушност у срцима оних са којима желимо да разговарамо, да на неки начин припреми њихова срца како
би примили Реч. Морамо да запамтимо да сотона ослепљује људима очи, и стога морамо да се молимо Богу како
би он људима отворио очи, јер је једино он тај који има силу
да ослобађа оне који су свезани. Добро је имати списак
својих неспасених пријатеља и познаника, и редовно се
молити за њих.
Запамтимо да смо ми зависна створења. Морамо да
живимо зависни о Богу све време, баш као што је Исус живео
у сили Светог Духа и остао зависан о њему у послушности
свом Оцу. Наша послушност мора да буде обележена
молитвама.
Исус се Оцу често молио, и примећујемо да се молио
пре него што је одабрао своје ученике. Исус је охрабрио своје
ученике да се моле, упозоривши их да треба да се моле како
не би пали у искушење.
Исус нам је рекао да су поља спремна за жетву.
Стога се око нас налази много прилике за то. Можемо да
се молимо Богу да отвори наше очи како бисмо видели те
прилике за сведочење. Пуно је људи који су у потреби, а ми
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живимо, радимо и играмо се поред њих и не примећујући
да им је потребан Христос.
Можемо озбиљно да се молимо, упорно и поштено,
да нам Бог дâ симпатије и пожртвовање за људе око нас.
Исто тако, можемо да се молимо да нам Бог омогући
да имамо искрено занимање и љубав за људе око нас. Тада
можемо да замолимо Бога да припреми наша срца и допусти нам да будемо понизни, као и да се олако не обесхрабримо када говоримо са људима.
Бога можемо да замолимо да нас доведе до тога да
у потпуности зависимо о Светом Духу, као и да умемо са
људима, чак и онда када особе којима треба да сведочимо
не спадају међу оне које ми сматрамо за пријатне.
Када се молимо морамо да скинемо своју маску, као
и да се не претварамо да будемо оно што нисмо. Бог нас
познаје и Он од нас жели праве и истините молитве. Ми
треба да будемо усрдни у молитвама, и да се захваљујемо
Богу што нас чује чак и пре него што пред њега изнесемо
своје молитве. Тек када Богу приступимо са понизношћу
и страхопоштовањем, он ће нас чути и испоштовати наше
захтеве.
Како би се од некога начинио ученик, мора да се почне
са малим. Исус је почео са само неколико ученика и ми не
би требало да помислимо да смо бољи од њега. У реду је
провести пуно времена у поучавању велике групе људи, али
често испада да је овакво поучавање само површно.
Када је група мала онда постоји могућност интеракције, раста и учења на примеру. Исус је доста времена
провео са својим ученицима уграђујући у њих знање.
Приметите да учеништво” циља на досезање зре”
лости, а то се догађа само онда када се на то потроши време.

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЈА

283

Када се са особом исправно ради, онда ће она бити у стању
да обучава друге да делују независно и са одговорношћу.
Из искуства знамо да је потребно доста времена да
се људи науче Речи Божијој. Исто тако, потребно је доста
времена да усвоје лекције које су научили током свог
хришћанског живота. Поучавање других одузима доста
времена, али је зато награда велика.
Приметите да учеништво” није исто што и доми”
нација, или изигравање некаквог гуруа”. Идеја није да се
”
доминира над неким, већ да се особа развије и буде у стању
да самостално делује, да подучи друге, као и да помогне
другима да расту у свом односу са Богом, у потпуности
зависни само о Богу.
Стога је у евангелизацији руковођење веома значајно.
Често се наглашава да рођене вође нису нужно добри и као
духовне вође. Ово је због тога што та природна способност
мора да се претходно сломи како би онда особа постала
истински зависна о Богу. Духовна средства потребна за
духовно руковођење су нешто што само Бог може да
подари.
Исус је упозорио у вези са овим у Матеју 20,25-27 –
духовне вође ствара Свети Дух и они се не рађају. Вође не
смеју да имају ту жељу да руководе над другима већ морају
бити понизни, благи, самопожртвовани и спремни да следе
Духа. Вође у телу Христовом никада не смеју бити особе које
воле себе да стављају на прво место. Ово би представљало
знак упозорења. Погледајте 3. Јованову 9.
Ово питање ауторитета веома је значајно јер они
који хоће да од других стварају ученике морају да поседују
духовни ауторитет. Духовни ауторитет мора да дође из
послушности према Богу. Они морају да буду испуњени
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Светим Духом. Они морају да буду као Исус и да делују
у потпуности под контролом Светога Духа како би на тај
начин у телу Христовом све било здраво и у хармонији.
Квалификације потребне за било какве вође набројане
су за нас у 1. Тимотeју 3,2-13 и Титу 1,5-9, као и у многим
другим одломцима.
Они који су у телу Христовом морају да дају плода.
Плод долази само када сведочимо под силом Светог Духа.
Вође играју огромну улогу у евангелизацији. Њима
ће бити суђено од стране Главног пастира, и они неће моћи
да избегну казну и осуду Божију ако нису водили Цркву у
извршавању свог основног задатка. Има много упозорења
обема групама у Светом писму. Нама је дат Исусов пример
који је све то чинио на прави начин.
Треба да разумемо да ће нам Бог увек обезбедити
прилику да сведочимо људима. Ми смо Христови амбасадори и стога морамо увек бити љубазни, нежни, стрпљиви
и благи када људима објављујемо еванђеље.
Никада не смемо бити негативни или закључити да
ћемо добити негативан одговор. Морамо да схватимо да је
Свети Дух са нама и да он мења срца људи.
Морамо да употребимо наше Библије и не смемо да
терамо људе да доносе одлуке. То је дело Светог Духа.
Исто тако, упозорени смо да се клонимо расправе, јер
једино што ћемо учинити свађајући се јесте да се одбацивање
појача. Ми имамо једноставну поруку. То је порука која
каже да еванђеље које имамо јесте сила од Бога на спасење.
Морамо људима да пренесемо да ми имамо једини лек и
да је тај лек Исус Христос. Људима морамо да кажемо да је
грех чињеница живота и да је казна за грех смрт. Христос је
платио казну и људи морају да прихвате ту чињеницу као и
да свој живот предају Њему.
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Евангелизација позива људе да донесу одлуку о
одређеним стварима у свом животу. Људи су свесни својих
греха, као и својих лоших навика: непоштења, пожуде,
лошег карактера, лењости и поноса. Људима можемо да
помогнемо да престану да лажу сами себе и да своје животе
окрену ка Христу, укључујући ту и своје грехе, таленте, вољу
као и своју ситуацију.
Парабола о Сејачу нам пуно говори о људској
природи, као и о одговорима које ће људи имати на поруку
спасења. Свет се није много променио. Технологија нам
омогућава да позовемо многе, али мало је доказа да међу
свим тим позванима има правих верника. Недостатак плода
сведочи о њиховом стању.
Бог познаје своје и брине се за своје. Али, исто тако,
и ми имамо обавезу да се бринемо за нове хришћане када
нам они дођу. Морамо да их подучимо да ће Бог увек бити
са њима, иначе ће сумња да им замени место радости.
Морамо непрестано да тражимо начине да развијамо нове
хришћане који су се одазвали нашем сведочењу. Ако то не
учинимо и ако престанемо да их саветујемо, да се молимо
за њих и да водимо и упућујемо младе, тада нећемо чинити
онај посао на који нас је Исус позвао да чинимо.
Пут послушности јесте пут који сви ми морамо да
следимо. Пут крста захтева много рада и труда, јер Реч од
свих нас захтева врло много.
Јака Црква се непрестано бави евангелизацијом,
проучава Реч Божију и потпомаже сваког члана, јер сведочење свету је једина ствар достојна Цркве. Све друго није
довољно. Отпочели смо са Христом, хајде онда да наставимо
да идемо са Христом из силе у силу.
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Божија љубав и самилост нас је спасила. Ми, његова
деца, морамо да волимо и да покажемо самилост према
онима који су око нас. Бог је послао своје људе да проповедају Реч. Једнога дана он ће се вратити да му положимо
рачун за све таленте које нам је подарио, као и за све дело
који смо обавили.
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