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О ва књи га није обја вље на с циљем да откри је посто ја-
ње гре ха, и пат ње и беде у овом све ту. То је сви ма добро 

позна то. Ова књи га није обја вље на да при ка же непо мир љи-
ву бор бу изме ђу таме и све тло сти, гре ха и пра вед но сти, зла и 
добра, смр ти и живо та. Дубо ко у свом срцу то већ зна мо, зна мо 
да и сами уче ству је мо у том суко бу.

Међу тим, поне кад се у сва ко ме од нас буди жеља да сазна-
мо нешто више о том вели ком суко бу. Како је почео? И да ли 
је оду век плам тео? Који чини о ци допри но се овој изу зет но 
сло же ној поја ви? У каквом је одно су поје ди нац пре ма њој? У 
чему је чове ко ва лич на одго вор ност? У овом све ту посто јим 
без сво је одлу ке, нисам имао дру ги избор. Да ли је то добро 
или рђа во за мене?

Која су вели ка наче ла пред мет суко ба? Коли ко ће тра ја ти? 
Како ће се завр ши ти? Хоће ли Земља неста ти у дуби ни леде не, 
веч не ноћи без Сун ца, као што твр де поје ди ни науч ни ци? Или 
је пред њом нека боља будућ ност, бли ста ва од све тло сти живо-
та, топла од веч не Бож је љу ба ви?

Да пита ња учи ни мо бли ским себи: Како се овај сукоб у мом 
срцу, ова бор ба изме ђу себич но сти, која ми се наме ће, и љу ба ви 

(v)

ПРЕД ГО ВОР



6 ВЕЛИКА БОРБА

која из мене зра чи, може завр ши ти побе дом добра, завр ши ти за 
сву веч ност? Шта о томе гово ри Библи ја? Како Бог може да нам 
одго во ри на то пита ње, које има веч ну важност за сва ку душу?

Недо у ми це слич не ови ма нава љу ју са свих стра на. Оне 
се упор но узди жу из дуби не нашег срца. Зах те ва ју одре ђе не 
одго во ре.

Бог, који нам је уса дио чежњу за нечим бољим, про бу дио 
жељу да упо зна мо исти ну, и неће ускра ти ти одго во ре ниједноме 
од нас, неће нам оду зе ти пра во да рас по ла же мо нео п ход ним 
зна њем; јер »Господ, Господ, не чини ништа не открив ши тај не 
сво је слу га ма сво јим, про ро ци ма.«

Зато је, дра ги чита о ци, циљ ове књи ге, да помог не наму че-
ној души да про на ђе добро реше ње за све ове про бле ме. Књи га 
је поте кла из пера ауто ра који је дожи вео и утвр дио да је Бог 
добар и који у раз го во ру са Богом и про у ча ва њем Ње го ве Речи 
открио да се Господ ње тај не пока зу ју они ма који се боје Бога и 
да ће Он само такви ма откри ти свој завет.

Да бисмо боље схва ти ли осно ву овог вели ког суко ба, који је 
про жео живот целог све ми ра, писац га је при ка зао осла ња ју ћи 
се на вели ке, ствар не дога ђа је који су се раз ви ја ли током послед-
њих два де сет сто ле ћа.

Књи га запо чи ње тра гич ним послед њим при зо ри ма из исто-
ри је Јеру са ли ма, гра да Бож јих иза бра ни ка, који су одби ли да 
при хва те Чове ка са Гол го те, иако је дошао да им пону ди спа-
се ње. Пола зе ћи од тих дога ђа ја, и путу ју ћи дугим раз вој ним 
путем наро да, књи га ука зу је на про гон ства Бож је деце током 
 пр вих сто ле ћа, на вели ки отпад који је настао у Ње го вој Цркви, 
на вели ко и опште про бу ђе ње у доба рефор ма ци је, када су јасно 
изра же на поје ди на вели ка наче ла овог суко ба, на стра шну лек-
ци ју коју је оста ви ла Фран цу ска сво јим одба ци ва њем наче ла 
пра вед но сти, на ожи вља ва ње и узди за ње Писма, на ње гов бла-
го твор ни, спа со но сни ути цај, на вер ско буђе ње које ће наста ти 
током послед њих дана; на осло ба ђа ње сјај ног вре ла Бож је Речи, 
с ње го вим пре кра сним откри ве њи ма све тло сти и зна ња која ће 
сузби ти зло коб не про до ре свих заблу да таме.

vi
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Сада шњи пре те ћи сукоб око живот них наче ла, сукоб у коме 
нико не може оста ти неу тра лан, пред ста вљен је јед но став но, 
бли ста во, сна жно.

И на кра ју, реч је о веч ној, слав ној побе ди добра над злом, 
исти не над заблу дом, све тло сти над тамом, радо сти над тугом, 
наде над оча ја њем, сла ве над сра мо том, живо та над смр ћу, веч-
не, напа ће не љу ба ви над освет нич ком силом мржње.

Рани ја изда ња ове књи ге дове ла су срца мно гих душа пра-
вом Пасти ру; моли тва је изда ва ча да и ово изда ње доне се још 
бога ти је, веч не, добре пло до ве.

Изда ва чи
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Адам је пре поја ве гре ха ужи вао у непо сред ном раз го во ру 
са сво јим Ство ри те љем; али пошто се човек сво јим пре сту-

пом одво јио од Бога, људ ском роду ускра ће на је ова висо ка пред-
ност. Међу тим, пла ном отку пље ња отво рен је пут којим ста нов-
ни ци ове Земље могу и даље успо ста вљати везу са Небом. Бог 
је раз го ва рао са љу ди ма пре ко сво га Духа, а божан ска све тлост 
изли ва ла се на свет у откри ве њи ма која је давао сво јим иза бра-
ним слу га ма. »Него нау че ни од Све то га Духа гово ри ше све ти 
Бож ји љу ди.« (2. Петро ва 1,21)

У раз до бљу првих два де сет и пет сто ле ћа људ ске исто ри је није 
било писа ног откри ве ња. Љу ди које је Бог под у ча вао пре но си ли 
су сво је зна ње дру ги ма, и тако је оно пре но ше но од оца сину, од 
нара шта ја нара шта ју. У Мој си је во вре ме поче ло је при пре ма ње 
писа не Речи. Надах ну та откри ве ња запи са на су у надах ну тој Књи-
зи. Ово дело наста вље но је у току дугог раз до бља од шесна ест 
веко ва – од Мој си ја, исто ри ча ра Ства ра ња до Зако на, па све до 
Јова на, који је запи сао нај у зви ше ни је исти не Радо сне вести.

Библи ја ука зу је на Бога као на свог Ауто ра, иако је писа на 
људ ском руком; разно вр сним сти лом сво јих раз ли чи тих књи га, 

(vii)
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она откри ва одли ке сво јих мно го број них писа ца. Све исти не 
откри ве не у њој, »од Бога су дане« (2. Тимо ти ју 3,16); али изра же-
не људ ским речи ма. Бес ко нач ни је сво јим Све тим Духом расве-
тлио ум и срце сво јих слу гу. Давао им је сно ве и виђе ња, сим бо-
ле и сли ке, а они који ма је исти на на тај начин била откри ва на, 
обли ко ва ли су божанске мисли људ ским јези ком.

Десет запо ве сти изго во рио је сам Бог, и напи сао их сво јом 
руком. Оне има ју божан ско, а не људ ско поре кло. Тако Библи ја 
са сво јим исти на ма, које су изра же не људ ским јези ком, пред-
ста вља зајед ни штво божан ског и људ ског. Такво зајед ни штво 
посто ја ло је у при ро ди Ису са Хри ста, који је био Бож ји Син и 
Син чове ков. На Библи ју се одно си оно што се одно си ло на Хри-
ста, да »Реч поста де тело и усе ли се у нас«. (Јован 1,14)

Библиј ске книј ге напи са не у раз ли чи тим вре ме ни ма, насто-
ја њем љу ди који су се вео ма раз ли ко ва ли по свом поло жа ју и 
зани ма њу, по душев ним и духов ним спо соб но сти ма, откри ва ју 
вели ке стил ске разно ли ко сти, али и разно вр сност тема који ма се 
баве. Раз ли чи ти ауто ри слу же се раз лич и тим начи ни ма изра жа-
ва ња; често јед ну исту исти ну један писац изно си мно го јасни је 
од дру го га. Пошто чак неко ли ко ауто ра рас пра вља о истој теми, 
али из раз ли чи тих аспек ата или се раз ли чи то одно се пре ма њој; 
може се сте ћи ути сак, а то се посеб но дога ђа повр шним, немар-
ним чита о ци ма, или чита о ци ма пуних пред ра су да, да посто је 
неке неса гла сно сти или супрот но сти упра во на оним мести ма 
на који ма разум ни, побо жни истра жи вач, који има јасан увид, 
откри ва само пот пу ни и савр ше ни склад.

Пошто исти ну изно се раз ли чи ти поје дин ци, на виде ло изла-
зе и ње ни раз ли чи ти видо ви. Један писац је мно го дубље зади-
вљен јед ним делом пред ме та; јасно схва та оне тач ке које се сла-
жу с ње го вим иску ством или с ње го вом спо соб но шћу схва та ња 
и оце њи ва ња; дру ги раз ма тра дру гу фазу; и тако сва ки од њих, 
под ути ца јем Све то га Духа, обја вљу је оно што се нај ду бље и нај-
сна жни је уре за ло у ње гов ум – раз ли чи те видо ве исти не у живо-
ту сва ко га од њих, али је ипак савр ше ни склад оства рен пре ко 
свих. Исти на, откри ве на на тај начин, сје ди њу је се и пре ра ста 
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у савр ше ну цели ну, при ла го ђе ну да задо во љи потре бе љу ди у 
свим живот ним окол но сти ма и иску ству.

Богу је било угод но да пре ко људ ских ору ђа пре не се сво ју 
исти ну све ту; и Он сам, сво јим Све тим Духом, одре ђи вао је и 
оспо со бља вао љу де да извр ше то дело. Он је усме ра вао њи хов 
ум при ли ком избо ра о чему ће гово ри ти и шта ће писа ти. Бла го 
је било ста вље но у земља не судо ве, иако је поти ца ло са Неба. 
Све до чан ства су била пре но ше на неса вр ше ним изра жај ним 
могућ но сти ма људ ског јези ка, али је све до чан ство било Бож-
је; послу шно, вер но Бож је дете пра ти ло га је у сла ви божан ске 
силе, пуне бла го да ти и исти не.

Бог је у сво јој Речи, пове рио љу ди ма зна ње нео п ход но за спа-
се ње. Све та писма мора ју бити при хва ће на као ауто ри та тив но, 
непо гре ши во откри ве ње Ње го ве воље. Она су пра ви ло вере, 
обја ви тељ док три на и потвр да иску ства. »Све је писмо од Бога 
дано и кори сно за уче ње, за кара ње, за попра вља ње, за поу ча ва-
ње у прав ди, да буде савр шен човек Бож ји, за сва ко добро дело 
при пра вљен.« (2. Тимо ти ју 3,16.17)

Међу тим, чиње ни ца да је Бог сво ју вољу открио љу ди ма 
пре ко сво је Речи, није искљу чи ла потре бу за стал ном при сут-
но шћу и вођ ством Све то га Духа. Пот пу но супрот но! Наш Спа-
си тељ обе ћао је сво га Духа који ће Реч отва ра ти Ње го вим слу-
га ма, расве тљи ва ти и при ме њи ва ти ње на уче ња. Пошто је то 
исти Дух, који је надах нуо Библи ју, немо гу ће је да уче ња Духа 
поста ну супрот на уче њи ма Речи.

Све ти Дух није био изливен – нити ће ика да бити даро-
ван – да заме ни Библи ју; јер сама Писма изри чи то нагла ша-
ва ју да је Бож ја Реч мери ло којим се сва уче ња и сва иску ства 
мора ју оце њи ва ти. Апо стол Јован каже: »Не веруј те сва ко ме 
духу, него кушај те духо ве јесу ли од Бога; јер мно ги лажни 
про ро ци изи ђо ше на свет.« (1. Јова но ва 4,1) Про рок Иса и ја 
обја вљу је: »Закон и све до чан ство тра жи те! Ако ли ко не гово-
ри тако, ње му нема зоре!« (Иса и ја 8,20)

Љу ди сво јим заблу да ма нано се вели ку сра мо ту делу Све то-
га Духа; твр де ћи да су про све тље ни Њи ме, гово рећи да више 
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нема потре бе да их Бож ја Реч води. Њих воде ути сци које они 
у сво јој души сма тра ју Бож јим гла сом. Међу тим, дух који упра-
вља њи ма није Бож ји Дух. Такво пово ђе ње за ути сци ма и зане-
ма ри ва ње Писма може једи но ство ри ти помет њу, зава ра ва ње 
и про паст. Оно допри но си оства ре њу зами сли Зло га. Слу жба 
Све то га Духа има живот ну важност за Хри сто ву Цркву, и зато 
сотона лука во поку ша ва да помо ћу гре ша ка које чине екс тре-
ми сти и фана ти ци изло жи пре зи ру дело Све то га Духа и наве де 
Бож ји народ да зане ма ри овај Извор сна ге који му је сам Господ 
ста вио на рас по ла га ње.

У скла ду са Бож јом Реч ју, Ње гов Дух тре ба да наста ви сво је 
дело у целом раз до бљу про по ве да ња јеван ђе ља. Током мно гих 
веко ва, у вре ме наста ја ња Све тог писма Ста рог и Новог заве та, 
Све ти Дух није пре ста јао да про све тљу је ум поје ди на ца, неза-
ви сно од откри ве ња обу хва ће них све тим кано ном. Библи ја 
при ка зу је како су, под ути ца јем Све то га Духа, љу ди доби ја ли 
опо ме не, уко ре, саве те и упут ства, у пита њи ма која ни на који 
начин нису била пове за на са наста ја њем Писма. Спо ме ну ти су 
про ро ци из разних веко ва о чијим изја ва ма ништа није забе ле-
же но. Све ти Дух је на сли чан начин, после закљу че ња кано на 
Све тог писма, тре ба ло да наста ви сво је дело, да про све тљу је, 
опо ми ње и теши Бож ју децу.

Исус је обе ћао сво јим уче ни ци ма: »А уте ши тељ Дух Све ти, 
које га ће Отац посла ти у име моје, Он ће вас нау чи ти све му и 
напо ме ну ће вам све што вам рекох.« (Јован 14,26) »А када дође 
Он, Дух исти не, упу ти ће вас на сва ку исти ну; ... и јави ће вам 
што ће бити уна пре дак.« (Јован 16,13) Писмо јасно гово ри да се 
ова обе ћа ња, која нису огра ни че на само на дане апо сто ла, одно-
се на Хри сто ву цркву свих вре ме на. Спа си тељ ова ко уве ра ва 
сво је след бе ни ке: »И ево, ја сам с вама у све дане, до свр шет ка 
века!« (Матеј 28,20) Павле тако ђе изја вљу је да се даро ви и испо-
ља ва ње Све то га Духа пока зу ју у Цркви »да се све ти при пра ве 
за дело слу жбе, на сази да ње тела Хри сто ва, докле достиг не мо 
сви у једин ство вере и позна ње Сина Бож је га, у чове ка савр ше-
на, у меру раста виси не Хри сто ве.« (Ефе сци ма 4,12.13)

x
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За вер ни ке у Ефе су апо стол се ова ко молио: »Да Бог Госпо да 
наше га Ису са Хри ста, Отац сла ве, даде вам Духа пре му дро сти 
и откри ве ња да га позна те, и бистре очи срца ваше га да бисте 
могли виде ти које је нада ње го ва зва ња... и каква је изо бил на 
вели чи на силе ње го ве на нама који веру је мо.« (Ефе сци ма 1,17-
19) Слу жба Бож јег Духа про све тљу је разум и отва ра ум за дуби-
не све те Бож је Речи, то је био бла го слов који је Павле желео да 
оси гу ра цркви у Ефе су.

Петар је после зади вљу ју ћег пока зи ва ња Све то га Духа на 
дан Педе сет ни це, позвао народ да се пока је и крсти у Хри сто во 
име, за опро ште ње сво јих гре ха, а онда је рекао: »И при ми ће те 
дар Све то га Духа, јер је за вас обе ћа ње и за децу вашу, и за све 
даљ не које ће год дозва ти Господ Бог наш.« (Дела 2,38.39)

У непо сред ној пове за но сти са при зо ром вели ког Бож је га 
дана, Господ је пре ко про ро ка Јои ла обе ћао посеб но изли ва ње сво-
га Духа (Јои ло 2,28). Ово про ро чан ство је дожи ве ло дели мич но 
испу ње ње при ли ком изли ва ња Све то га Духа на дан Педе сет ни це; 
али ће сво је пот пу но испу ње ње доби ти у пока зи ва њу божан ске 
бла го да ти која ће пра ти ти завр шно дело јеван ђе ља.

Вели ка бор ба изме ђу добра и зла поја ча ва ће се све до самог 
кра ја вре ме на. У сва вре ме на сотона је свој гнев усме ра вао про-
тив Хри сто ве цркве; а Бог је изли вао сво ју бла го дат и сво га 
Духа на свој народ да га оја ча и спре ми да се оду пре сила ма 
зло га. Када су Хри сто ви апо сто ли тре ба ли да обја ве Ње го во 
јеван ђе ље све ту и да га запи шу за сва буду ћа вре ме на, доби ли 
су посеб но про све тље ње Све тим Духом. Међу тим, у вре ме када 
се Црква буде при бли жи ла свом конач ном изба вље њу, сотона 
ће дело ва ти још већом силом. Он ће се поја ви ти обу зет вели-
ким гне вом, »зна ју ћи да вре ме на мало има«. (Откри ве ње 12,12) 
Он ће се тру ди ти »са сва ком силом, и зна ци ма, и лажним чуде-
си ма«. (2. Солу ња ни ма 2,9) Тај врхун ски ум, који је нека да био 
нај ви ши међу Бож јим анђе ли ма, у раз до бљу од шест хиља да 
годи на, пот пу но се посве тио делу пре ва ре и раза ра ња. Свеобу-
хват ност сотон ске вешти не и под му кло сти, све суро во сти, раз-
ви је не током тих веков них суко ба, биће у том завр шном суко бу 
упо тре бље не про тив Бож јег наро да. И упра во у то вре ме опа-
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сно сти, Хри сто ви след бе ни ци тре ба да обја ве опо ме ну све ту 
да се при бли жио дру ги Господ њи дола зак; љу ди ће мора ти да 
се при пре ме да при ли ком Ње го вог дола ска ста ну пред Ње га 
»чисти и пра ви у миру«. (2. Петро ва 3,14) У то ће вре ме посе-
бан дар бла го да ти и силе бити Цркви исто толи ко нео п ход ан 
као и у дане апо сто ла.

Про све тље ње силом Све тог Духа омогућило је писцу ових 
стра ни ца да види при зо ре дуге бор бе изме ђу добра и зла. Више 
пута било му је омо гу ће но да посма тра дога ђа је из вели ке бор бе 
изме ђу Хри ста, Кне за живо та, Твор ца нашег спа се ња, и сотоне, 
кне за зла, узроч ни ка гре ха и првог пре ступ ни ка Бож јег зако на. 
Непри ја тељ ство које је пока зао пре ма Хри сту, сотона је пока зао 
и пре ма Хри сто вим след бе ни ци ма. Током целе исто ри је чове-
чан ства може се пратити иста сотони на мржња пре ма наче ли-
ма Бож јег зако на, иста при сут ност лажи која тежи да заблу ду 
при ка же као исти ну, чове ко ве зако не као Бож је зако не, обо жа-
ва ње ство ре ња као обо жа ва ње Ство ри те ља. Током свих веко ва 
сотона је ула гао напо ре да Бож ји карак тер погре шно пред ста ви 
тако да љу ди стек ну нета чан појам о Богу и да би Га се због 
тога боја ли, мрзе ли уме сто воле ли; он насто ји да укло ни Бож ји 
закон тако да човек пове ру је да је сло бо дан од ње го вих зах те ва; 
про го ни све који се усу де да се успро ти ве ње го вим обма на ма. 
Све то може мо схва ти ти ако про у ча ва мо живо то пи се патри ја-
ра ха, про ро ка, апо сто ла, муче ни ка и рефор ма то ра.

Сотона ће се током вели ког завр шног суко ба, послу жи ти 
истим начи ном, пока зи ва ти исти дух, тру ди ти се да постиг не 
исти циљ као и у свим прет ход ним сто ле ћи ма. Оно што је било, 
поно во ће бити, осим што ће буду ћа бор ба бити обе ле же на тако 
поја ча ном сна гом какву свет још ника да до тада није дожи вео. 
Сотони не пре ва ре биће још под му кли је, ње го ви напа ди још 
одлуч ни ји. Ако буде могу ће, поку ша ће да пре ва ри и саме иза-
бра не (Мар ко 13,22).

Док је Бож ји Дух откри вао мојим мисли ма вели ке исти не сво-
је Речи и при зо ре из про шло сти и будућ но сти, било ми је нало-
же но да обја вим дру ги ма оно што ми је било откри ва но – да 
пра тим исто ри ју суко ба кроз све про те кле веко ве, посеб но да 
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бих је пред ста ви ла у таквој све тло сти која ће расве тли ти бор бу 
у будућ но сти која се брзо при бли жа ва. Тру де ћи се да оства рим 
тај циљ, поку ша ва ла сам да на такав начин иза бе рем и при ку пим 
зби ва ња из исто ри је Цркве да сам могла да пра тим раз от кри ва-
ње вели ких проб них исти на које су у раз ли чи тим раз до бљи ма 
биле дава не све ту, које су иза зи ва ле сотонин гнев и непри ја тељ-
ство Цркве окре ну те све ту, а које су сво јим све до че њем подр жа-
ва ли они који »нису мари ли за свој живот до саме смр ти«.

У тим запи си ма може мо сагле да ти наго ве шта је о суко бу који 
је пред нама. Пра те ћи их у све тло сти Бож је Речи, про све тље ни 
Ње го вим Духом, може мо сагле да ти зам ке зло га, и опа сно сти 
којих се мора ју чува ти они који ће при ли ком Ње го вог дола ска 
бити про гла ше ни »без мане« пред Госпо дом.

Вели ки дога ђа ји који су обе ле жи ли напре дак рефор ми у про-
шлим вре ме ни ма, сада су поста ли исто ри ја, добро позна та и 
широ ко при зна та у про те стант ском све ту; то су чиње ни це које 
нико не може оспорити. Ову исто ри ју, у скла ду са свр хом књи-
ге украт ко сам пред ста ви ла; ова саже тост мора бити узе та у 
обзир, јер су чиње ни це саби је не у мали про стор који је изгле дао 
ускла ђен са потре бом да њи хо ва важност буде пра вил но схва-
ће на. У неким слу ча је ви ма, у ко ји ма су исто ри ча ри тако гру пи-
са ли зби ва ња да омо гу ће сажето, пра вил но схва та ње пред ме та 
или су на при хва тљив начин сажи ма ли поје ди но сти, наво ди ла 
сам њи хо ве речи, међу тим, у неким слу ча је ви ма нисам посеб но 
наво ди ла изво ре, јер цита ти нису били наво ђе ни с циљем да 
ауто ри буду истак ну ти као ауто ри те ти, већ зато што су њи хо ве 
речи омо гу ћа ва ле брзо и јасно пред ста вља ње пред ме та. При ка-
зи ва њем иску ста ва и погле да оних који су уна пре ђи ва ли дело 
рефор ме у наше вре ме, на сли чан начин послу жи ла сам се њи-
хо вим обја вље ним дели ма.

Свр ха ове књи ге није у томе да пред ста ви нова сазна ња 
о бор ба ма из про шлих вре ме на, већ да истак не чиње ни це и 
наче ла од зна ча ја за буду ће дога ђа је. Међу тим, посма тра ни 
као део суко ба изме ђу сила све тло сти и таме, сви ови запи-
си о про шло сти доби ја ју ново зна че ње; пре ко њих је могу ће 
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расве тли ти будућ ност; осве тли ти пут они ма који ће, као и 
рефор ма то ри из про шлих веко ва, бити позва ни, да чак суо че-
ни са опа сно шћу да изгу бе сва сво ја земаљ ска добра, посве до-
че »за Реч Бож ју и за све до чан ство Ису са Хри ста«!

Она тре ба изне се на виде ло при зо ре из вели ке бор бе изме ђу 
исти не и заблу де, да раз от кри је сотони на лукав ства, и учи ни да 
им се успе шно оду пре мо, да про на ђе задо во ља ва ју ће реше ње за 
вели ки про блем зла, да у таквој све тло сти при ка же поре кло и 
конач но укла ња ње гре ха да се јасно пока же Бож ја пра вед ност и 
добра воља у свим Ње го вим поступ ци ма пре ма Ње го вим ство-
ре њи ма; да се види све та, непро мен љи ва при ро да Ње го вог зако-
на. То је циљ и свр ха ове књи ге. Да се ње ним ути ца јем људи 
могу осло бо ди ти силе таме и поста ти »суна след ни ци наслед-
ства све тих у виде лу«, да сла ве Оно га који их је волео и дао 
себе за њих, искре на је моли тва писца!

e. g. w.
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поглавље

»Кад би и ти знао у овај твој дан што је за мир твој! Али је 
сада сакри ве но од очи ју тво јих. Јер ће доћи дани на тебе, 

и окру жи ће те непри ја те љи тво ји опко пи ма, и опко ли ће те, и 
обу зеће те са сви ју стра на; и раз би ће тебе и децу тво ју у теби, и 
неће оста ви ти у теби каме на на каме ну, зато што ниси познао 
вре ме на у које му си похо ђен.« (Лука 19,42-44)

Исус је са врха Маслин ске горе посма трао Јеру са лим. Спо ко-
јан и леп оку био је при зор који се пока зи вао пред Њим. Било је 
вре ме Пас хе, па су се сино ви Јако вље ви из свих зема ља оку пља-
ли да про сла ве вели ки народ ни пра зник. Изме ђу врто ва и вино-
гра да, зеле них пади на посу тих шато ри ма ходо ча сни ка, узди за-
ли су се тера са сти бре жуљ ци, досто јан стве не пала те и масив-
на утвр ђе ња изра иљ ске пре сто ни це. Изгле да ло је као да кћер 
Сион ска у сво јој охо ло сти гово ри: »Седим као цари ца и нећу 
виде ти жалост!« - исто тако пре ле па и осе ћа ју ћи се сада исто 
тако сигур ном у накло ност Неба као и онда, када је веко ви ма 
пре тога, цар ски песник певао: »Пре кра сна је виси на, уте ха свој 
земљи, гора Сион.... град цара вели ко га!« (Пса лам 48,2) Вели-
чан стве не згра де Хра ма могле су се јасно виде ти. Зра ци зала-
зе ћег Сун ца оба сја ва ли су сне жну бели ну ње го вих мер мер них 
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зидо ва и одби ја ли се од злат них вра та, кула и купо ла. Као »савр-
шен ство лепо те« узди зао се храм, понос јевреј ског наро да. Које 
би дете Изра и ље во могло да посма тра тај при зор, а да не осети 
дубо ку радост и дивље ње! Међу тим, сасвим дру га чи је мисли 
обу зи ма ле су Ису са. »И кад се при бли жи, угле да град и запла ка 
за њим.« (Лука 19,41) Отку пи тељ све та изне на да је био обу зет 
тајан стве ном тугом, усред све оп штег кли ца ња којим је поздра-
вљен Ње гов побе до но сни ула зак у град, иако су се пал мо ве гра-
не тала са ле, радо сни узви ци Оса на изма мљи ва ли одје ке с бре-
го ва, а хиља де гла со ва про гла ша ва ле Га царем. Он, Син Бож ји, 
Обе ћа ни Изра и љев, чија је моћ над вла да ва ла смрт и пози ва ла 
ње не робо ве из гро бо ва, био је обли вен суза ма, не због обич ног 
бола, већ због пре ве ли ке, неса вла ди ве аго ни је.

Није пла као због себе, иако је добро знао куда ће га ноге 
одне ти. Пред Њим се про сти ра ла Гет се ма ни ја, попри ште Ње-
го ве све бли же аго ни је. Овчи ја вра та била су на види ку, вра та 
кроз која су сто ле ћи ма про во ђе не живо ти ње одре ђе не за жртву, 
врата која ће се и за Ње га отво ри ти, када буде био »вођен као 
јаг ње на закла ње«. (Иса и ја 53,7) Није дале ко била ни Гол го та, 
место Ње го вог рас пе ћа. Пут којим ће Хри стос уско ро кре ну-
ти пре кри вао је ужас вели ке таме, јер је сво ју душу тре ба ло да 
пону ди као жртву за грех. Ипак, раз ми шља ње о овим при зо ри-
ма није баци ло сен ку туге на Ње га у овом радо сном тре нут ку. 
Ника кво пред о се ћа ње о Ње го вој нат чо ве чан ској муци није по-
мра чи ва ло Ње гов несе бич ни дух. Пла као је над хиља да ма осу-
ђе них Јеру са ли мља на, над сле пилом и непо ка ја њем оних које је 
дошао да бла го сло ви и спа се.

Пред Ису со вим очи ма била је хиља ду го ди шња исто ри ја Бож је 
посеб не накло но сти и очин ске бри ге, иска за не пре ма иза бра ном 
наро ду. Ту је било и брдо Мори ја, на коме је син обе ћа ња, као жртва 
која се није опи ра ла, био везан и поло жен на олтар – сим бол при-
но ше ња Бож јег Сина. Ту је завет бла го сло ва, слав но меси јан ско 
обе ћа ње, био потвр ђен оцу свих вер них (1. Мој си је ва 22,9.16-
18). Ту су били и пла ме но ви жртве, који су се узди за ли к небу с 
Орна но вог гум на и одвра ти ли мач анђе ла зати ра ча (1. Днев ни ка 
21) – као при кла дан сим бол Спа си те ље ве жртве и посре до ва ња 
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за гре шне љу де. Бог је чашћу узди гао Јеру са лим изнад целе 
Земље. Господ је »иза брао Сион«, »оми ле му живе ти у ње му«. 
(Пса лам 132,13) У ње му су све ти про ро ци веко ви ма изго ва ра ли 
сво је пору ке пуне упо зо ре ња. У ње му су све ште ни ци маха ли сво-
јим кади о ни ца ма док су се обла ци тамја на, с моли тва ма вер них, 
узди за ли Богу. Ту је сва ко га дана била при но ше на крв закла них 
јага ња ца, уна пред ука зу ју ћи на Бож је Јаг ње. У ње му је Господ, 
обла ком сла ве изнад пре сто ла мило сти, пока зи вао сво ју при-
сут ност. Ту је почи ва ло под нож је тајан стве них лестви ца које су 
пове зи ва ле Небо и Земљу (1. Мој си је ва 28,12; Јован 1,51) – оних 
лестви ца који ма су се пења ли и спу шта ли Бож ји анђе ли и која 
су све ту отво ри ла пут у Све ти њу над све ти ња ма. Да је Изра иљ 
као народ сачу вао сво ју вер ност Небу, Јеру са лим би, као Бож ји 
иза бра ник, веч но ста јао (Јере ми ја 17,21-25). Али, исто ри ја тог 
повла шће ног наро да пред ста вља ла је запис о отпа ду и побу ни. 
Тај народ се успро ти вио бла го да ти Неба, зло у по тре био сво је 
пред но сти и зане ма рио сво је при ли ке.

Иако се Изра иљ ци »руга ху гла сни ци ма Бож јим и не мара ху 
за речи Ње го ве и сме ја ху се про ро ци ма Ње го вим« (2. Днев ни ка 
36,16), Он је наста вио да им се и даље пока зу је као »Бог мило-
стив, жало стив, спор на гнев и оби лан мило ср ђем и исти ном« 
(2. Мој си је ва 34,6); не маре ћи за поно вље на одби ја ња, Ње го ва 
милост наста вља ла је да их пози ва. Бог им је у љу ба ви пуној 
сажа ље ња, љу ба ви која је над ма ши ва ла љу бав оца пре ма сину 
који је пове рен ње го вом ста ра њу, слао »зара на јед на ко гла сни-
ке сво је, јер му беше жао наро да Ње го ва и ста на Ње го ва«. (2. 
Днев ни ка 36,15) Када при го во ри, усрд не мол бе и уко ри нису 
помо гли, послао им је нај бо љи дар Неба; излио им је цело Небо 
у том јед ном дару!

Син само га Бога био је послан да се зау зме за непо кај нич ки 
град. Хри стос је пре са дио Изра и ља као добру лозу из Егип та 
(Пса лам 80,8). Ње го ва рука укло ни ла је незна бо шце пред њим. 
Он га је заса дио »на род ну брда шцу«! Ње го ва заштит нич ка рука 
поди гла је огра ду око ње га. Послао је сво је слу ге да га негу ју. 
Зато је и узвик нуо: »Што је још тре ба ло учи ни ти вино гра ду моје-
му што му не учи них?« (Иса и ја 5,1-4) Међу тим, када је оче ки вао 
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да ће роди ти гро жђем, вино град је родио виња гом. Испу њен 
дубо ком надом да ће се род конач но пока за ти, сам је дошао у 
свој вино град да би га, уко ли ко буде могу ће, спа сао од уни ште-
ња. Око пао је сво ју лозу; оре зао је и него вао. Био је неу мо ран у 
сво јим напо ри ма да спа се вино град који је поса дио.

Господ виде ла и сла ве три годи не је про ла зио кроз свој 
народ, »чине ћи добро и исце љу ју ћи све које ђаво беше над вла-
дао«, зави јао ране љу ди ма сло мље на срца, осло ба ђао заро бље-
не, вра ћао вид сле пи ма, чинио да хро ми про хо да ју, да глу ви 
чују, да се губа ви чисте, да мртви уста ју и да се сиро ма шни ма 
про по ве да јеван ђе ље (Дела 10,38; Лука 4,18; Матеј 11,5). Свим 
дру штве ним гру па ма под јед на ко је упу ћи вао позив: »Ходи те 
к мени сви који сте умор ни и нато ва ре ни, и ја ћу вас одмо ри-
ти!« (Матеј 11,28)

Он је истрај но оба вљао сво ју миси ју мило сти, иако је као 
награ ду за добро доби јао зло, и мржњу за љу бав (Пса лам 
109,5). Ника да није одбио нико га ко би затра жио Ње го ву бла-
го дат. Као бес кућ ник и пут ник, коме су пони же ња и оску ди ца 
сва ко днев но пада ли у део, живео је да слу жи невољ ни ма, да 
олак ша ва беду бли жњи ма, да их пре кли ње да при ме дар живо-
та. Таласи мило сти, који су се одби ја ли од тих твр до вра тих 
срца, вра ћа ли су се поно во као још сна жни ја пли ма сао се ћај не, 
без гра нич не љу ба ви. Ипак, Изра иљ је окре нуо леђа свом нај бо-
љем При ја те љу и једи ном Помоћ ни ку. Пози ви Ње го ве љу ба ви 
били су пре зи ра ни, Ње го ви саве ти одба ци ва ни, Ње го ве опо ме-
не извр га ва не пору зи.

Тре ну так наде и опро ште ња брзо је про ла зио; чаша Бож јег 
дуго одла га ног гне ва била је ско ро пуна. Обла ци који су се при-
ку пља ли током веко ва отпа да и побу не, сада већ наби је ни пре те-
ћом непо го дом, пре ти ли су да се про ва ле над гре шним наро дом; 
Оно га који га је једи ни могао изба ви ти од зле суд би не, народ је 
пре зи рао, зло ста вљао, одба ци вао и на кра ју осу дио да буде раза-
пет. Вре ме када је Изра иљ као народ ужи вао божан ску накло-
ност и бла го сло ве, исте кло је када се Хри стос нашао на крсту, 
на Гол го ти. Губи так јед не једи не душе је несре ћа која бес крај но 
над ма шу је све добит ке и сва бла га ово га све та; док је посма трао 
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Јеру са лим, про паст цело га гра да, целог наро да, пока за ла се пред 
Хри сто вим очи ма – про паст тога гра да, тога наро да кога је Бог 
нека да иза брао да буде Ње го во наро чи то бла го.

Про ро ци су пла ка ли над отпа дом Изра и ља и над стра шним 
пусто ше њем којим су ње го ви гре си били похо ђе ни. Јере ми ја је 
поже лео да му очи поста ну извори суза да би могао да пла че дан 
и ноћ над поби је ним кће ри ма сво га наро да, над Господ њим ста-
дом које је било одве де но у роп ство (Јере ми ја 9,1, 13,17). Какав је, 
онда, био бол Оно га чији је про роч ки поглед могао да обу хва ти 
не годи не, већ веко ве! Он је гле дао анђе ла зати ра ча који је поди-
гао мач про тив гра да у коме је тако дуго било Господ ње бора ви-
ште. Са обро на ка Маслин ске горе, са истог места које је касни је 
зау зео Тит са сво јом вој ском, гле дао је пре ко доли не све та пре-
двор ја и тре мо ве, и од суза зама гље ним очи ма, из стра шне пер-
спек ти ве, посматрао зидо ве окру же не непри ја тељ ским чета ма. 
Слу шао је бат арми ја које су се постро ја ва ле за рат. Чуо је вапај 
мај ки и деце која су опко ље ном гра ду пла ка ла за хле бом. Посма-
трао је ње го ве све те и пре кра сне згра де, ње го ве пала те и куле, 
обу хва ће не пла ме ном, а места на који ма су нека да ста ја ле при ти-
сну та гоми ла ма зади мље них раз ва ли на.

Гле да ју ћи даље кроз веко ве, видео је завет ни народ расе јан 
по свим земља ма, »као олу пи не на пустој оба ли«. У при вре ме-
ној казни, која је уско ро мора ла да се изли је на ње го ве сино ве, 
видео је само прве гутља је из чаше гне ва коју ће на конач ном 
суду мора ти да испи ју све до дна. Божан ско сау че шће и жива љу-
бав, нашли су свој израз у овим тужним речи ма: »Јеру са ли ме, 
Јеру са ли ме, који уби јаш про ро ке и заси паш каме њем посла не 
к себи, коли ко пута хтех да ску пим чеда тво ја, као што кокош 
ску пља пили ће сво је под кри ла, и не хте сте!« О, наро де који си 
био узди зан изнад свих оста лих, да си познао вре ме сво га похо-
ђе ња и оно што је за твој мир! Ја сам зау ста вио анђе ла прав де, 
ја сам те пози вао на пока ја ње, али уза луд. Ти ниси одба ци вао 
и одби јао само слу ге, пред став ни ке и про ро ке, већ само га Све-
ца Изра и ље ва, свог Отку пи те ља. Ако, дакле, будеш уни штен, 
сам ћеш бити одго во ран! »И неће те да дође те к мени да има те 
живот!« (Матеј 23,37; Јован 5,40)

22



21РАЗОРЕЊЕ ЈЕРУСАЛИМА

Хри стос је у Јеру са ли му гле дао сим бол све та око ре лог у невер-
ству и бун тов ни штву, све та који жури у сусрет освет нич ким 
Бож јим судо ви ма. Јади гре шног рода, који су тишта ли Ње го ву 
душу, изну ди ли су са Ње го вих уса на тај изра зи то горак крик. 
Гле дао је тра го ве гре ха који су се могли сагле да ти у људ ској беди, 
суза ма и крви; Ње го во срце било је покре ну то бес крај ним сажа-
ље њем пре ма невољ ни ма и напа ће ни ма на Земљи; чезнуо је да 
им сви ма помог не. Међу тим, ни Ње го ва рука није могла да зау-
ста ви пли му људ ских стра да ња; само ће рет ки потра жи ти свој 
једи ни Извор помо ћи. Био је спре ман да сво ју душу пре пу сти 
смр ти само да им спа се ње ста ви надо хват руке; али само рет ки 
поје дин ци доћи ће к Ње му да доби ју веч ни живот.

Вели чан ство Неба је у суза ма! Син веч ног Бога узне ми рен 
у духу, изне мо гао од бри га! Овај при зор је испу нио цело Небо 
чуђе њем. При ка зао нам је бес крај ну гре шност гре ха; пока зао 
нам је коли ко је тежак зада так, чак и за моћ Веч но га, да спа се 
крив ца од после ди ца пре сту па ња Бож јег зако на. Исус је, гле да ју-
ћи уна пред пре ма послед њем нара шта ју, видео свет изло жен пре-
ва ри слич ној оној која је иза зва ла разо ре ње Јеру са ли ма. Јевре ји 
су учи ни ли вели ки грех одба ци ва њем Хри ста; вели ки грех хри-
шћан ског све та биће одба ци ва ње Бож јег зако на, који пред ста-
вља темељ Ње го ве вла да ви не и на Небу и на Земљи. Господ ње 
запо ве сти биће пре зре не и про гла ше не ништав ним. Мили о ни 
у око ви ма гре ха, сотони них робо ва, осу ђе них да дожи ве дру гу 
смрт, одби ће да слу ша ју речи исти не у дан сво га похо ђе ња. Стра-
шне ли засле пље но сти! Ужа сног ли без у мља!

Хри стос се поно во, два дана пре Пас хе, када је послед њи пут 
иза шао из Хра ма у коме је обе ло да нио лице мер је јевреј ских ста-
ре ши на, зајед но са уче ни ци ма, попео на Маслин ску гору и сме-
стио се са њи ма на трав на тој пади ни која се узди за ла изнад гра-
да. Још јед ном се загле дао у ње го ве зиди не, ње го ве куле и пала-
те. Још јед ном је могао да гле да Храм и ње го ву бли ста ву лепо ту, 
слич ну пре кра сној дија де ми која је укра ша ва ла све то брдо.

Псал ми ста је хиља ду годи на пре тога дана, вели чао Бож ју 
накло ност пре ма Изра и љу зато што је ње гов све ти дом иза брао 
за сво је бора ви ште: »У Сале му је стан ње гов и насе ље ње го во на 
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Сио ну!« »Него иза бра коле но Јуди но, гору Сион, која му оми ле. 
И сагра ди све ти њу сво ју као гор ње сво је ста но ве, и као земљу 
утвр ди је дове ка.« (Пса лам76,2; 78,68.69) Први Храм био је подиг-
нут током нај бла го сло ве ни јег раз до бља у исто ри ји Изра и ља. Цар 
Давид је при ку пио велику зали ху бла га за ту свр ху, а под ути ца-
јем божан ског надах ну ћа начи ње ни су пла но ви за ње го ву изград-
њу (1. Днев ни ка 28,12.19). Соло мун, нај му дри ји цар у Изра и љу, 
довр шио је ово дело. Храм је пред ста вљао нај ве ли чан стве ни ју 
гра ђе ви ну коју је свет ика да видео. Међу тим, Бог је пре ко про-
ро ка Аге ја про ре као дру ги Храм: »Сла ва ће ово га дома послед-
ње га бити већа него оно га прво га, вели Господ над вој ска ма.« »И 
потре шћу све наро де, и доћи ће Иза бра ни свих наро да, и напу ни-
ћу овај дом сла ве, вели Господ над вој ска ма.« (Агеј 2,9.7)

Народ који се после живо та про ве де ног у про гон ству, око пет 
сто ти на годи на пре Хри сто вог рође ња, вра тио у опу сто ше ну и ско-
ро пра зну земљу, обно вио је Храм, раз о рен у доба Наву хо до но со-
ра. Међу тим љу ди ма било је ста ра ца који су се још сећа ли сла ве 
Соло му но вог хра ма и који су пла ка ли при ли ком поста вља ња теме-
ља за нови, јер је морао да буде мно го скром ни ји од прет ход ног. 
Про рок је упе ча тљи во опи сао осе ћа ња која су пре о вла да ва ла у 
наро ду: »Ко је међу вама остао који је видео овај дом у првој сла ви 
ње го вој? А какав ви сада види те? Није ли пре ма оно ме као ништа 
у вашим очи ма?« (Агеј 2,3; Јездра 3,12) У то вре ме дато је обе ћа ње 
да ће сла ва касни јег Хра ма бити већа од сла ве прет ход но га.

Дру ги Храм се по вели чан стве но сти није могао упо ре ди ти с 
првим; нити је био посве ћен истим видљи вим зна ци ма божан-
ске при сут но сти као први. Ника ква нат при род на сила није се 
пока за ла да обе ле жи ње го во посве ће ње. Облак сла ве није се 
поја вио да испу ни тек изгра ђе ну све ти њу. Огањ с неба није се 
спу стио да саже же жртву на ње го вом олта ру. Шеки на није више 
почи ва ла међу херу ви ми ма у Све ти њи над све ти ња ма; ков чег, 
пре сто мило сти, и пло че све до чан ства нису се нала зи ле у ње-
му. Ника кав глас није одјек нуо с неба да на пита ња све ште ни ка 
обја ви Господ њу вољу.

Јевре ји су сто ле ћи ма уза луд но поку ша ва ли да пока жу на 
који су се начин испу ни ла Бож ја обе ћа ња дата пре ко Аге ја; али, 
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охо лост и неве ро ва ње потам ни ли су њи хов ум и нису били у 
ста њу да схва те пра во зна че ње про ро ко вих речи. Дру ги Храм 
није био поча ство ван обла ком Господ ње сла ве, већ ствар ном 
при сут но шћу Оно га у коме је живе ла сва ка пуни на Божан ства 
теле сно – који је сам био Бог откри вен у телу. »Чежња свих наро-
да« заи ста се поја вила у свом Хра му када је Човек из Наза ре та 
учио и исце љи вао у ње го вим све тим тре мо ви ма. Хри сто вом 
при сут но шћу, и само Ње го вом при сут но шћу, дру ги Храм је сла-
вом над ма шио први. Међу тим, Изра иљ је одба цио пону ђе ни 
дар са Неба. Зајед но са скром ним Учи те љем, који је тога дана 
иза шао кроз ње го ва злат на вра та, сла ва је зау век оти шла из 
тога Хра ма. Спа си те ље ве речи су се већ испу ни ле: »Ето ће вам 
се оста ви ти ваша кућа пуста!« (Матеј 23,38)

Хри сто во про ро чан ство о разо ре њу Хра ма испу ни ло је уче-
ни ке стра хом и чуђе њем. Поже ле ли су да пот пу ни је схва те зна-
че ње Ње го вих речи. Богат ство, труд и вешти на гра ди те ља у 
раз до бљу дужем од четр де сет годи на неште ди ми це су ула га ни 
у пове ћа ва ње ње го вог сја ја. Ирод Вели ки потро шио је на ње га 
рим ско и јевреј ско богат ство, па га је чак и импе ра тор све та 
обо га тио сво јим даро ви ма. Масив ни бло ко ви бело га мер ме ра, 
огром них раз ме ра, посла ни из Рима у ту свр ху, сачи ња ва ли су 
део ње го ве гра ђе ви не, и упра во на њих уче ни ци су скре ну ли 
пажњу сво га Учи те ља, гово ре ћи: »Учи те љу, гле какво је каме ње 
и каква гра ђе ви на!« (Мар ко 13,1)

Исус је на ове речи дао све чан и запа њу ју ћи одго вор: »Заи-
ста вам кажем, неће оста ти овде ни камен на каме ну који се 
неће раз мет ну ти!« (Матеј 24,2)

Уче ни ци су у мисли ма разо ре ње Јеру са ли ма пове за ли са 
дога ђа ји ма при ли ком Хри сто вог дола ска, када буде дошао да у 
сла ви ово га све та пре у зме пре сто цело куп ног цар ства, да казни 
непо ка ја не Јевре је, а да народ осло бо ди рим ског јар ма. Господ 
им је рекао да ће још јед ном доћи, и зато су се при ли ком спо ми-
ња ња судо ва над Јеру са ли мом њи хо ве мисли вра ти ле том дола-
ску, и док су се на Маслин ској гори оку пља ли око Спа си те ља, 
поста ви ли су му пита ње: »Кажи нам када ће то бити? И какав је 
знак тво га дола ска и послет ка века?« (Матеј 24,3)
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Будућ ност је пред уче ни ци ма била мило сти во сакри ве на. Да 
су у то вре ме пот пу но схва ти ли две тра гич не чиње ни це – Отку-
пи те ље ве пат ње и Ње го ву смрт, и разо ре ње њи хо вог гра да и 
Хра ма – били би испу ње ни ужа сом. Хри стос им је опи сао низ 
истак ну тих дога ђа ја који ће се зби ти пре кра ја вре ме на. Ње го-
ве речи тада нису биле пот пу но схва ће не; али њи хо во зна че ње 
биће откри ве но Ње го вом наро ду у вре ме када му буду нео п ход-
на упут ства која се кри ју у њи ма. Про ро чан ство које је изре као 
има ло је дво стру ко зна че ње; наја вљи вало је разо ре ње Јеру са ли-
ма, али и ужа се послед њег вели ког дана.

Исус је уче ни ци ма, који су Га пажљи во слу ша ли, обја вио 
судо ве који ће пасти на отпа ли Изра иљ, и посеб но одма зду која 
ће га заде си ти због одба ци ва ња и раза пи ња ња Меси је. Очи глед-
ни зна ци прет хо ди ће тра гич ном врхун цу зби ва ња. Тре ну так од 
кога су се ужа са ва ли сти ћи ће изне на да и брзо. Спа си тељ је упо-
зо рио сво је след бе ни ке: »Када, дакле, угле да те мрзост опу сто ше-
ња, о којој гово ри про рок Дани ло, где сто ји на месту све то ме, 
који чита да раз у ме, тада, који буду у Јуде ји, нека беже у горе!« 
(Матеј 24,15.16; Лука 21,20.21) Када рим ске заста ве буду побо-
де не на све том тлу, које се про те за ло неко ли ко сто ти на мета ра 
изван град ских зиди на, онда Хри сто ви след бе ни ци тре ба бежа-
њем да потра же сигур ност. Они који буду желе ли да побег ну 
не сме ју окле ва ти, када запа зе знак упо зо ре ња. У целој јудеј ској 
земљи, као и у самом Јеру са ли му, овај знак за бежа ње одмах су 
мора ли да послу ша ју. Онај који се буде заде сио на кућ ном крову 
не сме да се спу сти у кућу, чак ни да поку пи сво је нај вред ни је 
бла го. Они који буду ради ли у пољи ма или вино гра ди ма не сме-
ју одва ја ти вре ме да поку пе пла ште ве које су одло жи ли, док су 
ради ли у току нај вре ли јих часо ва у дану. Не сме ју окле ва ти ни 
тре нут ка да не би били обу хва ће ни општим уни ште њем.

За вре ме Иро до ве вла да ви не, Јеру са лим је постао не само 
мно го леп ши, већ је поди за њем кула, зидо ва и утвр ђе ња, пове-
ћа на при род на сна га ње го вог поло жа ја, па је изгле дао ско ро 
нео сво јив. Онај који би у то вре ме про ри цао ње го во уни ште ње, 
био би, као и Ноје у сво је доба, про зван нера зум ним иза зи ва-
чем неми ра. Међу тим, Хри стос је рекао: »Небо и земља про ћи 
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ће, али речи моје неће про ћи!« (Матеј 24,35) Гнев се подигао 
про тив Јеру са ли ма због ње го вих гре ха, , а ње го во упор но неве-
ро ва ње запе ча ти ло је ње го ву суд би ну.

Господ је пре ко про ро ка Михе ја обја вио: »Чуј те ово, погла-
ви це дома Јако вље ва и кне зо ви дома Изра и ље ва, који се гади-
те на прав ду, и све што је пра во извр ће те, који гра ди те Сион 
крвљу, и Јеру са лим беза ко њем. Погла ва ри ње го ви суде по миту, 
и све ште ни ци ње го ви уче за пла ту, и про ро ци ње го ви гата ју за 
новац, а на Госпо да се осла ња ју гово ре ћи: није ли Господ усред 
нас? Неће доћи зло на нас!« (Михеј 3,9-11)

Ове речи вер но опи су ју гре шност ста нов ни ка Јеру са ли ма, 
вео ма уве ре них у сво ју пра вед ност. Иако су твр ди ли да стр о го 
пошту ју наче ла Бож јег зако на, крши ли су сва ње го ва пра ви ла. 
Мрзе ли су Хри ста зато што су Ње го ва непо роч ност и све тост 
откри ва ли њи хо во беза ко ње; опту жи ва ли су Га да је узрок свих 
нево ља које су их заде си ле као после ди ца њи хо вих гре ха. Иако 
су зна ли да је без гре шан, изја вљи ва ли су да је Ње го ва смрт нео-
п ход на, јер само тако народ може бити сигу ран. »Ако га оста ви-
мо тако, сви ће га веро ва ти, па ће доћи Римља ни и узе ти нам 
земљу и народ«, гово ри ле су јевреј ске ста ре ши не (Јован 11,48). 
Уко ли ко Хри стос буде жртво ван, могли би још јед ном да поста-
ну сна жан, ује ди њен народ. Тако су раз ми шља ли, и подр жа ва-
ли одлу ку свог прво све ште ни ка да је боље да један човек умре 
него да про пад не сав народ.

Јевреј ске ста ре ши не тако су гра ди ле »Сион крвљу, и Јеру са-
лим беза ко њем«. (Михеј 3,10) Ипак, иако су уби ја ли сво га Спа-
си те ља зато што их је корио због гре ха, били су тако дубо ко уве-
ре ни у сво ју пра вед ност да су себе и даље сма тра ли оми ље ним 
Бож јим наро дом и оче ки ва ли да их Господ осло бо ди њи хо вих 
непри ја те ља. Про рок наста вља: »Зато ће се с вас Сион пре о ра ти 
као њи ва и Јеру са лим ће поста ти гоми ла, и гора од дома висо ка 
шума.« (Михеј 3,12)

Господ је ско ро четр де сет годи на, после Хри сто вог изри ца ња 
пре су де над Јеру са ли мом, одла гао сво је судо ве над гра дом и наро-
дом. Узви ше но је било Бож је стр пље ње пре ма љу ди ма који су 
одба ци ли Ње го во јеван ђе ље и погу би ли Ње го вог Сина. Крат ка 
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при ча о неплод ном дрве ту пред ста вља Бож је посту па ње пре ма 
јевреј ском наро ду. Запо вест је била изре че на: »Посе ци је, дакле, 
зашто земљи да сме та?« (Лука 13,7), али их је божан ска милост 
још мало поште де ла. Још је међу Јевре ји ма било мно го оних који 
ништа нису зна ли о Хри сто вом карак те ру и делу. Деца нису има-
ла при ли ку да при ме све тлост коју су њи хо ви роди те љи пре зре ли. 
Бог је пре ко про по ве да ња апо сто ла и њи хо вих сарад ни ка желео 
да Ње го ва све тлост забли ста и над њи ма, и да им буде дозво ље-
но да виде испу ња ва ње про ро чан ства, не само о рође њу и живо-
ту Ису са Хри ста, већ и о Ње го вој смр ти и вас кр се њу. Деца неће 
бити осу ђе на за гре хе сво јих роди те ља; али, када буду упо зна ла 
цело куп ну све тлост даро ва ну роди те љи ма, и када буду одба ци ла 
додат ну све тлост коју су доби ла, поста ће уче сни ци у гре си ма сво-
јих роди те ља и допу ни ти меру њи хо вог беза ко ња.

Неиз мер но Бож је стр пље ње пре ма Јеру са ли му само је учвр-
сти ло Јевре је у њи хо вом твр до вра том непо ка ја њу. У сво јој 
мржњи и суро во сти пре ма Ису со вим уче ни ци ма одба ци ли су и 
послед њу пону ду мило сти. Бог је тек тада пову као сво ју зашти-
ту над њи ма, пре стао да сво јом силом обу зда ва сотону и ње го-
ве анђе ле и пре пу стио их вла сти тога вође кога су сами иза бра-
ли. Деца Изра и ље ва одба ци ла су Хри сто ву бла го дат, која би их 
оспо со би ла да сузби ју сво је зле побу де, и оне су их над вла да ле. 
Сотона је рас па лио у њи ма њи хо ве нај су ро ви је и нај ни же стра-
сти. Љу ди се више нису разум но пона ша ли; поста ли су без ум ни 
и оста ли у вла сти наго на и сле пог беса. У сво јој суро во сти поста-
ли су слич ни сотони. У поро ди ца ма, као и наро ду, у нај ви шим 
и нај ни жим дру штве ним сло је ви ма, завла да ли су на исти начин 
сум њи ча вост, завист, мржња, суко би, бун тов ни штво, уби ства. 
Ниг де није било сигур но сти. При ја те љи и рођа ци изда ва ли су 
јед ни дру ге. Роди те љи су уби ја ли сво ју децу, а деца сво је роди-
те ље. Народ ни упра ви те љи нису има ли сна ге да вла да ју собом. 
Стра сти које нису савла да ли пре тва ра ле су их у тира не. Јевре-
ји су при хва ти ли лажна све до чан ства да осу де неви ног Бож јег 
Сина. Сада су лажна све до чан ства уно си ла неси гур ност у њи-
хов живот. Сво јим дели ма као да су већ дуго гово ри ли: »Нека 
неста не испред нас Све ца Изра и ље ва!« (Иса и ја 30,11) Жеља 

28



27РАЗОРЕЊЕ ЈЕРУСАЛИМА

им је била испу ње на. Страх Бож ји више их није узне ми ра вао. 
Сотона је стао на чело наро да, а нај ви ши гра ђан ски и вер ски 
ауто ри те ти пот па ли су под ње го ву власт.

Вође супрот ста вље них покре та поне кад би се сје ди ња ва ли у 
пљач ка њу и муче њу сво је несрећ не жртве, али после тога поно-
во би се баца ли јед ни на дру ге и без мило сти се истре бљи ва ли. 
Чак ни све тост Хра ма није могла да обу зда Њихо ву окрут ност. 
Вер ни ке су уби ја ли и пред олта ром и Све ти ња је била оскр на-
вље на тели ма уби је них. Међу тим, у сво јој сле пој и бого хул ној 
охо ло сти под стре ка чи овог пакле ног дела јав но су изја вљи ва ли 
да се не боје да ће Јеру са лим бити раз о рен, јер је то Бож ји град. 
Да би још више учвр сти ли сво ју моћ, под ми ћи ва ли су лажне 
про ро ке да обја вљу ју, чак и у тре нут ку када су рим ске леги је 
опсе да ле Храм, да народ тре ба да оче ку је да ће Бог изба ви ти 
свој град. Мно штво је све до кра ја чвр сто веро ва ло да ће се Све-
ви шњи уме ша ти и побе ди ти њи хо ве непри ја те ље. Међу тим, 
Изра иљ је одба цио божан ску зашти ту и сада више није имао ко 
да га бра ни. Несрећ ни Јеру са лим! Раз ди ран уну тра шњим поде-
ла ма; крв ње го ве деце, која су се међу соб но поу би ја ла, текла је 
ње го вим ули ца ма, док су стра не арми је раза ра ле ње го ва утвр ђе-
ња и уби ја ле ње го ве вој ни ке!

Сва про ро чан ства која је Хри стос изре као о разо ре њу Јеру са-
ли ма дослов но су се испу ни ла. Јевре ји су дожи ве ли веро до стој-
ност Ње го вих опо ми њу ћих речи: »Јер каквом мером мери те, 
она квом ће вам се мери ти!« (Матеј 7,2)

Про паст и казну наја вљи ва ли су зна ци и чуда која су се 
дога ђа ла. Усред ноћи нека непри род на све тлост оба сја ва ла је 
Храм и олтар. На обла ци ма при ли ком зала ска Сун ца, поја вљи-
ва ле су се сли ке бој них кола и рат ни ка који су се свр ста ва ли за 
бит ку. Све ште ни ке који су по ноћи слу жи ли у Све ти њи пла ши-
ли су тајан стве ни зву ци; земља је подрх та ва ла, а чули су се и 
мно го број ни гла со ви који су вика ли: »Бежи мо одав де!« Вели ка 
источ на вра та, која су била тако тешка да их је могло затво ри-
ти само десе так љу ди, и која су била учвр шће на огром ним гво-
зде ним полу га ма, уко па ним дубо ко у чвр сту каме ну под ло гу, 
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без видљи вог узро ка, отво ри ла су се у пола ноћи. (Mil man, Th e 
History of the Jews, book 13)

Неки човек истрај но седам годи на је ходао јеру са лим ским 
ули ца ма обја вљу ју ћи несре ће које ће заде си ти град. Он је и дању 
и ноћу певао нео бич ну тужба ли цу: »Глас са исто ка! Глас са запа-
да! Глас са сва чети ри ветра! Глас про тив Јеру са ли ма и про тив 
Хра ма! Глас про тив жени ка и про тив неве сте! Глас про тив све га 
наро да!« (Исто) Овог нео бич ног чове ка баци ли су у там ни цу 
и изби че ва ли, али ника ква при ту жба није се чула са ње го вих 
уса на. На све увре де и зло ста вља ња одго ва рао је једи но речи ма: 
»Тешко, тешко Јеру са ли му«; »Тешко, тешко ње го вим ста нов ни-
ци ма!« Глас ње го ве опо ме не није пре ста јао да се раз ле же, све 
док није поги нуо за вре ме опса де коју је наја вљи вао.

Није дан хри шћа нин није стра дао при ли ком разо ре ња Јеру-
са ли ма. Хри стос је сво јим уче ни ци ма упу тио опо ме ну, и сви 
који су пове ро ва ли Ње го вим речи ма, пази ли су на обе ћа ни 
знак. Исус је рекао: »Када види те да Јеру са лим опко ли вој ска, 
онда знај те да се при бли жи ло вре ме да опу сти. Тада који буду у 
Јуде ји нека беже у горе, а који буду у гра ду нека изла зе напо ље.« 
(Лука 21,19.20) Када су Римља ни под Цести јем опко ли ли град, 
нео че ки ва но су пре ки ну ли опса ду, иако су све окол но сти биле 
погод не за одлу чан напад. Опко ље ни ста нов ни ци, без наде да 
ће се успе шно одбра ни ти, били су спрем ни да се пре да ју, онда 
је рим ски вој ско во ђа, без видљи вог узро ка пову као сво је сна ге. 
Међу тим, Бож је мило сти во про ви ђе ње усме ра ва ло је дога ђа је 
у корист Ње го вог наро да. Обе ћа ни знак био је пока зан хри шћа-
ни ма који су га чека ли, и тако се пру жи ла при ли ка сви ма који 
су били спрем ни да послу ша ју Спа си те ље ву опо ме ну. Дога ђа ји 
су се тако одви ја ли да ни Јевре ји ни Римља ни нису могли да 
спре че одла зак хри шћа на. Када се Цести је пову као, Јевре ји су 
про ва ли ли из Јеру са ли ма и кре ну ли у поте ру за вој ском која 
се повла чи ла; пошто су обе стра не биле пот пу но зау зе те, хри-
шћа ни су има ли при ли ку да напу сте град. У том тре нут ку и 
уну тра шњост земље била је осло бо ђе на од непри ја те ља који би 
могли поку ша ти да их задр же. Јевре ји су у вре ме опса де били 
оку пље ни у Јеру са ли му на про сла ви пра зни ка Сени ца, тако да 
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су хри шћа ни у целој земљи има ли могућ ност да се несме та но 
пову ку. Без окле ва ња пову кли су се на сигур но место – у град 
Пелу, у покра ји ни Пере ји, с оне стра не Јор да на.

Јевреј ске сна ге, које су про го ни ле Цести ја и ње го ву арми ју, 
напа ле су тако жесто ко ње го ву заштит ни цу да јој је запре ти ло 
пот пу но уни ште ње. Римља ни су уз вели ке напо ре једва успе ли 
да се изву ку. Јевре ји нису пре тр пе ли ско ро ника кве губит ке и 
нато ва ре ни пле ном, побе до но сно су се вра ти ли у Јеру са лим. 
Међу тим, тај при вид ни успех имао је рђа ве после ди це. Надах-
нуо их је духом твр до гла вог отпо ра Римља ни ма, који је осу ђе-
ном гра ду убр зо донео неиз ре ци ве пат ње.

Стра шне несре ће заде си ле су Јеру са лим, када га је Тит поно-
во опко лио. Град је био напад нут у вре ме Пас хе, када су се мили-
о ни Јевре ја нашли међу ње го вим зидо ви ма. Зали хе намир ни ца, 
које би пажљи вим рас по ла га њем, годи на ма могле да снаб де ва-
ју ста нов ни ке, рани је су биле уни ште не због зави сти и осве то-
љу би во сти суко бље них стра на ка, тако да су ста нов ни ци били 
изло же ни ужа си ма гла до ва ња. Мера пше ни це про да ва на је за 
тала нат. Глад је била тако стра шна да су љу ди жва ка ли кожу сво-
јих опа са ча и сан да ла и пре свла ке сво јих шти то ва. Мно ги љу ди 
ноћу су се искра да ли из гра да и саку пља ли само ни кле биљ ке 
које су расле изван зидо ва. Мно ги међу њи ма били су ухва ће ни 
и погу бље ни после ужа сних муче ња, а они ма који су успе ли да 
се вра те често је оти ма но оно што су уз тако вели ку опа сност 
при ку пи ли. Љу ди на вла сти изла га ли су нељуд ским муче њи ма 
ста нов ни ке неста ши цом пого ђе не, поку ша ва ју ћи да изну де од 
њих послед ње незнат не зали хе хра не које су можда сачу ва ли. 
Све ове суро во сти мно го пута чини ли су упра во они који су 
били добро нахра ње ни, али и они који су желе ли да напра ве 
зали хе за будућ ност.

Хиља де су изгу би ле живот од гла ди и боле сти. При род не 
накло но сти као да су биле уни ште не. Муже ви су оти ма ли од 
сво јих супру га, а жене од сво јих муже ва. У таквим при ли ка-
ма није било нео бич но виде ти децу како гра бе хра ну из уста 
сво јих оста ре лих роди те ља. Пита ње про ро ка: »Може ли жена 
забо ра ви ти пород свој да се не сми лу је на чедо утро бе сво је«, 
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доби ло је одго вор међу зиди на ма овог осу ђе ног гра да: »Сво јим 
рука ма жене жало сти ве куха ше децу сво ју, она им бише хра на 
у поги бли кће ри наро да сво је га!« (Плач Јере ми јин 4,10) Поно во 
се испу ни ло про ро чан ско упо зо ре ње обја вље но четр на ест сто-
ле ћа пре тога: »Жена која је ј била мека и врло нежна међу вама, 
која од меко те и нежно сти није била нави кла ста ја ти ногом сво-
јом на земљу, про зли ће се пре ма мило ме мужу сво је му и пре ма 
сину сво је му и пре ма кће ри сво јој ...и деци коју роди, јер ће их 
јести кри шом у оску ди ци сва кој од нево ље и од теско бе, којом 
ће ти при ту жи ти непри ја тељ твој по свим мести ма тво јим.« (5. 
Мој си је ва 28,56.57)

Рим ске вође поку ша ва ли су да запла ше Јевре је и да их тако 
наве ду на пре да ју. Заро бље ни ци који су се оду пи ра ли при ли-
ком заро бљава ња били су биче ва ни, муче ни и раза пи ња ни 
пред град ским зидо ви ма. Сто ти не су сва ко га дана биле уби ја не 
на тај начин, а ово стра шно дело је наста вља но све док у Јоса фа-
то вој доли ни и на Гол го ти није било подиг ну то толи ко крсто ва 
да је изме ђу њих једва било места за про лаз. Тако се испу ни ла 
стра шна кле тва изре че на пред Пила то вом суд ском сто ли цом: 
»Крв ње го ва на нас и на нашу децу!« (Матеј 27,25)

Тит би врло радо учи нио крај овим стра шним при зо ри ма 
и тако при ште део Јеру са ли му пуну меру казне која му је била 
одре ђе на. Био је ужа снут гле да ју ћи мртва тела поби је них како 
у гоми ла ма леже у доли на ма. С врха Маслин ске горе посма трао 
је вели чан стве ни Храм и био тако оду ше вљен при зо ром да је 
издао наре ђе ње да се не сме дир ну ти није дан ње гов камен. Пре 
него што је поку шао да зау зме ово утвр ђе ње, упу тио је озби љан 
позив јевреј ским ста ре ши на ма да га не при си ља ва ју да крвљу 
обеш ча сти то све то место. Уко ли ко буду иза шли и при хва ти-
ли бит ку на било којем дру гом месту, није дан Римља нин неће 
повре ди ти све тост Хра ма. Јосиф Фла ви је, врло речи тим пози-
вом, пре кли њао их је да се пре да ју, да спа су себе, свој град и сво-
је место за бого слу же ње. Међу тим, на ње го ве речи одго во ри ли 
су огор че ним кле тва ма. Стре ла ма су оба су ли послед њег људ ског 
посред ни ка који је, пре кли њу ћи их, ста јао пред њи ма. Јевре ји су 
одба ци ли и пози ве Бож јег Сина, па су их сада опо ме не и пози ви 
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само учвр шћи ва ли у одлу ци да све до кра ја пру жа ју отпор. Уза-
луд ни су били Тито ви напо ри да спа се Храм; Неко већи од ње га 
изја вио је да ни камен на каме ну неће оста ти од ње га.

Сле па твр до вра тост јевреј ских ста ре ши на и стра шни зло чи-
ни који су се дога ђа ли у опсед ну том гра ду, иза зи ва ли су ужас 
и гнев Римља на и Тит је конач но одлу чио да у јури шу осво ји 
Храм. Наме ра вао је ипак, уко ли ко то буде могу ће, да га сачу ва 
од раза ра ња. Међу тим, ње го ве запо ве сти нису биле извр ше не. 
Када се јед не вече ри пову као у свој шатор, Јевре ји су про ва ли-
ли из Хра ма и напа ли ње го ве вој ни ке. У току бит ке, неки вој-
ник уба цио је бук ти њу кроз неки отвор у трем и кедро ви ном 
обло же ни зидо ви про сто ри ја које су окру жа ва ле Храм, били су 
захва ће ни пожа ром. Тит је пожу рио на место, пра ћен вој во да-
ма и леги о на ри ма, и запо ве дио вој ни ци ма да гасе ватру. Нико 
није послу шао ње го ве речи. Вој ни ци, покре та ни бесом, баца ли 
су рас па ље не бакље у про сто ри је које су окру жа ва ле Храм и 
маче ви ма маса кри ра ли мно штво које је у њи ма потра жи ло уто-
чи ште. Крв је пото ци ма текла низ сте пе ни це Хра ма. Хиља де и 
хиља де Јевре ја су изгу би ле живот. Убој ну вику над ја ча ва ли су 
гла со ви који су вика ли: »Иха бод!« - Неста ла је сла ва!

»Тит је уста но вио да није у ста њу да обу зда гнев сво јих вој-
ни ка. Зајед но са офи ци ри ма ушао је у Храм и пре гле дао уну-
тра шњост све тог зда ња. Ње гов сјај испу нио их је дивље њем; 
пошто то све то место још није било захва ће но пла ме ном, учи-
нио је послед њи напор да га спа се; про гу рао се напред, и још 
јед ном запо ве дио вој ни ци ма да зау ста ве шире ње пожа ра. Цен-
ту рион Либе ра лис поку шао је да сво јом запо вед нич ком пали-
цом при во ли вој ни ке на послу шност, али чак ни пошто ва ње 
пре ма импе ра то ру није могло да над вла да жесто ко непри ја тељ-
ство пре ма Јевре ји ма, суро во бор бе но узбу ђе ње и неза др жи ву 
жељу за плач ка њем. Вој ни ци су гле да ли како на све стра не око 
њих бли ста зла то, које је засле пљу ју ће одсја ји ва ло пре ма поди-
вља лим пла ме но ви ма пожа ра; сма тра ли су да су непро цен љи ва 
бла га сакри ве на у све ти њи. Неки вој ник непри мет но је бацио 
рас па ље ну бук ти њу кроз отво ре на вра та; и у тре нут ку цела 
згра да била је у пла ме ну. Засле пље ни димом и ог њем офи ци ри 
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су мора ли да се пову ку, а досто јан стве на згра да била је пре пу-
ште на сво јој суд би ни.

Био је то ужа сан при зор за Римља не, а још више за Јевре је. 
Цели врх брда које се узди за ло изнад гра да, бук тао је као вул кан. 
Јед на за дру гом згра де су се руши ле сужа сним тре ском и неста ја-
ле у пла ме ном поно ру. Кро во ви од кедро ви не личи ли су на пла-
ме на једра; позла ће ни тор ње ви бли ста ли су црве ном све тло шћу 
као пла ме ни јези ци; а са кула над вра ти ма узди за ли су се висо ки 
сту бо ви пла ме на и дима. Окол ни бре жуљ ци били су осве тље-
ни; гру пе љу ди из наро да окру же не тамом са стра хом и ужа сом 
посма тра ли су напре до ва ње раза ра ња. На зидо ви ма и узви си на-
ма гор њег гра да оку пља ла су се лица, нека бле да од стра шног оча-
ја ња, а дру га мргод на од неза до во ље не жеље за осве том. Узви ци 
рим ских вој ни ка који су трча ли тамо и амо, и запо ма га ње бун тов-
ни ка који су неста ја лу у пла ме ну, меша ли су се са хуја њем пожа-
ра и тут ња вом гре да које су пада ле. Одје ци с пла ни на пона вља ли 
су крик наро да на узви ши ца ма; дуж целог зида одје ки ва ли су 
кри ци и запо ма га ње; љу ди који су изди са ли од гла ди тро ши ли су 
послед њу сна гу да изу сте крик туге и оча ја ња.

Маса кр који се догађао у уну тра шњо сти храма, био је ужа-
сни ји од оно га који се могао виде ти напољу. Љу ди и жене, ста ри 
и мла ди, бун тов ни ци и све ште ни ци, они који су се бори ли и они 
који су тра жи ли милост, били су одре да исе че ни у овом крво-
про ли ћу. Број поби је них над ма ши вао је број уби ца. Леги о на ри 
су мора ли да газе пре ко гоми ла мртвих да би наста ви ли сво је 
дело истре бље ња.« (Mil man, Th e History of the Jews, book 16)

После раза ра ња Хра ма, убр зо је и цели град пао у руке Римља-
ни ма. Јевреј ске ста ре ши не напу сти ле су сво је нео сво ји ве куле и 
Тит их је зате као пра зне. Посма трао их је зади вље но и твр дио 
да му их је сам Бог пре дао у руке; јер ника ква рат на ору ђа, без 
обзи ра на сво ју сна гу, не би могла да савла да ју та вели ка утвр ђе-
ња. Град и Храм били су разо ре ни до теме ља, а земља на којој је 
нека да ста јао све ти дом била је »узо ра на као њи ва«. (Јере ми ја 
26,18) За вре ме опса де и крво про ли ћа које је усле ди ло поги ну-
ло је више од милион љу ди. Пре жи ве ли су били одве де ни као 
заро бље ни ци, про да ти као робље, одве де ни у Рим да улеп ша ју 
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три јумф побед ни ка, баца ни зве ри ма у амфи те а три ма или расе-
ја ни као бес кућ ни ци и лута ли це по целом све ту.

Јевре ји су сами себи иско ва ли око ве; сами су пре пу ни ли 
чашу осве те. Стра шним уни ште њем које их је заде си ло као 
народ, и у свим нево ља ма које су их пра ти ле у њи хо вом расе-
ја њу, само су прику пља ли жетву коју су сво јим рука ма посе ја-
ли. Про рок је рекао: »Про пао си, Изра и љу.«, »јер си пао сво је га 
ради беза ко ња!« (Оси ја 13,9; 14,1) Њи хо ве пат ње често су пред-
ста вља не као казна која их је заде си ла по изри чи том Бож јем 
нало гу. Вели ки вара ли ца је на тај начин поку шао да при кри је 
сво је дело. Твр до вра тим одба ци ва њем божан ске љу ба ви и мило-
сти, Јевре ји су допри не ли да им буде ускра ће на Бож ја зашти та, 
а да сотони буде дозво ље но да по сво јој вољи упра вља њи ма. 
Ужа сне суро во сти које су се дога ђа ле за вре ме раза ра ња Јеру са-
ли ма пред ста вља ју само при каз сотони не освет нич ке моћи над 
они ма који се под врг ну ње го вој вла сти.

Ника да неће мо зна ти коли ко дугу је мо Хри сту за мир и зашти-
ту које ужи ва мо. Бож ја моћ обу зда ва и спре ча ва људ ски род да 
пот пу но не пад не под сотони ну власт. Непо слу шни и неза хвал ни 
има ју више него довољ но раз ло га да буду захвал ни Богу за Ње го-
ву милост и стр пљи вост којом обу зда ва окрут не и суро ве сна ге 
Зло га. Међу тим, када пре сту пе гра ни це божан ског под но ше ња, 
та зашти та се повла чи. Бог се не пона ша пре ма гре шни ку као 
извр ши лац пре су де изре че не пре ступ ни ку, али оне који су одба-
ци ли Ње го ву милост пре пу шта сами ма себи да жању оно што су 
посе ја ли. Сва ки одба че ни зрак све тло сти, сва ка опо ме на, пре зре-
на или одба че на, сва ка неса вла да на страст, сва ки пре ступ Бож јег 
зако на, све то пред ста вља семе које доно си сво ју сигур ну жетву. 
Бож ји Дух, коме се човек упор но оду пи ре, конач но се повла чи од 
гре шни ка, и тако нема више нијед не сна ге која би могла обу зда ти 
стра сти душе, нема више зашти те од сотони не зло бе и ње го вог 
непри ја тељ ства. Разо ре ње Јеру са ли ма је стра шно и све ча но упо-
зо ре ње сви ма који се неозбиљ но одно се прем пону да ма божан ске 
бла го да ти и оду пи ру се пози ви ма божан ске мило сти. Одлуч ни је 
све до чан ство о Бож јој мржњи пре ма гре ху и о изве сно сти казне 
која ће заде си ти крив це, ника да није било обја вље но.
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Спа си те ље во про ро чан ство о судо ви ма који ће похо ди ти 
Јеру са лим тре ба да доби је још јед но испу ње ње, коме ће ово 
стра шно пусто ше ње бити само бле да сен ка. У суд би ни иза бра-
ног гра да може мо виде ти будућ ност све та који је одба цио Бож-
ју милост и пога зио Ње гов закон. Мрач ни су изве шта ји о људ-
ској беди с којом се свет суо ча вао током дугих сто ле ћа зло чи на. 
Срце се сте же, а свест губи, док о томе раз ми шља мо. Стра шне 
су после ди це одба ци ва ња ауто ри те та Неба. Међу тим, још мрач-
ни ја сли ка нам је пока за на при ли ком откри ва ња будућ но сти. 
Изве шта ји о про шло сти – о дугом низу буна, суко ба и рево-
лу ци ја, »рат ни ка који се бије... у гра ји вичу, и оде ло у крв ува-
ља но«. (Иса и ја 9,5) Шта пред ста вља то све пре ма ужа су оно га 
дана у коме ће Бож ји Дух, који обу зда ва силе зла, бити пот пу-
но ускра ћен зли ма, када више неће обу зда ва ти изли ве људ ских 
стра сти и сотон ског гне ва! Свет ће тада виде ти, као ника да до 
тада, после ди це сотони не вла сти.

Али, тога дана, као и у вре ме разо ре ња Јеру са ли ма, Бож ји 
народ биће изба вљен, сва ки који се нађе запи сан међу живи ма 
(Иса и ја 4,3). Хри стос је изја вио да ће поно во доћи да узме к 
себи сво је вер не: »И тада ће про пла ка ти сва пле ме на на земљи, 
и угле да ће Сина човеч је га где иде на обла ци ма небе ским са 
силом и сла вом вели ком. И посла ће анђе ле сво је с вели ким гла-
сом труб ним и сабра ће иза бра не ње го ве од чети ри ветра, од 
кра ја до кра ја небе са.« (Матеј 24,30.31) И тада ће они који нису 
послу ша ли јеван ђе ље бити укло ње ни духом уста Ње го вих и 
уни ште ни сја јем Ње го вог дола ска (2. Солу ња ни ма 2,8). Беза ко-
ни ци ће, као и нека да шњи Изра иљ, уни шти ти сами себе; пашће 
због сво га беза ко ња. Сво јим гре шним живо том дове ли су себе 
у такав несклад с Богом, њи хо ва при ро да поста ла је толи ко 
поква ре на злом, да ће пока зи ва ње Ње го ве сла ве за њих бити 
као огањ који про жди ре.

Нека се љу ди чува ју да не зане ма ре поу ку која им је обја вље-
на Хри сто вим речи ма. Као што је упо зо рио сво је уче ни ке на 
разо ре ње Јеру са ли ма, дају ћи им и зна ке про па сти која се при-
бли жа ва да би се могли изба ви ти; тако је опо ме нуо и свет на 
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дане конач ног уни ште ња, а дао му је и зна ке ње го вог при бли жа-
ва ња, тако да сва ко ко хоће може избе ћи гнев који дола зи. Исус 
је изја вио: »И биће зна ци на сун цу и на месе цу и на зве зда ма, и 
љу ди ма на земљи туга!« (Лука 21,25; Матеј 24,29; Марко 13,24-26; 
Откри ве ње 6,12-17) Они који виде ове пре те че Ње го вог дола ска 
тре ба да зна ју »да је бли зу код вра та«. (Матеј 24,33) »Стра жи те, 
дакле«, речи су Ње го ве опо ме не (Мар ко 13,35). Они који буду 
послу ша ли опо ме ну неће бити оста вље ни у тами, нити ће их тај 
дан зате ћи неспрем не. Али, они ма који неће стра жи ти »доћи ће 
дан Господ њи као лупеж ноћу« (1. Солу ња ни ма 5,2-5).

Савре ме ни свет није ништа више спре ман да пове ру је у вест 
за ово вре ме, него што су Јевре ји били гото ви да при хва те Спа-
си те ље во упо зо ре ње да ће Јеру са лим бити раз о рен. Када год 
буде дошао, Бож ји дан зате ћи ће без бо жне у ста њу неспрем но-
сти. Живот ће се одви ја ти сво јим уоби ча је ним током; љу ди ће 
бити обу зе ти ужи ва њи ма, посло ви ма, путо ва њи ма, сти ца њем 
нов ца; вер ске вође пре те ра но ће хва ли ти напре дак све та и ње го-
ву про све ће ност; када љу ди буду уљуљ ка ни у лажну сигур ност 
– тада, као што се поноћ ни про вал ник при кра да нечу ва ном 
бора ви шту, тако ће изне над на про паст пого ди ти без бри жне и 
без бо жне, »и неће уте ћи«. (1. Солу ња ни ма 5,3)
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поглавље

Када је сво јим уче ни ци ма откри вао суд би ну Јеру са ли ма и 
дога ђа је при ли ком свог дру гог дола ска, Исус је про ре као 

и иску ства која ће при пад ни ци Ње го вог наро да стицати од вре-
ме на када ће се узе ти од њих па све до свог поврат ка у сили 
и сла ви, када ће доћи да им доне се изба вље ње. Спа си тељ је са 
Маслин ске горе посма трао у духу олу је које ће се уско ро обру-
ши ти на апо стол ску Цркву; гле да ју ћи дубље у будућ ност, видео 
је руши лач ке ветро ве који ће уда ра ти Ње го ве след бе ни ке у буду-
ћим веко ви ма таме и про гон ста ва. У неко ли ко крат ких рече-
ни ца суд бо но сне важно сти пред ви део је какав ће део вла да ри 
ово га све та доде ли ти Бож јој цркви (Матеј 24,9.21.22). Хри сто ви 
след бе ни ци мора ће да про ђу истим путем пони же ња, пре зи ра 
и пат њи којим је про шао њи хов Учи тељ. Непри ја тељ ство које 
се раз бук та ло про тив Отку пи те ља све та усме ри ће се и про тив 
свих оних који ће пове ро ва ти у Ње го во име.

Исто ри ја прве Цркве све до чи да су се Спа си те ље ве речи 
испу ни ле. Све земаљ ске и пакле не сна ге свр ста ле су се про тив 
Хри ста у лицу Ње го вих след бе ни ка. Незна бо штво је схва ти ло 
да ће, уко ли ко хри шћан ство буде побе ди ло, ње го ви хра мо ви и 
олта ри бити укло ње ни са лица Земље; зато је при ку пи ло све сна-
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ге да уни шти хри шћан ство. Пла ну ле су ватре про гон ства. Хри-
шћа ни ма су оду зи ма на има ња, а они прог на ни из сво јих домо-
ва. »Мно ги бор бу и стра да ња под не со ше.« (Јевре ји ма 10,32) 
»А дру ги руга ње и бој под не со ше, па још и око ве и там ни це.« 
(Јевре ји ма 11,36) Мно го хри шћа на сво јом крвљу запе ча ти ло је 
сво је све до чан ство. Пле ми ћи и робо ви, бога ти и сиро ма шни, 
уче ни и нена у че ни, сви без раз ли ке неми ло срд но су уби ја ни.

Ова про гон ства, која су запо че ла у вре ме Неро на нека ко у 
доба муче ни штва апо сто ла Павла, с већом или мањом жести-
ном, наста вља ла су се кроз веко ве. Хри шћа не су лажно опту-
жи ва ли за нај стра шни је зло чи не и пред ста вља ли их као узроч-
ни ке вели ких несре ћа – гла ди, шире ња боле сти и земљо тре са. 
Када су тако поста ли пред мет све оп ште мржње и сум њи че ња, 
поја ви ло се довољ но пот ка зи ва ча који су за новац изда ва ли 
неви не. Били су осу ђи ва ни као побу ње ни ци про тив импе ри је, 
као непри ја те љи рели ги је, као дру штве на куга. Мно ги су били 
баца ни пред дивље зве ри или у амфи те а три ма живи спа љи-
ва ни. Неки су били раза пе ти; дру ги уши ва ни у коже дивљих 
зве ри и исте ри ва ни у аре ну да их пси рас трг ну. Кажња ва ње 
хри шћа на често је слу жи ло као глав на заба ва при ли ком јав них 
свет ко ви на. Непре глед но мно штво оку пља ло се да ужи ва у 
том при зо ру које је аго ни ју жрта ва и њи хо во уми ра ње поздра-
вља ло сме хом и одо бра ва њем.

Хри сто ви след бе ни ци где год да су потра жи ли уто чи ште, 
били су гоње ни као дивље зве ри. Били су при ну ђе ни да се 
сакри ва ју на пустим и уса мље ним мести ма. »У сиро ти њи, у 
нево љи, у сра мо ти, којих не беше досто јан свет, по пусти ња-
ма поту ца ше се, по гора ма и по пећи на ма и по рупа ма земаљ-
ским.« (Јевре ји ма 11,37.38) Ката ком бе су хиља да ма послу жи-
ле као заклон. Испод бре жу ља ка изван гра да Рима, биле су 
иско па не дуге гале ри је кроз земљу и камен; мрач на и замр ше-
на мре жа про ла за про сти ра ла се кило ме три ма иза град ских 
зиди на. Хри сто ви след бе ни ци у овим под зем ним скло ни шти-
ма сахра њи ва ли су сво је мртве, а ту су, када би били осум њи-
че ни или ста вље ни ван зако на, тако ђе нала зи ли свој дом. Када 
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Дава лац живо та буде поди зао из гро ба оне који су се бори ли 
у доброј бор би вере, мно ги муче ни ци за Хри ста иза ћи ће из 
тих мрач них пећи на.

Ови Ису со ви све до ци и у нај су ро ви јим про гон стви ма сачу-
ва ли су чисто ту сво је вере. Иако лише ни сва ке удоб но сти, 
сакри ве ни од све тло сти Сун ца, иако су свој дом мора ли да гра-
де у мрач ним, при ја тељ ски накло ње ним недри ма Земље, нису 
се жали ли ни при го ва ра ли. Речи ма вере, стр пље ња и наде хра-
бри ли су јед ни дру ге да издр же одри ца ња и нево ље. Губи так 
сва ког земаљ ског бла го сло ва није их морао нате ра ти да одба це 
сво је пове ре ње у Хри ста. Нево ље и про гон ства пред ста вља ли 
су само сте пе ни це пре ко којих су се при бли жа ва ли свом почин-
ку и сво јој награ ди.

Као и Бож је слу ге из дав ни на, мно ги су били »поби је ни, не при-
мив ши изба вље ње, да доби ју боље вакр се ње«. (Јевре ји ма 11,35) 
Такви су се сећа ли речи сво га Учи те ља да тре ба да буду посеб но 
радо сни када их про го не Хри ста ради, јер ће вели ка бити њи хо-
ва пла та на небе си ма; јер су пре њих и про ро ке тако про го ни ли. 
Кли ца ли су од радо сти што су поста ли достој ни да пре тр пе исти-
не ради, зато су се из раз го ре лог пла ме на поди за ле побе до но сне 
песме. Гле да ју ћи у вери пре ма Небу, виде ли су Хри ста и анђе ле 
како се из небе ских утвр ђе ња саги њу и гле да ју пре ма њи ма с нај-
ду бљим сау че шћем, поздра вља ју ћи њи хо ву непо ко ле бљи вост. 
Чули су и глас с Бож јег пре сто ла који им се обра ћао: »Буди веран 
до саме смр ти и даћу ти венац живо та!« (Откри ве ње 2,10)

Сви сотони ни напо ри да наси љем уни шти Хри сто ву Цркву, 
оста ли су уза луд ни. Вели ка бор ба у којој су Ису со ви уче ни-
ци поло жи ли сво је живо те, није пре ста ла када су ови вер ни 
застав ни ци пали на свом месту. Сво јим пора зом поста ли су 
побед ни ци. Бож је слу ге биле су поби је не, али Ње го во дело 
посто ја но је ишло напред. Јеван ђе ље је наста ви ло да се шири 
и пове ћа ва број сво јих при ста ли ца. Про ди ра ло је и у под руч-
ја која су била непри сту пач на чак и рим ским орло ви ма. Неки 
хри шћа нин, рас пра вља ју ћи се са мно го бо жач ким упра ви те љи-
ма, који су под у пи ра ли про гон ство, ова ко им се обра тио: »Ви 
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нас може те уби ја ти, мучи ти, осу ђи ва ти... ваша неправ да доказ 
је наше неви но сти... Ваша окрут ност...ништа не кори сти.« Она 
је пред ста вља ла само још сна жни ји позив да и дру ги при хва-
те њи хо ва уве ре ња. »Што нас више коси те, то се наш број све 
више умно жа ва; крв хри шћа на слич на је семе ну.« (Тер ту ли јан, 
Апо ло ги ја, пара граф 50)

Хиља де хри шћа на биле су баца не у там ни це и уби ја не, али 
дру ги су зау зи ма ли њи хо ва места. Они који су пре тр пе ли муче-
нич ку смрт за сво ју веру били су сигур ни у Хри сту; Он их је 
про гла сио побед ни ци ма. Они су се бори ли у доброј бор би вере 
и при ми ће венац сла ве, када Хри стос буде дошао. Пат ње које су 
трпе ли сје ди ња ва ле су хри шћа не међу соб но и с њи хо вим Отку-
пи те љем. Њи хов живи при мер и вер ност до саме смр ти пред-
ста вља ли су трај но све до чан ство у при лог исти ни; тамо где је 
то нај ма ње оче ки ва но, сотони ни пода ни ци напу шта ли су ње го-
ву слу жбу и сту па ли под Хри сто ву заста ву.

Зато је сотона, да би се успе шни је борио про тив Бож је вла-
да ви не, про ме нио сво је пла но ве и поку шао да сво ју заста ву 
подиг не усред хри шћан ске Цркве. Када би успео да пре ва ри 
Хри сто ве след бе ни ке и да их наве де да ожа ло сте Бога, њи ма би 
поне ста ло сна ге, чвр сти не и истрај но сти, па би тако поста ли 
ње гов немоћ ни плен.

Вели ки про тив ник сада је поку шао да вешти ном постиг не 
оно што није успео силом. Про гон ство је пре ста ло и било заме-
ње но опа сном при влач но шћу земаљ ског бла го ста ња и све тов не 
части. Идо ло по кло ни ци су били наве де ни да при хва те део хри-
шћан ске вере, а да исто вре ме но одба це неке ње не бит не исти-
не. Они су изја вљи ва ли да при хва та ју Ису са као Бож јег Сина и 
да веру ју у Ње го ву смрт и вас кр се ње, али нису били уве ре ни у 
сво ју гре шност и нису осе ћа ли потре бу да се пока ју и про ме не 
сво је срце. Чине ћи са сво је стра не неке уступ ке, пред ла га ли су 
да и хри шћа ни при хва те нагод бу, тако да се сви могу сје ди ни ти 
веро ва њем у Хри ста.

Цркви је тако запре ти ла стра шна опа сност. Там ни це, муче ња, 
огањ и мач пред ста вља ли су бла го слов упо ре ђе њу са њом. Неки 
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међу хри шћа ни ма оста ли су чвр сти, исти чу ћи да не желе ника кав 
ком про мис. Дру ги су били скло ни да попу сте или при ла го де неке 
одли ке сво је вере и тако се сје ди не са они ма који су при хва ти ли 
само део хри шћан ства, твр де ћи да то може дове сти до њи хо вог 
пот пу ног обра ће ња. Било је то вре ме дубо ке забри ну то сти у редо-
ви ма вер них Хри сто вих след бе ни ка. Под пла штом при вид ног 
хри шћан ства, сотона се увла чио у Цркву да би поква рио ње ну 
веру и мисли вер ни ка одвра тио од речи исти не.

Већи на хри шћа на конач но је при хва ти ла сни жа ва ње сво јих 
мери ла и тако је насту пи ло сје ди ња ва ње хри шћан ства и незна-
бо штва. Иако су обо жа ва о ци идо ла твр ди ли да су се обра ти ли 
и сје ди ни ли с Црквом, и даље су се држа ли сво га идо ло по клон-
ства, заме њу ју ћи само дота да шње пред ме те сво га обо жа ва ња 
сли ка ма Ису са, па чак и Мари је и све та ца. Поква ре ни ква сац 
идо ло по клон ства, уне сен тако у Цркву, наста вио је сво је зло 
дело. Лажне нау ке, пра зно вер ни обре ди и идо ло по кло нич ке 
цере мо ни је, били су уне се ни у ње ну веру и ње на бого слу же ња. 
Пошто су се Хри сто ви след бе ни ци ује ди ни ли с идо ло по кло ни-
ци ма, хри шћан ска рели ги ја се исква ри ла, а Црква изгу би ла сво-
ју чисто ту и сво ју сна гу. Међу тим, посто ја ли су и они који нису 
били заве де ни овим пре ва ра ма. Они су и даље оста ли вер ни 
Ауто ру исти не и кла ња ли се једи но Богу.

Међу они ма који твр де да сле де Ису са увек су посто ја ле две 
кла се. Док јед на про у ча ва Спа си те љев живот и искре но се тру-
ди да укло ни сво је недо стат ке и да се уса гла си са Узо ром, дру га 
се одри че јед но став них, јасних исти на које обе ло да њу ју њи хо-
ве заблу де. Чак и у свом нај бо љем ста њу Цркву нису чини ли 
само истин ски, непо роч ни и искре ни вер ни ци. Наш Спа си тељ 
је гово рио да они који се све сно ода ју гре ху не сме ју бити при ма-
ни у Цркв, а ипак се пове зао са љу ди ма неса вр ше ног карак те ра, 
пру жио им бла го сло ве сво га уче ња и сво га при ме ра и омо гу ћио 
при ли ку да сагле да ју и укло не сво је недо стат ке. Изме ђу два на е-
сто ри це апо сто ла посто јао је и издај ник. Јуда је био при хва ћен, 
али не због недо ста та ка у сво ме карак те ру, већ упр кос њи ма. Он 
је био пове зан са уче ни ци ма, да би, пре ма Хри сто вим саве ти ма 
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и при ме ру, схва тио како изгле да хри шћан ски карак тер и тако 
био покре нут да уви ди сво је гре шке, да се пока је, и уз помоћ 
божан ске бла го да ти, очи сти сво ју душу »послу ша њем исти не«. 
Међу тим, Јуда није ходио у све тло сти којо м је мило сти во био 
оба сјан ње гов живот ни пут. Попу шта ју ћи гре ху, као да је иза зи-
вао сотону да га куша. Зле осо би не ње го вог карак те ра задо би ле 
су пре власт. Поко рио је свој ум вла сти сила таме, љу тио се када 
су ње го ве мане биле уко ре не, и тако био наве ден да учи ни стра-
шни зло чин, да изда сво га Учи те ља. Исто тако и сви они који 
гаје зло под пла штем побо жно сти, мрзе оне који, осу ђу ју ћи њи-
хо ве гре шне путе ве, нару ша ва ју њи хов мир. Када им се буде 
пру жи ла повољ на при ли ка, и они ће, слич но Јуди, изда ти оне 
који су се, њи хо вог добра ради, тру ди ли да их опо ме ну.

Апо сто ли су се суо ча ва ли у Цркви с они ма који су про по-
ве да ли побо жност, иако су потај но чини ли беза ко ње. Ана ни ја 
и Сап фи ра оди гра ли су уло гу таквих вара ли ца, пра ве ћи се да 
дају Госпо ду целу жртву, иако су лако мо задр жа ли за себе један 
њен део. Дух исти не открио је апо сто ли ма пра ви карак тер ових 
лице ме ра, а Бож ји судо ви укло ни ли су ову прља ву мрљу која је 
ква ри ла чисто ту Цркве.Овај очи глед ни доказ да Бож јем Духу 
у Цркви ништа није сакри ве но унео је ужас у срца лице ме ра и 
пре ступ ни ка. Они нису могли дуго да опста ну пове за ни с они-
ма који су, сво јим нави ка ма и опре де ље њи ма, дослед но пред-
ста вља ли Ису са Хри ста, и када су нево ље и про гон ства захва-
ти ли Ње го ве след бе ни ке, само су љу ди, спрем ни да се исти не 
ради одрек ну све га, поже ле ли да оста ну Хри сто ви след бе ни ци. 
Тако је, све док је тра ја ло про гон ство, Црква углав ном оста ја ла 
чиста. Али, када је про гон ство пре ста ло, при ма ни су и недо вољ-
но искре ни и посве ће ни обра ће ни ци, и тако је отво рен пут да 
сотона стек не упо ри ште у Цркви.

Међу тим, не посто ји ника кво зајед ни штво изме ђу Кне за 
виде ла и кне за таме, и зато не може бити ника квог зајед ни штва 
ни изме ђу њи хо вих след бе ни ка. Када су се хри шћа ни сло жи-
ли да се ује ди не с они ма који су се само дели мич но обра ти ли 
од незна бо штва, кре ну ли су путем који их је одво дио све даље 
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од исти не. Сотона је три јум фо вао, јер је успео да пре ва ри тако 
вели ки број Хри сто вих след бе ни ка. Онда је учи нио све да сво-
јом силом још одлуч ни је ути че на њих и да их покре не да про го-
не оне који су оста ли вер ни Богу. Нико није боље оспо со бљен 
да се бори про тив пра ве хри шћан ске вере од оних који су нека-
да били ње ни бра ни те љи; ти отпа ли хри шћа ни, сје ди ње ни са 
сво јим полу не зна бо жач ким при ја те љи ма, усме ри ли су све сво-
је напо ре про тив сушти не Хри сто ве нау ке.

Очај нич ка бор ба чека ла је оне који су желе ли да оста ну вер-
ни исти ни и да се одлуч но успро ти ве заблу да ма и гну сним дели-
ма, која су се оде ве на у све то рухо увла чи ла у Цркву. Библи ја 
више није била при хва ће на као мери ло вере. Нау ка о вер ској 
сло бо ди била је про гла ше на јере тич ком, а ње ни заступ ни ци 
омр зну ти и про го ње ни.

После дуге и оштре бор бе, мањи на вер них одлу чи ла је да пре-
ки не сва ку везу са отпа лом Црквом, уко ли ко она и даље упор но 
буде одби ја ла да се осло бо ди лажи и идо ло по клон ства. Схва ти-
ли су да је то одва ја ње нео п ход но уко ли ко желе да оста ну послу-
шни Бож јој Речи. Нису се усу ђи ва ли да и даље трпе заблу де коб-
не по сво ју душу, и пру же при мер који ће дове сти у опа сност 
веру њи хо ве деце и деце њи хо ве деце. Да би оси гу ра ли мир и 
једин ство били су спрем ни да учи не сва ки усту пак који ће бити 
у скла ду с вер но шћу Богу; али, осе ћа ли су да би и сам мир био 
пре ску по пла ћен, уко ли ко мора ју да жртву ју наче ла. Ако би се 
једин ство могло одр жа ти једи но спо ра зу мом на ште ту исти не и 
прав де, онда нека буде раз ли ко ва ња па чак и рата!

Било би добро и за Цркву и за свет када би наче ла, која су 
покре та ла те непо ко ле бљи ве душе, била обно вље на у срцу 
оних који твр де да при па да ју Бож јем наро ду. Запа же на је 
забри ња ва ју ћа рав но ду шност пре ма нау ка ма које пред ста вља-
ју сту бо ве хри шћан ске вере. Све више шири се мишље ње да 
оне и нема ју неку живот ну важност. Ово изо па че но гле ди ште 
јача руке сотон ским слу га ма, тако да лажне тео ри је и коб не 
заблу де, које су вер ни из про шлих веко ва, дово де ћи у опа сност 
и свој сам живот, поку ша ва ли да сузби ју и раз об ли че, данас 
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бла го на кло но гле да ју хиља де оних који се сма тра ју Хри сто вим 
след бе ни ци ма.

Први хри шћа ни били су заи ста посе бан народ. Њи хо во 
бес пре кор но вла да ње и непо ко ле бљи ва вера пред ста вља ли 
су стал ни укор који је нару ша вао спо кој ство гре шни ка. Иако 
мало број ни, без богат ства, поло жа ја или поча сних зва ња, били 
су страх и тре пет за пре ступ ни ке сву да где су љу ди упо зна ли 
њи хов карак тер и њи хо ву док три ну. Упра во због тога су их беза-
ко ни ци мрзе ли, исто као што је без бо жни Кајин мрзео Аве ља. 
Из истог раз ло га из кога је Кајин убио Аве ља, уби ја ли су при-
пад ни ке Бож јег наро да они који су поку ша ва ли да се осло бо де 
огра ни че ња која им је Све ти Дух поста вљао. Из истог раз ло га 
Јевре ји су одба ци ли и раза пе ли Спа си те ља, јер је непо роч но шћу 
и све то шћу сво га карак те ра пред ста вљао ста лан укор њи хо вој 
себич но сти и поква ре но сти. Од Хри сто вог вре ме на па све до 
данас, Ње го ви вер ни уче ни ци покре та ли су мржњу и про ти вље-
ње оних који су воле ли и сле ди ли путе ве гре ха.

Како би се, онда, јеван ђе ље могло назва ти пору ком мира? 
Када је Иса и ја про ре као рође ње Меси је, дао му је титу лу Кне-
за мира. Анђе ли су обја вљу ју ћи пасти ри ма да се родио Хри-
стос, пева ли изнад витле јем ске рав ни це: »Сла ва на виси ни 
Богу, и на земљи мир, међу љу ди ма добра воља!« (Лука 2,14) 
При вид на супрот ност посто ји изме ђу ове две про роч ке изја-
ве и Хри сто вих речи: »Не мисли те да сам ја дошао да доне сем 
мир на земљу; нисам дошао да доне сем мир него мач!« (Матеј 
10,34) Међу тим, пра вил но схва ће не, оне су у савр ше ном скла-
ду. Јеван ђе ље је пору ка мира. Хри шћан ство је систем који, при-
хва ћен и при ме њен, шири мир, склад и сре ћу по целој Земљи. 
Хри сто ва рели ги ја сје ди ни ће бли ским брат ским веза ма све 
оне који при хва те ње на уче ња. Ису со ва миси ја тежи ла је да 
поми ри љу де с Богом, али и јед не с дру ги ма. Међу тим, свет 
као цели на нала зи се у вла сти сотоне, Хри сто вог нај о гор че ни-
јег непри ја те ља. Јеван ђе ље обја вљу је љу ди ма наче ла живо та 
која се пот пу но раз ли ку ју од њи хо вих нави ка и жеља, па због 
тога бун тов но уста ју про тив њих. Они мрзе непо роч ност која 
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откри ва и осу ђу је њи хо ве гре хе, и зато про го не и уни шта ва ју 
оне који им обја вљу ју ње го ве пра вед не и све те зах те ве. Упра-
во у том сми слу – пошто узви ше не исти не које оно доно си 
покре ћу мржњу и суко бе – јеван ђе ље је назва но мачем.

Тајан стве но Про ви ђе ње које дозво ља ва да пра вед ни ци трпе 
про гон ство вође но руком беза ко ни ка било је узрок вели ке недо-
у ми це мно гих који су сла би у вери. Неки су спрем ни да одба це 
сво је пове ре ње у Бога зато што дозво ља ва да зли љу ди напре ду-
ју, док нај бо љи и нај не по роч ни ји мора ју да трпе нево ље и муке 
које им нано си њи хо ва окрут на сила. Како, пита ју се они, може 
Неко тако пра ве дан и мило стив, који рас по ла же тако неиз мер-
ном моћи, да трпи такву неправ ду и наси ље? Ово је пита ње с 
којим ми нема мо ника квог посла! Бог нам је дао довољ но дока за 
о сво јој љу ба ви и ми не сме мо сум ња ти у Ње го ву добро ту зато 
што нисмо у ста њу да схва ти мо дело ва ње Ње го вог Про ви ђе ња. 
Спа си тељ је рекао сво јим уче ни ци ма, пред ви ђа ју ћи сум ње које 
ће тишта ти њи хо ве душе у дане нево ља и мра ка: »Опо ми њи те 
се речи коју вам ја рекох: није слу га већи од госпо да ра сво је га. 
Ако мене изгна ше и вас ће изгна ти; ако моју реч одр жа ше и 
вашу ће одр жа ти!« (Јован 15,20) Исус је за нас пре тр пео више 
него што ће ико ји од ње го вих след бе ни ка мора ти да пре тр пи од 
суро во сти поква ре них љу ди. Они који су позва ни да пре тр пе 
муке и муче ни штво иду сто па ма Бож јег дра гог Сина.

»Не доц ни Господ с обе ћа њем!« (2. Петро ва 3,9) Он не 
забо ра вља нити зане ма ру је сво ју децу, али беза ко ни ци ма 
дозво ља ва да пока жу сво ју пра ву при ро ду, тако да није дан 
међу они ма, који желе да послу ша ју Ње го ву вољу, не стек не 
погре шно мишље ње о њи ма. И опет, пра вед ни се нала зе у 
пећи нево ље; да би и сами били очи шће ни, да би њи хов при-
мер посве до чио дру ги ма о ствар но сти вере и побо жно сти; 
осим тога, да би њи хо во дослед но пона ша ње могло осу ди ти 
без бо жни ке и невер ни ке.

Бог дозво ља ва беза ко ни ци ма за напре ду ју и отво ре но 
пока зу ју сво је непри ја тељ ство пре ма Ње му, тако да када буду 
напу ни ли меру сво га беза ко ња сви могу виде ти Ње го ву пра-
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вед ност и милост у чину њи хо вог пот пу ног уни ште ња. Дан 
Ње го ве осве те се при бли жа ва; дан када ће сви који су крши-
ли Ње гов закон и тла чи ли Ње гов народ доби ти пра ведну пла-
ту за сво ја дела; дан када ће сва ко суро во или непра вед но 
дело про тив Бож јих вер них след бе ни ка бити кажње но као да 
је учи ње но про тив само га Бога.

Међу тим, посто ји још јед но мно го важни је пита ње које тре-
ба да при ву че пажњу савре ме них Црка ва. Апо стол Павле изја-
вљу је да ће »сви који побо жно хоће да живе у Хри сту Ису су 
бити гоње ни«. (2. Тимо ти ју 3,12) Зашто, онда, изгле да као да 
про гон ство у вели кој мери окле ва? Једи ни раз лог таквог ста ња 
је у томе што се Црква уса гла си ла са све тов ним мери ли ма и зато 
не иза зи ва ника кво про ти вље ње! Савре ме на рели ги ја нема онај 
непо роч ни и све ти карак тер којим је у вре ме Хри ста и Ње го-
вих апо сто ла била обе ле же на хри шћан ска вера. Хри шћан ство 
је једи но због духа нагод бе са гре хом, једи но због тога што се 
вели ке исти не Бож је Речи тако рав но ду шно посма тра ју, једи но 
зато што има тако мало живе побо жно сти у Цркви, поста ло 
наиз глед тако попу лар но у све ту. Дух про гон ства ће ожи ве ти 
и поно во се рас па ли ти огањ про го нства, чим насту пи буђе ње 
вере и силе прве Цркве.
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поглавље

Апо стол Павле је у сво јој Дру гој посла ни ци Солу ња ни ма 
про ре као вели ки отпад, чија ће после ди ца бити успо ста-

вља ње пап ске моћи. Он је изја вио да Хри стов дан неће доћи 
»док не дође нај пре отпад, и не пока же се човек беза ко ња, син 
поги бли, који се про ти ви и поди же више све га што се зове Бог 
или се пошту је, тако да ће он сести у цркви Бож јој, пока зу ју ћи 
себе да је Бог.« Осим тога, апо стол опо ми ње сво ју бра ћу да се 
»већ ради тај на беза ко ња«. (2. Солу ња ни ма 2,3.4.7) У том раном 
раз до бљу видео је да се у Цркву увла че заблу де које ће при пре-
ми ти пут раз во ју пап ства.

»Тај на беза ко ња«, мало пома ло, у почет ку непри мет но и 
тихо, а онда све отво ре ни је, оно ли ко коли ко је јача ла ње на сна-
га и ње на власт над људ ским умом, оба вља ла је сво је пре вар но 
и бого хул но дело. Ско ро нео сет но незна бо жач ки оби ча ји су 
се уву кли у хри шћан ску Цркву. Дух нагод бе и ускла ђи ва ња са 
све том неко вре ме је био сузби јан суро вим про гон стви ма које 
је Црква под но си ла од незна бо жач ке руке. Међу тим, када је 
про гон ство пре ста ло, када је хри шћан ство ушло у вла дар ске 
дво ро ве и пала те, одба ци ло је скром ну јед но став ност Ису са 
Хри ста и Ње го вих апо сто ла и заме ни ло је сја јем и охо ло шћу 
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незна бо жач ких све ште ни ка и упра вља ча; уме сто божан ских 
зах те ва при хва ти ло је људ ске тео ри је и тра ди ци је. При вид но 
Кон стан ти но во обра ће ње почетком четвр тог сто ле ћа, иза зва ло 
је вели ку радост, а свет, огр нут пла штем пра вед но сти, уше тао 
је у Цркву. После тога, дело ква ре ња убр за но је кре ну ло напред. 
Незна бо штво, наиз глед побе ђе но, сла ви ло је побе ду. Ње гов дух 
завла дао је Црквом. Ње го ве док три не, цере мо ни је и сује вер је 
уву кли су се у веру и бого слу же ње оних који су себе сма тра ли 
Хри сто вим след бе ни ци ма.

Овај спо ра зум изме ђу незна бо штва и хри шћан ства омо гу-
ћио је поја вљи ва ња »чове ка беза ко ња«, за кога је у про ро чан-
ству наго ве ште но да ће се про ти ви ти Богу и узди за ти изнад 
Ње га. Овај дивов ски систем лажне рели ги је пред ста вља ремек-
дело сотон ске силе – спо ме ник ње го вим напо ри ма да пре у зме 
пре сто и упра вља Земљом по сво јој вољи.

Сотона је јед ном поку шао да учи ни ком про мис са самим 
Хри стом. Он је у пусти њи куша ња при сту пио Бож јем Сину; 
пока за ои Му сва цар ства ово га све та и сву њи хо ву сла ву и пону-
дио да све то пре да у Ње го ве руке уко ли ко буде при знао пре-
власт кне за таме. Хри стос је уко рио дрског куша ча и при мо рао 
га да се уда љи. Међу тим, сотона је пости гао мно го веће успе-
хе, када је са истим куша њи ма при сту пио љу ди ма. Црква је да 
би себи оси гу ра ла све тов не добит ке и части, била наве де на да 
потра жи накло ност и подр шку вели ких љу ди на Земљи, на тај 
начин одба ци ла је Хри ста и обе ћа ла покор ност пред став ни ку 
сотоне – рим ском епи ско пу.

Јед но од основ них уче ња Рим ске цркве гла си да је папа 
видљи ва гла ва све оп ште Хри сто ве Цркве и да има врхов ни 
ауто ри тет над епи ско пи ма и пасти ри ма у свим дело ви ма све-
та. Шта ви ше, папи су при пи са не и саме титу ле Божан ства! 
Про зван је »Господ Бог Папа« (види: Дода так) и про гла шен 
непо гре ши вим. Он зах те ва да му се кла ња ју сви љу ди. Исти 
зах тев који је поста вио у пусти њи куша ња, сотона и даље 
поста вља пре ко Рим ске цркве, и мно штво љу ди спрем но је да 
му удо во љи.
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Међу тим, они који се боје и пошту ју Бога доче ка ли су овај 
дрски зах тев, упе рен про тив Неба, на исти начин на који је Хри-
стос доче као наго ва ра ње лука вог непри ја те ља: »Покла њај се 
Госпо ду Богу сво је му и ње му једи но ме слу жи!« (Лука 4,8) Бог у 
сво јој Речи ника да није наго ве стио да је поста вио ијед ног чове-
ка да буде гла ва Ње го ве Цркве. Док три на о пап ској пре вла сти 
је у непо сред ној супрот но сти са уче њи ма Писма. Папа не може 
има ти ника кву власт над Хри сто вом Црквом, осим ако је насил-
но при сво ји.

При пад ни ци Рим ске цркве упор но опту жу ју про те стан те 
да су јере ти ци и да су се само вољ но одво ји ли од пра ве Цркве. 
Међу тим, било би боље да те опту жбе при ме не на себе. Они су 
у ства ри обо ри ли Хри сто ву заста ву и уда љи ли се од »вере која 
је јед ном била пре да на све ти ма«. (Јуда 3)

Сотона добро зна да ће Све то писмо оспо со би ти љу де да 
пре по зна ју ње го ве пре ва ре и да се оду пру ње го вој сили. Чак је 
и Спа си тељ све та упра во Реч ју одбио ње го ве напа де. Хри стос је 
на сва ки напад, поди зао штит веч не исти не, и гово рио: »Писа но 
је!« Сва ком про тив ни ко вом пред ло гу супрот ста вљао је мудрост 
и силу Речи. Да би задр жао сво ју моћ над љу ди ма, да би учвр стио 
ауто ри тет пап ског при сва ја ча, сотона је морао да их спре чи да 
упо зна ју Писма. Библи ја би узди за ла Бога, а смрт не љу де ста ви-
ла на њи хо во пра во место; и зато су ње не све те исти не мора ле да 
оста ну сак ти ве не и поти сну те. Рим ска црква при хва ти ла је ову 
логи ку. Шире ње Библи је било је сто ти на ма годи на забра њива но. 
Наро ду није било дозво ље но да је чита или има у сво јој кући, а 
нена чел ни све ште ни ци и висо ки досто јан стве ни ци су ње на уче-
ња тумачили тако да подржавају њихове зах те ве. На кра ју, папа 
је био ско ро све оп ште при знат као Бож ји наме сник на Земљи, 
коме при па да ауто ри тет над Црквом и држа вом.

Пошто је на тај начин укло нио сред ство за откри ва ње заблу-
де, сотона је могао да делу је у скла ду са сво јим наме ра ма. Про-
ро чан ство је обја ви ло да ће пап ство »поми шља ти да про ме ни 
вре ме на и зако не«. (Дани ло 7,25) Није тре ба ло дуго чека ти на 
поку шај да се оба ви ово дело. Да би обра ће ни ма из незна бо штва 
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била оси гу ра на заме на за обо жа ва ње идо ла и да би им било омо-
гу ће но да макар по име ну при хва те хри шћан ство, у хри шћан ско 
бого слу же ње посте пе но је уве де но обо жа ва ње сли ка и рели кви-
ја. Декре том општег црквеног сабо ра (види: Дода так) конач но 
је оза ко њен овај систем идо ло по клон ства. Да би довр шио ово 
бого хул но дело, Рим се усу дио да из Бож јег зако на избри ше дру-
гу запо вест, која забра њу је обо жа ва ње идо ла, а да поде ли десе ту, 
и тако сачу ва број.

Дух попу шта ња незна бо штву отво рио је пут даљем непо-
што ва њу ауто ри те та Неба. Делу ју ћи пре ко непо све ће них ста-
ре ши на Цркве, сотона је унео неза ко ни те про ме не и у четвр ту 
запо вест, насто је ћи да поти сне ста ру Субо ту, дан који је Бог 
бла го сло вио и посве тио (1. Мој си је ва 2,2.3), и да уме сто ње 
уздиг не пра зник који су незна бо шци свет ко ва ли као »Часни 
дан Сун ца«. Ова про ме на није у почет ку јав но уво ђе на. Сви 
хри шћа ни током првих сто ле ћа свет ко ва ли су пра ви дан одмо-
ра. Они су рев но ва ли за Бож ју част, и веру ју ћи да је Ње гов 
закон непро мен љив, пажљи во су чува ли све тост ње го вих про-
пи са. Међу тим, сотона је вео ма под му кло дело вао пре ко сво јих 
ору ђа и тру дио се да постиг не свој циљ. Да би пажња наро да 
била скре ну та на неде љу, она је про гла ше на пра зни ком сећа ња 
на Хри сто во вас кр се ње. Вер ске слу жбе оба вља не су тога дана, 
који је и даље сма тран само даном разо но де, док је Субо та свет-
ко ва на као све ти пра зник.

Да би при пре мио пут за дело које је одлу чио да оба ви, сотона 
је дав но пре Хри сто вог дола ска навео Јевре је да опте ре те Субо-
ту нај стро жим забра на ма, пре тва ра ју ћи тако ње но свет ко ва ње 
у терет. Кори сте ћи лажну све тлост у којој је навео љу де да је 
сада посма тра ју, изло жио ју је пре зи ру као јевреј ску уста но ву. 
Иако су хри шћа ни наста ви ли да пошту ју неде љу као пра зник 
радо сти, он их је навео да субо ту у знак сво је мржње пре ма јуда-
и зму, про гла се даном поста, даном жало сти и туге.

Цар Кон стан тин је почет ком четвр тог сто ле ћа издао декрет 
којим је неде љу про гла сио јав ним пра зни ком у целој Рим ској 
импе ри ји (види: Дода так). Дан Сун ца свет ко ва ли су ње го ви 
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незна бо жач ки пода ни ци, а пошто ва ли су га и хри шћа ни; цар 
је засту пао поли ти ку ује ди ње ња суко бље них инте ре са незна бо-
штва и хри шћан ства. Епи ско пи Цркве то су тра жи ли од ње га, 
јер су надах ну ти амби ци јом и жељом за вла шћу, сма тра ли да 
уко ли ко незна бо шци и хри шћа ни буду свет ко ва ли исти дан, 
незна бо шци ма ће бити мно го лак ше да макар по име ну при хва-
те хри шћан ство па ће на тај начин бити уна пре ђе на сила и сла-
ва Цркве. Међу тим, иако су мно ги бого бо ја зни хри шћа ни били 
посте пе но наво ђе ни да при хва те мисао да и неде ља ужи ва неки 
сте пен све то сти, они су и даље држа ли пра ви дан одмо ра као 
све ти Господ њи дан и свет ко ва ли га у знак послу шно сти четвр-
тој запо ве сти.

Вели ки вара ли ца тиме још није довр шио сво је дело. Одлу-
чио је да под сво ју заста ву оку пи цели хри шћан ски свет, и 
да сво ју моћ оства ру је пре ко сво га пред став ни ка, охо лог пон-
ти фек са који је твр дио да је Хри стов пред став ник. Овај циљ 
заи ста је постиг нут настојањем полу о бра ће них незна бо жа ца, 
часто љу би вих пре ла та, и цркве них љу ди ода них све ту. Вели ки 
кон ци ли одр жа ва ни с вре ме на на вре ме, оку пља ли су цркве-
не досто јан стве ни ке из целог све та. Субо та је на ско ро сва ком 
таквом кон ци лу била све више поти скивана, док је неде ља на 
одго ва ра ју ћи начин узди за на. Тако је незна бо жач ки пра зник 
конач но постао пошто ван као божан ска уста но ва, док је библиј-
ска Субо та про гла ше на остат ком јуда и зма, а ње ни пошто ва о-
ци про кле ти.

Вели ки отпад ник успео је да себе уздиг не »више све га што се 
зове Бог или се пошту је«. (2. Солу ња ни ма 2,4) Усу дио се да про-
ме ни једи ни про пис Бож јег зако на који целом чове чан ству непо-
гре ши во ука зу је на исти ни тог и живог Бога. Бог је у четвр тој 
запо ве сти откри вен као Ство ри тељ неба и Земље, и тако се одво-
јио од свих лажних бого ва. Сед ми дан је упра во као успо ме на 
на дело ства ра ња и био посве ћен као дан одмо ра за чове ка. Био 
је одре ђен да у мисли ма љу ди узди же живо га Бога као Извор 
посто ја ња и пред мет пошто ва ња и обо жа ва ња. Сотона насто-
ји да одвра ти љу де од вер но сти Богу и послу шно сти Ње го вом 
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зако ну; због тога сво је напо ре посеб но усме ра ва про тив запо ве-
сти која ука зу је на Бога као на Ство ри те ља.

Про те стан ти данас поку ша ва ју да дока жу да је Хри сто во вас-
кр се ње у неде љу учи ни ло тај дан хри шћан ским даном одмо ра. 
Међу тим за то им недо ста ју библиј ски дока зи. Ни Хри стос ни 
Ње го ви апо сто ли ника да такву част нису ука зи ва ли том дану. 
Пошто ва ње неде ље као хри шћан ске уста но ве има сво је поре-
кло у »тај ни беза ко ња« (2. Солу ња ни ма 2,7), која је запо че ла 
сво је дело још у вре ме апо сто ла Павла. Где и када би Господ при-
хва тио ово дете пап ства? Који би се ваљан раз лог могао наћи за 
про ме ну коју Писмо не одо бра ва?

У шестом сто ле ћу пап ство се већ вео ма учвр сти ло. Седи-
ште ње го ве моћи било је сме ште но у цар ском гра ду, а рим ски 
бискуп био је про гла шен за погла ва ра цело куп не Цркве. Незна-
бо штво је усту пи ло сво је место пап ству. Аждаха је пре да ла 
Зве ри »силу сво ју, и пре сто свој, и област вели ку«. (Откри ве ње 
13,2; види: Дода так) Тако је запо че ло раз до бље од 1260 годи на 
пап ског наси ља, про ре че но у Дани ло вом про ро чан ству и Откри-
ве њу (Дани ло 7,25; Откри ве ње 13,5-7). Хри шћа ни су били при-
си ља ва ни или да се одрек ну сво је бес пре кор но сти и при хва те 
пап ске цере мо ни је и ње го во бого слу же ње, или да свој живот 
про ве ду у там ни ца ма или да пре тр пе смрт на спра ви за рас те-
за ње, на лома чи или од џе ла то ве секи ре. Сада су се испу ни ле 
Ису со ве речи: »И пре да ва ће вас и роди те љи и бра ћа и рођа ци 
и при ја те љи, и поби ће неке од вас. И сви ће омр зну ти на вас 
име на моје га ради.« (Лука 21,16.17) Про гон ство је сило ви то 
захва ти ло вер не, више него ика да пре тога, а свет је пре тво рен 
у непре глед но бој но поље. Хри сто ва Црква је сто ти на ма годи на 
нала зи ла уто чи ште у заби ти и на скри ве ним мести ма. Про рок 
то ова ко опи су је: »И жена уте че у пусти њу где има ше место при-
пра вље но од Бога да се онде хра ни хиља ду и две ста и шезде сет 
дана.« (Откри ве ње 12,6)

Успон Рим ске цркве на власт обе ле жа ва поче так мрач ног 
сред њег века. Тама је поста ја ла све гушћа, како се ње на моћ пове-
ћа ва ла. Вера више није била усме ре на пре ма Хри сту, ње ном 
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ствар ном теме љу, већ пре ма папи у Риму. Народ је уме сто да 
се осла ња на Бож јег Сина и од Ње га тра жи опро ште ње гре ха и 
веч но спа се ње, гле дао пре ма папи, пре ма све ште ни ци ма и пре-
ла ти ма на које је он пре нео свој ауто ри тет. Они су учи ли љу-
де да је папа њи хов земаљ ски посред ник и да се нико не може 
при бли жи ти Хри сту осим уз ње го ву помоћ; шта ви ше, да им је 
он поста вљен уме сто Бога и да зато мора има ти њи хо ву без у-
слов ну послу шност. Непо слу шност ње го вим зах те ви ма била је 
дово љан раз лог за изри ца ње нај стро же казне телу и души пре-
ступ ни ка. Мисли љу ди тако су скре ну те од Бога пре ма погре-
ши вим, гре шним, окрут ним љу ди ма, чак и више од тога, према 
самом кне зу таме, који је пре ко њих иска зи вао сво ју моћ. Грех је 
био оде вен у оде ћу све то сти. Када Писмо буде поти сну то, када 
човек поч не да себе сма тра нај ви шом вла шћу, не тре ба оче ки ва-
ти ништа дру го осим под ва ла, пре ва ра и бесрам ног беза ко ња. 
Узди за ње људ ских зако на и тра ди ци ја про у зро ко ва ло је поја ву 
поква ре но сти као после ди цу поти ски ва ња Бож јег зако на.

Ово су били опа сни дани за Хри сто ву Цркву. Пре о ста ло је 
заи ста мало вер них носи ла ца заста ве. Иако исти на није била 
оста вље на без све до ка, поне кад је, ипак, изгле да ло као да ће 
заблу де и сује вер је пре о вла да ти и да ће исти ни та рели ги ја бити 
про те ра на са Земље. Јеван ђе ље је неста ја ло са види ка, иако су 
се исто вре ме но умно жа ва ле вер ске цере мо ни је и љу ди били 
изло же ни стро гим, али само вољ ним зах те ви ма Цркве.

Све ште ни ци су им гово ри ли да у папи не гле да ју само свог 
посред ни ка пред Богом, већ и да учи ње ним дели ма могу ока ја ти 
сво је гре хе. Дуга ходо ча шћа, дела каја ња, обо жа ва ње рели кви ја, 
поди за ње црка ва, све ти ли шта и олта ра, дава ње вели ких сво та 
нов ца Цркви – сва та и мно га дру га слич на дела зах те ва на су од 
љу ди да би уми ло сти ви ли божан ски гнев или оси гу ра ли Ње го-
ву накло ност; као да је Бог сли чан љу ди ма и да се љу ти због сит-
ни ца, а може га се сми ри ти даро ви ма или дели ма пока ја ња.

Иако су се поро ци шири ли, чак и међу ста ре ши на ма Рим ске 
цркве, њен ути цај је ипак све више растао. Кра јем осмог века, 
папи не при ста ли це поче ле су да твр де да су у првим веко ви ма 
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посто ја ња Цркве рим ски биску пи има ли исту духов ну власт 
какву су у то вре ме сте кли. Да би дока за ли ово твр ђе ње, мора ли 
су се послу жи ти неким сред стви ма која би га макар при вид но 
потвр ди ла; а то им је отац лажи спрем но пре по ру чио. Мона си 
су почели фал си фи ко ва ти ста ре спи се. Тада су откри ве не одлу-
ке кон ци ла које до тада нису уоп ште биле позна те, а који ма је 
од нај ра ни јих вре ме на, била потвр ђи ва на врхов на власт папе. 
Црква која је одба ци ла исти ну лако мо је при хва ти ла ове пре ва-
ре (види: Дода так).

Малобројни вер ни хри шћа ни, који су желе ли да зида ју на 
пра вим теме љи ма (1. Корин ћа ни ма 3,10.11) били су збу ње ни 
и сме те ни, јер је сме ће лажних уче ња оме та ло њи хо во дело. 
Као и међу гра ди те љи ма јеру са лим ских зидо ва у Неми ји но вре-
ме, било је и међу њи ма оних који су били спрем ни да кажу: 
»Кло ну ла је сна га носи о ци ма, а руше ви на има мно го, не може-
мо зида ти зида!« (Неми ја 4,10) Умор ни од стал не бор бе про тив 
про гон ста ва, пре ва ра, беза ко ња и свих дру гих пре пре ка које 
је сотона изми шљао да би спре чио њи хо во напре до ва ње, неки 
међу вер ним гра ди те љи ма су се обес хра бри ли; ради мира и 
сигур но сти за сво ју имо ви ну и живот, напу сти ли су пра ве теме-
ље. Дру ги, неза стра ше ни про ти вље њем сво јих непри ја те ља, 
неу стра ши во су изја вљи ва ли: »Не бој те се! Поме ни те Госпо да 
вели ко га и стра шно га« (Неми ја 4,14) и наста вља ли да раде, сва-
ки са сво јим мачем при па са ним уз бок (Ефе сци ма 6,17).

Исти дух мржње и про ти вље ња исти ни покре тао је Бож је 
непри ја те ље у свим веко ви ма, али од Ње го вих слу гу захте ва на је 
иста буд ност и вер ност. Хри сто ве речи упу ће не првим уче ни ци-
ма, могу се одно си ти на Ње го ве след бе ни ке све до кра ја вре ме на: 
»А што вам кажем, сви ма кажем: стра жи те!« (Мар ко 13,37)

Изгле да ло је као да тама поста је све гушћа. Обо жа ва ње 
сли ка и лико ва поста ја ло је све уоби ча је ни је. Пред сли ка ма су 
паље не све ће и њи ма су упу ћи ва не моли тве. Мно жи ли су се 
нај не ра зум ни ји и нај су је вер ни ји оби ча ји. Људ ске мисли биле 
су толи ко под вла шће не сује вер ју да је разум наиз глед изгу био 
сва ки ути цај на њих. Пошто су и сами све ште ни ци и епи ско пи 
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били љу би те љи ужи ва ња, теле сни и поква ре ни, заи ста се могло 
оче ки ва ти да и народ, који се пово дио за њи хо вим при ме ром, 
пото не у незна ње и поро к.

Сле де ћи корак у пап ској над ме но сти учи њен је у једа на е-
стом сто ле ћу када је папа Гргур VII про гла сио непо гре ши вост, 
савр шен ство, Рим ске цркве. Међу изја ва ма које је дао јед на је 
гла си ла да, пре ма Све том писму, Црква ника да није гре ши ла, 
нити ће ика да гре ши ти. Међу тим, дока зи из Све тог писма нису 
подр жа ва ли ово твр ђе ње. Охо ли пон ти фекс обја вио је да има 
власт да руши царе ве, да нијед ну пре су ду коју он доне се нико 
не може пони шти ти, али да само он има пра во да пони шти пре-
су де свих оста лих (види: Дода так).

Изра зит при мер тиран ског карак те ра овог заступ ни ка непо-
гре ши во сти може мо запа зи ти у ње го вом посту па њу пре ма 
немач ком цару Хен ри ку IV. Цар је због тога што се усу дио да 
иска же непо што ва ње према пап ском ауто ри те ту, искљу чен 
из Цркве и зба чен с пре сто ла. Хен рик је упла шен због изда је 
и прет њи сво јих кне зо ва, који су пап ском одлу ком били охра-
бре ни да уста ну про тив ње га, схва тио да се мора поми ри ти с 
Римом. У прат њи сво је супру ге и вер ног слу ге усред зиме пре-
шао је Алпе да се пони зи пред папом. Када је сти гао пред дво-
рац у коме се папа нала зио, био је, без сво јих чува ра дове ден, 
у јед но спо ља шње дво ри ште да тамо, изло жен суро вој зим ској 
хлад но ћи, непо кри ве не гла ве и босих ногу, оде вен у бед ну оде-
ћу, чека пап ско одо бре ње да се поја ви пред њим. Тек после три 
дана, про ве де на у посту и каја њу, папа је при стао да му уде ли 
опро ште ње. Међу тим, и после све га, оно је било дато под усло-
вом да цар мора да чека на папи но одо бре ње, пре него што ће 
смети да пре у зме зна ке сво је цар ске вла сти или поче ти да при-
ме њу је сво ју моћ. Гргур, поно сан на свој успех, хва лио се да је 
ње го ва дужност да гази охо лост царе ва.

Какве ли изра зи те раз ли ке изме ђу раз ме тљи ве охо ло сти 
овог баха тог пон ти фек са и Хри сто ве кро то сти и нежно сти, 
који је себе опи сао како сто ји пред вра ти ма срца и моли да 
уђе да би могао да доне се опро ште ње и мир, и који је учио 
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сво је уче ни ке: »Који хоће међу вама да буде први, да вам буде 
слу га!« (Матеј 20,27)

Сле де ћа сто ле ћа све до чи ла су о непре кид ном умно жа ва њу 
заблу да које су посто ја ле у док три на ма које су сти за ле из Рима. 
И пре успо ста вља ња пап ства уче ња незна бо жач ких фило зо фа 
при вла чи ла су пажњу Цркве и шири ла свој ути цај у њој. Мно-
ги при вид но обра ће ни и даље су се држа ли наче ла сво је незна-
бо жач ке фило зо фи је и не само да су наста вља ли да их про у ча-
ва ју, већ су их наме та ли и дру ги ма као сред ство да се ути ца ј 
прошири и међу незна бо шци ма. Озбиљ не заблу де на тај начин 
уву кле су се у хри шћан ску веру. Јед ну од истак ну тих заблуда 
пред ста вља ло је веро ва ње у чове ко ву уро ђе ну бесмрт ност и у 
ње го во све сно ста ње после смр ти. Ова док три на поста ви ла је 
темељ на коме је Рим изгра дио при зи ва ње све та ца и обо жа ва ње 
Деви це Мари је. Ода тле је про и за шло и лажно уче ње о веч ним 
мука ма непо ка ја них, које се врло рано уву кло у хришћанство.

Тако је био при пра вљен пут за уво ђе ње још јед ног незна бо-
жач ког веровања које је Рим назвао чисти ли штем, и којим се 
слу жио да застра ши лако вер но и сује вер но мно штво. Овом 
јере си про гла ше но је посто ја ње места за муче ње, у коме душе 
оних који нису заслу жи ли веч но про клет ство тре ба да пре тр пе 
казну за сво је гре хе, и из кога ће, када се буду очи сти ли од сво је 
пороч но сти, бити при мље ни на Небо (види: Дода так).

Још јед на изми шљо ти на била је нео п ход на Риму да иско ри-
сти стра хо ва ња и поро ке сво јих след бе ни ка - док три на о опро-
штај ни ца ма. Пот пу но опро ште ње гре ха, про шлих, сада шњих 
и буду ћих, осло ба ђа ње од свих досу ђе них мука и казни, било 
је обе ћа но сви ма који би се при ја ви ли да уче ству ју у папи-
ним рато ви ма које је водио за шире ње сво је земаљ ске вла сти, 
кажња ва ње сво јих непри ја те ља, или истре бље ње оних који 
су се усу ди ли да порек ну ње го ву духов ну пре власт. Љу де су, 
осим тога, учи ли да дава њем нов ца Цркви могу да се осло бо де 
гре ха и изба ве душе сво јих умр лих при ја те ља које се нала зе у 
пла ме ну који их мучи. Таквим сред стви ма Рим је пунио сво је 
ков че ге и одр жа вао рас кош, расип ност и поро ке тако зва них 
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пред став ни ка Оно га који није имао где гла ву сво ју закло ни ти 
(види: Дода так).

Библиј ски обред Господ ње вече ре био је заме њен идо ло по-
кло нич ком жртвом мисе. Пап ски све ште ни ци изја вљи ва ли су 
да сво јим нера зу мљи вим мрмља њем могу пре тво ри ти обич-
ни хлеб и вино у ствар но »Хри сто во тело и крв«. (Car di nal 
Wiseman, Th e Real Pre sen ce of the Body and Blood of Our Lord Jesus 
Christ in the Bles sed Euc ha rist, Pro ved From Scrip tu re, lec tu re 8, sec. 
3, par. 26) Бого хул ном дрско шћу, отво ре но су сво ја та ли моћ 
Бога Ство ри те ља, Бога који је све начи нио. Од хри шћа на је, под 
прет њом смрт не казне, зах те ва но да се заве ту ју на веру у ову 
стра шну јерес, која вре ђа цело Небо. Мно ги од оних који су то 
одби ли били су пре да ти пла ме ну (види: Дода так).

У три на е стом веку осно ва на је нај стра шни ја од свих пап-
ских ору ђа – инкви зи ци ја. Кнез таме сара ђи вао је с вођа ма 
пап ске хије рар хи је. На њи хо вим тај ним саве то ва њи ма сотона 
и ње го ви анђе ли усме ра ва ли су мисли злих љу ди, док је неви-
дљив у њи хо вој сре ди ни ста јао и Бож ји анђео, који је запи си-
вао стра шне изве шта је о њи хо вим беза ко нич ким декре ти ма и 
писао исто ри јат дела толи ко ужа сних да би се могла пре пу сти-
ти људ ским очи ма. »Вави лон вели ки« био је »пијан од крви све-
тих«. Уна ка же на тела мили о на муче ни ка вапи ла су Богу тра же-
ћи осве ту над овом отпа лом силом.

Пап ство је поста ло свет ски тира нин. Кра ље ви и царе ви кла-
ња ли су се пред одлу ка ма рим ског пон ти фек са. Суд би не љу ди, 
и за вре ме и за веч ност, као да су се нала зи ле у ње го вој вла сти. 
Сто ти на ма годи на рим ско уче ње било је опште и бес по го вор-
но при хва та но, ње го ви обре ди с пошто ва њем оба вља ни, ње го-
ви пра зни ци редов но сла вље ни. Ње го ви све ште ни ци били су 
пошто ва ни и вели ко ду шно под у пи ра ни. Ника да после тога 
Рим ска црква није дости гла тако вели ко досто јан ство, вели чан-
стве ност и моћ.

Међу тим, »под не пап ства било је поноћ све та«. (J.A. Wylie, 
Th e History of Pro te stan tism, b. 1, ch. 4) Све то писмо било је ско ро 
непо зна то, не само наро ду, већ и самим све ште ни ци ма. Пап ске 
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ста ре ши не су, као и нека да шњи фари се ји, мрзе ли све тлост која 
је откри ва ла њи хо ве гре хе. Пошто су укло ни ли Бож ји закон, 
мери ло пра вед но сти, могли су се слу жи ти сво јом моћи без ика-
квих огра ни че ња, и ода ва ти се поро ци ма без ика квог устру ча-
ва ња. Пре ва ре, лаком ство и рас ка ла шност су пре о вла да ва ли. 
Љу ди нису пре за ли ни од каквог зло чи на којим би могли сте-
ћи богат ство или поло жај. Пап ске и пре лат ске пала те биле су 
места нај по роч ни јег раз вра та. Неки ме ђу вла да ју ћим папама 
били су кри ви за зло чи не тако суро ве да су поје ди ни све тов ни 
вла да ри поку ша ва ли да укло не те досто јан стве ни ке из Цркве 
као мон стру ме сувише поква ре не да би се могли трпе ти. Евро-
па сто ле ћи ма није оства ри ва ла ника кав напре дак у нау ци, умет-
но сти нити циви ли за ци ји. Морал на и инте лек ту ал на пара ли за 
захва ти ла је хри шћан ство.

Ста ње све та под вла шћу рим ске силе пре ста вља ло је стра-
шно и зна чај но испу ње ње речи про ро ка Оси је: »Изги бе мој 
народ, јер је без зна ња, када си ти одба цио зна ње, и ја ћу тебе 
одба ци ти... када си забо ра вио Бога сво је га, и ја ћу забо ра ви ти 
сино ве тво је.« »Јер нема исти не, ни мило сти, ни зна ња за Бога у 
земљи. Закли њу се кри во и лажу и уби ја ју и кра ду и чине пре љу-
бу, застра ни ше, јед на крв сти же дру гу.« (Оси ја 4,6.1.2)
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Виде ло исти не није могло бити пот пу но уга ше но, иако је, 
током дугог раз до бља пап ске пре вла сти, дубо ка тама оба-

ви ја ла Земљу. У свим веко ви ма било је Бож јих све до ка – љу ди 
који су гаји ли веру у Хри ста као једи ног Посред ни ка изме ђу 
Бога и чове ка, који су узди за ли Библи ју као једи но пра ви ло 
живо та, и који су свет ко ва ли пра ви дан одмо ра. Коли ко свет 
дугу је тим љу ди ма, њи хо во потом ство ника да неће сазна ти. 
Били су жиго са ни као јере ти ци, њи хо ве побу де напа да не, њи-
хов карак тер пот це њи ван, њи хо ви спи си забра њи ва ни, погре-
шно пред ста вља ни или сака ће ни. Ипак, ста ја ли су чвр сто, и из 
сто ле ћа у сто ле ће чува ли сво ју веру у свој ње ној чисто ти, као 
све то наслед ство за нара шта је који ће доћи.

Исто ри ја Бож јег наро да током веко ва таме који су про ти ца-
ла под рим ском вла шћу запи са на је на Небу, али је нашла врло 
мало места у људ ским запи си ма. О посто ја њу Бож јег наро да 
има мало тра го ва, осим у опту жба ма ње го вих про го ни те ља. 
Рим се држао поли ти ке бри са ња свих тра го ва несла га ња са сво-
јим док три на ма и декре ти ма. Све што је јере тич ко, без обзи ра 
да ли се ради ло о лич но сти ма или спи си ма, оба ве зно је уни шта-
ва но. Изра зи сум ње, или пита ња о ауто ри те ту пап ских дог ми, 
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били су дово љан раз лог да се оду зме живот бога то ме или сиро-
ма шно ме, чове ку висо ко га или ниже га поре кла. Рим се тру дио 
да уни шти сва ки запис о сво јој окрут но сти пре ма про тив ни ци-
ма ње го ве док три не. Пап ски кон ци ли изда ва ли су декре те да 
се књи ге и дру ги спи си такве садр жи не баца ју у ватру. Пре про-
на ла ска штам пе, књи га је било мало, и у обли ку који није био 
пого дан за чува ње; па тако при ста ли ца ма Рима ско ро ништа 
није ста ја ло на путу да оства ре сво је наме ре.

Нијед ној цркви у окви ри ма рим ске вла сти није било пре-
пу ште но да несме та но ужи ва сло бо ду саве сти. Чим је сте кло 
власт, пап ство је пру жи ло руке да скр ши све који су одби ја ли 
да при зна ју ње го ву пре власт, и тако су се јед на за дру гом цркве 
поко ра ва ле ње го вој моћи.

Прво бит но хри шћан ство врло рано уко ре ни ло се у Вели кој 
Бри та ни ји. Јеван ђе ље које су Бри тан ци при ми ли у току првих 
сто ле ћа није било исква ре но рим ским отпа дом. Про гон ство под 
незна бо жач ким царе ви ма, које се про ши ри ло чак и до тих уда ље-
них оба ла, пред ста вља ло је једи ни дар који су прве цркве при ми ле 
из Рима. Мно ги хри шћа ни, који су од про гон ства бежа ли у Енгле-
ску, нала зи ли су уто чи ште у Шкот ској; ода кле је исти на одне се на 
у Ирску, и у свим тим земља ма била је радо сно при хва ће на.

Незна бо штво је поно во задо би ло пре власт, када су Сак сон-
ци про др ли у Енгле ску. Осва ја чи ма је било испод части да при-
ма ју поу ке од сво јих робо ва, па су хри шћа ни били при мо ра ни 
да се пову ку у пла ни не и у пусте мочва ре. Међу тим, виде ло је, 
иако при вре ме но сакри ве но, ипак наста ви ло да сија. У Шкот-
ској, после ско ро јед ног сто ле ћа, оно је забли ста ло сја јем који 
се про ши рио све до уда ље них зема ља. Из Ирске је дошао побо-
жни Колум ба са сво јим сарад ни ци ма, који су, оку пив ши око 
себе расе ја не вер ни ке на уса мље ном остр ву Јона, учи ни ли од 
ње га сре ди ште сво јих миси о нар ских напо ра. Међу тим еван-
ђе ли сти ма нала зио се и један пошто ва лац библиј ског дана од 
одмо ра, Субо те, тако је и та исти на била обја вље на наро ду. На 
Јони била је уте ме ље на шко ла, из које су миси о на ри одла зи ли, 
не само у Шкот ску и Енгле ску, већ и у Немач ку, Швај цар ску, па 
чак и Ита ли ју.
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Међу тим, Рим је упра вио сво је очи пре ма Енгле ској и одлу-
чио да је ста ви под сво ју власт. Ње го ви миси о на ри током шестог 
сто ле ћа при хва ти ли су се обра ће ња незна бо жач ких Сак со на ца. 
Поно сни вар ва ри су их с накло но шћу при ма ли и на хиља де 
при хва та ли рим ску веру. Када се ово дело про ши ри ло, пап ски 
посла ни ци и њи хо ви обра ће ни ци успо ста ви ли су везу са след-
бе ни ци ма првих хри шћа на. Међу њи ма је посто ја ла вели ка раз-
ли ка. Док су јед ни били јед но став ни, скром ни и под ути ца јем 
Библи је у при ро ди, док три ни и пона ша њу, дру ги су изра жа ва-
ли сује вер је, рас кош и над ме ност пап ства. Рим ски еми са ри зах-
те ва ли су да и ове хри шћан ске цркве при зна ју власт суве ре ног 
пон ти фек са. Бри тан ци су крот ко одго во ри ли да желе да воле 
све љу де, али да папа нема пра ва на пре власт у Цркви, и да му 
они могу при зна ти само ону пот чи ње ност коју су дужни сва ком 
Хри сто вом след бе ни ку. Неко ли ко пута пона вља ни су поку ша ји 
да се при во ле на покор ност Риму; али ови јед но став ни хри шћа-
ни, запа ње ни охо ло шћу рим ских еми са ра, одлуч но су одго во ри-
ли да не при зна ју дру гог госпо да ра осим Хри ста. Тада се открио 
пра ви дух пап ства. Рим ски посла ник је изја вио: »Ако не жели те 
да при ми те бра ћу која вам доно се мир, при ми ће те непри ја те ље 
који ће вам доне ти рат. Ако не жели те да се сје ди ни те с нама у 
пока зи ва њу пута живо та Сак сон ци ма, при ми ће те од њих смрт-
ни уда рац.« (J.H. Mer le D’Aubigné, History of the Refor ma tion of the 
Sixteenth Century, b. 17, ch 2) То нису биле пра зне прет ње. Про-
тив ових све до ка библиј ске вере упо тре бље ни су рат, интри ге, 
и пре ва ре, све док бри тан ске цркве нису биле уни ште не или 
при мо ра не да се поко ре ауто ри те ту папе.

Гру пе хри шћа на ско ро пот пу но недир ну те пап ском поква ре-
но шћу, веко ви ма су посто ја ле у земља ма изван вла сти Рима. 
Биле су окру же не незна бо штвом и вре ме ном пот па да ле под 
ути цај неких ње го вих заблу да, али наста вља ле су да узди жу 
Библи ју као једи но пра ви ло вере и држе мно ге ње не исти не. 
Ови хри шћа ни веро ва ли су у непро мен љи вост Бож јег зако на и 
свет ко ва ли дан одмо ра по четвр тој запо ве сти. Цркве које су се 
држа ле ове вере и ових оби ча ја посто ја ле су у цен трал ној Афри-
ци и међу Јер ме ни ма у Ази ји.
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Међу они ма који су се успро ти ви ли шире њу пап ске моћи 
истак ну то место зау зи ма ју вал ден жа ни. Упра во у земљи у којој 
је пап ство поста ви ло сво је седи ште, посто јао је и нај о длуч ни-
ји отпор ње го вим лажи ма и поква ре но сти. Цркве у Пије мон-
ту веко ви ма су успе ва ле да сачу ва ју сво ју неза ви сност, али 
конач но је дошао дан када је Рим затра жио њи хо ву покор ност. 
После неу спе шних бор би про тив ње го ве тира ни је, ста ре ши не 
ових црка ва нера до су при зна ле пре власт силе којој је наиз глед 
цели свет ода вао почаст. Ипак, било је оних који су одби ли да 
се поко ре ауто ри те ту папе или пре ла та. Одлу чи ли су да оста-
ну вер ни Богу и да сачу ва ју непо роч ност и јед но став ност сво је 
вере. Насту пи ло је одва ја ње. Они који су се држа ли ста ре вере 
сада су се пову кли, неки, напу стив ши сво је род не Алпе, поди-
гли су заста ву исти не у стра ним земља ма, дру ги су се пову кли у 
заба че не гуду ре и сте но ви те пла нин ске твр ђа ве и ту задр жа ли 
сво ју сло бо ду обо жа ва ња Бога.

Вера коју су сто ле ћи ма узди за ли и про по ве да ли вал ден жан-
ски хри шћа ни, оштро се раз ли ко ва ла од лажних док три на које 
је Рим ширио. Њи хо ва веро ва ња теме љи ла су се на Бож јој писа-
ној речи, истин ском изво ру хри шћан ства. Међу тим, ови скром-
ни сеља ци, у сво јим неу глед ним скло ни шти ма, одсе че ни од све-
та, веза ни сво јим сва ко днев ним тешким радом са ста ди ма и у 
вино гра ди ма, нису сами откри ли исти не које су се супро ти ле 
дог ма ма и јере си ма отпа ле Цркве. Њи хо ва вера није била нова, 
тек откри ве на. Сво ју веру насле ди ли су од сво јих ота ца. Засту-
па ли су веру апо стол ске Цркве »која је један пут дана све ти ма«. 
(Јуда 3) »Црква у пусти њи«, а не охо ла хије рар хи ја са седи штем 
у вели кој свет ској пре сто ни ци, пред ста вља ла је истин ску Хри-
сто ву цркву, чува ра бла га исти не које је Бог пове рио сво ме 
наро ду да га обја ви све ту.

Један од основ них узро ка који су покре ну ли до одва ја ње пра-
ве Цркве од Рима била је ње го ва мржња пре ма библиј ском дану 
одмо ра, Субо ти. Пап ска сила је, као што је про ро чан ство наго-
ве сти ло, обо ри ла исти ну на тло. Бож ји закон је био пога жен, 
док су узди за ни људ ске тра ди ци је и оби ча ји. Цркве које су се 
нала зи ле у вла сти пап ства врло рано биле су нате ра не да сла ве 
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неде љу као све ти дан. Окру же ни све оп штим заблу да ма и пра-
зно ве ри ца ма, мно ги, чак и међу при пад ни ци ма Бож јег наро да, 
поста ли су тако збу ње ни да су се, свет ку ју ћи Субо ту, исто вре-
ме но уздр жа ва ли и од рада неде љом. Међу тим, то није задо во-
ља ва ло пап ске ста ре ши не. Они су зах те ва ли да народ, не само 
свет ку је неде љу, већ и да крши Субо ту, па су нај о штри јим речи-
ма напа да ли све оне који су се усу ђи ва ли да је пошту ју. Једи но 
је бежа њем из обла сти под рим ском вла шћу човек могао мир но 
да испу ња ва Бож ји закон.

Међу првим ста нов ни ци ма Евро пе, који су на свом јези ку 
доби ли пре вод Све тог писма, били су вал ден жа ни (види: Дода-
так). Сто ти на ма годи на пре рефор ма ци је има ли су на свом 
матер њем јези ку руко пи сне пре пи се Библи је. Има ли су неиз ме-
ње ну исти ну и то их је учи ни ло посеб ним пред ме том мржње и 
про гон ства. Твр ди ли су да је Рим ска црква отпа ли Вави лон из 
Откри ве ња и изла га ли свој живот опа сно сти оду пиру ћи се ње го-
вој поква ре но сти. Док су неки међу њи ма, изло же ни при ти ску 
стал ног гоње ња, мало - пома ло напу шта ли наче ла који ма су се 
одли ко ва ли и поче ли да скла па ју нагод бе, оста ли су се чвр сто 
држа ли исти не. Током сто ле ћа таме и отпа да упра во су вал ден-
жа ни одба ци ва ли пре власт Рима, обо жа ва ње лико ва као идо по-
клон ство и свет ко ва ли пра ви дан одмо ра, Субо ту. У нај те жим 
олу ја ма про ти вље ња сачу ва ли су сво ју веру. Иако про ба да ни 
савој ским копљи ма и спа љи ва ни на рим ским лома ча ма, непо ко-
ле бљи во су ста ја ли на стра ни Бож је речи и Ње го ве части.

У поно сним пла нин ским утвр ђе њи ма, која су у свим веко-
ви ма пру жа ла уто чи ште про го ње ни ма и потла че ни ма, вал ден-
жа ни су нала зи ли скло ни ште. Овде је виде ло исти не бли ста ло 
усред таме сред њег века. Овде су, током хиља ду годи на, све до-
ци исти не чува ли пра ста ру веру.

Бог је свом наро ду оси гу рао вели чан стве но све ти ли ште, у 
скла ду са узви ше но шћу исти на које им је пове рио да их чува ју. 
Тим вер ним изгна ни ци ма пла ни не су поста ле сим бол Господ ње 
непро мен љи ве пра вед но сти. Сво јој деци пока зи ва ли су врхо ве 
који су се над но си ли над њи ма пуни непро ла зног досто јан ства 
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и гово ри ли им о Оно ме који је непро мен љив (Јаков 1,17), чија 
Реч је трај на као и та веч на брда. Бог је учвр стио пла ни не и 
опа сао их сна гом, нијед на рука осим руке Све мо гу ће га не може 
их покре ну ти с њи хо ва места. На исти начин је утвр дио и свој 
закон, темељ сво је вла да ви не и на Небу и на Земљи. Чове ко ва 
рука се може поди ћи на сво га бли жње га и уни шти ти ње гов 
живот; али та рука би пре била у ста њу да иско ре ни пла ни не са 
њи хо вих места и баци их у море него што би могла про ме нити 
само јед но пра ви ло у Господ њем зако ну или избри са ти само јед-
но од Ње го вих обе ћа ња они ма који испу ња ва ју Ње го ву вољу. 
Бож је слу ге у сво јој вер но сти Ње го вом зако ну, тре ба да буду 
исто тако чвр сте као и непо мич не пла ни не.

Пла ни не које су окру жа ва ле њи хо ве дубо ке доли не биле 
су им стал ни све до ци Бож је ства ра лач ке моћи и непо гре ши ви 
дока зи Ње го вог заштит нич ког ста ра ња. Ови ходо ча сни ци нау-
чи ли су да воле те тихе сим бо ле Господ ње при сут но сти. Ника да 
се нису јада ли због сво је тешке суд би не; ника да се нису осе ћа ли 
уса мље нима у сво јој пла нин ској само ћи. Захва љи ва ли су Богу 
што им је оси гу рао уто чи ште од људ ског гне ва и окрут но сти. 
Радо ва ли су се сво јој сло бо ди у којој су Му слу жи ли. Често, 
када би непри ја те љи кре ну ли у потра гу за њи ма, моћ на брда 
слу жи ла су им као сигур на одбра на. С мно гих висо ких лити ца 
одје ки ва ле су мело ди је који ма је сла вљен Бог, а све Рим ске арми-
је нису могле да ућут ка ју њи хо ве захвал не гла со ве.

Побо жност ових Хри сто вих след бе ни ка била је непо ква ре-
на, јед но став на и топла. Они су наче ла исти не цени ли мно го 
више од кућа и њи ва, при ја те ља, рођа ка, па чак и самог живо-
та. Искре но су се тру ди ли да ова наче ла уре жу у срца мла дих. 
Од нај ра ни јег детињ ства мла де су поу ча ва ли Писму и учи ли 
да зах те ве Бож јег зако на сма тра ју све ти ма. Пре пи си Библи је 
су били рет ки, и зато су ње не дра го це не тек сто ве уса ђи ва ли у 
сећа ње. Мно ги су били у ста њу да напа мет изго ва ра ју вели ке 
дело ве Ста рог и Новог заве та. Мисли о Богу пове зи ва не су с 
узви ше ним при зо ри ма у при ро ди и јед но став ним бла го да ти ма 
сва ко днев ног живо та . Мала деца зна ла су да се са захвал но шћу 
обра ћа ју Богу као Даро дав цу сва ког бла го сло ва и сва ке уте хе.
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Роди те љи, иако нежни и ода ни у сво јој љу ба ви, мудро су учи-
ли сво ју децу да не уга ђа ју себи. Пред њи ма је био живот пун 
нево ља и иску ше ња, можда чак и муче нич ка смрт. Од детињ-
ства су била нави ка ва на да под но се тешко ће, да се поко ра ва ју 
наред ба ма, али да ипак раз ми шља ју и делу ју само стал но. Учи ла 
су врло рано да носе одго вор но сти, да пазе шта гово ре, да схва-
те мудрост ћута ња. Само јед на нео пре зно изго во ре на реч која 
би допр ла до уши ју њи хо вих непри ја те ља могла је угро зи ти не 
само живот оно га који ју је изго во рио, већ и живот сто ти на ње-
го ве бра ће, јер су непри ја те љи исти не, као вуко ви који про го не 
свој плен, ишли тра гом оних који су се усу ђи ва ли да зах те ва ју 
сло бо ду веро ва ња.

Вал ден жа ни су исти не ради жртво ва ли сво је земаљ ско бла-
го ста ње, и зато су мора ли истрај но и стр пљи во да раде да би 
оси гу ра ли свој сва ко днев ни хлеб. Сва ки делић обра ди ве земље 
у пла ни на ма био је пажљи во кори шћен; чак су им доли не и 
мање плод не пади не доно си ле при нос. Ште дљи вост и стро го 
само о дри ца ње предствља ли су део вас пи та ња које су њи хо ва 
деца доби ја ла као сво је једи но наслед ство. Роди те љи су их учи-
ли да Бог зах те ва да живот буде испу њен радом, а да је живот не 
потре бе могу ће задо во љи ти једи но лич ним радом, про ми шље-
но шћу, ста ра њем и вером. Тај про цес вас пи та ња је био напо ран 
и замо ран, али је био здрав, упра во оно што је чове ку у ње го-
вом гре шном ста њу било нео п ход но, била је то шко ла коју му 
је Бог оси гу рао да би се обу чио и раз вио. Док су се мла ди на 
тај начин при ви ка ва ли на напо ран рад и тешко ће, ни него ва ње 
инте лек та није било зане ма ре но. Учи ли су их да све њи хо ве спо-
соб но сти при па да ју Богу и да их тре ба раз ви ја ти и упо тре бља-
ва ти у Ње го вој слу жби.

Вал ден жан ске цркве сво јом непо роч но шћу и јед но став но-
шћу под се ћа ле су на цркве из апо стол ских вре ме на. Они су, 
одба цу ју ћи пре власт папе и пре ла та, узди за ли Библи ју као једи-
ни врхов ни, непо гре ши ви ауто ри тет. Њи хо ви пасти ри, супрот-
но охо лим све ште ни ци ма из Рима, сле ди ли су при мер сво га Учи-
те ља, који »није дошао да му слу же, него да слу жи«. Хра ни ли 
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су Господ ње ста до, воде ћи га на зеле не пашња ке и живе изво ре 
Ње го ве све те Речи. Дале ко од спо ме ни ка људ ске рас ко ши и охо-
ло сти, вер ни ци су се оку пља ли, не у вели чан стве ним црква ма 
или вели ким кате дра ла ма, већ у сен ци пла ни на, у алп ским доли-
на ма, или, у вре ме опа сно сти, у неком сте но ви том утвр ђе њу, да 
слу ша ју Реч исти не из уста Хри сто вих слу гу. Пасти ри нису само 
про по ве да ли јеван ђе ље, већ су посе ћи ва ли и боле сне, одр жа ва-
ли веро на у ку деци, саве то ва ли залу та ле, тру ди ли се да раз ре ше 
распра ве и уна пре де склад и брат ску љу бав. У вре ме мира живе-
ли су од дра го вољ них даро ва наро да, али, слич но Павлу, твор цу 
шато ра, сва ки је имао неки занат или зани ма ње, да би, уко ли ко 
буде потреб но, могао оси гу ра ти сво је потре бе.

Про по вед ни ци су одр жа ва ли и наста ву за мла де. Иако је 
пажња била посве ћи ва на општем обра зо ва њу, Библи ја је оста ја-
ла нај ва жни ји пред мет. Мла ди су напа мет учи ли Јеван ђе ља по 
Мате ју и Јова ну, зајед но с мно гим Посла ни ца ма. Били су запо-
сле ни и пре пи си ва њем библиј ских спи са. Неки руко пи си садр-
жа ли су целу Библи ју, неки само кра так избор тек сто ва, који ма 
је дода ва но и крат ко обја шње ње исти на које су људи дуго сакри-
ва ли поку ша ва ју ћи да себе уздиг ну изнад Бога.

Стр пљи вим, неу мор ним радом, поне кад у дубо ким, мрач-
ним пећи на ма испод земље, уз све тлост бук ти ња, пре пи си ва-
ни су све ти спи си, стих по стих, погла вље по погла вље. Дело 
је ишло напред, откри ве на Бож ја воља бли ста ла је као чисто 
зла то; коли ко је тек ова воља била бли ста ви ја, јасни ја и моћ ни ја 
због нево ља које су под но ше не због ње, могли су да схва те само 
они који су били укљу че ни у то дело. Небе ски анђе ли окру жа ва-
ли су те вер не рад ни ке.

Сотона је наво дио пап ске све ште ни ке и пре ла те да Реч исти-
не пре кри ва ју без вред но шћу заблу да, јере си и сује вер ја, али 
она је на чуде сна начин била сачу ва на, непо ква ре на током 
свих веко ва таме. Она није носи ла жиг чове ка, већ печат само-
га Бога. Љу ди су ула га ли вели ке напо ре да при кри ју јед но став-
но, јасно зна че ње Писма; да учи не да се ње го ви тек сто ви међу-
соб но супро те; али Бож ја Реч, слич но ков че гу над узбур ка ним 
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дуби на ма, одо ле ла је олу ја ма које су пре ти ле да је уни ште. И 
као што руд ник садр жи бога те жиле зла та и сре бра сакри ве не 
испод повр ши не, да сви који желе да откри ју ње го ве бога те зали-
хе мора ју да копа ју, тако и Све то писмо садр жи ризни це исти-
не које осла ња ју ћи се на моли тву могу откри ти само озбиљ ни, 
скром ни истра жи ва чи. Бог је одре дио да Библи ја буде стал ни 
уџ бе ник целом чове чан ству, у детињ ству, у мла до сти и зре ло-
сти. Он је сво ју Реч дао љу ди ма да би открио само га себе. Сва ка 
откри ве на исти на пред ста вља ново откри ве ње при ро де ње ног 
Ауто ра. Про у ча ва ње Писма је од Бога одре ђе но сред ство којим 
се љу ди могу дове сти у бли ску везу са сво јим Ство ри те љем, да 
јасни је упо зна ју Ње го ву вољу. Библи ја је посред ник у пове зи ва-
њу Бога и чове ка.

Иако су сма тра ли да је страх Господ њи поче так мудро сти, 
вал ден жа ни нису пре ви ђа ли важност коју у про це су раз ви ја ња 
ума и ожи вља ва ња све сти има додир са све том, са људ ским зна-
њем и актив ним живо том. Из сво јих шко ла у пла ни на ма неке 
мла ди ће сла ли су у обра зов не уста но ве у гра до ви ма Фран цу-
ске и Ита ли је, у који ма је било више при ли ка за про у ча ва ње, 
раз ми шља ње и посма тра ње, него у њи хо вим род ним Алпи ма. 
Посла ни мла ди ћи су тако били изло же ни иску ше њи ма, постаја-
ли су све до ци поро ка, сре та ли се са сотони ним зло на мер ним 
пред став ни ци ма, који су им наме та ли нај под му кли је јере си 
и нај о па сни је заблу де. Међу тим, њи хо во обра зо ва ње још од 
детињ ства при пре ми ло их је за све те иза зо ве.

У шко ла ма у које су одла зи ли нико ме нису сме ли да се пове-
ра ва ју. Њи хо ва оде ћа била је тако скро је на да је могла да при-
кри је њи хо во нај ве ће бла го – дра го це не руко пи се Писма. Ове 
пре пи се, пло до ве више ме сеч ног и више го ди шњег тру да, носи ли 
су са собом, и када год им је било могу ће да то учи не не иза зи-
ва ју ћи сум њу, опре зно би ста вља ли дело ве руко пи са надо хват 
руке они ма чија су им срца изгле да ла спрем на да при хва те исти-
ну. Још од мај чи ног кри ла, мла ди вал ден жа ни били су вас пи та-
ва ни с тим циљем пред очи ма, добро су раз у ме ли свој зада так 
и вер но га оба вља ли. У овим обра зов ним уста но ва ма мно ги 
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обра ће ни ци при хва та ли су истин ску веру, па се често дога ђа ло 
да су ње на наче ла про жи ма ла целу шко лу, међу тим, пап ске ста-
ре ши не нису успе ва ле, ни после нај па жљи ви је истра ге, да про на-
ђу изво ре ове тако зва не поква ре не јере си.

Хри стов дух је миси о нар ски дух. Прва тежња обно вље ног 
срца је да и дру ге дове де Спа си те љу. Тај дух гаји ли су и вал ден-
жан ски хри шћа ни. Осе ћа ли су да Бог од њих тра жи мно го више 
него да само сачу ва ју чисту исти ну у сво јим црква ма. На њи ма 
је почи ва ла све ча на одго вор ност да сво јом све тло шћу оба сја ју 
и оне који се нала зе у тами, моћ ном силом Бож је Речи поку ша-
ва ли су да рас ки ну око ве које је Рим намет нуо љу ди ма. Вал ден-
жан ски про по вед ни ци били су обра зо ва ни као миси о на ри, јер 
од сва ко га који је желео да буде при мљен у про по вед нич ку слу-
жбу оче ки ва ло се да стек не иску ство као еван ђе ли ста. Сва ки 
је био оба ве зан да три годи не слу жи у неком миси о нар ском 
пољу пре него што пре у зме дужност у некој цркви у домо ви-
ни. Ова слу жба, која је од самог почет ка зах те ва ла само о дри ца-
ње и жртву, била је при кла дан увод у про по вед нич ки живот у 
вре ме ни ма која су куша ла људ ску душу. Мла ди ћи који су били 
руко по ло же ни за све ту слу жбу нису оче ки ва ли земаљ ско богат-
ство и сла ву, већ живот испу њен тешким радом и опа сно шћу, 
а на кра ју можда и муче нич ку смрт. Миси о на ри су одла зи ли 
дво ји ца по дво ји ца, она ко као што је Исус слао сво је уче ни ке. 
Са сва ким мла ди ћем био би удру жен ста ри ји иску сни рад ник; 
мла дић је радио под над зо ром свог пра ти о ца, који је био одго-
во ран за ње го во обу ча ва ње, па је зато оче ки вао да слу ша ње го-
ва упут ства. Ови сарад ни ци нису увек зајед но дело ва ли, али 
често су се саста ја ли да се моле и саве ту ју, јача ју ћи тако један 
дру го га у вери.

Откри ти циљ сво је миси је зна чи ло би про у зро ко ва ти соп-
стве ни пораз. Они су због тога бри жљи во при кри ва ли свој 
пра ви зада так. Сва ки про по вед ник имао је неки занат или неко 
зани ма ње, тако да су ови миси о на ри под пла штем неког све тов-
ног пози ва, оба вља ли свој рад. Обич но би се поја вљи ва ли као 
путу ју ћи тргов ци. »Про да ва ли су сви лу, накит и дру гу робу 
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коју су могли да наба ве само у нај у да ље ни јим сре ди шти ма. Као 
тргов ци били су добро при ма ни и тамо где би као миси о на ри 
били прог на ни.« (Wylie, b. 1. ch. 7). Непре кид но су се моли ли 
Богу, оче ку ју ћи посеб ну мудрост да би могли да откри ју бла го, 
ску по це ни је од зла та и бисе ра. Пре пи се Библи је, у цели ни или 
у дело ви ма, тај но су носи ли и када би се ука за ла повољ на при-
ли ка, обра ћа ли су пажњу сво јих купа ца на ове руко пи се. На тај 
начин буди ли су жељу за чита њем Бож је Речи и радо оста вља-
ли поне ки њен део онима који су то желели.

Дело ва ње ових миси о на ра почи ња ло је у рав ни ца ма и доли-
на ма у под нож ју њи хо вих пла ни на, али шири ло се и дале ко 
изван тих гра ни ца. Босих ногу, у гру бој оде ћи пра шња вој од 
пута, слич ној оде ћи њи хо вог Учи те ља, про ла зи ли су кроз вели-
ке гра до ве и сти за ли у уда ље не земље. На све стра не сеја ли су 
дра го це но семе. Цркве су ница ле дуж њи хо вог пута, а крв муче-
ни ка све до чи ла је за исти ну. Тек ће Бож ји дан открити бога ту 
жетву душа која је при ку пље на радом ових вер них љу ди. Бож ја 
Реч је непри мет но и тихо про би ја ла свој пут кроз хри шћан ство, 
наи ла зе ћи на радо стан при јем у људ ским срци ма и домо ви ма.

Библи ја за вал ден жа не није била само изве штај о Бож јем 
посту па њу пре ма љу ди ма у про шло сти, или откри ве ње о чове-
ко вим одго вор но сти ма и дужно сти ма у сада шњо сти, већ и 
наго ве штај опа сно сти и сла ве у будућ но сти. Веро ва ли су да 
крај све га није дале ко, и док су уз моли тву и са суза ма про у ча-
ва ли ње не стра ни це поста ја ли су све осве до че ни ји у ње не дра го-
це не изја ве и сво ју дужност да дру ги ма обја ве ње не спа со но сне 
исти не. Пре по зна ва ли су план спа се ња који је јасно откри вен 
на ње ним све тим стра ни ца ма, и нала зи ли уте ху, наду и мир у 
сво јој вери у Ису са. Док је виде ло расве тља ва ло њи хов ум и 
уно си ло радост у њи хо ва срца, чезну ли су да ње ним зра ци ма 
осве тле оне који се нала зе у тами пап ских обма на.

Виде ли су како под вођ ством папе и све ште ни ка мно штво 
уза луд но поку ша ва да стек не опро ште ње муче ћи сво је тело 
због гре ха сво је душе. Нау че ни да се осла ња ју на сво ја добра 
дела да би сте кли спа се ње, љу ди су стал но посма тра ли себе, у 
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мисли ма се бави ли сво јим гре шним ста њем, гле да ли себе изло-
же не Бож јем гне ву, и тако мучи ли сво ју душу и сво је тело, не 
нала зе ћи олак ша ња. На тај начин ове саве сне душе биле су заро-
бље не док три на ма Рима. Хиља де су се одри ца ле при ја те ља и 
рођа ка и про во ди ле живот у мана стир ским ћели ја ма. Уза луд но 
су поку ша ва ли да уми ре сво ју савест честим пона вља њем посто-
ва, суро вим биче ва њи ма, поноћ ним бде њи ма, дугим замор ним 
кле ча њем на хлад ном, вла жном каме њу у сво јим туроб ним пре-
би ва ли шти ма, дугим ходо ча шћи ма, пони жа ва ју ћим поко ра ма 
и застра шу ју ћим муче њи ма. Муче ни све шћу о сво јој гре шно-
сти, про го ње ни стра хом од Бож јег освет нич ког гне ва, мно ги су 
пати ли све док исцр пље на при ро да не би попу сти ла и док, без 
зра ка све тло сти и наде, не би пали у гроб.

Вал ден жа ни су чезну ли да тим изглад не лим душа ма пону де 
хлеб живо та, да им обја ве пору ке мира у Бож јим обе ћа њи ма 
и да им ука жу на Хри ста као једи ну наду у спа се ње. Сма тра ли 
су да је док три на о добрим дели ма који ма се могу ока ја ти пре-
сту пи Бож јег зако на уте ме ље на на лажи. Осла ња ње на људ ске 
заслу ге спре ча ва поглед на Хри сто ву бес крај ну љу бав. Исус је 
умро као жртва за чове ка зато што гре шни људ ски род не може 
учи ни ти ништа да себе пре по ру чи Богу. Заслу ге рас пе тог и 
вас кр слог Спа си те ља пред ста вља ју темељ хри шћа ни но ве вере. 
Осла ња ње душе на Хри ста мора да буде исто тако ствар но, ње-
на пове за ност с Њи ме мора да буде исто тако чвр ста као што су 
удо ви пове за ни с телом, или лоза са чоко том.

Све ште нич ка хијерархија је својим уче њима наве ла љу де да 
карак тер Бога, па чак и само га Ису са Хри ста, про гла се стро гим, 
мрач ним и одбој ним. Спа си тељ им је пред ста вљан као Биће са 
тако мало сао се ћа ња пре ма гре шном чове ку да због тога тре ба 
потра жи ти посре до ва ње све ште ни ка и све та ца. Они који ма су 
мисли биле про све тље не Бож јом Реч ју чезну ли су да тим душа-
ма при ка жу Ису са као њи хо вог Спа си те ља, пуног сао се ћа ња 
и љу ба ви, који их раши ре них руку пози ва да дођу к Ње му са 
свим сво јим тере том гре ха, сво јим бри га ма и сво јим умо ром. 
Чезну ли су да укло не пре пре ке које је сотона наго ми лао да 
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љу ди не могу да виде обе ћа ња, да непо сред но при сту пе Богу, да 
при зна ју сво је гре хе и доби ју опро ште ње и мир.

Вал ден жан ски миси о на ри радо су обја шња ва ли заин те ре-
со ва ним душа ма дра го це не исти не јеван ђе ља. Опре зно би им 
пока зи ва ли пажљи во пре пи са не дело ве Све то га писма. Била им 
је нај ве ћа радост да ули ју наду саве сној, гре хом рање ној души, 
која је позна ва ла Бога једи но као осве то љу би во биће, које једва 
чека да извр ши прав ду. Дрх та вих уса на и сузних очи ју, често на 
коле ни ма, откри ва ли су сво јој бра ћи дра го це на обе ћа ња која су 
ука зи ва ла на једи ну наду гре шни ка. Тако је виде ло исти не про-
ди ра ло у мно ге замра че не умо ве, раз го ни ло мрач не обла ке, све 
док Сун це пра вед но сти са здра вљем на сво јим зра ци ма не би 
засја ло у срцу. Неке дело ве Писма често су чита ли мно го пута, 
јер су слу ша о ци то тра жи ли, као да желе да се уве ре да су добро 
чули. Посеб но жељ но тра жи ли су пона вља ње ових речи: »И крв 
Ису са Хри ста, сина ње го ва, очи шћа ва нас од сва ко га гре ха.« (1. 
Јова но ва 1,7) »И као што Мој си је поди же зми ју у пусти њи, тако 
тре ба и син човеч ји да се подиг не, да није дан који га веру је не 
поги не, него да има живот веч ни.« (Јован 3,14.15)

Мно ги ма су на тај начин поста ли јасни зах те ви Рима. Виде-
ли су уза луд ност посре до ва ња љу ди или анђе ла у корист гре-
шни ка. Када би истин ска све тлост оба сја ла њи хов ум, радо сно 
су узви ки ва ли: »Хри стос је мој све ште ник; Ње го ва крв је моја 
жртва; Ње гов олтар је моја испо ве да о ни ца!« Пот пу но су се 
осло ни ли на Ису со ве заслу ге, пона вља ју ћи речи: »Јер без вере 
није могу ће уго ди ти Богу!« (Јевре ји ма 11,6) »Јер нема дру го га 
име на под небом дано га љу ди ма којим бисмо се ми могли спа с-
ти.« (Дела 4,12)

Неки ма од тих јад них, олу ја ма изби је них душа обе ћа ње о 
Спа си те ље вој љу ба ви изгле да ло је ско ро несхва тљи во. Тако је 
вели ко било олак ша ње које је оно доно си ло, таква шири на све-
тло сти их је оба сјавала, да су осе ћа ли као да се већ нала зе на 
Небу. Сво је руке с пове ре њем су ста вља ли у Хри сто ве руке; сво-
јим нога ма су ступали на Сте ну веко ва. Неста ло је сва ког стра-
ха од смр ти. Били су спрем ни и у там ни цу и на лома чу уко ли ко 
би тиме могли про сла ви ти име сво га Отку пи те ља.
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На тај ним мести ма Бож ја Реч је на тај начин обја вљи ва на и 
чита на, поне кад само јед ној души, поне кад малој гру пи која је 
чезну ла за виде лом и исти ном. Често би и цела ноћ била про ве-
де на на тај начин. Оду ше вља ње и дивље ње било је тако вели ко 
да је гла сник мило сти поне кад морао да пре ки не чита ње да би 
слу ша о ци сво јим разу мом при хва ти ли пору ку спа се ња. Често би 
се чуле речи слич не ови ма: »Хоће ли Бог ствар но при хва ти ти мој 
при лог? Хоће ли се и на мене насме ши ти? Хоће ли ми опро сти-
ти?« Онда би на то сти гао одго вор: »Ходи те к мени сви који сте 
умор ни и нато ва ре ни и ја ћу вас одмо ри ти!« (Матеј 11,28)

Вера је при хва ти ла обе ћа ње, онда се могао чути радо стан 
одго вор: »Неће више бити дугих ходо ча шћа; неће бити ни 
дугих путо ва ња до све тих места. Ису су могу да дођем ова кав 
какав јесам, гре шан и несвет, а Он неће одба ци ти покај нич ку 
моли тву. ‘Опро сти ће ти се гре си тво ји!’ И моји, чак и моји, могу 
да буду опро ште ни!«

Пли ма све те радо сти испу ња ва ла би срце, а Ису со во име 
узди за но је хва лом и захва љи ва њем. Те срећ не душе вра ћа ле су 
се сво јим домо ви ма да шире виде ло, да дру ги ма гово ре, нај бо ље 
што могу, о свом новом иску ству; да су про на шли пра ви и живи 
Пут! Речи Писма има ле су неку нео бич ну и све ча ну силу која 
се непо сред но обра ћа ла срцу оних који су чезну ли за исти ном. 
Био је то Бож ји глас, он је осве до ча вао оне који су слу ша ли.

Весни ци исти не наста вља ли су даље сво јим путем, али су 
њи хо ва скром на поја ва, њи хо ва искре ност, њи хо ва озбиљ ност 
и дубо ка рев ност, често спо ми ња ни. Мно го пута њи хо ви слу ша-
о ци нису их пита ли ода кле дола зе или куда иду. Били су толи-
ко обу зе ти, нај пре изне на ђе њем, а касни је захвал но шћу и радо-
шћу, да нису ни поми шља ли да поста ве такво пита ње. Када су 
их пози ва ли да их пра те до њи хо вих домо ва, одго ва ра ли су да 
мора ју да посе те овце које су се изгу би ле из ста да. Да се нисмо 
сре ли с неким небе ским анђе лом – гово ри ли су љу ди.

Весни ци исти не у мно го слу ча је ва ника да се више нису поја-
ви ли. Кре ну ли су сво јим путем у неку стра ну земљу или су про-
во ди ли сумор не дане у неком непо зна том затво ру; или су се њи-
хо ве кости бела са ле на месту на коме су све до чи ли за исти ну. 
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Међу тим, речи које су оста вља ли за собом нису могле бити избри-
са не. Оне су оба вља ле сво је дело у срци ма љу ди; њи хо во бла го сло-
ве но дело ва ње биће у пот пу но сти позна то тек на дан суда.

Вал ден жан ски миси о на ри про ди ра ли су у сотони но цар-
ство, а силе таме биле су позва не на већу буд ност. Кнез зла 
пажљи во је пра тио сва ки напор ула ган у уна пре ђе ње исти на, и 
тиме будио страх сво јих ору ђа. Пап ске ста ре ши не у раду ових 
скром них пут ни ка виде ле су наго ве штај опа сно сти која пре ти 
њи хо вом делу. Уко ли ко буду дозво ли ли да виде ло исти не и даље 
несме та но сија, оно ће рас те ра ти тешке обла ке заблу да који ма 
су оба ви ли народ. Оно ће људ ске мисли усме ри ти пре ма Богу, и 
само пре ма Богу, и конач но пот ко па ти пре власт Рима.

Већ и само посто ја ње ових љу ди, који су се држа ли вере 
прве Цркве, непре ста но је све до чи ло о отпа ду Рима, и упра во 
зато побу ђи ва ло нај о гор че ни ју мржњу и про гон ство. Њи хо во 
одби ја ње да се одрек ну Библи је пред ста вља ло је увре ду коју 
Рим није могао да отр пи. Одлу чио је да их истре би са Земље. 
Тако су запо че ли нај стра шни ји крста шки рато ви про тив Бож-
јег наро да у њи хо вим пла нин ским бора ви шти ма. Инкви зи то ри 
су кре ну ли њи хо вим тра гом, и често је пона вљан при зор у коме 
је неви ни Авељ пао од руке суро вог уби це Каји на.

Њи хо ве плод не земље стално су пусто ше не, њи хо ва бора ви-
шта и капе ле срав њи ва не са земљом, тако да је у обла стима у 
који ма су нека да посто ја ла плод на поља и домо ви неви ног, вред-
ног наро да оста ја ла само пустош. И као што глад на звер поста је 
још бешња када осе ти укус крви, тако се и бес пред став ни ка 
Рима још више рас па љи вао пат ња ма њи хо вих жрта ва. Мно ги 
од ових све до ка непо роч не вере били су про го ње ни по пла ни-
на ма и хва та ни по доли на ма у који ма су се скри ва ли, окру же ни 
моћ ним шума ма и сте но вит им врхо ви ма.

Ника ква опту жба није могла бити подиг ну та про тив карак-
те ра и мора ла ових изоп ште них љу ди. Чак су и њи хо ви непри-
ја те љи гово ри ли да су миро љу би ви, сми ре ни и побо жни љу ди. 
Њи хо ва вели ка гре шка била је само у томе што нису слу жи ли 
Богу у скла ду с папи ним одред ба ма. Због тог зло чи на мора ли 77
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су да под но се пони же ња, увре де и муче ња која су љу ди или 
ђаво ли успе ли да изми сле.

Када је Рим у јед ном тре нут ку одлу чио да истре би омр зну-
ту сек ту, папа је издао булу којом је ње не при пад ни ке осу дио 
као јере ти ке и дозво лио њи хов покољ (види: Дода так). Нису их 
опту жи ва ли као нерад ни ке, као непо ште не, као непо кор не, већ 
је обја вље но да има ју изглед побо жно сти и све то сти који вара 
»овце из пра во га ста да«. Зато је папа наре дио да »ова зло на мер-
на и одврат на сек та злоб ни ка« уко ли ко »одби је да се поко ри 
буде смр вље на као отров на зми ја«. (Wylie, b.16, ch.1) Да ли је 
овај охо ли вла сто др жац оче ки вао да се ика да поно во срет не с 
овим речи ма? Да ли је знао да су оне забе ле же не у небе ским 
књи га ма, да би се с њим суо чи ле на суду? Исус је нагла сио: 
»Када учи ни сте јед но ме од ове моје нај ма ње бра ће, мени учи ни-
сте!« (Матеј 25,40)

Ова пап ска була зах те ва ла је од свих вер ни ка Цркве да се 
при дру же крста шком рату про тив јере ти ка. Као под сти цај 
за укљу че ње у овај суро ви посао, була је »осло ба ђа ла од свих 
цркве них казни и гло ба, општих и посеб них, раз ре ша ва ла све 
оне који се при дру же крста шком рату свих закле тви које су 
поло жи ли; она је при зна ва ла њи хо во пра во на било коју имо ви-
ну коју су неза ко ни то сте кли; обе ћа ва ла је опро ште ње свих гре-
ха они ма који ће уби ти било којег јере ти ка. Она је про гла си ла 
ништа вим све уго во ре скло пљене у корист вал ден жа на, наре ђи-
ва ла њи хо вим слу га ма да их напу сте, забра њи ва ла сви ма да им 
пру же било какву помоћ, и дава ла пра во сви ма да узму у посед 
њи хо ву имо ви ну«. (Wylie, b. 16, ch.1) Овај доку мент јасно пока-
зу је који је дух упра вљао из поза ди не. Била је то рика Аждахе, 
а не Хри стов глас.

Црквене ста ре ши не нису желе ле да свој карак тер ускла де са 
узви ше ним мери ли ма Бож јег зако на, већ су успо ста ви ли мери-
ло које је њи ма одго ва ра ло, одлуч ни да при си ле сва ко га да му 
се поко ри, јер Рим тако хоће! Дога ђа ле су се нај стра шни је тра-
ге ди је. Поква ре ни и бого хул ни све ште ни ци и папе оба вља ли 
су дело које је им је сотона одре дио. Милост није има ла места 78
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у њи хо вој при ро ди. Исти дух који је раза пео Хри ста и побио 
апо сто ле, исти дух који је покре тао крво жед ног Неро на про тив 
вер ни ка ње го вог вре ме на, био је на делу да очи сти Земљу од 
оних који су мили Богу.

Про гон ства која су га пра ти ла током мно гих сто ле ћа овај 
бого бо ја зни народ под но сио је стр пљи во и непо ко ле бљи во у 
тежњи да про сла ве свог Отку пи теља. Не оба зи ру ћи се на крста-
шке рато ве, који су вође ни про тив њих, на суро во уби ја ње коме 
су били изло же ни, они су наста ви ли да шаљу сво је миси о на ре 
да шире дра го це ну исти ну. Били су про го ње ни до смр ти, али је 
њи хо ва крв ната па ла посе ја но семе и оно није оста ло без рода. 
Вал ден жа ни су све до чи ли за Бога веко ви ма пре Луте ро вог рође-
ња. Расе ја ни по мно гим земља ма, посе ја ли су семе рефор ма ци је 
која је поче ла у вре ме Викли фа, раши ри ла се и утвр ди ла у доба 
Луте ра, реформација коју тре ба да наста ве све до кра ја вре ме на 
они који су спрем ни да све пре тр пе »за реч Бож ју и за све до чан-
ство Ису са Хри ста«. (Откри ве ње 1,9)
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поглавље

У вре ме ни ма пре рефор ма ци је посто ја ло је врло мали број 
пре пи са Библи је, али Бог није дозво ља вао да Ње го ва Реч 

буде пот пу но укло ње на. Ње не исти не нису сме ле да зау век 
оста ну сакри ве не. Он је исто тако лако могао да ски не лан це 
са Речи живо та, као што је могао да отво ри там нич ка вра та 
или укло ни пре вор ни це с гво зде них капи ја да осло бо ди сво-
је слу ге. Бож ји Дух је у разним земља ма Евро пе, покре тао љу-
де да тра же исти ну као сакри ве но бла го. Вољом Про ви ђе ња 
дове де ни у додир са Све тим писмом, они су с нај ве ћим зани ма-
њем про у ча ва ли ње го ве све те стра ни це. Били су спрем ни да 
при хва те виде ло без обзи ра на цену коју ће мора ти да пла те. 
Иако нису успе ва ли да јасно сагле да ју сва пита ња, Бог им је 
ипак помо гао да схва те мно ге дуго забо ра вље не исти не. Као 
небе ски весни ци кре ну ли су напред, кида ју ћи лан це заблу да и 
сује вер ја, пози ва ју ћи дуго го ди шње робо ве да уста ну и учвр сте 
сво ју сло бо ду.

Осим међу вал ден жа ни ма, Бож ја Реч је веко ви ма посто ја ла 
углав ном на јези ци ма позна тим само уче ни ма; али сада је насту-
пи ло вре ме да Писмо буде пре ве де но и дато љу ди ма у раз ли чи-
тим земља ма на њи хо вом матер њем јези ку. Свет је иза шао из 
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поноћ ног мра ка. Вре ме таме је исти ца ло, а у мно гим земља ма 
поја ви ли су се зна ци сви та ња.

У Енгле ској се у четр на е стом сто ле ћу поја ви ла »јутар ња 
зве зда рефор ма ци је«. Џон Виклиф био је весник рефор ме, не 
само у Енгле ској, већ и у целом хри шћан ству. Вели ки про тест 
про тив Рима, који је он покре нуо, ника да није био ућут кан. Тај 
про тест рас плам сао је бор бу која ће доне ти осло бо ђе ње поје ди-
на ца, Црка ва и наро да.

Виклиф је добио све стра но хума ни стич ко обра зо ва ње, али 
за ње га је страх Господ њи зна чио поче так мудро сти. Већ је на 
коле џу био познат по сво јој ватре ној побо жно сти, али и по 
изван ред ним спо соб но сти ма и вели кој уче но сти. У сво јој жеђи 
за зна њем тру дио се да упо зна све гра не обра зо ва ња. Изу чио 
је ско ла стич ку фило зо фи ју, кано не Цркве и гра ђан ско пра во, 
посеб но пра во сво је земље. У ње го вом касни јем раду јасно се 
пока за ла вред ност овог раног шко ло ва ња. Темељ но позна ва ње 
спе ку ла тив не фило зо фи је ње го вог вре ме на оспо со би ло га је 
да ука же на ње не заблу де; а про у ча ва ње цркве них и држав них 
зако на омо гу ћи ло му је да се укљу чи у вели ку бор бу за пости-
за ње гра ђан ске и вер ске сло бо де. Иако је знао руко ва ти оруж-
јем које му је на рас по ла га ње ста вља ла Бож ја Реч, сте као је и 
инте лек ту ал ну досци пли ну коју му је дава ла шко ла, тако да је 
раз у ме вао так ти ку шко ло ва них. Сила ње го вог гени ја и шири на 
и теме љи тост ње го вог зна ња буди ли су пошто ва ње и при ја те ља 
и непри ја те ља. Ње го ве при ста ли це су са задо вољ ством гле да ле 
како се њи хов јунак поди же на прво место међу воде ћим умо-
ви ма у земљи; што је ње го вим непри ја те љи ма оне мо гу ћа ва ло 
да изло же пре зи ру дело рефор ме нагла ша ва ју ћи незна ње или 
сла бо сти ње го вих пред став ни ка.

Још за вре ме шко ло ва ња, Виклиф је почео да се бави про-
у ча ва њем Писма. Библи ја је у ста ра вре ме на, посто ја ла само 
на ста рим јези ци ма, па су само позна ва о ци кла сич них јези ка 
били у ста њу да про кр че пут до изво ра исти не, који је био недо-
сти жан нео бра зо ва ним љу ди ма. Тако је био при пре мљен пут 
за Викли фо во касни је рефор ма тор ско дело ва ње. Уче ни љу ди 
про у ча ва ли су Бож ју Реч и про на шли вели ку исти ну о Ње го вој 
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бес плат ној бла го да ти која је у њој откри ве на. Сво јим пре да ва-
њи ма они су шири ли зна ње о овој исти ни, и тако омо гу ћа ва ли 
дру ги ма да се обра те живој Речи.

Када је Виклиф обра тио пажњу на Писмо, почео је да га про-
у ча ва са истом теме љи то шћу која га је оспо со би ла да стек не 
обра зо ва ње у шко ла ма. Све до тога тре нут ка осе ћао је вели ку 
пра зни ну, коју нису могле да попу не ни ње го ве схо ла стич ке сту-
ди је нити уче ње Цркве. У Бож јој Речи про на шао је оно што је 
до тада уза луд но тра жио. Ту је открио план спа се ња и Хри ста 
као једи ног Заступ ни ка љу ди. Пре дао је себе Хри сто вој слу жби 
и одлу чио да обја вљу је исти не које је открио.

Слич но касни јим рефор ма то ри ма, у тре нут ку када је запо-
чи њао сво је дело, Виклиф није могао да пред ви ди куда ће га 
оно одве сти. Није се намер но успро ти вио Риму. Међу тим, ода-
ност исти ни неиз бе жно га је дове ла у сукоб са заблу дом. Што 
је јасни је схва тао пап ске погре шке, то је усрд ни је обја вљи вао 
библиј ска уче ња. Схва тио је да је Рим зане ма рио Бож ју Реч и 
заме нио је људ ском тра ди ци јом, зато је неу стра ши во опту жио 
све штен ство да је прог на ло Библи ји, зах те вао да она буде вра-
ће на наро ду, а њен ауто ри тет да се поно во успо ста ви у Цркви. 
Био је спо со бан, рев но стан учи тељ и речит говор ник, а сво јим 
сва ко днев ним живо том при ка зи вао исти не које је про по ве дао. 
Ње го во позна ва ње Писма, сна га ње го вог расу ђи ва ња, непо роч-
ност ње го вог живо та, ње го ва непо ко ле бљи ва хра брост и ње-
го во поште ње задо би ли су му опште пошто ва ње и пове ре ње. 
Мно ги у наро ду поста ли су неза до вољ ни сво јом дота да шњом 
вером када су пре по зна ли беза ко ње које је пре о вла да ва ло у 
Рим ској Цркви, па су са нескри ве ном радо шћу поздра вља ли 
исти не које је Виклиф изно сио на све тлост дана; док су се пап-
ске вође испу њавале гне вом, када су схва ти ле да је овај рефор-
ма тор сте као ути цај већи од њи хо вог.

Виклиф је вео ма оштро ум но раз от кри вао заблу де и неу-
стра ши во напа дао мно ге зло у по тре бе које је Рим сво јим 
ауто ри те том одо бра вао. Док је радио као кра љев ски капе лан, 
сме ло је устао про тив пла ћа ња дан ка који је папа зах те вао од 
енгле ског монар ха и пока зао да је пап ско при сва ја ње вла сти 
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над све тов ним вла да ри ма супрот но и разу му и откри ве њу. 
Папи ни зах те ви су ина че иза зи ва ли вели ко огор че ње, па су 
Викли фо ва уче ња ути ца ла на воде ће умо ве у држа ви. Краљ и 
плем ство су се ује ди ни ли у одри ца њу пап ске врхов не вла си и 
одби ја њу да пла те порез. На тај начин је задат одлу чан уда рац 
пап ској пре вла сти у Енгле ској.

Дру го зло про тив кога је рефор ма тор водио дугу и одлуч-
ну бор бу били су про сјач ки мона шки редо ви. Ови мона си су 
пре пла ви ли су Енгле ску, и поста ли вели ка смет ња раз во ју и 
бла го ста њу наро да. Про из вод ња, обра зо ва ње, морал, све је то 
било изло же но њи хо вом штет ном ути ца ју. Бес по сли чар ски, 
про сјач ки живот ових мона ха није само тешко исцр пљи вао 
мате ри јал на богат ства наро да, већ је кори стан рад изла гао пре-
зи ру. Мла ди су били обес хра бре ни и исква ре ни. Захва љу ју ћи 
ути ца ју мона ха мно ги су били наве де ни да сту пе у мана сти ре и 
да се посве те мана стир ском живо ту и то не само без одо бре ња 
сво јих роди те ља, већ и без њи хо вог зна ња или супрот но њи хо-
вој изри чи тој запо ве сти. Један од раних ота ца у рим ској Цркви, 
узди жу ћи зах те ве мона штва изнад оба ве за детињ ске љу ба ви и 
дужно сти, ова ко је изја вио: »Ако би твој отац лежао пред тво-
јим вра ти ма пла чу ћи и јади ку ју ћи, ако би тво ја мај ка пока зи ва-
ла тело које те је носи ло и гру ди које су те хра ни ле, не окле вај 
да их пога зиш нога ма и кре неш пра во пре ма Хри сту!« Овом 
»стра хо ви том нечо веч но шћу«, како ју је Лутер касни је назвао, 
»која је више при ли чи ла вуку и тира ни ну него хри шћа ни ну и 
чове ку«; срце деце је отврд ну ло пре ма њиховим роди те љи ма. 
(Bar nas Sears, Th e Life of Lut her, p. 70.69) Пап ске ста ре ши не су на 
тај начин, слич но нека да шњим фари се ји ма, сво јом тра ди ци јом 
уки да ли Бож је запо ве сти. Домо ви су оста ја ли пусти, а роди те-
љи без сво јих сино ва и кће ри.

Чак су и сту ден ти на уни вер зи те ти ма били заведе ни овим 
лажним описима и наво ђе ни да се при дру же мона шким редо-
ви ма. Мно ги су касни је жа ли ли због онога што су учи ни ли, 
схва та ју ћи да су упро па сти ли свој живот и ожа ло сти ли сво је 
роди те ље, али када су јед ном упа ли у зам ку више није посто ја-
ла могућ ност да поно во стек ну сло бо ду. Мно ги роди те љи, пла-
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ше ћи се ути ца ја мона ха, нису сла ли сво је сино ве на уни вер зи-
тет. Тако је насту пи ло осет но сма ње ње бро ја сту де на та који су 
у вели ким обра зов ним цен три ма поха ђа ли пре да ва ња. Шко ле 
су про па да ле, а незна ње пре о вла да ва ло.

Папа је овим мона си ма доде лио при ви ле ги ју да при ма-
ју испо ве сти и дају опро ште ње. То је поста ло извор вели ког 
зла. Жељ ни да пове ћа ју сво је при хо де, мона си су били толи ко 
спрем ни да дају опро ште ње гре ха, да су зли ков ци свих врста 
хрли ли к њи ма, што је допри не ло брзом умно жа ва њу нај стра-
шни јих поро ка. Боле сни и сиро ма шни били су пре пу ште ни 
сво јим пат ња ма, јер су при ло зи који ма је тре ба ло задо во љи ти 
њи хо ве потре бе одла зи ли мона си ма, који су прет ња ма изну ђи-
ва ли мило сти њу од наро да, про гла ша ва ју ћи без бо жни ци ма све 
оне који би се усу ди ли да њи хо вим редо ви ма ускра те даро ве. У 
супрот но сти с њи хо вим заве том сиро ма штва, богат ство мона-
ха непре ста но је расло, а њи хо ве вели чан стве не пала те и рас ко-
шне гозбе још више су исти ца ле све веће сиро ма штво наро да. 
Да би сво је вре ме могли да про во де у оби љу и задо вољ стви ма, 
сла ли су као сво ју заме ну неке љу де који су једи но били у ста њу 
да пона вља ју нео бич не при че, леген де и доско чи це да би заба-
ви ли љу де и учи ни ли их пра вим играч ка ма у рука ма мона ха. 
Тако су мона си наста вља ли да вла да ју сује вер ним мно штвом и 
да га наво де на веро ва ње да се сва ње го ва вер ска дужност састо-
ји од при зна ва ња папи не вла сти, обо жа ва ња све та ца и дава ња 
даро ва мона си ма, јер је то сасвим довољ но за место на Небу.

Обра зо ва ни и побо жни љу ди уза луд су поку ша ва ли да 
рефор ми шу ове мона шке редо ве; али је зато  Ви клиф, захва љу-
ју ћи пра вил ном схва та њу, уда рио у сам корен зла, изја вљу ју ћи 
да је систем погре шан и да мора бити уки нут. Рас пра ве и истра-
жи ва ња мно ге су про бу ди ли из сна. Док су мона си про ла зи ли 
земљом, нуде ћи пап ски опро штај, мно ги су поче ли да сум ња ју 
у могућ ност доби ја ња опро ште ња за новац, па су се пита ли не 
би ли било боље да опро штај затра же од Бога, уме сто од рим-
ског пон ти фек са (види: Дода так, при мед ба уз стра ни цу 59). 
Мно ги су се згра жа ва ли због лаком ства мона ха, чију похле пу 
наиз глед ника да није било могу ће задо во љи ти. Гово ри ли су: 
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»Рим ски мона си и све ште ни ци нас изје да ју као рак. Бог нас 
мора изба ви ти или ће народ про па сти!« (D’Aubigné, b. 17, ch. 
7) Мона си су, да би при кри ли сво је сре бро љу бље, твр ди ли да 
сле де Спа си те љев при мер, изја вљу ју ћи да су се Исус и Ње го ви 
уче ни ци издр жа ва ли даро ви ма наро да. Овим твр ђе њем нане ли 
су ште ту сами себи, јер су мно ге тако наве ли да се обра те Библи-
ји и сами уста но ве шта је исти на, а упра во је то Рим нај ма ње 
желео. Мисли љу ди биле су усме ре не Изво ру исти не, који је он 
желео да при кри је.

Виклиф је почео да пише и обја вљу је трак та те про тив мона-
ха, не желе ћи толи ко да се упу сти у рас пра ву с њи ма, коли ко да 
људ ске мисли при ву че уче њи ма Библи је и ње ном Ауто ру. Изја-
вио је да пра во на опро ште ње или на искљу че ње из Цркве, не 
при па да у већој мери папи него обич ним све ште ни ци ма, и да 
нико не може бити ствар но искљу чен све док нај пре не наву че 
божан ску осу ду на себе. Дело твор ни ји начин заи ста није могао 
да иза бе ре у поку ша ју да обо ри ту огром ну згра ду духов не и 
све тов не вла сти коју је папа изгра дио и у којој је у духов ном 
роп ству држао мили о не љу ди.

Виклиф је поно во био позван да бра ни пра ва енгле ске кру не 
про тив наср та ја Рима; у свој ству кра љев ског амба са до ра про-
вео је две годи не у Холан ди ји, у пре го во ри ма с пап ским пред-
став ни ци ма. Ту је успо ста вио везу са све ште ни ци ма из Фран-
цу ске, Ита ли је и Шпа ни је и добио при ли ку да погле да иза сце-
не и стек не сазна ње о мно гим чиње ни ца ма које су му оста ле 
сакри ве не док је био у Енгле ској. Осим тога, мно го од оно га 
што је нау чио добро му је послу жи ло у касни јем раду. Пре ко 
тих пред став ни ка пап ског дво ра упо знао је пра ви карак тер и 
циље ве хије рар хи је. Вра тио се у Енгле ску да још отво ре ни је и 
с још већом рев но шћу наста ви сво ја нека да шња изла га ња, обја-
вљу ју ћи да су лаком ство, охо лост и пре ва ра бого ви Рима.

У јед ном од сво јих спи са, гово ре ћи о папи и ње го вим ску пља-
чи ма поре за, каже: »Они извла че из наше земље сва ки да шњи 
хлеб сиро ма ха, и мно го хиља да мара ка кра љев ског нов ца годи-
шње за сакра мен те и духов не услу ге, то је про кле та јерес симо-
ни је, и допри но се да цело хри шћан ство при хва та и подр жа ва 
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то кри во вер је. И заи ста, да наше под руч је има огром но брдо 
зла та, и да није дан дру ги човек ника да не узи ма са ње га, већ 
само овај охо ли поре зник све тов ног све ште ни ка, током вре ме-
на ово брдо мора ло би да буде потро ше но, јер он новац стал но 
изно си из земље, а не доно си ништа осим Бож јег про клет ства 
због симо ни је.« (John Lewis, History of the Life and Suff  e rings of 
J. Wiclif, page 37)

Викли фа је, крат ко вре ме после поврат ка у Енгле ску, краљ 
послао у паро хи ју у Латер вор ту. Био је то доказ да монарх није 
био неза до во љан ње го вим отво ре ним речи ма. Викли фов ути-
цај осе ћао се при ли ком доно ше ња одлу ка у дво ру, али и при ли-
ком обли ко ва ња веро ва ња наро да.

Међу тим, папа је уско ро загр мео про тив ње га. Три буле 
биле су посла не у Енгле ску – јед на уни вер зи те ту, дру га кра љу 
и тре ћа пре ла ти ма, и све три зах те ва ле су да одмах буду пред-
у зе те одлуч не мере који ма ће бити ути шан овај учи тељ јере си 
(Augu stus Nean der, Gene ral History of the Chri stian Reli gion and 
Church, period 6, sec. 2, pt. 1, par. 8; види и Дода так). Међу тим, 
пре него што су буле сти гле, биску пи, у сво јој рев но сти, позва-
ли су Викли фа да иза ђе пред њих на суђе ње. Дво ји ца нај моћ ни-
јих кне зо ва у кра ље ви ни допра ти ла су га на суд,; а народ, који је 
окру жио згра ду и успео да про дре у њу, тако је запла шио суди је 
да је суђе ње при вре ме но било одло же но, а ње му је било дозво-
ље но да мир но оде сво јим путем. Мало касни је умро је краљ 
Едвард III, кога су под ста рост пре ла ти поку ша ли окре ну ти про-
тив рефор ма то ра, а Викли фов нека да шњи заштит ник је постао 
регент.

Дола зак пап ских була суо чио је целу Енгле ску са одлуч ном 
запо ве шћу да се јере тик ухва ти и затво ри у там ни цу. Затра же-
не мере води ле су на лома чу. Изгле да ло је да ће Виклиф неиз бе-
жно и врло брзо пасти као жртва осве те Рима. Али Онај који је 
нека да дав но рекао: »Не бој се... ја сам ти штит« (1. Мој си је ва 
15,1), поно во је испру жио сво ју руку да зашти ти сво га слу гу. 
Смрт је одне ла, не рефор ма то ра, већ папу који је наре дио ње го-
во уни ште ње. Гргур XI је умро, а све ште ни ци, оку пље ни да суде 
Викли фу, јед но став но су се раз и шли.
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Бож је про ви ђе ње је и даље, усме ра ва ју ћи дога ђа је, омо гу ћа-
ва ло рефор ма ци ји да се раз ви је. После смр ти Гргу ра XI била су 
иза бра на дво ји ца про тив па па. Две суко бље не стра не, обе про-
гла ше не непо гре ши вима, сада су зах те ва ле послу шност (види: 
Дода так, при мед ба за стра ни цу 50). Сва ки од њих пози вао је 
сво је при ста ли це да му помог ну у рату про тив супар ни ка, под-
у пи ру ћи сво је зах те ве стра шним ана те ма ма про тив сво јих про-
тив ни ка и обе ћа њи ма о небе ским награ да ма за сво је пома га че. 
Ова зби ва ња вео ма су осла би ла моћ пап ства. Супар нич ке стра-
не пред у зи ма ле су све што је било у њи хо вој моћи да напад ну 
јед на дру гу, па је Виклиф при вре ме но био оста вљен да живи у 
миру. Ана те ме и опту жбе лете ле су од папе папи, а реке крви 
су про ли ве не у подр шци њи хо вим међу соб но супрот ста вље-
ним зах те ви ма. Зло чи ни и скан да ли пре пла ви ли су Цркву. У 
међу вре ме ну, рефор ма тор се, у тихом закло ну сво је паро хи је у 
Латер вор ту, мар љи во тру дио да љу ди ма скре не пажњу са суко-
бље них папа на Ису са, Кне за мира.

Раз дор у Цркви, са свим суко би ма и поква ре но шћу које је 
иза зва о, при пре мао је пут рефор ма ци ји, пома жу ћи љу ди ма 
да виде ствар ну при ро ду пап ства. У спи су који је обја вио, »О 
раз до ру папа« (On the Schism of the Popes), Виклиф је пози вао 
љу де да раз ми сле да ли су и један и дру ги папа можда у пра ву 
када се међу соб но нази ва ју анти хри стом. Писао је: »Бог више 
није могао да под но си Зло га да вла да пре ко јед ног таквог све-
ште ни ка, већ је... начи нио поде лу међу њи ма, тако да љу ди, у 
Хри сто во име, лак ше могу побе ди ти обо ји цу.« (R. Vaug han, Life 
and Opi ni ons of John de Wycliff e, vol. 2, p. 6)

Виклиф је, као и ње гов Учи тељ, про по ве дао јеван ђе ље сиро-
ма си ма. Неза до во љан да шири виде ло само у њи хо вим скром-
ним домо ви ма и само у сво јој паро хи ји у Латер вор ту, одлу чио 
је га одне се у све дело ве Енгле ске. Да би то пости гао орга ни зо-
вао је гру пу про по вед ни ка, јед но став них, ода них љу ди, који су 
воле ли исти ну и нај ви ше од све га желе ли да је про ши ре. Ови 
љу ди кре ну ли су на све стра не, поу ча ва ли љу де на трго ви ма, 
на ули ца ма вели ких гра до ва, на сео ским ста за ма. Тра жи ли су 

87



83ЏОН ВИКЛИФ

ста ре, боле сне, сиро ма шне, и обја вљи ва ли им радо сну пору ку 
о Бож јој бла го да ти.

Виклиф је као про фе сор тео ло ги је на Окс фор ду про по ве дао 
Бож ју Реч и у уни вер зи тет ским дво ра на ма. Исти на је тако вер-
но обја вљи ва на сту ден ти ма, које је поу ча вао, да је добио титу-
лу »Док тор јеван ђе ља«. Међу тим, нај ве ће дело ње го вог живо та 
био је пре вод Библи је на енгле ски језик. У свом делу »О исти ни 
и зна че њу Писма« изра зио је сво ју наме ру да пре ве де Библи ју, 
тако да сва ки ста нов ник Енгле ске на јези ку у коме је одра стао 
може чита ти о неу по ре ди вим Бож јим дели ма.

Међу тим, ње го во дело ва ње је изне на да било зау ста вље но. 
Иако још није навр шио ни шезде сет годи на живо та, непре кид-
ни напо ри, про у ча ва ња и напа ди непри ја те ље ви исцр пли су 
ње го ву сна гу и учи ни ли да пре вре ме на оста ри. Раз бо лео се од 
неке тешке боле сти. Вести о томе иза зва ле су вели ку радост 
међу мона си ма. Поми сли ли су да ће сада гор ко зажа ли ти због 
свих зала која је нанео Цркви, па су пожу ри ли у ње го ву собу да 
саслу ша ју ње го ву испо вест. Пред став ни ци чети ри вер ска реда, 
зајед но са четво ри цом гра ђан ских слу жбе ни ка, оку пи ли су се 
око посте ље навод ног самрт ни ка. Каза ли су му: »Смрт вам је 
за вра том, буди те све сни сво јих погре ша ка и у нашој при сут но-
сти пову ци те све што сте изја ви ли на нашу ште ту!« Рефор ма-
тор их је без речи саслу шао; онда је замо лио сво га помоћ ни ка 
да га подиг не у посте љи и, упра вив ши одлу чан поглед пре ма 
њи ма, док су ста ја ли оче ку ју ћи ње го во одри ца ње, рекао чвр-
стим, јаким гла сом, који их је често наго нио да уздрх те: »Нећу 
умре ти, већ ћу живе ти! И поно во су изно си ти зла дела мона-
ха!« (D’Aubigné, b. 17, ch.7) Запре па шће ни и збу ње ни, мона си су 
пожу ри ли да иза ђу из собе.

Викли фо ве речи су се испу ни ле. Дожи вео је да у руке сво јих 
земља ка ста ви нај сна жни је од свих оруж ја про тив Рима- да им 
да Библи ју, сред ство које је Небо одре ди ло да осло бо ди, про све-
тли и еван ге ли зу је љу де. Морао је да савла да мно ге и вели ке 
пре пре ке да би оба вио ово дело. Био је опте ре ћен боле сти ма, 
знао је да му је пре о ста ло само још неко ли ко годи на рада, видео 
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је про ти вље ње с којим ће мора ти да се суо чи, али, охра брен обе-
ћа њи ма из Бож је Речи, ишао је напред не пла ше ћи се ниче га. У 
пуној сна зи сво је инте лек ту ал но сти, бога тог иску ства, био је уз 
помоћ посеб них дела божан ског про ви ђе ња сачу ван и оспо со-
бљен да оба ви тај посао, нај у зви ше ни ји од свих посло ва. Док 
је цело хри шћан ство било изло же но мете жу, рефор ма тор је у 
сво јој паро хи ји у Латер вор ту, не оба зи ру ћи се на олу је која су 
бесне ле напо љу, прег нуо да оба ви свој иза бра ни зада так.

Дело је било довр ше но – први енгле ски пре вод Библи је ика-
да начи њен. Бож ја Реч поста ла је доступ на Енгле ској. Рефор-
ма тор се није пла шио ни там ни це ни лома че. У руке енгле ског 
наро да ста вио је виде ло које се ника да више неће уга си ти. Дају-
ћи Библи ју сво јим земља ци ма, учи нио је више да рас ки не око-
ве незна ња и поро ка, више да осло бо ди и уздиг не сво ју земљу, 
него што је ика да било учи ње но нај сјај ни јим побе да ма на бој-
ном пољу.

Пошто је штам пар ска вешти на још била непо зна та, једи но 
су се лага ним и муко трп ним радом могли умно жа ва ти пре пи си 
Библи је. Зани ма ње за књи гу је било та ко вели ко да су се мно ги 
спрем но укљу чи ли у дело пре пи си ва ња; ипак само уз вели ке 
тешко ће пре пи си ва чи су могли да задо во ље потра жњу. Неки 
бога ти ји куп ци зах те ва ли су целу Библи ју. Дру ги су купо ва ли 
само дело ве. У мно го слу ча је ва, неко ли ко поро ди ца се сло жи ло 
да купе један при ме рак. Тако је Викли фо ва Библи ја уско ро про-
кр чи ла себи пут и сти гла у домо ве љу ди.

Обра ћа ју ћи се здра вом људ ском разу му, Виклиф је покре нуо 
љу де из њи хо ве пасив не покор но сти пап ским дог ма ма. Виклиф 
је сада про по ве дао изра зи те про те стант ске док три не – спа се ње 
вером у Хри ста и непо гре ши вост Све тог писма. Про по вед ни ци 
које је слао, шири ли су Библи ју, зајед но са спи си ма рефор ма то-
ра, и то са таквим успе хом да је нову веру при хва ти ла ско ро 
поло ви на наро да у Енгле ској.

Поја ва Све тог писма обес хра бри ла је цркве не ауто ри те те. 
Сада су мора ли да се суо че са силом мно го моћ ни јом од Викли-
фа – силом про тив које њи хо во оруж је није мно го пома га ло. У 
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Енгле ској у то вре ме није било зако на који је забра њи вао Библи-
ју, јер ника да до тада није била обја вље на на народ ном јези ку. 
Такви зако ни били су касни је изда ва ни и стро го при ме њи ва ни. 
У међу вре ме ну, упр кос напо ри ма све ште ни ка, за неко вре ме 
пру жи ла се при ли ка за шире ње Бож је Речи.

Пап ске вође поно во су ско ва ли план да ути ша ју глас рефор-
ма то ра. Три пута су га пози ва ли на суђе ње, али уза луд. Прво је 
синод биску па ње го ве спи се про гла сио јере тич ким, а када су на 
сво ју стра ну пре ве ли мла дог кра ља Ричар да II, иза шао је кра-
љев ски декрет којим су на там ни цу били осу ђе ни сви који су 
веро ва ли у забра ње не док три не.

Виклиф се на одлу ку сино да жалио пар ла мен ту; неу стра ши-
во је опту жио хије рар хи ју пред народ ном скуп шти ном и зах те-
вао спре ча ва ње вели ких зло у по тре ба, које је Црква одо бра ва-
ла. Увер љи вом сна гом опи си вао је поква ре ност и неза ко ни то 
при сва ја ње пра ва од стра не пап ске сто ли це. Ње го ви непри ја те-
љи оста ли су збу ње ни. Викли фо ве при ја те ље и пома га че нате-
ра ли су на покор ност, па су са сигур но шћу оче ки ва ли да ће се 
и рефор ма тор, већ у дубо кој ста ро сти, уса мљен и без при ја те-
ља, покло ни ти пред ује ди ње ним ауто ри те том кру не и митре. 
Међу тим, уме сто тога, папи сти су мора ли да при зна ју пораз. 
Пар ла мент, покре нут сна жним Викли фо вим речи ма, уки нуо је 
осу ђу ју ћу пре су ду и рефор ма тор је поно во био сло бо дан.

И тре ћи пут био је изве ден на суђе ње, ово га пута пред нај-
ви ши цркве ни три бу нал у кра љев ству. Овде ника ква пот по ра 
неће бити ука за на јере си! Рим ће конач но побе ди ти и зау ста ви-
ти дело ва ње рефор ма то ра! Тако су мисли ли папи сти. Уко ли ко 
буду успе ли да оства ре сво ју наме ру, Виклиф ће бити при мо ран 
да се одрек не сво јих док три на или ће напу сти ти суд ску дво ра-
ну и оти ћи на лома чу.

Међу тим, Виклиф није пову као сво је речи; није желео да 
се пре тва ра. Неу стра ши во се држао сво јих уче ња одба цу ју ћи 
опту жбе сво јих про го ни ла ца. Не мисле ћи на себе, на свој поло-
жај, на при ли ку у којој се нала зи, повео је сво је слу ша о це пред 
божан ски суд, и њи хо ва лукав ства и пре ва ре одме рио на ваги 
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веч не исти не. Ути цај силе Све то га Духа осе ћао се у суд ској дво-
ра ни. Као да је сам Бог дело вао на слу ша о це. Изгле да ло је као 
да нема ју сна ге да напу сте место. Рефор ма то ро ве речи, као стре-
ле из Господ њег лука, про ба да ле су њи хо ва срца. Опту жбу за 
јерес, коју су поди гли про тив ње га, он им је убе дљи во вра тио. 
Тра жио је да одго во ре, како се усу ђу ју да шире сво је заблу де? 
Ради добит ка, да би Бож ју бла го дат про да ва ли као робу.

Конач но их је запи тао: »Са киме се, раз ми сли те мало, 
суко бља ва те? Са јед ним ста рим чове ком на иви ци гро ба? 
Не! Са Исти ном – Исти ном која је јача од вас, а која ће вас 
побе ди ти!« (Wylie, b. 2, ch. 13) После тих речи, пову као се са 
ску па и од ње го вих про тив ни ка нико није ни поку шао да га 
у томе спре чи.

Викли фов посао ско ро је био завр шен; заста ва исти не коју 
је тако дуго носио, уско ро ће испа сти из ње го вих руку; али, тре-
ба ло је да још јед ном посве до чи за јеван ђе ље. Исти на је мора ла 
да одјек не и у самој твр ђа ви цар ства заблу де. Виклиф је био 
позван пред пап ски суд у Риму, који је тако често про ли вао 
крв све та ца. Није био несве стан опа сно сти која му пре ти, и 
сигур но би се ода звао пози ву да му напад пара ли зе није оне-
мо гу ћио путо ва ње. Међу тим, иако ње гов глас није могао да се 
чује у Риму, могао је да про го во ри пре ко писа ма, и упра во је 
то одлу чио да учи ни. Рефор ма тор је из сво је паро хи је послао 
папи писмо, које је, иако пуно пошто ва ња по тону и хри шћан-
ском духу, пред ста вља ло јасан укор рас ко ши и охо ло сти пап ске 
сто ли це.

Писао је: »Заи ста се раду јем да сва ком чове ку раз ја сним и 
обја вим исти ну које се држим, а посеб но рим ском биску пу; 
коју ће он, иако прет по ста вљам да је здра ва и пра ва, или спрем-
но потвр ди ти као исти ну, или, ако је погре шна, испра ви ти.«

»Прво, мислим да је Хри сто во јеван ђе ље цело вит Бож ји 
закон... При зна јем и мислим да је рим ски бискуп, ако је овде на 
Земљи Хри стов заме ник, нај ви ше од свих оста лих љу ди везан 
зако ном јеван ђе ља. Вели чи на међу Хри сто вим уче ни цим не 
изра жа ва се све тов ним досто јан стви ма или поча сти ма, већ пот-
пу ним и нај тач ни јим угле да њем на Хри ста, на Ње гов живот и 
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пона ша ње... Хри стос је у вре ме свог живо та на Земљи овде био 
нај си ро ма шни ји као човек, пре зи рао је и одба ци вао све све тов-
не поло жа је и части...«

»Није дан веран човек не би смео да сле ди ни само га папу 
ни било кога од све тих љу ди, осим у оно ме у чему су они сле-
ди ли Госпо да Ису са Хри ста; јер су Петар и сино ви Зеве де је ви, 
тра же ћи све тов не части, и не угле да ју ћи се на Хри стов при-
мер, заи ста згре ши ли, па сто га у тим гре си ма не заслу жу ју да 
их сле ди мо...«

»Папа тре ба да пре пу сти све тов ним сила ма сву земаљ ску 
власт и упра ву, и да осим тога дело твор но покре не и на то опо-
ме не цело куп но сво је све штен ство, јер је тако чинио и Хри стос, 
а посеб но пре ко сво јих апо сто ла. Пре ма томе, ако сам погре-
шио у било којој од ових тача ка, пони зно ћу се поко ри ти сва кој 
казни, чак и смрт ној, уко ли ко то буду зах те ва ле окол но сти, јер 
да ми је било могу ће да делу јем у скла ду са сво јом вољом или 
сво јом жељом; сва ка ко бих се поја вио пред рим ским биску пом, 
али ме је Господ похо дио дру га чи је, супрот но томе, и при мо рао 
да се већ ма поко ра вам Ње му него ли љу ди ма.«

Завр ша ва ју ћи писмо, рекао је: »Помо ли мо се наше му Богу 
да Он тако покре не наше га папу Урба на VI, као што је почео, да 
са сво јим све штен ством сле ди Госпо да Ису са Хри ста у живо ту 
и пона ша њу; да зајед но могу дело твор но поу ча ва ти народ, тако 
да и народ, на сли чан начин, може у томе вер но сле ди ти њих.« 
(John Foxe, Acts and Monu ments, vol. 3, pp. 49.50)

Виклиф је тако папи и ње го вим кар ди на ли ма пока зао Хри-
сто ву кро ткост и пони зност, исти чу ћи не само пред њи ма, него 
и пред целим хри шћан ством, раз ли ку изме ђу њих и Учи те ља 
чијим пред став ни ци ма су се про гла ша ва ли.

Виклиф је био дубо ко уве рен да ће сво јим живо том пла ти-
ти сво ју вер ност. Краљ, папа, и биску пи ује ди ни ли су се да 
иза зо ву ње го ву про паст; било је изве сно да га само неко ли ко 
месе ци дели од лома че. Међу тим, ње го ву хра брост ништа није 
могло поко ле ба ти. Гово рио је: »Зашто гово риш да изда ле ка 
тра жиш кру ну муче ни штва? Про по ве дај Хри сто во јеван ђе ље 
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охо лим пре ла ти ма и муче ни штво те неће мимо и ћи! Шта! Тре-
ба да живим и да ћутим?... Ника да! Нека уда рац пад не, оче ку-
јем га!« (D’Aubigné, b. 17, ch. 8)

Међу тим, Бож је про ви ђе ње и даље је шти ти ло сво га слу гу. 
Човек који је цело га живо та сме ло уста јао у одбра ну исти не, 
изла жу ћи се сва ко днев но живот ној опа сно сти, није смео да пад-
не као жртва мржње сво јих непри ја те ља. Виклиф се ника да није 
тру дио да себе зашти ти, али Господ је био ње гов Заштит ник, и 
сада, када су ње го ви непри ја те љи осе ћа ли да има ју у свој плен, 
Бож ја рука га је скло ни ла изван њи хо вог дома ша ја. У сво јој 
цркви у Латер вор ту, упра во када се спре мао да поде ли Господ-
њу вече ру, пао је пого ђен пара ли зом и уско ро је издах нуо.

Бог је Викли фу одре дио зада так. Он је ста вио Реч исти не у 
ње го ва уста и поста вио стра жу око ње га да би ова Реч могла 
сти ћи до наро да. Ње гов живот био је зашти ћен, ње го во дело 
про ду же но, све док нису били поло же ни теме љи за вели ко 
дело рефор ма ци је.

Виклиф се поја вио из таме мрач ног сред њег века. Пре ње га 
нико није про шао тим путем, нико му сво јим делом није помо-
гао да обли ку је свој систем рефор ми. Подиг нут да, слич но Јова-
ну Крсти те љу, оба ви посеб ну миси ју, био је гла сник нове ере, 
ново га доба. Ипак, у систе му исти не коју је објављивао посто ја-
ла је таква једин стве ност и пот пу ност нису над ма ши ли рефор-
ма то ри после ње га, а неки од њих је нису ни дости гли, чак ни 
сто ти на ма годи на после ње га. Тако је дубок и широк био поста-
вље ни темељ, тако чврст и исти нит оквир, да га нису мора ли 
опет поста вља ти ни они који су дошли после ње га.

Вели ки покрет који је Виклиф запо чео са циљем да осло бо-
ди савест и ум, да рас ки не лан це који су наро де толи ко дуго 
вези ва ли уз три јум фал не рим ске кочи је, имао је свој корен у 
Библи ји. Ту је био извор реке бла го сло ва која је, још у четр на-
е стом сто ле ћу као вода живо та, поте кла кроз веко ве. Виклиф 
је при хва тао Све то писмо са све о бу хват ном вером као надах-
ну то откри ве ње Бож је воље, као пот пу но мери ло вере и пона-
ша ња. Био је вас пи тан да Рим ску цркву сма тра божан ским, 
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непо гре ши вим ауто ри те том и да се без у слов ним пошто ва њем 
при хва ти уче ња и оби ча је уко ре ње не хиља ду го ди шњим тра-
ја њем, али све то је одба цио и послу шао Бож ју све ту Реч. То 
је био ауто ри тет који је узди зао пред љу ди ма као ауто ри тет 
који заслу жу је пошто ва ње. Уме сто Цркве која про го ва ра пре-
ко папе, као једи ни пра ви ауто ри тет при зна вао је Бож ји глас 
који гова ри пре ко Бож је Речи. Гово рио је да Библи ја није само 
савр ше но откри ве ње Бож је воље, већ и да је Све ти Дух њен 
једи ни Тумач, и да сва ки човек, про у ча ва ју ћи све те спи се, сам 
мора да пре по зна сво ју дужност. На тај начин је љу де одвра-
ћао од папе и Рим ске цркве и упу ћи вао их Бож јој Речи.

Виклиф је био један од нај ве ћих рефор ма то ра. По шири ни 
инте лек та, по јасно ћи мисли, по одлуч но сти да уздиг не исти-
ну, по сме ло сти да је бра ни, само су се неко ли ци на касни јих 
рефор ма то ра могла с њи ме упо ре ди ти. Непо роч ност живо та, 
неу мор на рев ност при про у ча ва њу и раду, непод ми тљи во 
поште ње, хри сто ли ка љу бав и вер ност у сво јој слу жби, то су 
биле карак те ри сти ке овог првог рефор ма то ра. И све то упр-
кос инте лек ту ал ној тами и морал ној поква ре но сти вре ме на у 
коме се поја вио!

Викли фов карак тер је све до чан ство о вас пит ној и пре о бра-
жа ва ју ћој моћи Све то га писма. Упра во је Библи ја ство ри ла од 
ње га оно што је био. Напор да схва ти вели ке исти не откри ве ња 
доно сио је све жи ну и сна гу свим ње го вим спо соб но сти ма. Он 
је ширио гра ни це ње го вог ума, изо штра вао запа жа ња, доно сио 
зре лост ње го вим одлу ка ма. Про у ча ва ње Библи је опле ме њу је 
сва ку мисао, сва ко осе ћа ње и сва ку тежњу боље од било каквог 
дру гог про у ча ва ња. Оно доно си ста бил ност наме ра, стр пљи-
вост, хра брост и чвр сти ну, опле ме њу је карак тер и посве ћу је 
душу. Озбиљ но, смер но про у ча ва ње Писма, које дово ди ум оно-
га који про у ча ва у непо сред ни додир с бес крај ним умом, даће 
све ту љу де сна жни јег и актив ни јег ума и пле ме ни ти јих наче ла 
него што би га могло дати нај те ме љи ти је про у ча ва ње људ ске 
фило зо фи је. Псал ми ста каже: »Речи тво је кад се јаве, про све-
тљу ју и ура зу мљу ју про сте.« (Пса лам 119,130)
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Исти не које је Виклиф обја вљи вао још неко вре ме наста ви-
ле су да се шире; ње го ви след бе ни ци, позна ти као викли фов ци 
или лолар ди, оби шли су не само Енгле ску, већ и дру ге земље, 
про по ве да ју ћи вест о јеван ђе љу. Сада, пошто њи хов вођа није 
више био са њи ма, про по вед ни ци су још рев ни је ради ли него 
рани је и мно штво љу ди хрли ло је да чује њи хо во про по ве да ње. 
Неки при пад ни ци плем ства, па чак и кра ље ва жена, били су 
међу обра ће ни ци ма. На мно гим мести ма запажале су се изра-
зи те про ме не у пона ша њу наро да, а идо ло по кло нич ки сим бо-
ли Рим ске цркве били су укло ње ни из бого мо ља. Међу тим, 
уско ро се неми ло срд на олу ја про гон ства обру ши ла на оне који 
су се усу ди ли да прхва те Библи ју да им буде водич. Енгле ски 
вла да ри, жељ ни да оја ча ју сво ју моћ уз подр шку Рима нису 
окле ва ли да жртву ју рефор ма то ре. Лома ча је први пут у исто-
ри ји Енгле ске била наме ње на след бе ни ци ма јеван ђе ља. Муче-
ни штво се низа ло јед но за дру гим. Заступ ни ци исти не, про го-
ње ни и муче ни, сво је вапа је могли су да упу те само уху Госпо-
да Све др жи те ља. Гоње ни као непри ја те љи Цркве и издај ни ци 
држа ве, наста вља ли су да про по ве да ју на скри ве ним мести ма, 
нала зе ћи нај си гур ни је уто чи ште у скром ним домо ви ма сиро-
ма ха, а често и у јама ма и пећи на ма.

Упр кос бесу про гон ства, веко ви ма је упу ћи ван сми рен, 
одан, озби љан и стр пљив про тест про тив све оп ште поква ре-
но сти у вер ском живо ту. Хри шћа ни тог раног вре ме на само 
дели мич но позна ва ли су исти ну, али нау чи ли су да воле и слу-
ша ју Бож ју Реч, и да стр пљи во стра да ју због ње. Као и уче ни ци 
у апо стол ско доба, мно ги су сво ја земаљ ска добра жртво ва ли 
за Хри сто во дело. Они који су има ли пред ност да оста ну у сво-
јим домо ви ма, радо сно су пру жа ли уто чи ште сво јој прог на ној 
бра ћи, а када би и они сами били при мо ра ни да напу сте свој 
крај, радо сно су при хва та ли сво ју прог на нич ку суд би ну. Исти-
на, хиља де дру гих, ужа сну ти бесом сво јих про го ни те ља, отку-
пљи ва ли сво ју сло бо ду ценом сво је вере, и изла зи ли из сво јих 
там ни ца у оде ћи покај ни ка и тако обја вљи ва ли сво је одри ца-
ње. Ипак, није био ни мали број оних – а међу њи ма и љу ди 
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пле ме ни тог поре кла као и оних скром но га и ниско га, који су 
неу стра ши во све до чи ли о исти ни у сво јим там нич ким ћели ја-
ма, у »лолард ским кула ма«, и који су се усред муче ња и пла ме-
на, радо ва ли што су се нашли достој ни да упо зна ју »зајед ни цу 
Ње го вих мука«.

Папи сти ма није успе ло да сво ју наме ру пре ма Викли фу оства-
ре за вре ме ње го вог живо та, али њи хо ва мржња није има ла мира 
све док је ње го во тело мир но почи ва ло у гро бу. Декре том Кон ци-
ла у Кон стан ци, више од четр де сет годи на после ње го ве смр ти, 
ње го ве кости биле су иско па не и јав но спа ље не, а пепео бачен у 
обли жњи поток. Један ста ри писац каже: »Овај поток однео је 
ње гов пепео у Ејвон, Ејвон у Северн, Северн у обли жње море, а 
оно у вели ки океан. Тако је Викли фов пепео постао сим бол ње-
го вог уче ња, које се сада про ши ри ло по цело ме све ту.« (T. Ful ler, 
Church History of Bri tain, b. 4, sec. 2, par. 54) Ње го ви непри ја те љи 
нису схва ти ли важност свог мрско дела.

Јан Хус из Чешке, упра во захва љу ју ћи Викли фо вим спи-
си ма, био је покре нут да одба ци мно ге заблу де Рим ске цркве 
и започ не сво је рефор ма тор ске дело. Тако је у ове две земље, 
толи ко међу соб но уда ље не, било посе ја но семе исти не. Дело се 
из Чешке, про ши ри ло по дру гим земља ма. Мисли љу ди биле 
су упра вље не пре ма дуго забо ра вље ној Бож јој Речи. Божан ска 
рука је при пре ма ла пут вели кој рефор ма ци ји.
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поглавље

Јеван ђе ље је врло рано допр ло у Чешку, још у деве том сто ле ћу. 
Библи ја је била пре ве де на на народ ни језик, а и јав на бого слу-

же ња одр жа ва на су на народ ном јези ку. Међу тим, како се пове-
ћа ва ла моћ папа, тако је и Све то писмо било поти ски ва но. Папа 
Гргур VII, који је при хва тио зада так да охо лост кра ље ва баци у 
прах, није се ништа мање тру дио ни да поро би народ, па је издао 
булу којом је забра нио одр жа ва ње бого слу же ња на чешком јези-
ку. Папа је изја вио да је »Све мо гу ће му угод но да се бого слу же ње 
одр жа ва на непо зна том јези ку и да су мно га зла и мно ге јере си 
наста ле због крше ња овог пра ви ла«. (Wylie, b.3, ch. 1) Рим је тако 
наре дио да се уга си виде ло Бож је Речи и да народ оста не у тами. 
Међу тим, Небо је одре ди ло дру га сред ства за чува ње Цркве. 
Мно ги вал ден жа ни и алби ген зи, про го ње ни из сво јих домо ва у 
Фран цу ској и Ита ли ји, дошли су у Чешку. Иако се нису ису ђи ва-
ли да јав но про по ве да ју, рев но сно су потај но дело ва ли. Тако је 
пра ва вера одр жа ва на из сто ле ћа у сто ле ће.

Још и пре Хусо вог вре ме на било је у Чешкој љу ди који су уста-
ли да јав но осу де поква ре ност Цркве и раз у зда ност наро да. Њи-
хо ви напо ри про бу ди ли су општи инте рес. Хије рар хи ју је обу-
зео страх и поно во је поче ло про гон ство след бе ни ка јеван ђе ља. 
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Нате ра ни да сво ја бого слу же ња одр жа ва ју у шума ма и по пла ни-
на ма, да беже од вој ни ка који су их гони ли, мно ги нису успе ва-
ли да избег ну смрт. После изве сног вре ме на иза шло је и наре ђе-
ње да ће сви који напу сте рим ско бого слу же ње бити спа ље ни. 
Међу тим, иако су били спремни да жртвују свој живот, хри шћа-
ни су и даље оче ки ва ли побе ду сво је вере. Један од оних који су 
»про по ве да ли да се спа се ње може сте ћи једи но вером у рас пе-
тог Спа си те ља« изја вио је на самр ти: »Гнев непри ја те ља исти не 
има сада пре власт над нама, али неће зау век тако бити; уста ће 
неко из обич ног наро да, без мача и вла сти, и ње га неће успе ти да 
савла да ју!« (Wylie, b.3, ch. 1) Луте ро во вре ме још је пред ста вља-
ло дале ку будућ ност; али, неко је већ уста јао, и ње го во све до чан-
ство про тив Рима уздр ма ће наро де.

Јан Хус је био човек скром ног поре кла, а смр ћу сво га оца 
рано је остао сиро че. Ње го ва побо жна мај ка, сма тра ју ћи обра-
зо ва ње и страх Господ њи нај вред ни јим бла гом, потру ди ла се да 
то наслед ство оси гу ра сво ме сину. Хус се шко ло вао у про вин-
циј ској шко ли, а онда се обра тио уни вр зи те ту у Пра гу да буде 
при мљен као сиро ма шни сту дент. До Пра га га је допра ти ла мај-
ка, сиро ма шна удо ви ца, која сво ме сину није могла да покло ни 
ника ква све тов на бла га, али, када су се при бли жи ли вели ко ме 
гра ду, кле кла је поред мла ди ћа без оца, и затра жи ла да га бла го-
сло ви ње гов Отац који је на набе си ма. Јад на мај ка није ни слу ти-
ла на који ће начин ње на моли тва бити усли ше на.

Хус се на уни вер зи те ту одли ко вао сво јим неу мор ним зала га-
њем и брзим напре до ва њем, док је сво јим бес пре кор ним живо-
том и љу ба зним, при јат ним пона ша њем задо био све оп ште 
пошто ва ње. Био је ода ни при пад ник Рим ске цркве и рев но сно 
је насто јао да стек не духов не бла го сло ве које је она обе ћа ва ла. 
При ли ком про сла ве неког јуби ле ја оти шао је да се испо ве ди, 
дао неко ли ко послед њих нов чи ћа из сво је скром не зали хе и 
при дру жио се про це си ји да би могао да доби је обе ћа но опро-
ште ње гре ха. Пошто је завр шио уни вр зи тет ске сту ди је ушао 
је у све ште нич ки ста леж брзо се почео успи њати лестви ца ма 
угле да, па је уско ро имено ван за чла на кра љев ског суда. Био је 
иза бран и за про фе со ра, а после тога и за рек то ра уни вер зи те та 
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на коме је сте као обра зо ва ње. За све га неко ли ко годи на скром-
ни кори сник сти пен ди је за сиро ма шне постао је понос сво је 
земље, чије је име постало при зна то по целој Евро пи.

Међу тим, Хус је у јед ној сасвим дру гој област запо чео сво је 
дело рефор ме. Неко ли ко годи на после посве ће ња за све ште ни-
ка, био је поста вљен за про по вед ни ка у Витле јем ској капе ли. 
Осни вач ове капе ле сма трао је вео ма важним про по ве да ње 
Писма на народ ном јези ку. Упр кос про ти вље њу Рима, овај оби-
чај није био пот пу но уки нут у Чешкој. Ипак, вели ко непо зна ва-
ње Библи је вла да ло је у наро ду, а нај го ри поро ци шири ли су се 
међу при пад ни ци ма свих ста ле жа. Хус је непо штед но напа дао 
сва та зла, и пози вао се на Бож ју Реч засту па ју ћи наче ла исти не 
и непо роч но сти.

Један ста нов ник Пра га, Јеро ним, који је касни је врло бли-
ско сара ђи вао са Хусом, вра ћа ју ћи се из Енгле ске, донео је неке 
Викли фо ве спи се. Енгле ска кра љи ца, која се обра ти ла и при хва-
ти ла Викли фо ва уче ња, била је чешка прин це за, и захва љу ју ћи 
ње ном ути ца ју, рефор ма то ро ва дела била су врло про ши ре на 
у ње ној род ној земљи. Хус је ова дела читао с вели ким зани-
ма њем; веро вао је да је њи хов аутор искре ни хри шћа нин и с 
накло но шћу је гле дао на рефор ме које је Виклиф засту пао. Хус 
је, иако то још није знао, већ кре нуо ста зом која ће га одве сти 
дале ко од Рима.

Нека ко у то вре ме у Праг су сти гла два стран ца из Енгле ске, 
обра зо ва ни љу ди, који су при ми ли све тлост и дошли да је рас-
про стра не у овој уда ље ној земљи. Сво је дело ва ње запо че ли су 
отво ре ним напа дом на папин ску пре власт, вла сти су их убр зо 
ућут ка ле; али су они, неспрем ни да се одрек ну сво је наме ре, 
при бе гли дру гим сред стви ма. Пошто су били и умет ни ци, а 
не само про по вед ни ци, послу жи ли су се сво јом вешти ном. На 
јав ном месту, при сту пач ном наро ду, пока за ли су две сли ке. Јед-
на је пред ста вља ла Хри ста како ула зи у Јеру са лим, »кро так и 
јашу ћи на мага ре ту« (Матеј 21,5), пра ћен сво јим уче ни ци ма у 
изно ше ној оде ћи и босих ногу. Дру га сли ка је при ка зи ва ла пон-
ти фи кал ну про це си ју – папу укра ше ног рас ко шном оде ћом и 
са тро стру ком кру ном, како јаше на вели чан стве но укра ше ном 

100



95ХУС И ЈЕРОНИМ

коњу, испред кога су кора ча ли тру ба чи, а пра тили га све ча но 
оде ве ни кар ди на ли и пре ла ти.

Била је то про по вед која је при ву кла пажњу свих ста ле жа. 
Гоми ле љу ди дола зи ле су да гле да ју сли ке. Нико ме није тре ба ло 
тума чи ти поу ку, јер су мно ги били дубо ко потре се ни раз ли ком 
изме ђу кро тко сти и пони зно сти Хри ста као Учи те ља и охо ло сти 
и аро ган ци је папе, Ње го вог навод ног слу ге. У Пра гу је наста ло 
вели ко узбу ђе ње, а стран ци су после неког вре ме на нашли за 
потреб но, да ради сво је сигур но сти, оду из гра да. Међу тим, поу ка 
коју су дали гра ђа ни ма није била забо ра вље на. Сли ке су оста ви ле 
дубок ути сак и на Хуса и наве ле га да подроб ни је про у ча ва Библи-
ју и Викли фо ве спи се. Иако чак ни тада још није био спре ман да 
при хва ти све рефор ме које је Виклиф пред ла гао, мно го јасни је 
успе вао је да сагле да истин ску при ро ду пап ства, па је још рев ни је 
осу ђи вао охо лост, часто љу бље и поква ре ност хије рар хи је.

Виде ло се из Чешке про ши ри ло на Немач ку, јер су нере ди на 
Пра шком уни вер зи те ту иза зва ли повла че ње сто ти на немач ких 
сту де на та. Мно ги међу њи ма од Хуса су доби ли прве поу ке о 
Библи ји и после поврат ка у домо ви ну поче ли су да про по ве да ју 
јеван ђе ље ње ним ста нов ни ци ма.

Вести о ње го вом дело ва њу у Пра гу сти гле су до Рима, и Хус 
је уско ро био позван да се поја ви пред папом. Послу ша ти зна-
чи ло је изло жи ти се сигур ној смр ти. Чешки краљ и кра љи ца, 
Уни вер зи тет, при пад ни ци плем ства и висо ки држав ни слу жбе-
ни ци сје ди ни ли су се у пози ву пон ти фек су да дозво ли Хусу да 
оста не у Пра гу и да пре ко свог пред став ни ка одго во ри на опту-
жбе у Риму. Уме сто да одо бри ову мол бу, папа је одр жао суђе ње 
и осу дио Хуса, а град Праг ста вио под интер дикт.

У то вре ме таква осу да, када год би била изре че на, иза зи ва ла 
је вели ко узбу ђе ње и страх. Цере мо ни је које су пра ти ле ње но про-
гла ше ње биле су тако сра чу на те да уза зо ву ужас у наро ду који је 
у папи гле дао пред став ни ка само га Бога, који у сво јој руци држи 
кљу че ве Неба и пакла, и има моћ да изрек не како све тов не тако 
и духов не казне. Љу ди су веро ва ли да су вра та Неба затво ре на 
за обла сти пого ђе не интер дик том; да су све док се папи не сви ди 
да укло ни про клет ство чак и мртви искљу че ни из ста но ва бла-
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же них. У скла ду са овом стра шном казном, све вер ске слу жбе 
биле су уки ну те. Цркве су биле затво ре не. Вен ча ња су оба вља на 
у пор ти црка ва. Мртви, који ма је било ускра ће но сахра њи ва ње 
у посве ће ној земљи, били су поко па ни, без погреб не слу жбе, у 
јама ма или на пољи ма. Тим мера ма, које су дело ва ле на машту, 
Рим је поку ша вао да завла да саве шћу љу ди.

Град Праг био је захва ћен неми ри ма. Вели ко мно штво је 
опту жи ва ло Хуса као узроч ни ка свих ових нево ља и зах те ва ло 
да се пре да у освет нич ке руке Рима. Да би сти шао олу ју, рефор-
ма тор се при вре ме но пову као у сво је род но село. Пишу ћи при-
ја те љи ма које је оста вио у Пра гу, казао је: »Пову као сам се из 
ваше сре ди не да бих сле дио про пис и при мер Ису са Хри ста, да 
не бих дао при ли ку зло на мер ни ма да наву ку на себе веч но про-
клет ство, да не бих побо жни ма постао узрок нево ље и про гон-
ства. Пову као сам се и из боја зни да без бо жни све ште ни ци не 
би наста ви ли да још дуго вре ме на забра њу ју про по ве да ње Бож-
је Речи међу вама, међу тим, нисам се пову као да бих се одре-
као божан ске исти не, за коју сам, уз Бож ју помоћ, спре ман и да 
умрем.« (Bon nec ho se, Th e Refor mers Befo re the Refor ma tion, vol. 
1, p 87) Хус није пре стао да ради, путо вао је по окол ним под-
руч ји ма и про по ве дао жељ ном мно штву. Тако су мере које је 
папа пред у зео да сузби је јеван ђе ље учи ни ле да се оно још више 
про ши ри. »Јер ништа не може мо про тив исти не, него само за 
исти ну.« (2. Корин ћа ни ма 13,8)

»Хусов ум, у том раз до бљу ње го ве кари је ре, изгле да да је био 
попри ште бол ног суко ба. Иако је Црква поку ша ва ла да га савла-
да сво јим напа ди ма, он ипак није одба цио њен ауто ри тет. Рим-
ска црква и даље је за ње га била Хри сто ва неве ста, а папа Бож ји 
пред став ник и заме ник. Хус се у ства ри борио про тив зло у по-
тре бе ауто ри те та, а не про тив самог наче ла. То је доводило до 
ужа сног сукоба изме ђу осве доче ња ње го вог разу ма и зах те ва 
ње го ве саве сти. Ако је ауто ри тет пра ве дан и непо гре шив, као 
што је веро вао да јесте, како то да се осе ћа нате ран да му одрек-
не послу шност? Послу ша ти, био је уве рен, зна чи гре ши ти; али, 
како послу шност јед ној непо гре ши вој Цркви може да дове де до 
таквог исхо да? То је био про блем који није могао да реши; то је 
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била сум ња која га је из часа у час про го ни ла. Нај ви ше се успе-
ло при бли жити реше њу када је помисао да се поно во догађа 
оно што се дого ди ло нека да у дане наше га Спа си те ља, када су 
Цркву представљале невер не осо бе које су се и послу жи ле сво-
јим закон ским ауто ри те том у беза ко нич ке свр хе. То га је наве-
ло да сво је усмер ење и пре по ру ку дру ги ма при хва ти пра ви ло 
да про пи си Писма, при хва ће ни разу мом, тре ба да упра вља ју 
саве шћу; дру гим речи ма, да је Бог који гово ри пре ко Библи је, 
а не Црква која гово ри пре ко свог све штен ства, једи ни непо гре-
ши ви водич.« (Wylie, b.3, ch. 2)

Када се после неког времена стање у Пра гу нешто сми ри ло, 
Хус се вра тио у сво ју Витле јем ску капе лу да наста ви, са још већом 
рев но шћу и хра бро шћу, да про по ве да Бож ју Реч. Ње го ви непри-
ја те љи били су актив ни и моћ ни, али кра љи ца и мно ги пле ми ћи 
били су ње го ви при ја те љи, а и народ је у вели ком бро ју био на 
ње го вој стра ни. Упо ре ђу ју ћи ње го ва чиста и узви ше на уче ња и 
посве ћен живот са пони жа ва ју ћим дог ма ма које су папи сти про-
по ве да ли, и са лаком ством и раз у зда но шћу коју су пока зи ва ли, 
мно ги су сма тра ли пред но шћу да буду на ње го вој стра ни.

Хус је све до тада ста јао сам у свом раду, али сада му се у делу 
рефор ме при дру жио Јеро ним који је за вре ме свог борав ка у Енгле-
ској при хва тио Викли фо ва уче ња. Ова дво ји ца су од тада поста ли 
нераз двој ни у живо ту, али ни у смр ти се нису раста ви ли. Бли ста-
вост гени ја, речи тост и обра зо ва ње – даро ви који ма је при до био 
накло ност наро да - све то биле су осо би не које је у вели кој мери 
Јеро ним имао; али је Хус био још бога ти ји врли на ма које пред ста-
вља ју ствар ну сна гу карак те ра. Ње го во сми ре но расу ђи ва ње слу-
жи ло је као коч ни ца Јеро ни мо вом наглом и нео б у зда ном духу, 
који је са истинском пони зно шћу при зна вао Хусову вред ност и 
поко ра вао се ње говим саве ти ма. Захва љу ју ћи њи хо вим зајед нич-
ким напо ри ма дело рефор ме је мно го брже напре до ва ло.

Бог је учи нио да вели ко виде ло оба сја ум ових иза бра них 
љу ди и да им откри је мно ге заблу де Рима; али они ипак нису 
доби ли цело куп но виде ло које ће касни је бити ста вље но на рас-
по ла га ње све ту. Бог је пре ко њих, сво јих слу гу, изво дио љу де 
из таме отпа лог хри шћан ства, али мора ли су да се суко бља ва ју 
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са мно гим вели ким пре пре ка ма, а Он их је корак по корак, 
водио напред, у скла ду са њи хо вим могућ но сти ма. Сва ка ко, 
нису били спрем ни да одјед ном при хва те цело куп но виде ло. 
Слич но пуном сја ју поднев ног Сун ца за оне који су дуго бора-
ви ли у тами, тако би и њих засле пи ло виде ло, када би им било 
откри ве но, и наве ло их да устук ну. Зато га је Бог, мало - пома ло, 
откри вао вођа ма оно ли ко коли ко је народ могао да при хва ти. 
Из сто ле ћа у сто ле ће, тре ба ло је да се, један за дру гим, поја вљу-
ју вер ни рад ни ци, који ће пове сти народ путем рефор ми.

Раскол у Цркви се настављао. Папе, њих тро ји ца, бори ли су 
се за пре власт, а њи хо ви суко би испу ња ва ли су хри шћан ство 
зло чи ни ма и буна ма. Неза до вољ ни баца њем ана те ма, при бе гли 
су све тов ном оруж ју. Сва ки се бацио на куповање оруж ја и на 
при ку пљање вој ни ка. Наравно, за то им је био потре бан новац; 
и да би га стекли, ну ди ли су на продају цркве не слу жбе, повла-
сти це (види: Дода так, при мед ба за стра ни цу 59). Све ште ни ци 
су, угле да ју ћи се на сво је прет по ста вље не, при бе га ва ли симо ни-
ји и рату да би пони зи ли сво је супар ни ке и оја ча ли сво ју моћ. 
Хус је из дана у дан са све већом сме ло шћу грмео про тив беза-
ко ња које је толе ри са но у име рели ги је, док је народ отво ре но 
опту жи вао рим ске ста ре ши не за сву беду која је пре пла ви ла 
хри шћан ство.

Поно во је изгле да ло да се град Праг нашао на иви ци крва вог 
суко ба. Као и у пре ђа шња вре ме на, Бож ји слу га био је опту жен 
»да доно си несре ћу Изра и љу«. (1. О царе ви ма 18,1) Град је поно-
во био ста вљен под интер дикт, а Хус се опет пову као у сво је 
род но село. Све до чан ство које је тако вер но обја вљи вао из сво-
је дра ге Витле јем ске капе ле дошло је кра ју. Са шире позор ни це 
тре ба ло је да про го во ри целом хри шћан ству, пре него што ће 
поло жи ти свој живот као све док исти не.

Да би се зла која су тишта ла Евро пу изле чила сазван је 
општи сабор у Кон стан ци. Сабор је по жељи цара Сиги смун да 
сазвао Јован XXIII један од тро ји це суко бље них папа. Зах тев 
за одр жа ва њем сабо ра ника ко није био по вољи папи Јова ну 
XXIII, чији карак тер и поли ти ка не би могли да издр же про ве-
ра ва ње, макар и од стра не пре ла та тако лаба вог мора ла какви 

104



99ХУС И ЈЕРОНИМ

су били све ште ни ци оно га вре ме на. Међу тим, није се усу дио да 
се оду пре Сиги смун до вој вољи. (види: Дода так)

Основ ни зада так Сабо ра био је да укло ни раз дор у Цркви и 
иско ре ни јерес. Упра во зато су и остала дво ји ца сукобљених папа 
била позва на да се поја ве пред Сабо ром, али и Јан Хус, глав ни 
пред став ник нових стру ја ња у Цркви. Дво ји ца папа, пла ше ћи се 
за сво ју сигур ност, нису се лич но поја ви ла, већ пре ко сво јих деле-
га та. Папа Јован XXIII, иако је навод но сам сазвао Сабор, дошао 
је на засе да ње испу њен мно гим злим слут ња ма, сум ња ју ћи да је 
цар ско вао тај ни план да га сме ни, пла ше ћи се да ће бити позван 
на одго вор ност због поро ка који ма је осра мо тио тија ру, али и 
због зло чи на који ма ју је задо био. Ипак, ушао је у град Кон стан-
цу с вели ком пом пом, у прат њи све ште ни ка нај ви шег поло жа ја и 
повор ке дво ра на. Цело куп но све штен ство и град ски досто јан стве-
ни ци, с непре глед ним мно штвом гра ђа на, иза шли су да га поздра-
ве. Изнад ње го ве гла ве њи хао се злат ни бал да хин, који су носи ла 
чети ри висо ка слу жбе ни ка. Пред њим је ноше на хости ја, а бога та 
оде ћа кар ди на ла и пле ми ћа оста вља ла је вели чан ствен ути сак.

У међу вре ме ну још један пут ник при бли жа вао се Кон стан-
ци. Хус је био пот пу но све стан опа сно сти које му пре те. Опро-
стио се од сво јих при ја те ља као да их више ника да неће виде ти; 
пошао је на ово путо ва ње осе ћа ју ћи да ће завр ши ти на лома чи. 
Иако је добио про пу сни цу од кра ља Чешке, иако је у току путо-
ва ња при мио још јед ну од цара Сиги смун да, ипак је учи нио све 
потреб не при пре ме као да оче ку је смрт.

У писму које је послао при ја те љи ма у Праг, напи сао је: »Бра-
ћо моја...Пола зим са кра љев ском про пу сни цом да се срет нем са 
сво јим мно го број ним и смрт ним непри ја те љи ма... Осла њам се 
пот пу но на све мо гу ћег Бога, на сво га Спа си те ља; уздам се да ће 
усли ши ти ваше усрд не моли тве, да ће у моја уста ста ви ти сво-
ју мудрост и свој разум да би им се могао оду пре ти; да ће ми 
дати сво га Све то га Духа да би ме оја чао у сво јој исти ни; тако да 
бих се могао хра бро суо чи ти с иску ше њи ма, там ни цом и, ако 
буде било нео п ход но, чак и са окрут ном смр ћу. Исус Хри стос 
је трпео за сво је воље не, па зар би тре ба ло да буде мо изне на ђе-
ни што нам је оста вио свој при мер да бисмо могли стр пљи во 
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под но си ти све наше га спа се ња ради? Он је Бог, а ми смо Ње го-
ва ство ре ња; Он је Госпо дар све та, а ми смо пре зре ни смрт ни-
ци – а ипак се жртво вао! Зашто, онда, не бисмо и ми трпе ли, а 
посеб но онда када ће нам пат ња доне ти про чи шће ње? И зато, 
љу бље ни, ако моја смрт тре ба да допри не се Ње го вој сла ви, 
моли те се да дође брзо, и да ме Он оспо со би да непо ко ле бљи во 
под не сем све сво је нево ље. Али, ако би било боље да се вра тим 
међу вас, моли те се Богу да се вра тим нео ка љан – што зна чи, 
да се не одрек нем нијед не титле исти не јеван ђе ља, да бих сво-
јој бра ћи оста вио извр стан при мер. Веро ват но, упра во зато, 
ника да више неће те угле да ти моје лице у Пра гу; али ако воља 
све мо гу ће га Бога одлу чи да ме вра ти вама, наста ви мо да кора-
ча мо напред чвр ста срца у позна њу Ње го вог зако на и у љу ба ви 
пре ма Ње му.« (Bon nec ho se, vol. 1, pp. 147.148)

У дру гом писму, неком све ште ни ку који је постао уче ник 
Јеван ђе ља, Хус с вели ком пони зно шћу гово ри о сво јим гре шка-
ма, опту жу ју ћи себе »да је нала зио задо вољ ство у ноше њу бога те 
оде ће, и да је уза луд тро шио сате на без вред не заба ве«. А онда 
је додао ове дир љи ве пре по ру ке: »Нека сла ва Бож ја и спа се ње 
душа зао ку пе тво је мисли, а не посе до ва ње цркве них при ви ле ги-
ја и има ња. Чувај се да не укра ша ваш сво ју кућу више него сво ју 
душу; и изнад све га, ста рај се о сво јој духов ној гра ђе ви ни. Буди 
побо жан и пони зан са сиро ма шни ма, и не тро ши сво је има ње на 
гозбе. Уко ли ко не будеш попра вио свој живот и не будеш се уздр-
жа вао од суви шно га, пла шим се да ћеш бити суро во кажњен, као 
што сам и ја сам... Ти позна јеш моју нау ку, јер си при мао моје поу-
ке још од детињ ства, сто га би било бес ко ри сно за мене да ти још 
нешто пишем. Међу тим, пре кли њем те мило шћу наше га Госпо да 
да ме не подра жа ваш у било којој ташти ни у коју си ме видео да 
падам.« На омот ни ци писма је додао: »Пре кли њем те, мој при ја-
те љу, да не ломиш овај печат све док не будеш пот пу но сигу ран 
да сам мртав.« (Bon nec ho se, vol. 1, pp. 148. 149)

За вре ме свог путо ва ња, Хус је на све стра не нала зио дока зе 
о раши ре но сти сво је нау ке и о накло но сти коју је ње го во дело 
ужи ва ло. Народ се у вели ким гру па ма оку пљао да га поздра ви, 
а у неким гра до ви ма град ске вла сти су га пра ти ле ули ца ма.
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Хусу је обе ћа на пот пу на сло бо да, када је сти гао у Кон стан-
цу. Царе вој про пу сни ци дода то је и папи но лич но обе ћа ње о 
зашти ти. Међу тим, упр кос свим тим све ча ним и поно вље ним 
изја ва ма, по наре ђе њу папе и кар ди на ла, рефор ма тор је после 
крат ког вре ме на ухва ћен и бачен у јед ну одвратну там ни цу. 
Касни је је пре ме штен у утвр ђе ни замак на дру гој оба ли Рај не 
и у ње му држан као затво ре ник. Папи је ова веро лом ност мало 
кори сти ла, јер се уско ро нашао у истој там ни ци (Исто, vol. 1, p. 
247). Пред Сабо ром је, наи ме, било доказано да је крив за нај од-
врат ни је зло чи не, осим уби ста ва, симо ни је и пре љу бе, за »гре-
хе суви ше тешке да би се могли спо ме ну ти«. Тако је на Сабо ру 
закљу че но, а папа је на кра ју лишен тија ре и бачен у там ни цу. И 
двојица осталих папа била сврг ну та и иза бран је нови папа.

Иако је папа Јован XXIII био про гла шен кри вим за теже зло-
чи не од оних због којих је Хус опту жи вао све штен ство и због 
којих је зах те вао рефор му, ипак је исти Сабор који је сврг нуо 
пон ти фек са наста вио да испи ту је рефор ма то ра. Затва ра ње 
Хуса иза зва ло је вели ко огор че ње у Чешкој. Моћ ни пле ми ћи 
упу ти ли су Сабо ру озби љан про тест про тив овог наси ља. Цар, 
који је тешка срца дозво лио крше ње про пу сни це, успро ти вио се 
поступ ку про тив ње га. Међу тим, рефор ма то ро ви непри ја те љи 
били су пуни мржње и одлуч ни. Иско ри сти ли су царе ве пред ра-
су де, ње го ва стра хо ва ња и ње го ву рев ност за Цркву. Изно си ли 
су опшир не дока зе да се »јере ти ци ма не мора ју држа ти обе ћа-
ња, нити осо ба ма осум њи че ним за јерес, иако има ју про пу сни-
це које су издали цар или кра ље ви.« (Jacques Len fant, History of 
he Coun cil of Con stan ce, vol. 1, p. 516) Тако су побе ди ли.

Осла бљен боле шћу и там ни цом, јер су вла га и покварени там-
нич ки ваздух иза зва ли гро зни цу која га је ско ро лиши ла живо-
та, Хус је конач но био изве ден пред сабор. Опте ре ћен лан ци ма, 
ста јао је пред царем који је зало жио сво ју част и дао часну реч 
да ће га зашти ти ти. Током овог дугог суђе ња чвр сто је бра нио 
исти ну, и пред оку пље ним досто јан стве ни ци ма Цркве и држа ве 
изре као је све чан и озби јан про тест про тив поква ре но сти хије-
рар хи је. Када су затра жи ли од ње га да иза бе ре изме ђу одри ца ња 
од сво јих уче ња и смр ти, при хва тио је суд би ну муче ни ка.
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Бож ја бла го дат га је одр жа ва ла. За вре ме сед ми ца пат њи које 
су про те кле пре него што му је изре че на конач на пре су да, небе-
ски мир испу ња вао је ње го ву душу. Писао је јед ном при ја те љу: 
»Пишем ово писмо у там ни ци, око ва ном руком, оче ку ју ћи да 
ћу сутра бити осу ђен на смрт... када се, уз помоћ Ису са Хри ста, 
поно во буде мо сре ли у угод ном миру буду ћег живо та, схва ти-
ћеш како се Бог мило сти во пока зао пре ма мени и како ме је 
успе шно подр жа вао усред мојих иску ше ња и нево ља.« (Bon nec-
ho se, vol. 2, p. 67)

Хус је у тами сво га затво ра уна пред видео побе ду истин ске 
вере. Вра тив ши се у сну у сво ју капе лу у Пра гу у којој је про по ве-
дао јеван ђе ље, видео је папу и ње го ве биску пе како бри шу Хри-
сто ве сли ке које је насли као на ње ним зидо ви ма. »Ово виђе ње 
га је узне ми ри ло; али сле де ћег дана видео је мно штво сли ка ра 
зау зе тих обна вља њем ових лико ва у још већем бро ју и бли ста ви-
јим боја ма. Чим су завр ши ли свој зада так, сли ка ри, који су били 
окру же ни вели ким мно штвом, узвик ну ли су: ‘Нека сада дођу 
папа и биску пи, ника да их више неће избри са ти!’ Док је при чао 
овај сан, рефор ма тор је изја вио: ‘Пот пу но сам сигу ран да Хри сто-
ва сли ка ника да неће бити избри са на! Желе ли су да је уни ште, 
али ће она бити насли ка на изно ва у свим срци ма руком мно го 
бољих сли ка ра него што сам ја!’« (D’Aubigné, b. 1, ch. 6)

Хус је и послед њи пут био изве ден пред Сабор. Био је то мно го-
бро јан и сја јан скуп – цар, кне зо ви из цар ства, кра љев ски иза сла-
ни ци, кар ди на ли, биску пи, све ште ни ци, и непре глед но мно штво 
које се тога дана оку пи ло да пра ти дога ђа је. Из свих дело ва хри-
шћан ског све та оку пи ли су се све до ци ове прве вели ке жртве у 
вели кој бор би у којој је тре ба ло избо ри ти сло бо ду саве сти.

Позван да изрек не сво ју конач ну одлу ку, Хус је изја вио да 
одби ја да се одрек не сво јих уче ња, и усме рив ши свој про дор-
ни поглед пре ма монар ху чија је часна реч била тако бесрам но 
пога же на, изја вио: »Одлу чио сам сво јом сло бод ном вољом да 
се поја вим пред овим Сабо ром под јав ном зашти том и вером 
цара овде при сут ног.« (Bon nec ho se, vol. 2, p. 84) Дубо ко црве ни-
ло обо ји ло је Сиги смун до ве обра зе када су се очи свих при сут-
них у дво ра ни окре ну ле пре ма ње му.
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Када је пре су да била про гла ше на, почео је про цес рас чи ња-
ва ња. Биску пи су прво оде ну ли сво га затво ре ни ка у све ште-
нич ку оде ћу. Када је при хва тио све ште нич ку оде жду, Хус је 
рекао: »Нашег Госпо да Ису са Хри ста су оде ну ли у белу оде ћу 
да би Га пони зи ли и увре ди ли, када Га је Ирод извео пред Пила-
та.« (Исто, vol. 2, p. 86) Када су га поно во позва ли да се одрек-
не сво јих погле да, одго во рио је окре нув ши се пре ма наро ду: 
»С каквим бих обра зом, онда, сту пио пред небе ски суд? Како 
бих у очи погле дао то мно штво љу ди који ма сам про по ве дао 
чисто јеван ђе ље? Не! Ценим њи хо во спа се ње више од овог јад-
ног тела, које је сада одре ђе но за смрт!« Све ште нич ку оде ћу 
ски да ли су са ње га део по део, а сва ки бискуп је изри цао про-
клет ство, док је оба вљао свој део цере мо ни је. Конач но, »ста-
ви ли су му на гла ву покри ва ло или митру од папи ра, на којој 
су били насли ка ни застра шу ју ћи демон ски лико ви, с нат пи сом 
‘Архи је ре тик’ који се нала зио с пред ње стра не. Хус је казао: ‘С 
вели ком радо шћу носи ћу ову кру ну сра ма Тебе ради, о Ису се, 
јер си и Ти носио мене ради трно ву кру ну!’«

Када су га тако оде ну ли, »пре ла ти су изја ви ли: ‘Сада тво ју 
душу пре да је мо ђаво лу!’ Јан Хус је на то рекао, поди жу ћи сво је 
очи пре ма небу: ‘А ја пре да јем свој дух у Тво је руке, о Госпо де 
Ису се, јер си ме Ти отку пио!’« (Wylie, b.3, ch. 7)

После тога пре да ли су га у руке све тов ним вла сти ма и изве-
ли на место погу бље ња. Пра ти ла га је непре глед на повор ка, сто-
ти не нао ру жа них љу ди, све ште ни ка и биску па у ску по це ним 
оде жда ма, али и ста нов ни ка Кон стан це. Када је био при ве зан 
за стуб на лома чи и све било спрем но да се ватра запа ли, муче-
ни ка су још јед ном позва ли да одба ци сво је заблу де и спа се свој 
живот. Хус је одго во рио: »Које заблу де тре ба да одба цим? Не 
осе ћам се крив ни за јед ну. Пози вам Бога као све до ка да је све 
што сам напи сао или про по ве дао било сра чу на то да спа се душе 
од гре ха и про па сти; зато ћу с посеб ном радо шћу сво јом крвљу 
посве до чи ти за ону исти ну о којој сам писао и про по ве дао.« 
(Исто, b.3, ch. 7) Када је пла мен почео да лиже сву да око ње га, 
запе вао је: »Ису се, Сине Дави дов, буди ми мило стив!« Наста-
вљао је да пева све док ње гов глас није зау век утих нуо.
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Чак су и ње го ви непри ја те љи били зади вље ни ње го вим хе-
рој ским држа њем. Неки рев но сни папи ста, опи су ју ћи Хусо-
во, али и муче ни штво Јеро ни ма, који је умро крат ко вре ме 
после ње га, ова ко гово ри: »Обо ји ца су се пона ша ла посто ја-
но, када им се при бли жио послед њи час. При пре ма ли су се за 
огањ као да одла зе на свад бе ну гозбу. Нису испу сти ли није дан 
крик бола. Када су се пла ме но ви раз го ре ли, поче ли су да пева-
ју хим не, и једва да је жести на огња могла зау ста ви ти њи хо во 
пева ње.« (Исто, b. 3, ch. 7)

Када је Хусо во тело пот пу но изго ре ло, ње гов пепео, зајед но 
са земљом на којој је спа љен, био је при ку пљен и бачен у Рај ну, а 
она га је одне ла у океан. Ње го ви про го ни те љи уза луд но су машта-
ли о томе како су успе ли да иско ре не исти не које је про по ве дао. 
Нису ни сања ли да је пепео који је тога дана одне сен у море био 
сли чан семе ну које ће бити посе ја но у свим земља ма на све ту; да 
ће и у до тада непо зна тим земља ма доне ти бога ту жетву све до-
ка за исти ну. Глас који се чуо у сабор ској дво ра ни у Кон стан ци 
ство рио је одје ке који ће се чути кроз све буду ће веко ве. Хуса 
више није било, али исти на за коју је умро ника да неће про па сти. 
Ње гов при мер вере и чвр сти не охра бри ће мно ге да, иако суо че-
ни с муче њем и смр ћу, одлуч но ста ну на стра ну исти не. Ње го во 
погу бље ње цело ме све ту пока за ло је под му клу сви ре пост Рима. 
Непри ја те љи исти не, иако тада то још нису зна ли, уна пре ди ли су 
дело које су уза луд но поку ша ва ли да уни ште.

Међу тим, још јед на лома ча била је запа ље на у Кон стан ци. 
Још један све док је сво јом крвљу морао да посве до чи за исти ну. 
Јеро ним, опра шта ју ћи се са Хусом при ли ком ње го вог одла ска 
на Сабор, позвао га је да буде хра бар и чврст, изја вљу ју ћи да ће 
му похи та ти у помоћ, ако буде изло жен било каквој опа сно сти. 
Када је чуо да је рефор ма тор затво рен, вер ни уче ник одмах је 
почео да се спре ма да испу ни сво је обе ћа ње. Без про пу сни це кре-
нуо је на пут у Кон стан цу, пра ћен само јед ним пра ти о цем. Када 
је у град сти гао, уве рио се да је једи но себе изло жио опа сно сти 
и да не посто је ника кве могућ но сти да учи ни било шта да осло-
бо ди Хуса. Побе гао је из гра да, али је при ли ком поврат ка кући 
био ухва ћен, око ван у лан це и у прат њи чете вој ни ка вра ћен у 
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Кон стан цу. При ли ком првог поја вљи ва ња пред сабо ром, ње го ви 
поку ша ји да одго во ри на опту жбе про тив себе били су доче ка-
ни узви ци ма: »На лома чу с њи ме! У огањ!« (Bon nec ho se, vol 1, p. 
234) Био је бачен у там ни цу, око ван у поло жа ју који му је иза зи-
вао вели ке пат ње, и хра њен само хле бом и водом. После неко ли-
ко месе ци там но ва ња, окрут но сти који ма је у затво ру био изло-
жен иза зва ле су болест која угро зи ла ње гов живот, па су ње го ви 
непри ја те љи, пла ше ћи се да ће умре ти, убла жи ли сво ју суро вост, 
али је још годи ну дана остао затво рен.

Хусо ва смрт није доне ла резул та те који ма су се папи сти нада-
ли. Непо што ва ње ње го ве про пу сни це иза зва ло је буру него до ва-
ња, па је Сабор, из сигур но сних раз ло га закљу чио да ће, уме сто 
да спа ли Јеро ни ма, поку ша ти да га при ну ди да се одрек не сво је 
вере. Био је изве ден пред Сабор, и ста вљен пред избор, да се 
одрек не или да умре на лома чи. У почет ку там но ва ња смрт би 
му изгле да ла као мило сти во реше ње у упо ре ђе њу са стра шним 
пат ња ма који ма је био изло жен; али сада, осла бљен боле шћу, 
суро во сти ма затвор ског живо та, мучен стра хо ва њи ма и неиз-
ве сно шћу, одво јен од при ја те ља, обес хра брен Хусо вом смр ћу, 
Јеро ним је попу стио и при стао да се поко ри Сабо ру. Заве то вао 
се да ће при зна ти като лич ку веру и при хва ти ти одлу ку којом су 
осу ђе не све Викли фо ве и Хусо ве док три не, осим оних »све тих 
исти на« које су про по ве да ли. (Исто, vol. 2, p. 141)

Јеро ним је на овај начин поку шао да при гу ши глас сво је саве-
сти и избег не осу ду. Међу тим, у уса мље но сти сво је ћели је мно-
го јасни је је сагле дао све што је учи нио. Сетио се Хусо ве хра бро-
сти и вер но сти, и као супрот ност томе, сво га пори ца ња исти не. 
Сетио се божан ског Учи те ља и свог обе ћа ња да ће Му слу жи ти, 
Учи те ља који је ње га ради пре тр пео смрт на крсту. Пре одри-
ца ња, усред свих сво јих пат њи, нала зио је уте ху у обе ћа њу да 
ће му Бог бити накло њен, али сада каја ње и сум ња мучи ли су 
ње го ву душу. Знао је да ће мора ти да се одри че још мно го пута, 
пре него што успо ста ви мир с Римом. Пут којим је пошао мога о  
је да се завр ши једи но пот пу ним отпа дом. Одлу чио је: неће се 
одре ћи сво га Госпо да да би избе гао крат ко вре ме стра да ња.
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Уско ро је поно во био изве ден пред Сабор. Ње го ва покор ност 
није задо во љи ла ње го ве суди је. Њи хо ва крво жед ност, поја ча на 
Хусо вом смр ћу, зах те ва ла је нову жртву. Једи но ће нео гра ни че-
ним одба ци ва њем исти не Јеро ним моћи да сачу ва живот! Међу-
тим, он је већ одлу чио да потвр ди сво ју веру и пође у пла мен за 
сво јим бра том муче ни ком.

Пову као је сво је рани је одри ца ње и, као човек на самр ти, 
све ча но затра жио при ли ку да се бра ни. Пла ше ћи се дело ва ња 
ње го вих речи, пре ла ти су упор но зах те ва ли да само потвр ди 
или одрек не оправ да ност подиг ну тих опту жби. Јеро ним је 
про те сто вао про тив такве суро во сти и неправ де. Узвик нуо је: 
»Ви сте ме држа ли три сто ти не и четр де сет дана у стра шној 
там ни ци, у нечи сто ћи, у нездра вим окол но сти ма, у смра ду, у 
крај њој оску ди ци све га; и онда ме изво ди те пред себе, слу ша те 
моје смрт не непри ја те ље, али мене одби ја те да чује те... Ако сте 
заи ста мудри љу ди, ако сте виде ло све ту, при па зи те да не гре-
ши те про тив прав де. Што се мене тиче, ја сам само сла би смрт-
ник; мој живот нема вели ку вред ност, и када вас пози вам да не 
изрек не те непра вед ну пре су ду, гово рим мање за себе, а више за 
вас!« (Исто, vol. 2, pp. 146.147)

Ње гов зах тев конач но је био одо брен. Јеро ним је у при сут-
но сти сво јих суди ја кле као и помо лио се да божан ски Дух 
упра вља ње го вим мисли ма и речи ма да не каже ништа што 
би се супро ти ло исти ни или било недо стој но ње го вог Учи те-
ља. На ње му се тога дана заи ста испу ни ло обе ћа ње које је Бог 
дао првим уче ни ци ма: »И пред вла сте ље и царе ве води ће вас 
мене ради...а када вас пре да ју, не бри ни те се како ћете или шта 
ћете гово ри ти; јер ће вам се у онај час дати шта ћете каза ти. 
Јер ви неће те гово ри ти, него Дух оца ваше га гово ри ће из вас.« 
(Матеј 10,18-20)

Јеро ни мо ве речи иза зва ле су запре па шће ње и дивље ње чак 
и ње го вих непри ја те ља. Целу годи ну дана био је окру жен там-
нич ким зиди на ма, није могао да чита, па чак ни да види, трпео 
је вели ке физич ке муке и душев на стра хо ва ња. Међу тим, изно-
сио је сво је дока зе таквом јасно ћом и силом као да је имао 

113



107ХУС И ЈЕРОНИМ

нај бо љу при ли ку да се при пре ми. Ука зао је сво јим слу ша о ци-
ма на дуги низ све тих љу ди које су осу ди ле непра вед не суди је. 
У ско ро сва ком нара шта ју било је оних, који су, тру де ћи се да 
оплемене љу де сво га вре ме на, били осу ђи ва ни и про те ри ва ни, 
иако се касни је пока за ло да су заслу жи ва ли част. И самог Хри-
ста један непра вед ни суд осу дио је као зло чин ца.

Јеро ним је при ли ком сво га одри ца ња, при знао оправ да ност 
пре су де изре че не Хусу; сада се пока јао због тога и посве до чио 
о муче ни ко вој неви но сти и све то сти. Рекао је: »Позна јем га од 
ње го вог детињ ства. Био је то диван човек, пра ве дан и свет, али 
упр кос сво јој пра вед но сти био је осу ђен... И ја, и ја сам спре ман 
да умрем: нећу устук ну ти пред муче њи ма, која су ми при пре ми-
ли моји непри ја те љи и лажни све до ци, који ће јед но га дана због 
сво јих кле ве та мора ти да одго ва ра ју пред вели ким Богом, кога 
нико не може пре ва ри ти.« (Bon nec ho se, vol. 2, p. 151)

Опту жу ју ћи само га себе што се одре као исти не, Јеро ним је 
наста вио: »Од свих гре ха које сам учи нио од сво је мла до сти, 
није дан не опте ре ћу је тако тешко моје мисли, није дан ме не 
наго ни на тако гор ко каја ње, као онај који сам учи нио на овом 
суд бо но сном месту, када сам се сло жио с беза ко нич ком пре су-
дом изре че ном Викли фу и све том муче ни ку Јану Хусу, моме 
учи те љу и моме при ја те љу. Да! При зна јем од срца тај грех, и 
са ужа са ва њем изја вљу јем да сам сра мот но кло нуо када сам, 
пла ше ћи се смр ти, осу дио њи хо ву нау ку. Ја се зато пони зно 
молим... све мо гу ћем Богу да се удо сто ји да ми опро сти моје 
гре хе, а посеб но тај један, нај од врат ни ји од свих.« Пока зу ју ћи 
на сво је суди је, одлуч но је изја вио: »Ви сте осу ди ли Викли фа и 
Јана Хуса, не зато што су пољу ља ли док три не Цркве, већ јед но-
став но зато што су жиго са ли срам на дела, која се деша ва ју међу 
све штен ством – њи хо ву рас кош, њи хо ву охо лост, и све поро ке 
пре ла та и све ште ни ка. Оно што су они твр ди ли, и што је непо-
бит но, и ја мислим и изја вљу јем као и они.«

Пре ки ну ли су га у пола речи. Пре ла ти, дрх те ћи од гне ва, 
поче ли су да вичу: »Има ли ика кве потре бе за даљим дока зи ва-
њем? Сво јим очи ма гле да мо нај у пор ни је га од свих јере ти ка!«
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Јеро ним је, непо ко ле бан олу јом њи хо вог гне ва, узвик нуо: 
»Шта? Не мисли те ли можда да се пла шим умре ти? Ви сте ме 
држа ли целу годи ну у овој ужа сној там ни ци, која је стра шни-
ја и од саме смр ти! Посту па ли сте пре ма мени суро ви је него 
Тур чин, Јевре јин или незна бо жац, и мени живо ме тру ло месо 
дослов но је отпа да ло са кости ју; а ја се ипак не тужим, јер тужа-
ка ње не доли ку је чове ку срца и духа, али не могу да не изра зим 
сво је чуђе ње над тако вели ким вар вар ством пре ма хри шћа ни-
ну.« (Исто, vol. 2, pp. 151-153)

Поно во се раз ма ха ла олу ја гне ва, и Јеро ни ма су жур но вра-
ти ли у там ни цу. Ипак, међу оку пље ни ма је било и љу ди на које 
су Јеро ни мо ве речи оста ви ле дубок ути сак и који су поже ле ли 
да му спа су живот. Посе ти ли су га зато цркве ни досто јан стве-
ни ци и поно во наго ва ра ли да се поко ри Сабо ру. Обе ћа ни су му 
нај сјај ни ји изгле ди као награда уко ли ко пре ста не да се про ти ви 
Риму. Међу тим, слич но сво ме Учи те љу, када му је била пону ђе-
на сва сла ва ово га све та, Јеро ним је остао непо ко ле бљив.

»Дока жи те ми из све тих спи са да сам у заблу ди«, рекао им је, 
»и ја ћу се одре ћи све га!«

»Из све тих спи са«, узвик нуо је један од куша ча. »Зар би се 
све мора ло про су ђи ва ти по њи ма? Ко би их могао раз у ме ти све 
док их Црква не про ту ма чи?«

»Зар су људ ске тра ди ци је достој ни је пове ре ња од јеван ђе ља 
нашег Спа си те ља?«, одго во рио је Јеро ним. »Павле оне који ма је 
писао није пози вао да слу ша ју људ ске тра ди ци је, већ да истра-
жу ју Писма!«

»Јере тик!«, гла сио је одго вор. »Кајем се што сам те тако дуго 
наго ва рао. Видим да те покре ће сам ђаво!« (Wylie, b. 3, ch. 10)

Уско ро му је била изре че на смрт на пре су да. Био је одве ден 
на исто место на коме је Хус жртво вао свој живот. Кре нуо је 
пева ју ћи, а лице му је бли ста ло од радо сти и спо кој ства. Свој 
поглед упра вио је пре ма Хри сту, а смрт га више није ужа са ва-
ла. Када је џе лат, спре ма ју ћи се да пот па ли лома чу, стао иза ње-
га, муче ник је узвик нуо: »Дођи сло бод но напред; запа ли огањ 
пред мојим лицем! Да сам се пла шио не бих био овде!«
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Ње го ве послед ње речи, када се пла мен већ поди гао око ње-
га, биле су речи моли тве. Пови као је: »Госпо де, све мо гу ћи Оче, 
сажа ли се на мене и опро сти ми моје гре хе, јер Ти знаш да сам 
увек волео Тво ју исти ну!« (Bon nec ho se, vol. 2, p. 168) Глас се 
више није чуо, али усне су и наста ви ле да се покре ћу у моли-
тви. Када је огањ завр шио сво је дело, пепео муче ни ка, зајед но 
са земљом на којој је лежао, био је при ку пљен и, као и Хусов, 
бачен у Рај ну.

Тако су поги ну ле Бож је вер не све тло но ше. Међу тим, виде-
ло исти не коју су обја вљи ва ли, сјај њи хо вог херој ског при ме ра, 
није се могао уга си ти. Љу ди би лак ше могли нате ра ти Сун це да 
се вра ти по сво јој пута њи него што би успе ли да спре че осви та-
ње дана, који се већ тада рађао у све ту.

Хусо во погу бље ње запа ли ло је пла мен него до ва ња и огор че-
ња у Чешкој. Цео народ је осе ћао да је пао као жртва све ште-
нич ке мржње и царе ве веро лом но сти. Љу ди су гово ри ли да је 
био веран учи тељ исти не и Сабор који га је осу дио био је опту-
жен за ње го во уби ство. Ње го ва нау ка сада је при вла чи ла мно го 
више пажње него ика да пре тога. Пап ским едик ти ма Викли фо-
ви спи си осу ђе ни су на спа љи ва ње. Али, они који су избе гли 
ту суд би ну били су сада изва ђе ни из сво јих скро ви шта и про у-
ча ва ни зајед но с Библи јом, или ње ним дело ви ма које је народ 
успео да наба ви, и тако су мно ги били покре ну ти да при хва те 
рефор ми са ну веру.

Хусо ве уби це, ипак, нису могле мир но да сто је и посма тра ју 
побе ду ње го ве иде је. Папа и цар ује ди ни ли су напо ре да скр ше 
покрет рефор ме и Сиги смун до ве арми је кре ну ле су на Чешку.

Међу тим, поја вио се изба ви тељ. Јан Жишка, који је одмах 
после почет ка рата пот пу но изгу био вид, и који је упр кос томе 
био један од нај спо соб ни јих вој ско во ђа сво га вре ме на, постао 
је вођа Чеха. Узда ју ћи се у Бож ју помоћ и пра вед ност сво га 
покре та, тај народ је успео да се оду пре нај моћ ни јој арми ји 
која је могла да кре не про тив ње га. Цар је више пута, дово де-
ћи све же чете, про ва љи вао у Чешку, али увек је био сра мот но 
пора жен. Хуси ти су се узди гли изнад смрт но га стра ха, и нико 
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се пред њи ма није могао одр жа ти. Неко ли ко годи на после 
почет ка рата умро је хра бри Жишка, али је ње го во место зау-
зео Про коп, тако ђе хра бар и успе шан вој ско во ђа, а у изве сном 
сми слу чак и спо соб ни ји као вођа.

Непри ја те љи Чеха, зна ју ћи да је сле пи рат ник умро, поми-
сли ли су да сада има ју повољ ну при ли ку да вра те оно што су 
изгу би ли. Папа је про гла сио крста шки рат про тив Чеха, и поно-
во је вели ка вој ска нава ли ла на Чешку, али само зато да пре-
тр пи још један стра шан пораз. Про гла шен је нови крста шки 
рат. У свим като лич ким земља ма Евро пе при ку пља ни су љу ди, 
новац и оруж је. Мно штво љу ди сту пи ло је под пап ску заста ву, 
сигур ни да ће конач но бити учи њен крај хусит ским јере ти ци-
ма. Уве ре на у побе ду, огром на арми ја је ушла у Чешку. Народ 
је устао у одбра ну. Две арми је су се при бли жа ва ле јед на дру гој 
толи ко да их је дели ла само река. »Крста ши су по бро ју били 
изра зи то над моћ ни, али уме сто да кре ну пре ко реке и замет ну 
бит ку са хуси ти ма, због чега су и дошли из толи ке даљи не, ста-
ја ли су и у тиши ни посма тра ли про тив нич ке рат ни ке.« (Wylie, 
b. 3, ch. 17) Онда је неки тајан стве ни ужас обу зео њи хо ве редо-
ве. Без зада тог удар ца, ова моћ на вој ска се рас пр ши ла као да 
ју је пого ди ла нека неви дљи ва сила. Вели ки број вој ни ка пао је 
од мача хуси та, који су кре ну ли за бегун ци ма, а огро ман плен 
доспео је у руке побед ни ка, тако да је овај рат, уме сто да их оси-
ро ма ши, обо га тио Чехе.

После неко ли ко годи на, под новим папом, про гла шен је 
нови крста шки рат. Као и пре тога, љу ди и сред ства при ку пља-
ни су у свим като лич ким земља ма Евро пе. Вели ке повла сти це 
биле су обе ћа не они ма који се укљу че у овај опа сни поду хват. 
Пуно опро ште ње најг ну сни јих гре ха било је пону ђе но сва ком 
крста шу. Сви ма који поги ну у рату, обе ћа на је бога та награ да 
на Небу, а они ма који пре жи ве част и богат ство на бој ном пољу. 
Поно во је оку пље на огром на арми ја, која је пре шла гра ни цу и 
ушла у Чешку. Хусит ске сна ге пову кле су се пред њом, увла че ћи 
непри ја те ља све дубље и дубље у уну тра шњост земље, и наво де-
ћи га да побе ду сма тра већ доби је ном. Про ко по ва арми ја конач-

117



111ХУС И ЈЕРОНИМ

но је заста ла, окре ну ла се пре ма непри ја те љу и пошла напред да 
при хва ти бит ку. Крста ши, схва тив ши сво ју гре шку, оста ли су у 
лого ру чека ју ћи исход. Када се зачу ла тутњава точкова арми је 
која се при бли жа ва ла, чак и пре него што су се хуси ти поја ви ли 
на види ку, пани ка је поно во завла да ла међу крста ши ма. Кне-
зо ви, вој ско во ђе и обич ни вој ни ци, осло ба ђа ју ћи се оруж ја, 
разбежа ли су се на све стране. Уза луд је пап ски легат, који је 
водио инва зи ју, поку ша вао да при ку пи сво је упла ше не и рас ту-
ре не сна ге. Упр кос својим крај њим напо ри ма, и он сам био је 
поне сен реком бегу на ца. Пораз је био пот пун, и огро ман плен 
поно во је пао у руке побед ни ка.

Тако се огром на арми ја, коју су посла ле нај сна жни је земље 
Евро пе, чете хра брих рат ни ка, обу че них и опре мље них за рат 
по дру ги пут пову кла без ијед ног удар ца мачем, пред бра ни о ци-
ма мале не и све до тада сла бе држа ве. Ту се пока за ла божан ска 
сила. Напа да чи су били обу зе ти неким нат при род ним стра хом. 
Онај исти који је бацио фара о но ве чете у Црве но море, који је 
нате рао у бек ство арми је Мади ја на ца пред Геде о ном и ње го ве 
три чете вој ни ка, који је у току јед не ноћи обо рио сна ге охо ло га 
Асир ца, поно во је испру жио сво ју руку да рас пр ши сна ге тла-
чи те ља. »Дрх та ће од стра ха где стра ха нема. Јер ће Бог расу ти 
кости оних који уста ју на тебе. Ти ћеш их посра ми ти, јер их Бог 
одвр же.« (Пса лам 53,5)

Пап ске вође, очај не што нису пости гле побе ду оруж јем, 
конач но су при бе гле дипло ма ти ји. Скло пљен је ком про мис, 
по коме су Чеси, иако им је била зага ран то ва на сло бо да саве-
сти, ипак били ста вље ни под власт Рима. Чеси су поста ви ли 
чети ри усло ва за мир с Римом: сло бод но про по ве да ње Библи-
је, пра во целе Цркве на хлеб и вино при ли ком деље ња Господ-
ње вече ре, упо тре бу матер њег јези ка прил иком бого слу же ња; 
искљу че ње све ште ни ка из свих све тов них поло жа ја и вла сти, 
и да у слу ча ју зло чи на, цивил ни судо ви има ју пра во суђе ња и 
кле ри ци ма и лаи ци ма. Пап ске вла сти конач но су се »сло жи ле 
да чети ри хусит ска миров на зах те ва буду при хва ће на, али да 
пра во њи хо вог обја шња ва ња, што зна чи, одре ђи ва ња њи хо вог 
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пре ци зног садр жа ја, тре ба да при па да цркве ном сабо ру – дру-
гим речи ма, папи и цару.« (Wylie, b. 3, ch. 18) На тој осно ви 
скло пљен је миров ни уго вор, а Рим је лице мер ством и пре ва-
ром сте као оно што је про пу стио да задо би је ратом, јер је, узи-
ма ју ћи пра во да сам тума чи хусит ске уго вор не тач ке, као што 
је то био слу чај и са Библи јом, добио при ли ку да извр ће њи хо-
во зна че ње у скла ду са сво јим потре ба ма.

Вели ки део чешког наро да, виде ћи да су њи хо ве сло бо де про-
да те, није се могао сло жи ти с уго во ром. Поја ви ле су се поде ле 
и раз до ри, што је дове ло и до међу соб них суко ба и крво про ли-
ћа. У том суко би ма пао је пле ме ни ти Про коп, а чешке сло бо де 
су про па ле.

Сиги смунд, издај ник Хуса и Јеро ни ма, постао је сада чешки 
краљ, и без обзи ра на сво ју закле тву да ће бра ни ти пра ва Чеха, 
уло жио је све сна ге да уве де като ли ци зам. Међу тим, ње го ва под-
ло жност Риму није му доне ла мно го кори сти. У раз до бљу од 
два де сет годи на ње гов живот био је испу њен напо ри ма и опа-
сно сти ма. Ње го ве арми је су биле исцр пље не, а ње го ве ризни-
це испра жње не дугим и бес плод ним рато ва њем, а онда, пошто 
је у миру владао само годи ну дана, умро је, оста вља ју ћи кра-
љев ство на иви ци гра ђан ског рата, а потом ству име жиго са но 
тешким тере том сра ма.

Буне, суко би и крво про ли ћа наста вља ли су се и даље. Стра-
не арми је поно во су про ва љи ва ле у Чешку, а уну тра шње поде ле 
и даље су узне ми ра ва ле држа ву. Они који су оста ли вер ни јеван-
ђе љу били су изло же ни крва вим про гон стви ма.

Пошто су њи хо ва нека да шња бра ћа, ушавши у саве з са 
Римом, при хва ти ла ње го ве заблу де, они који су оста ли ода ни 
ста рој вери орга ни зо ва ли су се као посеб на Црква и узе ли име 
»Ује ди ње на бра ћа«. Тим делом наву кли су на себе про клет ство 
свих ста ле жа. Ипак, њи хо ва одлуч ност оста ла је непо ко ле бљи-
ва. При си ље ни да тра же уто чи ште у шума ма и пећи на ма, саста-
ја ли су се да чита ју Бож ју Реч и одр жа ва ју бого слу же ња.

Пре ко гла сни ка које су потај но сла ли у разне земље, сазна ли 
су да ту и тамо има »уса мље них пошто ва ла ца исти не, неко ли ко 
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у овом месту, неко ли ко у оном, који су изло же ни као и они про-
гон ству; и да усред Алпа посто ји јед на ста ра Црква, која се осла-
ња на Библи ју и про те сту је про тив идо ло по кло нич ке поква ре-
но сти Рима«. (Wylie, b. 3, ch. 19) Та вест радо сно је при мље на и 
тако је поче ла пре пи ска с вал ден жан ским хри шћа ни ма.

Вер ни јеван ђе љу, Чеси су про во ди ли ноћ сво га про гон-
ства, у нај там ни јим тре ну ци ма упра вља ли су свој поглед пре-
ма хори зон ту као љу ди који оче ку ју јутро. »Пали су им у део 
тешки дани, али... сећа ли су се речи које је први изго во рио 
Хус, а поно вио Јеро ним, да сто ле ће мора про ћи пре него што 
буде сва нуо дан. Те речи су за табо ри ћа не – хуси те – биле исто 
оно што су Јоси фо ве речи биле пле ме ни ма у кући роп ства: ‘Ја 
ћу умре ти, али ће вас Бог сигур но похо ди ти и изве сти из ове 
земље.’« (Исто, b. 3, ch. 19) »Завр шне годи не пет на е стог сто ле-
ћа све до чи ле су о лага ном, али сигур ном расту црка ва Ује ди-
ње не бра ће. Иако дале ко од ствар не сло бо де, ипак су ужи ва ли 
ком па ра ти ван мир. У почет ку шесна е стог сто ле ћа има ли су 
већ две сто ти не сво јих црка ва у Чешкој и Морав ској.« (Ezra 
Hall Gil lett, Life and Times of John Huss, vol. 2, p. 570) »Тако је 
значајан био оста так који је, избе гав ши разор ни гнев огња и 
мача, добио при ли ку да види сви та ње дана који је Хус про ре-
као.« (Wylie, b. 3, ch. 19)
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поглавље

Мар тин Лутер зау зи ма истак ну то место међу они ма који 
су били позва ни да изве ду Цркву из таме заблуде на све-

тлост чисте вере. Реван, ватрен и одан, зато што није знао за 
дру ги страх осим стра ха Бож је га и није при зна вао дру ги темељ 
вере осим Све то га писма, Лутер је био пра ви човек за сво је вре-
ме; пре ко ње га Бог је оба вио вели ко дело рефор ми са ња Цркве 
и про све тље ња све та.

Лутер је, као и први весни ци јеван ђе ља, поти цао из редо ва 
сиро ма ха. Сво је ране годи не про вео је скром ном дому немач-
ког сеља ка. Ње гов отац сва ко днев ним тешким радом у руд ни ку 
зара ђи вао је сред ства за ње го во шко ло ва ње. Желео је да му син 
поста не прав ник, али је Бог одлу чио да од ње га начи ни гра ди те-
ља вели ког хра ма који се пола ко градио кроз веко ве. Тешко ће, 
одри ца ња и стро га дисци пли на пред ста вља ли су шко лу у којој 
је Бес крај на мудрост при пре ма ла Луте ра за зна чај ну миси ју ње-
го вог живо та.

Луте ров отац је био човек сна жног и актив ног ума, вели ке 
сна ге карак те ра, поштен, одлу чан и отво рен. Био је веран сво-
ме схва та њу дужно сти и није се оба зи рао на после ди це. Ње гов 
непо ква ре ни здрав разум наво дио га је да са непо ве ре њем гледа 
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на мона шки систем. Био је вео ма неза до во љан када је Лутер, 
без ње го ве сагла сно сти, сту пио у мана стир; тек после две годи-
не отац се поми рио са сином, али је чак и тада ње го во мишље-
ње оста ло непро ме ње но.

Луте ро ви роди те љи покла ња ли су вели ку пажњу обра зо ва-
њу и вас пи та њу сво је деце. Тру ди ли су се да их поу че позна ва-
њу Бога и при ме ни хри шћан ских врли на. Оче ве моли тве често 
су се узди за ле Богу у при сут но сти сина тако да дете запам ти 
Господ ње име и јед но га дана помог не у шире њу Ње го ве исти не. 
Роди те љи су жељ но кори сти ли сва ку при ли ку коју им је омо-
гу ћио њи хов тешки живот за него ва ње морал не и инте лек ту-
ал не кул ту ре. Ула га ли су избиљ не и истрај не напо ре да сво ју 
децу при пре ме за побо жан и кори стан живот. Чвр сти на и сна га 
карак те ра поне кад их је наво ди ла да у сво јој стро го сти пре да-
ле ко оду, али је и сам рефор ма тор, иако све стан да су у неким 
обла сти ма гре ши ли, у њи хо вој стро го сти нала зио више пози-
тив них него нега тив них чини ла ца.

У шко ли, у коју је био послат још у раном детињ ству, пре ма 
Луте ру су посту па ли гру бо, чак суро во. Сиро ма штво ње го вих 
роди те ља било је толи ко вели ко да је нека ко у вре ме, када је из 
сво га дома пре шао на шко ло ва ње у дру ги град, поне кад морао 
пева њем од вра та до вра та да зара ђу је сво ју хра ну, па је често 
патио од гла ди. Мрач на, сује вер на схва та ња о рели ги ји, која су 
у то вре ме пре о вла да ва ла, испу ња ва ла су га стра хом. Ноћу је 
лежао жало сна срца, гле да ју ћи са стра хом и дрх та њем у мрач ну 
будућ ност, обу зет непре кид ним ужа сом при поми сли на Бога 
као стро гог, непо пу стљи вог суди ју, суро вог тира ни на, уме сто 
као на љу ба зног небе ског Оца.

Лутер је, иако изло жен мно гим и вели ким обес хра бре њи ма, 
одлуч но гра био напред пре ма висо ким мери ли ма морал ног и 
инте лек ту ал ног савр шен ства које је при вла чи ло ње го ву душу. 
Био је гла дан и жедан зна ња, а озбиљ на и прак тич на при ро да 
ње го вог ума наво ди ла га је да жели оно што је трај но и кори сно, 
уме сто оно га што је упадљиво и повр шно.

Када се, у сво јој осам на е стој годи ни, упи сао на уни вер зи тет 
у Ерфур ту, поло жај му је већ био повољ ни ји и изгле ди бољи 
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него прет ход них годи на. Роди те љи, који су штед њом и мар љи-
во шћу оси гу ра ли довољ но сред ста ва за живот, сада су били у 
ста њу да му пру же сва ку потреб ну помоћ. Ути цај раз бо ри тих 
при ја те ља доне кле је убла жио мрач не после ди це ње го вог рани-
јег вас пи та ња. Сада се при хва тио изу ча ва ња нај бо љих ауто ра, 
мар љи во при ку пља ју ћи и пам те ћи њи хо ве нај зна чај ни је мисли 
и пре тва ра ју ћи мудрост мудрих у сво ју. Упркос стро гој дисци-
пли ни сво јих нека да шњих учи те ља, врло рано будио је наду да 
ће се иста ћи, па је сада у повољ ни јим окол но сти ма ње гов ум 
почео да се брзо раз ви ја. Раз ви је но пам ће ње, жива машта, спо-
соб ност здра вог расу ђи ва ња, неу мор но зала га ње, уско ро су га 
увр сти ли у ред нај бо љих сту де на та. Инте лек ту ал на дисци пли на 
помо гла му је да умно сазри и стек не живах ност ума и оштри ну 
схва та ња које ће га при пре ми ти за касни је суко бе у живо ту.

Страх Господ њи испу ња вао је Луте ро во срце, оспо со бља ва-
ју ћи га да оста не истра јан у наме ра ма и чине ћи да буде дубо ко 
пони зан пред Богом. Увек је био све стан да зави си од божан ске 
помо ћи и није про пу штао да сва ки дан започ не моли твом, моле-
ћи се од срца да га Бог води и подр жа ва. Често је гово рио: »Усрд-
на моли тва заме њу је више од поло ви не уче ња!« (D’Aubigné, b. 
1, ch. 2)

Док је јед но га дана пре гле дао књи ге у уни вер зи тет ској библи-
о те ци, Лутер је открио латин ску Библи ју. Такву књи гу ника да 
пре тога није видео. Није знао чак ни да посто ји. Слу шао је дело-
ве Јеван ђе ља и Посла ни ца, које су све ште ни ци чита ли наро ду 
за вре ме јав ног бого слу же ња, и прет по ста вљао да је то цела 
Библи ја. Сада, први пут, гле дао је цело куп ну Бож ју Реч. С поме-
ша ним осе ћа њем стра хо по што ва ња и чуђе ња окре тао је ње не 
све те стра ни це; убр за ног пул са и узбу ђе ног срца сам је читао 
речи живо та, повре ме но заста ју ћи да узвик не: »О, када би ми 
Бог дао да имам ова кву књи гу!« (Исто, b. 2, ch. 2) Небе ски анђе-
ли били су поред ње га, а зра ци све тло сти с Бож јег пре сто ла 
откри ва ли су ње го вом разу му ризни це исти не. Увек је стра хо-
вао да ће увре ди ти Бога, али је сада, као ника да пре тога, постао 
дубо ко све стан свог гре шног ста ња.
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Искре на жеља да се осло бо ди гре ха и успо ста ви мир с Богом 
наве ла га је да конач но сту пи у мана стир и посве ти се мона-
шком живо ту. Овде је био при мо ран да оба вља нај ни же дужно-
сти и про си од куће до куће. Био је у годи на ма када човек нај ви-
ше чезне за пошто ва њем и угле дом, па су ове пони жа ва ју ће слу-
жбе дубо ко вре ђа ле ње го ва уро ђе на осе ћа ња; ипак, стр пљи во 
је под но сио сва ова пони же ња, веру ју ћи да су нео п ход на због 
ње го вих гре ха.

Сва ки тре ну так, који је могао да одво ји од сво јих сва ко днев-
них дужно сти, ко ри стио је за уче ње, ускра ћу ју ћи себи сан и 
гун ђа ју ћи чак и због вре ме на које је тро шио на сво је оскуд не 
обро ке. Изнад све га ужи вао је у про у ча ва њу Бож је Речи. Про на-
шао је Библи ју веза ну лан цем за мана стир ски зид, и врло често 
јој се вра ћао. Што се више осве до ча вао у сво ју гре шност, то се 
усрд ни је тру дио да сво јим дели ма зара ди опро ште ње и стек не 
мир. Живео је врло стро гим начи ном живо та, покушавајући да 
постом, бде њем и биче ва њем сузби је зле стра не сво је при ро де, 
од којих га ни мона шки живот није успе вао да осло бо ди. Није 
се усте зао ни од које жртве којом би могао дости ћи ону непо-
роч ност срца, која би га оспо со би ла да буде при хва ћен пред 
Богом. Касни је је обја шња вао: »Био сам заи ста побо жан монах 
и сле дио сам пра ви ла сво га реда стро же него што могу речи ма 
опи са ти. Ако би ика да монах, сво јим мона шким дели ма, могао 
да стек не Небо ја бих сигур но добио пра во на то... Да сам још 
нешто дуже остао у томе, моја испа шта ња дове ла би ме до смр-
ти.« (Исто, b. 2, ch. 3) Ова стр о га само ди сци пли на допри не ла је 
да изгу би сна гу и поч не да пати од ужа сних грче ва од којих се 
ника да није пот пу но опо ра вио. Међу тим, сви напо ри ње го ве 
напа ће не душе нису му доно си ли олак ша ње. На кра ју се нашао 
на иви ци оча ја ња.

Када му је изгле да ло да је све изгу бље но, Бог му је поди гао 
при ја те ља и помоћ ни ка. Побо жни Шта у пиц обра тио је ње го-
ву пажњу на Бож ју Реч и позвао га да сво ју пажњу одвра ти од 
само га себе, да пре ста не да раз ми шља о бес крај ним казна ма за 
крше ње Бож јег зако на и да гле да на Ису са, Спа си те ља који ће 
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му опро сти ти гре хе. »Уме сто да мучиш себе због сво јих гре хо-
ва, баци се у наруч је сво га Отку пи те ља. Осло ни се на Ње га, на 
пра вед ност Ње го вог живо та, на поми ре ње оства ре но Ње го вом 
смр ћу... Послу шај Бож јег Сина! Он је постао човек да би те уве-
рио у Бож ју накло ност.« »Љу би Оно га који је први љу био тебе!« 
(Исто, b. 2, ch. 4) Тако је гово рио овај гла сник мило сти. Ње го ве 
речи дубо ко су ути ца ле на Луте ро ве мисли. После мно гих бор-
би са сво јим уко ре ње ним сла бо сти ма, био је конач но у ста њу да 
схва ти исти ну, и мир се усе лио у ње го ву изму че ну душу.

Лутер је био посве ћен за све ште ни ка, позван да иза ђе из 
мана сти ра и при хва ти слу жбу про фе со ра на Уни вер зи те ту у 
Витен бер гу. Овде се посве тио про у ча ва њу Писма на извор ним 
јези ци ма. Почео је да држи пре да ва ња о Библи ји, а зна че ње Пса-
ла ма, Јеван ђе ља и Посла ни ца поста ја ло је разу мљи во мно штву 
оду ше вље них слу ша ла ца. Шта у пиц, ње гов при ја тељ и ста ре ши-
на, пози вао га је да ста не за про по ве да о ни цу и обја вљу је Бож ју 
Реч. Лутер је окле вао, осе ћа ју ћи се недо стој ним да гово ри наро-
ду у Хри сто во име. Тек после дужег опи ра ња при стао је да се 
ода зо ве наго ва ра њу сво јих при ја те ља. Постао је добар позна ва-
лац Бож је Речи и Бож ја бла го дат почи ва ла је на ње му. Сво јом 
речи то шћу је оду ше вља вао слу ша о це, јасно ћом мисли и силом 
речи који ма је обја вљи вао исти ну осве до ча вао је њи хов ум, а 
сво јом ватре но шћу дирао њи хо ва срца.

Лутер је и даље био пра ви син пап ске Цркве и није ни 
поми шљао да би ика да могао да поста не нешто дру го. Бож је 
про ви ђе ње наве ло га је да посе ти Рим. Пошао је на путо ва ње 
пеши це, и успут ноћи вао у мана сти ри ма. У јед ном мана сти ру 
у Ита ли ји зади вио се богат ству, вели чан стве но сти и рас ко ши 
пред којом се нашао. Захва љу ју ћи кне жев ским при хо ди ма, 
мона си су бора ви ли у сјај ним ста но ви ма, оде ва ли се нај бо га ти-
јим и нај ску пљим оде жда ма, и гости ли за рас ко шно поста вље-
ним трпе за ма. С бол ном забри ну то шћу Лутер је упо ре ђи вао 
ове при зо ре са само о дри ца њи ма и тешко ћа ма из свог живо та. 
Запао је у недо у ми це.

Конач но је у даљи ни угле дао град на седам бре жу ља ка. 
Дубо ко узбу ђен, бацио се ничи це на земљу и узвик нуо: »Све ти 
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Риме, поздра вљам те!« (Исто, b. , ch. 6) Ушао је у град, посе ћи вао 
цркве, слу шао нео бич не при че које су пона вља ли све ште ни ци 
и мона си и оба вљао све обре де који су се од ње га зах те ва ли. На 
све стра не могао је да посма тра при зо ре који су га испу ња ва ли 
запре па шће њем и ужа сом. Запа зио је да беза ко ње вла да у све-
ште нич ким редо ви ма. Слу шао је непри стој не шале виших све-
ште ни ка, ужа са вао се њи хо вог стра шног бого ху ље ња, које су 
испо ља ва ли чак и за вре ме мисе. У сусре ти ма са мона си ма и гра-
ђа ни ма, запа жао је рас ка ла шност и раз врат. Сву да је, уме сто све-
то сти наи ла зио на све то гр ђе. Писао је о томе: »Нико не може ни 
зами сли ти какви се гре си и каква бого хул на дела чине у Риму; 
човек их мора виде ти и чути да би веро вао. Зато љу ди има ју оби-
чај да кажу: ‘Ако посто ји пакао, онда је Рим сагра ђен изнад ње га, 
то је амбис из кога изла зе сви гре си!’« (Исто, b. 2, ch. 6)

Декре том, који је тек био издат, папа је обе ћао опро ште ње 
гре ха свим вер ни ци ма који се на коле ни ма поп ну »Пила то вим 
сте пе ни ца ма« за које су твр ди ли да је њи ма сишао наш Спа си-
тељ, када је напу штао рим ски суд, и које су на чуде сан начин 
из Јеру са ли ма биле пре не се не у Рим. Лутер се јед но га дана 
побо жно пењао тим сте пе ни ца ма, када му се изне на да учи ни-
ло да чује неки гро мо ви ти глас како му гово ри: »Пра вед ник 
ће од вере жив бити!« (Римља ни ма 1,17) Ско чио је на ноге и 
испу њен сти дом и ужа сом, пожу рио се да напу сти то место. Те 
речи ника да нису пре ста ле да ути чу на ње го ву душу. Од тог тре-
нут ка сагле да вао је јасни је него ика да вели чи ну заблу де у којој 
живи човек ако се осла ња на сво ја дела да би сте као спа се ње, 
али и нео п ход ност чвр сте вере у Хри сто ве заслу ге. Ње го ве очи 
су се отво ри ле и ника да више неће се затва ра ти за све заблу де 
пап ства. Када је окре нуо сво је лице од Рима, окре нуо се и срцем 
од ње га, и од тога вре ме на одва ја ње је поста ја ло све видљи ви је, 
док конач но није пре ки нуо све везе с пап ском Црквом.

После поврат ка из Рима Лутер је на уни вер зи те ту у Витен бер-
гу добио титу лу док то ра тео ло ги је. Сада је био сло бо дан да се, 
више него ика да пре тога, посве ти Све том писму које је волео. 
Све ча но се заве то вао да ће у све дане сво га живо та пажљи-
во про у ча ва ти и вер но про по ве да ти Бож ју Реч, а не изре ке и 
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нау ку папа. Више није био само обич ни монах или про фе сор, 
већ овла шће ни весник Библи је. Био је позван да као пастир хра-
ни Бож је ста до, које је било глад но и жед но исти не. Одлуч но је 
изја вио да хри шћа ни не сме ју при хва та ти нијед ну нау ку осим 
оне која се теме љи на ауто ри те ту Све то га писма. Ове речи уда-
ри ле су у сам темељ пап ске пре вла сти. Оне су садр жа ле основ-
на наче ла рефор ма ци је.

Лутер је сагле дао опа сност која пре ти од узди за ња људ ских 
тео ри ја изнад Бож је Речи. Неу стра ши во је устао про тив спе ку-
ла тив ног неве ро ва ња ско ла сти ка и успро ти вио се фило зо фи ји 
и тео ло ги ји које су већ тако дуго сво јим ути ца јем под јарм љи ва-
ле народ. Он је такав при ступ про у ча ва њу про гла сио не само 
без вред ним, већ и штет ним, и поку шао је да мисли сво јих слу-
ша ла ца одвра ти од мудро ва ња фило зо фа и тео ло га и при ву че 
их веч ним исти на ма које су изно си ли про ро ци и апо сто ли.

Дра го це на је била пору ка коју је обја вљи вао жељ ном мно-
штву које је гута ло сва ку ње го ву реч. Ника да пре тога њи хо ве 
уши нису слу ша ле такве поу ке. Радо сне вести о Спа си те ље вој 
љу ба ви, сигур ност у опро ште ње и мир заслу гом Ње го ве поми-
ри тељ ске крви, радо ва ле су срце наро да и надах њи ва ле га 
бесмрт ном надом. У Витен бер гу је запа ље на све тлост чији ће 
зра ци допре ти и до нај у да ље ни јих кра је ва Земље, и чији сјај ће 
се пове ћа ва ти све до кра ја све та.

Међу тим, све тлост и тама не могу се ускла ди ти. Изме ђу 
исти не и заблу де посто ји непо мир љи ви сукоб. Узди за ти и бра-
ни ти јед но зна чи напа да ти и руши ти дру го. Наш Спа си тељ је 
сам изја вио: »Не мисли те да сам ја дошао да доне сем мир на 
земљу; нисам дошао да доне сем мир, него мач!« (Матеј 10,34) 
Лутер је неко ли ко годи на после почет ка рефор ма ци је изја вио: 
»Бог ме не води, Он ме гура напред. Он ме носи. Ја нисам свој 
госпо дар. Желео бих да живим пову че но, али сам бачен усред 
буна и рево лу ци ја.« (D’Aubigné, b. 5, ch. 2) Упра во је тре ба ло да 
буде позван у бит ку.

Рим ска црква је од Бож је бла го да ти начи ни ла робу за про да-
ју. Сто ло ви мења ча нов ца (Матеј 21,12) били су ста вље ни поред 
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њених олта ра, а ваздух се про ла мао од вике купа ца и про да ва-
ца. Под изго во ром да се при ку пља ју сред ства за гра ђе ње цркве 
све то га Петра у Риму, опро штај ни це за грех биле су јав но пону-
ђе не на про да ју и то по нало гу само га папе. По цену зло чи на тре-
ба ло је гра ди ти храм у коме ће бити одр жа ва на бого слу же ња, 
а уга о ни камен тре ба ло је поста ви ти по цену беза ко ња! Међу-
тим, упра во сред ства која је Рим при хва тио за сво је узди за ње 
зада ла су смр то но сни уда рац ње го вој моћи и вели чи ни. Упра во 
је то покре ну ло нај о длуч ни јег и нај у спе шни јег од свих непри ја-
те ља пап ства, и запо че ло бит ку која је потре сла пап ски пре сто 
и уздр ма ла тро стру ку тија ру на пон ти фек со вој гла ви.

Тецел, слу жбе ник поста вљен да води про да ју опро штај ни-
ца у Немач кој, био је про гла шен кри вим за нај по дли је зло чи не 
про тив дру штва и про тив Бож јег зако на, али пошто је избе гао 
казну која је одго ва ра ла ње го вим зло чи ни ма, добио је зада так 
да уна пре ђу је папи не кори сто љу би ве и неса ве сне пла но ве. С 
вели ком без оч но шћу пона вљао је нај бе стид ни је лажи и при чао 
чуде сне при че да пре ва ри неу ки, лако вер ни и сује вер ни народ. 
Да су љу ди има ли Бож ју Реч сигур но не би били тако пре ва ре-
ни. Да би оста ли под вла шћу папин ства, да би се уве ћа ла моћ 
и богат ство њи хо вих часто љу би вих вођа, Библи ја им је била 
ускра ће на. (види: John C.L. Gie se ler, A Com pen di um of Eccle si a sti-
cal History, per. 4, sec. 1, par. 5)

Када је Тецел ула зио у град, пред њим је ишао гла сник, који 
је наја вљи вао: »Бож ја бла го дат и бла го дат Све то га оца су на 
вашим вра ти ма!« (D’Aubigné, b. 3, ch. 1) Народ је с добро до шли-
цом доче кивао хул ни ка само зван ца тако као да се сам Бог спу-
стио с Неба међу њих. У цркви је запо че ла бесрам на трго ви на, а 
Тецел је, сту пив ши на про по ве да о ни цу, узди зао опро штај ни це 
као нај дра го це ни ји дар од Бога. Гово рио је да ће заслу гом тих 
потвр да о опро ште њу сви гре си куп ца које он од тада поже ли 
да учи ни већ бити опро ште ни, тако да му чак ни пока ја ње неће 
бити потреб но.« (Исто, b.3, ch. 1) И више него то, уве ра вао је он 
сво је слу ша о це, опро штај ни це има ју моћ да спа су не само живе, 
него и мртве; да ће упра во у тре нут ку, када новац звек не на дну 
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ње го вог ков че га, душа у чију је корист упла ћен бити пуште на 
из чисти ли шта и кре ну ти пре ма Небу (види: K.R. Hagen bach, 
History of the Refor ma tion, vol. 1, p. 96).

Када је Симон затра жио од апо сто ла да купи моћ да чини 
чуда, Петар му је одго во рио: »Нов ци тво ји с тобом да буду на 
поги бао, што си поми слио да се дар Бож ји може доби ти за нов-
це.« (Дела 8,20) Међу тим, хиља де су жељ но при хва ти ле Теце ло-
ву пону ду. Зла то и сре бро поче ло је да се сли ва у ње го ву ризни-
цу. Спа се ње које се може купи ти нов цем сти ца но је мно го лак-
ше од оно га које је зах те ва ло пока ја ње, веру и истра јан напор 
да се човек оду пре злу и да га побе ди (види: Дода так, при мед ба 
за стра ни цу 59).

Нау ка о опро штај ни ца ма наи шла је на отпор обра зо ва них 
и побо жних љу ди у Рим ској цркви, јер мно ги нису има ли пове-
ре ња у недо ка за но твр ђе ње које се толи ко супро ти ло и разу-
му и откри ве њу. Није дан висо ки све ште ник није се усу дио да 
подиг не свој глас про тив ове неза ко ни те трго ви не; али дубо ко 
у души љу ди су поста ли узне ми ре ни и неси гур ни, и мно ги су 
се жељ но пита ли неће ли Бог дело ва ти пре ко неког свог ору ђа 
да очи сти сво ју Цркву.

Лутер се, иако и даље свим срцем на стра ни папе, ужа снуо 
због бого хул них изја ва трго ва ца опро штај ни ца ма. Мно ги од 
ње го вих паро хи ја на поку по ва ли су потвр де о опро ште њу и 
уско ро су поче ли да дола зе сво ме духов ном пасти ру, да при-
зна ју разне сво је гре хе и оче ку ју одре ше ње, не зато што су се 
пока ја ли и желе ли да про ме не, већ на теме љу опро штај ни ца. 
Лутер је одбио да им да опро штај од гре ха, и опо ме нуо их да ће 
про па сти у сво јим гре си ма уко ли ко се не пока ју и не про ме не 
свој живот. Вео ма збу ње ни, обра ти ли су се Теце лу са жал бом 
да њи хов испо вед ник не при зна је потвр де; неки су чак сме ло 
зах те ва ли да им вра ти новац. Мона ха је обу зео гнев. Изре као 
је нај стра шни ја про клет ства, наре дио да се на јав ним трго ви ма 
запа ле ватре и изја вио да је при мио »наре ђе ње од папе да спа ли 
све јере ти ке који се усу де да уста ну про тив ње го вих нај све ти јих 
опро штај ни ца«. (D’Aubigné, b. 3, ch. 4)

129



123ЛУТЕР СЕ ОДВАЈА ОД РИМА

Лутер је тада одлуч но запо чео сво је дело побор ни ка исти не. 
Ње гов глас је одјек нуо са про по ве да о ни це као озбиљ на, све ча на 
опо ме на. При ка зи вао је наро ду увре дљив карак тер гре ха, гово-
рио да је чове ку немо гу ће да сво јим дели ма ума њи кри ви цу или 
избег не казну. Ништа осим пока ја ња пред Богом и вере у Хри-
ста не може да спа се гре шни ка. Хри сто ву бла го дат није могу ће 
купи ти, јер је то дар који се бес плат но доби ја. Саве то вао је љу ди-
ма да не купу ју опро штај ни це, већ да у вери гле да ју пре ма рас пе-
том Отку пи те љу. При чао им је о свом бол ном иску ству када је 
уза луд но поку ша вао да пони жа ва њем и дели ма пока ја ња стек не 
спа се ње, и уве ра вао сво је слу ша о це да је сте као мир и радост 
само одвра ћа њем погле да са себе и веро ва њем у Хри ста.

Када је Тецел наста вио да тргу је и даје сво је без бо жне изја ве, 
Лутер је одлу чио да при ме ни мно го дело твор ни ји про тест про-
тив ње го вих дрских зло у по тре ба. При ли ка му се уско ро пру жи-
ла. Двор ска црква у Витен бер гу има ла је мно го рели кви ја, које 
су у вре ме поје ди них пра зни ка изно ше не пред народ, и сви који 
би тога дана посе ти ли цркву и испо ве ди ли се, доби ли би уве ра-
ва ње да су им сви гре си пот пу но опро ште ни. У скла ду са тим, 
тих дана народ се у вели ком бро ју оку пљао у цркви. Нај ва жни-
ји од тих пра зни ка, дан Свих све тих, упра во се при бли жа вао. 
Лутер је дан пре пра зни ка, при дру жу ју ћи се мно штву које је 
хита ло у цркву, при ко вао на ње ним вра ти ма листу од 95 теза 
про тив нау ке о опро штај ни ца ма. Обја вио је сво ју спрем ност да 
сле де ће га дана на Уни вер зи те ту бра ни ове тезе пред сви ма који 
сма тра ју за потреб но да их напад ну.

Ње го ве тезе при ву кле су општу пажњу. Љу ди су их стал но 
изно ва чита ли и пре при ча ва ли на све стра не. На уни вер зи те-
ту и у целом гра ду, наста ло је вели ко узбу ђе ње. Овим теза ма 
је дока за но да пра во да гаран ту је опро ште ње гре ха и повла-
че ње казне за грех ника да није било пре пу ште но папи или 
било коме чове ку. Цела зами сао је била фар са - сред ство да се 
изну ди новац игра њем на кар ту људ ског сује вер ја - сотони на 
изми шљо ти на да уни шти душе свих оних који буду пове ро-
ва ли у ње го ва лажна обе ћа ња. Лутер је тако ђе пока зао да је 
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Хри сто во јеван ђе ље нај дра го це ни је бла го Цркве и да се Бож ја 
бла го дат, њи ме откри ве на, бес плат но даје сви ма који је тра же 
пока ја њем и вером.

Луте ро ве тезе пози ва ле су на рас пра ву, али се нико није усу-
дио да при хва ти иза зов. Пита ња која је он поста вио за неко ли ко 
дана про ши ри ла су се по целој Немач кој, а за неко ли ко сед ми-
ца одјек ну ла су у целом хри шћан ству. Мно ги ода ни като ли ци, 
који су виде ли и осу ђи ва ли стра шно беза ко ње које је пре о вла-
да ва ло у Цркви, нису зна ли како да зау ста ве ње го во напре до ва-
ње, радо сно су чита ли тезе, и пре по зна ли у њи ма Бож ји глас. 
Осе ти ли су да је Господ мило сти во поди гао сво ју руку да задр-
жи пли му поква ре но сти која се шири ла из рим ске сто ли це. Кне-
зо ви и љу ди из вла сти потај но су се радо ва ли што ће конач но 
бити запре чен пут дрској сили која је свима ускра ћи ва ла пра во 
на при го вор про тив сво јих одлу ка.

Међу тим, мно ги који су воле ли грех и сује вер је упла ши ли 
су се када су схва ти ли да су раз об ли че не заблу де који ма је уми-
ри ван њи хов страх. Лука ви тео ло зи, оме те ни у свом послу одо-
бра ва ња зло чи на, виде ћи да је њи хов дохо дак дове ден у пита-
ње, гнев но су поче ли да бра не сво је недо ка за не тврд ње. Рефор-
ма тор је морао да се суо чи с огор че ним тужи о ци ма. Неки су 
га опту жи ли да је пре на гље но и непро ми шље но дело вао. Дру-
ги су, изја вљи ва ли су да га не води Бог, већ ташти на, охо лост 
и дрскост. Он је одго ва рао: »Ко још није све стан да човек као 
човек врло рет ко може да обја ви неку сво ју нову мисао без 
неког макар при вид ног поно са и да при томе не буде опту жен 
да иза зи ва сва ђу?... Зашто су Хри стос и муче ни ци били поби је-
ни? Зато што је изгле да ло да охо ло осу ђу ју мудрост сво га вре ме-
на; зато што шире ново та ри је, а прет ход но нису пони зно затра-
жи ли савет од пред став ни ка ста рих мишље ња.«

Затим је поно во додао: »Све што будем чинио биће учи ње но 
не мудро шћу чове ка, већ по Бож јем саве ту. Ако то дело буде од 
Бога, ко ће га зау ста ви ти? Ако не буде, ко ће га уна пре ди ти? Не 
моја воља, не њи хо ва, не наша; него Тво ја воља, о све ти Оче, 
који си на небе си ма!« (Исто, b. 3, ch. 6)
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Иако је Бож ји Дух покре нуо Луте ра да започ не сво је дело, 
оно није могло да напре ду је без оштрих суко ба. При го во ри 
непри ја те ља, њи хо во погре шно пред ста вља ње ње го вих наме-
ра, њи хо ве непра вед не и зло на мер не при мед бе о ње го вом 
карак те ру и побу да ма, све то сру чи ло се на ње га као све оп шта 
попла ва, и није оста ја ло без ути ца ја. Сма трао је да ће се народ-
не ста ре ши не, и у Цркви и у шко ла ма, радо сно сје ди ни ти с 
њим у напо ри ма да рефор ма буде изве де на. Охра бру ју ће речи 
поте кле од љу ди на висо ким поло жа ји ма надах њи ва ле су га 
радо шћу и надом. У машти је већ гле дао све тли је дане који ће 
сва ну ти у Цркви. Међу тим, охра бре ња су убр зо била заме ње-
на при го во ри ма и осу да ма. Мно ги цркве ни и држав ни досто-
јан стве ни ци били су осве до че ни у исти ни тост ње го вих теза, 
али уско ро су схва ти ли да ће при хва та ње тих исти на зах те ва ти 
вели ке про ме не. Про све тли ти и рефор ми са ти народ у ства ри 
зна чи пот ко па ти ауто ри тет Рима, зау ста ви ти хиља де пото ка 
који су се сли ва ли у ње го ву ризни цу, и на тај начин у вели кој 
мери огра ни чи ти расип ност и рас кош пап ских ста ре ши на. 
Осим тога, нау чи ти љу де да мисле и делу ју као одго вор на бића, 
а да спа се ње оче ку ју само од Хри ста, зна чи ло би рушити пон ти-
фек со в пре сто и пот ко па вати ауто ри те т ње го вих бра ни те ља. 
Из тог раз ло га одба ци ли су зна ње које им је Бог пону дио и свр-
ста ли се про тив Хри ста и исти не, про ти ве ћи се чове ку кога им 
је Он послао да их про све тли.

Лутер је дрх тао док је раз ми шљао о себи – један човек про-
тив нај моћ ни је силе на Земљи! Поне кад је био у недо у ми ци 
да ли га је заи ста Бог покре нуо да уста не про тив ауто ри те та 
Цркве. Касни је је ова ко писао: »Ко сам био ја да се супрот ста-
вим папи ном вели чан ству, пред којим ... су дрх та ли кра ље ви 
земаљ ски и цео свет? ... Нико не може зна ти како је моје срце 
пати ло у току те прве две годи не, и у какву сам мало ду шност, 
чак могу рећи и у оча ја ње, пао!« (Исто, b. 3, ch. 6) Међу тим, није 
се пот пу но пре пу стио обес хра бре њу. Када му је људ ска подр-
шка била ускра ће на, гле дао је само на Бога и уве рио се да се с 
пуним поуз да њем може осло ни ти на ту све моћ ну руку.
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Лутер је јед ном при ја те љу рефор ма ци је ова ко писао: »Ми се 
ни про у ча ва њем ни разу мом не може мо узди ћи до раз у ме ва ња 
Писма. Тво ја прва дужност је да поч неш да се молиш. Обра ти 
се Госпо ду да ти, по сво јој вели кој мило сти, пода ри пра во раз у-
ме ва ње сво је Речи. Не посто ји није дан дру ги тумач Бож је Речи 
осим самог Ауто ра те Речи, јер је Он сам рекао: ‘И биће сви нау-
че ни од Бога!’ (Јован 6,45) Немој се ниче му нада ти од свог рада, 
од свог раз у ме ва ња, осло ни се једи но на Бога и на ути цај Ње го-
вог Духа. Веруј речи ма чове ка који је сте као такво иску ство!« 
(Исто, b. 3, ch. 7) Ова поу ка има живот ну важност за оне који 
осе ћа ју да их је Бог позвао да дру ги ма обја ве све ча не исти не 
за ово вре ме. Те исти не иза зва ће сотони но непри ја тељ ство и 
отпор љу ди који воле заблу де које је он изми слио. У суко бу са 
сила ма зла посто ји потре ба за нечим већим него што је сна га 
разу ма и људ ске мудро сти.

Када су се про тив ни ци пози ва ли на оби ча је и тра ди ци ју, 
или на изја ве и ауто ри тет папе, Лутер им је одго ва рао Библи јом 
и само Библи јом. У њој су посто ја ли дока зи на које нису могли 
да одго во ре, и упра во због тога ти робо ви фор ма ли зма и сује-
вер ја тра жи ли су ње го ву крв, као што су и Јевре ји тра жи ли Хри-
сто ву крв. »Он је јере тик«, вика ли су рим ски рев ни те љи. »Ако 
дозво ли те том јере ти ку да живи само још један сат, ви изда је те 
Цркву! Нека се одмах подиг не лома ча за ње га!« (Исто, b. 3, ch. 
9) Међу тим, Лутер није пао као плен њи хо вог гне ва. Бог му је 
дао зада так који је морао да оба ви, па су небе ски анђе ли били 
посла ни да га шти те. Ипак, мно ги који су од Луте ра при ми ли 
дра го це но виде ло исти не били су изло же ни сотон ском гне ву и 
неу стра ши во су, исти не ради, под не ли муче ње и смрт.

Луте ро ва уче ња при вла чи ла су пажњу умних љу ди по целој 
Немач кој. Из ње го вих про по ве ди и спи са шири ли су се зра ци 
све тло сти који су поди за ли и про све тља ва ли хиља де. Жива 
вера зау зи ма ла је место мртвог фор ма ли зма у коме је Црква 
дуго таво ри ла. Љу ди су сва ко днев но губи ли пове ре ње у пра-
зно вер ја Рима. Пред ра су де су се руши ле. Бож ја Реч, с којом је 
Лутер упо ре ђи вао сва ку нау ку и сва ку тврд њу, била је слич на 
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дво се клом мачу, и про ди ра ла је у људ ска срца. На све стра не 
осе ћа ла се жеља за духов ним напре до ва њем. На све стра не 
се запа жа ла таква глад и жеђ за пра вед но шћу каква се веко-
ви ма није осе ћа ла. Очи љу ди, тако дуго усме ра ва не обре ди ма 
и земаљ ским посред ни ци ма, сада су се покај нич ки и с вером 
обра ћа ле Хри сту и то Хри сту рас пе то ме.

Ово опште инте ре со ва ње још више је поја ча ва ло стра хо ва-
ња пап ских вла сти. Лутер је при мио позив да дође у Рим и одго-
ва ра због опту жбе за јерес. Ова запо вест ужа сом је испу ни ла 
ње го ве при ја те ље. Добро су зна ли каква му опа сност пре ти у 
том поква ре ном гра ду, који је већ био пијан од крви Ису со вих 
муче ни ка. Про ти ви ли су се ње го вом одла ску у Рим и затра жи-
ли да се испи ти ва ње оба ви у Немач кој.

Дого вор о томе конач но је скло пљен и одре ђен пап ски легат 
који ће испи та ти слу чај. У упут стви ма која је пон ти фекс послао 
сво ме пред став ни ку било је нагла ше но да је Лутер већ про гла-
шен за јере ти ка. Легат је зато добио налог да »га опту жи и обу-
зда без ика квог одла га ња«. Уко ли ко би Лутер остао упо ран, а 
лега ту не би успе ло да га доби је у сво је руке, био је овла шћен 
да га »про гла си осо бом ван зако на у свим кра је ви ма Немач ке, 
и искљу чи из Цркве све који су пове за ни с њим«. (Исто, b. 4, 
ch. 2) Папа је још наре дио свом лега ту, да за пот пу но иско ре-
њи ва ње ове зара зне јере си, тре ба да искљу чи из Цркве све, 
без обзи ра на досто јан ство у Цркви или у држа ви, осим самог 
цара, који про пу сте да ухва те Луте ра и ње го ве след бе ни ке, и да 
их пре да ју осве ти Рима.

У овом слу ча ју пока зан је истин ски дух пап ства. У целом 
том доку мен ту нема ни тра га хри шћан ским наче лима, па чак 
ни опште људ ској пра вед но сти. Лутер се нала зио вео ма дале ко 
од Рима и није имао ника кве могућ но сти да обја сни или одбра-
ни сво је гле ди ште; међу тим, чак и пре него што је ње гов слу-
чај испи тан, био је по крат ком поступ ку про гла шен јере ти ком, 
исто га дана је опо ме нут, опту жен, суђен и осу ђен; а све то учи-
ње но је у орга ни за ци ји само зва ног све тог оца, једи ног врхов-
ног, непо гре ши вог ауто ри те та у Цркви и држа ви.
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Упра во у то вре ме, када је Луте ру толи ко било нео п ход но 
да осе ти сау че шће и доби је савет истин ског при ја те ља, Бож је 
про ви ђе ње посла ло је Мелан хто на у Витен берг. Млад, скро ман 
и уздр жан у пона ша њу, Мелан хтон је сво јим здра вим расу ђи ва-
њем, широ ким зна њем, при јат ном речи то шћу, зајед но с непо-
роч но шћу и чести то шћу карак те ра, задо би јао опште дивље ње 
и ужи вао висо ки углед. Ипак, сјај ње го вих тале на та није над-
ма ши вао при влач ност ње го ве при ро де. Он је врло брзо постао 
искрен след бе ник јеван ђе ља и Луте ров нај по у зда ни ји при ја тељ 
и дра го це ни сарад ник; сво јом љу ба зно шћу, опре зно шћу и тач-
но шћу допу ња вао је Луте ра и ње го ву хра брост и одлуч ност. 
Њи хо во зајед ни штво на послу дода ва ло је сна гу рефор ма ци ји 
и било извор вели ког охра бре ња за Луте ра.

Ауг сбург је био иза бран као место на коме ће бити одр жа но 
суђе ње и рефор ма тор је пеши це кре нуо на пут. Пра ти ла су га 
озбиљ на стра хо ва ња. Отво ре но су му пре ти ли да ће га успут 
ухва ти ти и уби ти, и при ја те љи су га пре кли ња ли да се не изла-
же опа сно сти. Чак су му пред ла га ли да за неко вре ме напу сти 
Витен берг и да потра жи уто чи ште код љу ди који ће га радо сно 
зашти ти ти. Међу тим, он није хтео да напу сти поло жај на који 
га је Бог поста вио. Морао је да наста ви да узди же исти ну не оба-
зи ру ћи се на олу је које су бесне ле око ње га. Гово рио је: »Ја сам 
сли чан Јере ми ји, човек суко ба и пре пи ра ња, али што се њи хо ве 
прет ње буду умно жа ва ле, умно жа ва ће се и моја радост... Они 
су већ уни шти ли моју част и мој углед. Само ми је јед но пре о-
ста ло: то је моје јад но тело, па, нека га узму, на тај начин скра ти-
ће ми живот за неко ли ко сати. Међу тим, што се тиче моје душе, 
њу ми не могу узе ти. Онај који жели да Хри сто ву реч обја вљу је 
све ту, мора сва ког тре нут ка оче ки ва ти смрт.« (Исто, b. 4, ch. 4)

Вест о Луте ро вом дола ску у Ауг сбург доне ла је вели ко задо-
вољ ство пап ском лега ту. Изгле да ло је да се бун тов ни јере тик, 
који је при вла чио пажњу цело га све та, конач но нашао у вла-
сти Рима и легат је одлу чио да му не допу сти да умак не. Наи-
ме, рефор ма тор није оси гу рао про пу сни цу. При ја те љи су га 
пре кли ња ли да не изла зи пред лега та без гарант ног писма и 
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уло жи ли су вели ке напо ре да га исхо де од цара. Легат је, наи-
ме, наме ра вао да при си ли Луте ра, уко ли ко буде могу ће, да 
порек не сво је речи или, ако то не успе, да га пре ба ци у Рим 
у коме би поде лио суд би ну Хуса и Јеро ни ма. Зато је пре ко 
посред ни ка поку ша вао да га наго во ри да пред ње га иза ђе без 
про пу сни це, пре пу шта ју ћи се тако ње го вој мило сти. Међу-
тим, рефор ма тор је то одлуч но одбио. И заи ста, све док није 
добио доку мент који му је обе ћа вао царе ву зашти ту није се 
поја вљи вао пред пап ским иза сла ни ком.

Рим је тада одлу чио да при ме ни нов метод: поку ша ће да при-
вид ном бла го шћу при до би је Луте ра. У сво јим раз го во ри ма с 
Луте ром, легат је био врло љу ба зан, али је зах те вао да се Лутер 
без у слов но поко ри ауто ри те ту Цркве и да у све му, без дока зи ва-
ња или рас пи ти ва ња, напу сти сва ку тач ку свог уче ња. Међу тим, 
није пра вил но оце нио при ро ду чове ка с којим је рас пра вљао. 
Лутер је одго ва ра ју ћи изра зио сво је пошто ва ње пре ма Цркви, 
сво ју тежњу за исти ном, сво ју спрем ност да одго во ри на све 
при мед бе пове за не са сво јим уче њим и да сво ју нау ку пре пу сти 
оце ни неких воде ћих уни вер зи те та. Међу тим, исто вре ме но је 
про те сто вао про тив кар ди на ло вог зах те ва да се одрек не сво је 
нау ке иако му нико није дока зао да је погре шна.

Једи ни одго вор који је сти гао, гла сио је: »Одре ци се, одре ци 
се!« Рефор ма тор је дока зао да Библи ја подр жа ва ње го ва гле ди-
шта и одлуч но је изја вио да се не може одре ћи исти не. Легат, 
немо ћан да одго во ри на Луте ро ве дока зе, не пру жа ју ћи рефор-
ма то ру прилику да гово ри, оба суо га је буји цом пре ко ра, пору-
га, али и ласка ња, поме ша них с тра ди ци о нал ним цита ти ма и 
изре ка ма цркве них ота ца. Лутер је, виде ћи да је раз го вор, вођен 
на такав начин, пот пу но бес ко ри стан, на кра ју једва добио при-
ста нак лега та да свој одго вор изне се у писме ном обли ку.

»Чине ћи тако«, - писао је јед ном при ја те љу, »опту же ни доби-
ја на два начи на: прво, оно што је напи са но могу ће је дати на 
оце ну дру ги ма; дру го, човек доби ја при ли ку да делу је на стра хо-
ва ња, ако не и на савест, охо лог и брбљи вог деспо та, који би га 
ина че над вла дао сво јим запо вед нич ким јези ком.« (Mar tin, Th e 
Life and Times of Lut her, pp. 271.272)
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Лутер је при ли ком сле де ћег раз го во ра, дао јасно, крат ко и 
сна жно тума че ње сво јих погле да, пот пу но потвр ђе но мно гим 
наво ди ма из Све тог писма. Пошто је гла сно про чи тао свој спис, 
пре дао га је кар ди на лу, али га је овај пре зри во бацио у стра ну, 
изја вљу ју ћи да садр жи само мно штво пра зних речи и нео д го ва-
ра ју ћих цита та. Лутер, који је ско чио на ноге, сада се суо чио са 
набу си тим кар ди на лом на ње го вом тлу – на тра ди ци ја ма и уче-
њи ма Цркве - пот пу но је обо рио ње го ве прет по став ке.

Када је пре лат схва тио да се Луте ро ви дока зи не могу поби-
ти, изгу био је власт над собом и гнев но узвик нуо: »’Одре ци се 
сво јих погле да или ћу те посла ти у Рим да се поја виш пред суди-
ја ма који ма је наре ђе но да твој слу чај узму у посту пак. Ја ћу 
искљу чи ти из Цркве и тебе и све тво је след бе ни ке и сва ко га 
који ће те у било које вре ме подр жа ти!’ А онда је конач но изја-
вио, охо лим и гнев ним гла сом: ‘Одре ци се или се немој више 
поја вљи ва ти!’« (D’Aubigné, Lon don ed, b. 4, ch. 8)

Рефор ма тор се, зајед но са сво јим при ја те љи ма одмах пову-
као, јасно пока зу ју ћи да се од ње га не може оче ки ва ти ника-
кво одри ца ње. Међу тим, то није било оно што је кар ди нал 
наме ра вао. Он је охо ло мислио да ће наси љем нате ра ти Луте-
ра на покор ност. Пошто је, остао сам са сво јим помоћ ни ци ма, 
гле дао је у њих, крај ње неза до во љан нео че ки ва ним неу спе хом 
сво јих мето да.

Луте ро ви напо ри овом при ли ком ипак нису оста ли без пози-
тив них резул та та. Мно штво оку пље них има ло је при ли ку да 
упо ре ди ова два чове ка, да само про це ни који се дух пока зао 
пре ко њих, али и сна гу и исти ни тост њи хо вих погле да. Какве 
ли огром не раз ли ке! Рефор ма тор јед но ста ван, скро ман и чврст, 
ста јао је у Бож јој сили, има ју ћи исти ну на сво јој стра ни, док 
папин пред став ник, уобра жен, дрзак, охол и нера зу ман, није 
имао није дан једи ни доказ из Све тог писма, иако је гнев но 
викао: »Одре ци се или ћу те посла ти у Рим да при миш казну!«

Не узи ма ју ћи у обзир Луте ро во гарант но писмо, папи сти су 
се заве ри ли да га ухва те и баце у там ни цу. При ја те љи су га уве-
ра ва ли да је неко ри сно да про ду жи свој бора вак у гра ду, да, уз 
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крај њу опре зност, одмах мора да се вра ти у Витен берг, тако да 
нико не сазна за ње го ве наме ре. У скла ду са тим пред ло зи ма, 
пре зоре напу стио је Ауг сбург јашу ћи на коњу, у прат њи само 
јед ног води ча кога су му доде ли ле град ске вла сти. Пун мрач них 
слут њи потај но је про шао мрач ним и тихим град ским ули ца ма. 
Непри ја те љи, буд ни и суро ви, сми шља ли су ње го ву про паст. 
Хоће ли избећи зам ку коју су му при пре ми ли? Били су то тре ну-
ци забри ну то сти и озбиљ них моли та ва. Сти гао је до малих вра-
та на град ским зидо ви ма. Отво ри ла су се пред њим и зајед но с 
води чем про шао је без смет њи. Када су се нашли у сигур но сти 
изван зидо ва, бегун ци су пожу ри ли, и када је легат сазнао за 
Луте ров одла зак, он је већ био изван дома ша ја сво јих про го ни-
ла ца. Сотона и ње го ви иза сла ни ци били су побе ђе ни. Оти шао 
је човек кога су желе ли да има ју у сво јој вла сти, побе гао је као 
пти ца из пти ча ре ве зам ке.

Вест о Луте ро вом бек ству запре па сти ла је и раз гне ви ла лега-
та. Оче ки вао је да ће доби ти вели ку награ ду због сво је мудро-
сти и чвр сти не у посту па њу пре ма чове ку који је толи ко узне-
ми рио Цркву, али ње го ва нада није се оства ри ла. Свој гнев изра-
зио је у писму Фри дри ху, сак сон ском избор ном кне зу, огор че но 
опту жу ју ћи Луте ра и зах те ва ју ћи да Фри дрих поша ље Луте ра у 
Рим или да га про те ра из Сак со ни је.

Бра не ћи се, Лутер је зах те вао да му легат или сам папа Библи-
јом дока жу гре шке, и на нај све ча ни ји начин оба ве зао се да ће 
се одре ћи сво је нау ке уко ли ко се пока же да се супро ти Бож јој 
Речи. Изра зио је и сво ју захвал ност Богу што га је удо сто јио да 
стра да за тако све то дело.

Избор ни кнез вео ма је до тада једва нешто знао о рефор ма-
то ро вој нау ци, али на ње га су ути ца ле искре не, сна жне и јасне 
Луте ро ве речи, и зато је одлу чио да све док се рефор ма то ру 
не дока же заблу да оста не ње гов заштит ник. Одго ва ра ју ћи на 
зах тев који му је упу тио легат, рекао је у свом писму: »’Пошто 
се др Мар тин поја вио пред вама у Ауг збур гу, тре ба да буде те 
задо вољ ни. Ми не оче ку је мо да ћете поку ша ти да га нате ра те 
да пову че сво је иде је уко ли ко му не дока же те да је у заблу ди. 
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Није дан од уче них љу ди у мом кне жев ству није ме оба ве стио да 
су док три не др Мар ти на без бо жне, про тив хри шћан ске или јере-
тич ке.’ Шта више, кнез је одбио да поша ље Луте ра у Рим, или да 
га про те ра из сво је држа ве.« (D’Aubigné, b. 4, ch. 10)

Избор ни кнез је схва тио да је у дру штву насту пи ло опште 
крше ње морал них оба ве за и да је нео п ход но вели ко дело рефор-
ме. Сло же не и ску пе мере за обу зда ва ње и кажња ва ње зло чи на 
биле би пот пу но непо треб не, када би љу ди при хва ти ли и слу-
ша ли Бож је зах те ве и наче ла про све тље не саве сти. Уви део је да 
се Лутер бори да постиг не тај циљ и потај но се радо вао што се 
пози тив ни ји ути цај осе ћа у Цркви.

Осим тога, схва тио је да је Лутер изу зет но успе шан као уни-
вер зи тет ски про фе сор. Про шла је тек годи на дана отка ко је 
рефор ма тор при ко вао сво је тезе на вра та двор ске цркве, а већ је 
дошло до осет ног сма ње ња бро ја ходо ча сни ка који су посе ћи ва-
ли цркву на дан Свих све тих. Риму су поче ли да недо ста ју вер ни-
ци и даро дав ци, али њи хо во место зау зе ли су при пад ни ци јед не 
дру ге гру пе љу ди који су дола зи ли у Витен берг, али не као ходо-
ча сни ци да се покло не рели кви ја ма, већ као сту ден ти који су 
испу ња ва ли ње го ве обра зов не уста но ве. Луте ро ви спи си у свим 
кра је ви ма про бу ди ли су ново зани ма ње пре ма Све том писму, и 
не само из свих дело ва Немач ке, већ и из дру гих зема ља, сту ден-
ти су се у вели ким гру па ма упи си ва ли на ње гов уни вер зи тет. 
Мла ди љу ди, када би први пут угле да ли Витен берг, »диза ли би 
руке к небу и хва ли ли Бога што је учи нио да све тлост исти не 
заси ја из тога гра да, као у ста ра вре ме на са Сио на, и да се ода тле 
про ши ри и до нај у да ље ни јих зема ља«. (Исто, b. 4, ch. 10)

Све до тада, Лутер је дели мич но одба ци вао рим ске заблу-
де. Али, када је упо ре дио Све то писмо с папин ским декре ти ма 
и про пи си ма, запре па стио се. Ова ко је писао о томе: »Читам 
декре те пон ти фек са и ... ско ро да не знам да ли је папа сам анти-
христ, или ње гов апо стол, Хри стос је у тако вели кој мери погре-
шно пред ста вљен и раза пет у њи ма.« (Исто, b. 5, ch. 1) Ипак, у 
то вре ме Лутер је и даље подр жа вао Рим ску Цркву и није ни 
поми шљао да ће се ика да издво ји ти из ње ног зајед ни штва.
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Рефор ма то ро ви спи си и ње го ва нау ка доспе ли су у све наро-
де у хри шћан ству. Дело се проширило на Швај цар ску и Холан-
ди ју. Пре пи си ње го вих дела сти гли су у Фран цу ску и Шпа ни ју. 
Ње го во уче ње при хва ће но је у Енгле ској као реч живо та. Исти-
на се и у Бел ги ји и Ита ли ји про ши ри ла. Хиља де су се буди ле из 
сво је смр то но сне ома мље но сти у радост и наду живо та вере.

Рим се све више и више гне вио због Луте ро вих напа да, а 
неки од ње го вих фана тич них про тив ни ка, док то ра на като лич-
ким уни вер зи те ти ма, изја вљи ва ли су да ће оно ме ко уби је бун-
тов ног мона ха сви гре си бити опро ште ни. Јед но га дана при бли-
жио се рефор ма то ру неки стра нац, који је имао пиштољ скри-
вен испод пла шта, и упи тао га зашто хода сасвим сам. Лутер је 
одго во рио; »Ја се нала зим у Господ њим рука ма. Он је моја сна га 
и мој штит. Шта би ми човек могао учи ни ти?« (Исто, b. 6, ch. 2) 
Када је чуо ове речи, стра нац је пре бле део и брзо се уда љио из 
бли зи не небе ских анђе ла.

Рим је одлу чио да уни шти Луте ра, али Бог је био ње го ва 
одбра на. О ње го вој нау ци сву да се при ча ло – »у коли ба ма и у 
мана сти ри ма... у пле мић ким зам ко ви ма, на уни вер зи те ти ма, у 
кра љев ским пала та ма«. На све стра не уста ја ли су пле ме ни ти 
љу ди да подр же ње го ве напо ре. (Исто, b. 6, ch. 2)

Лутер је нека ко у то вре ме, чита ју ћи Хусо ва дела, уста но вио 
да су чешки рефор ма то ри про по ве да ли нау ку о оправ да њу 
вером, коју је и он сам поку ша вао да уздиг не и про ши ри. Зато 
је рекао: »Ми сви, Павле, Авгу стин и ја, били смо хуси ти и не 
зна ју ћи да смо то!« Онда је наста вио: »Бог ће сва ка ко похо ди ти 
свет, јер му је ова исти на била обја вље на пре сто ти ну годи на, а 
он ју је спа лио!« (Wylie, b. 6, ch. 1)

У јед ном пози ву немач ком цару и пле ми ћи ма да подр же 
рефор му хри шћан ства, Лутер је ова ко писао о папи: »Стра-
шно је посма тра ти чове ка који себе про гла ша ва Хри сто вим 
наме сни ком, и који се дичи вели чан стве но шћу с којом се не 
може упо ре ди ти није дан цар! Да ли то зна чи бити сли чан сиро-
ма шно ме Ису су или скром но ме Петру? Он је, кажу они, госпо-
дар све та! Али Хри стос, чији наме сник он жели да буде, рекао 
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је: ‘Моје цар ство није од ово га све та!’ Може ли се власт наме-
сни ка про ши ри ти пре ко гра ни ца вла сти ње го вог госпо да ра?« 
(D’Aubigné, b. 6, ch. 3)

Ова ко је писао о уни вер зи те ти ма: »Мно го се пла шим да ће 
се уни вер зи те ти пока за ти као вели ка вра та пакла, уко ли ко се 
не буду мар љи во потру ди ли да обја сне Све то писмо, да га уре-
жу у срца мла дих. Нико ме не саве ту јем да сво је дете поша ље 
тамо где Све то писмо не ужи ва врхов ну власт. Сва ка уста но ва 
у којој љу ди нису непре ста но зау зе ти Бож јом Реч ју мора да се 
поква ри.« (Исто, b. 6, ch. 3)

Овај спис брзо се ширио Немач ком и извр шио сна жан ути-
цај на љу де. Народ се уста ла сао, а мно го су били покре ну ти да 
сту пе под заста ву рефор ма ци је. Луте ро ви про тив ни ци, горе ћи 
од жеље за осве том, под сти ца ли су папу да пре ду зме одлуч не 
мере про тив ње га. Одлу че но је да ње го ва нау ка одмах буде осу-
ђе на. Рефор ма то ру и ње го вим след бе ни ци ма било је одре ђе но 
шезде сет дана да се одрек ну сво јих уче ња, уко ли ко то не буду 
учи ни ли, сви ће бити искљу че ни из Цркве.

Била је то вели ка кри за за рефор ма ци ју. Сто ти на ма годи на 
рим ска прет ња искљу че њем ужа са ва ла је срца моћ них вла да ра, 
а моћ не импе ри је испу ња ва ла јадом и оча ја њем. Сви су са стра-
хом и ужа сом гле да ли оне на које је било баче но ово про клет-
ство; њи ма је био забра њен сва ки додир с бли жњи ма и били су 
ста вље ни изван зако на, сва ко их је могао про го ни ти до истре-
бље ња. Лутер није био слеп за олу ју која се спре ма ла про тив ње-
га, али остао је чврст, узда ју ћи се у Хри ста да ће му и даље бити 
подр шка и штит. Са том вером и хра бро шћу муче ни ка писао 
је: »Шта ће се уско ро дого ди ти не знам, нити желим да знам... 
Нека уда рац пад не где тре ба, ја сам без стра ха. Ни један једи ни 
лист неће пасти без одо бре ња наше га Оца. Коли ко више ће се 
Он поста ра ти за нас! Врло је лако умре ти за Реч, јер је и Реч, 
која је поста ла тело, сама умр ла. Ако буде мо умр ли с Њим, ми 
ћемо и живе ти с Њим; ако буде мо про шли кроз оно кроз шта је 
Он пре нас про шао, биће мо тамо где је и Он и зау век бора ви ти 
с Њим!« (Исто, 3d Lon don ed, Walther, 1840, b. 6, ch. 9)
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Када је пап ска була сти гла до Луте ра, он је рекао: »Ја је пре-
зи рем и напа дам као без бо жну и лажну... Она осу ђу је само га 
Хри ста... Радо стан сам што могу под но си ти таква зла за нај бо-
ље од свих дела. Већ сада осе ћам већу сло бо ду у свом срцу; јер 
конач но знам да је папа анти христ, и да је ње гов пре сто, пре сто 
само га сотоне.« (D’Aubigé, b. 6, ch. 9)

Ипак, рим ска осу да није оста ла без дело ва ња. Там ни ца, муче-
ња и мач били су сред ства довољ на да оси гу ра ју послу шност. 
Сла би и сује вер ни задрх та ли су пред папи ним декре том; па 
иако је вла да ла све оп шта накло ност пре ма Луте ру, мно ги су 
сма тра ли да је живот суви ше дра го цен да би био изло жен опа-
сно сти због дела рефор ме. Све је ука зи ва ло као да ће се рефор-
ма то ро во дело уско ро завр ши ти.

Међу тим, Лутер је и даље остао неу стра шив. Рим је бацио 
ана те му на ње га, а свет га је посма трао, не сум ња ју ћи да ће поги-
ну ти или бити при си љен да попу сти. Он је непо ко ле бљи вом 
жести ном ана те му вра тио натраг ауто ру и јав но обја вио сво ју 
одлу ку да зау век пре ки да са Римом. У при сут но сти мно штва 
сту де на та, док то ра, и гра ђа на свих кла са и поло жа ја, спа лио је 
пап ску булу и још неке доку мен те који су подр жа ва ли пап ску 
власт. О томе је ова ко рекао: »Моји непри ја те љи били су у ста-
њу, спа љу ју ћи моје књи ге, да нау де делу исти не у мисли ма обич-
ног наро да и уни ште њи хо ве душе; зато сам и ја спа лио њи хо ве 
књи ге. Озбиљ на бит ка тек је поче ла. Све до сада само сам се 
играо с папом. Почео сам ово дело у Бож је име; оно ће се завр-
ши ти без мене, али у Ње го вој сили.« (Исто, b. 6, ch. 10)

На пре ко ре сво јих непри ја те ља, који су га исме ја ва ли због 
сла бо сти ње го вог покре та, Лутер је одго во рио: »Ко зна није ли 
ме Господ иза брао и позвао; и зар не би тре ба ло да се пла ше 
да пре зи ру ћи мене не пре зру и само га Бога? Мој си је је био сам 
при ли ком изла ска из Егип та; Или ја је био сам за вре ме вла да-
ви не цара Аха ва; Иса и ја је био сам у Јеру са ли му; Језе киљ сам у 
Вави ло ну... Бог ника да није за про ро ка иза брао ни прво све ште-
ни ка ни било кога међу висо ким лич но сти ма; обич но је бирао 
пони зне и пре зре не љу де, јед ном чак и пасти ра Амо са. У сва ко 
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вре ме, све ти су мора ли да уко ра ва ју вели ка не, кра ље ве, кне же-
ве, све ште ни ке и мудра це, изла жу ћи опа сно сти свој живот... Ја 
не кажем да сам про рок, али твр дим да они тре ба да се пла ше 
упра во зато што сам ја сам, а они мно штво. Сигу ран сам у то да 
је Бож ја Реч са мном и да није с њи ма!« (Исто, b. 6, ch. 10)

Ипак, Лутер без стра шне вели ке уну тра шње бор бе није 
одлу чио да се конач но одво ји од Цркве. Нека ко у то вре ме је 
писао: »Сва ко га дана све више и више осе ћам како је тешко 
одба ци ти недо у ми це које смо сте кли још у детињ ству. О, коли-
ко ми је бола нане ло, иако сам имао Библи ју на сво јој стра ни, 
да пред самим собом оправ дам то што се морам усу ди ти да сам 
ста нем про тив папе и да га про гла сим анти хри стом! Какве сам 
све нево ље пре тр пео у свом срцу! Коли ко сам само пута поста-
вио себи пита ње које се тако често чуло са уса на папи ста: »Зар 
си ти једи ни мудар? Зар сви дру ги гре ше? Како ће то бити, ако 
после све га, уко ли ко си ти погре шио и на сво ју стра ну при ву-
као толи ке душе, оне зау век буду про кле те? Тако нека ко раз ми-
шљао сам и уз сотони ну помоћ, све док Хри стос, сво јом непо-
гре ши вом Реч ју, није учвр стио моје срце про тив тих сум њи!« 
(Martyn, pp. 372.373)

Папа је запре тио Луте ру искљу чењем из Цркве уко ли ко не 
пову че сво је речи, и сада је та прет ња била оства ре на. Поја ви ла 
се нова була, која је обја ви ла рефор ма то ро во конач но одва ја ње 
од Рим ске Цркве, изри чу ћи над њи ме поклет ство Неба, укљу-
чу ју ћи у исто про клет ство и све оне који ће при хва ти ти ње го ву 
нау ку. Вели ки сукоб раз бук тао се до кра ја.

Про ти вље ње пада у део сви ма они ма које Бог упо тре би да 
обја ве исти не за сво је вре ме. Тако је посто ја ла исти на за Луте ро-
во вре ме – исти на посеб но важна за то вре ме; и данас посто ји 
исти на посеб но важна за дана шњу Цркву. Оно ме који све чини 
у скла ду са саве ти ма сво је воље било је угод но да љу де ста ви у 
раз ли чи те окол но сти и да им доде ли дужно сти посеб но одре ђе-
не за вре ме у коме живе и усло ве у који ма се нала зе. Уко ли ко 
буду цени ли виде ло које им је доде ље но, шири види ци исти не 
отво ри ће се пред њи ма. Међу тим, мно ги данас ништа више не 
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желе исти ну од папи ста који су се супрот ста вља ли Луте ру. Као 
и у пре ђа шња вре ме на посто ји иста спрем ност за при хва та ње 
људ ских тео ри ја и тра ди ци ја уме сто Бож је Речи. Они који обја-
вљу ју исти ну за ово вре ме не не сме ју оче ки ва ти да ће бити доче-
ка ни с већим оду ше вље њем, него што су то дожи ве ли рефор ма-
то ри из про шлих веко ва. Вели ка бор ба изме ђу исти не и заблу-
де, изме ђу Хри ста и сото не, зао штра ва ће се све више до кра ја 
исто ри је све та.

Исус је рекао сво јим уче ни ци ма: »Када бисте били од све та, 
онда би свет сво је љу био; а како нисте од све та, него вас ја из 
све та иза брах, зато мрзи на вас свет. Опо ми њи те се речи које 
вам ја рекох: није слу га већи од госпо да ра сво је га. Ако мене 
иза гна ше, и вас ће иза гна ти; ако моју реч одр жа ше, и вашу ће 
одр жа ти.« (Јован 15,19.20) Са дру ге стра не, наш Господ јасно је 
обја вио: »Тешко вама када ста ну сви добро гово ри ти о вама; јер 
су тако чини ли и лажним про ро ци ма оци њи хо ви!« (Лука 6,26) 
Дух ово га све та није данас ништа више у скла ду с Хри сто вим 
Духом него што је био у пре ђа шњим вре ме ни ма; они који данас 
обја вљу ју Бож ју Реч у свој ње ној чисто ти, неће бити при ма ни 
с већом накло но шћу него они у про ху ја лим веко ви ма. Обли ци 
про ти вље ња исти ни могу се мења ти, непри ја тељ ство може бити 
мање отво ре но зато што је поста ло под му кли је; исто про ти вље-
ње и сада посто ји и посто ја ће све до кра ја вре ме на.
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поглавље

Нови цар, Кар ло V, сту пио је на немач ки пре сто и иза сла ни-
ци Рима пожу ри ли су да му изра зе сво ја чести та ња и да га 

наго во ре да сво ју моћ упо тре би про тив рефор ма ци је. Са дру ге 
стра не, сак сон ски избор ни кнез, коме је Кар ло у вели кој мери 
могао да буде захва лан за сво ју кру ну, молио га је да ништа не 
пред у зи ма про тив Луте ра, док га прет ход но не саслу ша. Цар 
се на тако нашао у вели кој недо у ми ци и непри ли ци. Папи сти 
не би били задо вољ ни ничим мањим осим цар ским декре том 
којим би Лутер био осу ђен на смрт. Избор ни кнез одлуч но је 
изја вио да »ни ње го во цар ско вели чан ство ни било која дру га 
лич ност нису дока за ли да су Луте ро ви спи си нетач ни«, зато је 
»зах те вао да се док то ру Мар ти ну изда про пу сни ца тако да се 
може поја ви ти пред судом саста вље ним од уче них, побо жних 
и непри стра сних суди ја«. (D’Aubigné, b. 6, ch. 11)

Све стран ке сада су упра ви ле сво ју пажњу на Сабор немач-
ких држа ва који је засе дао у Вор мсу, крат ко вре ме после избо ра 
Кар ла V за немач ког цара. На овом Сабо ру тре ба ло је раз ма-
тра ти важна поли тич ка пита ња и инте ре се; немач ки кне зо ви 
су се, наи ме, први пут суо ча ва ли са сво јим мла дим вла да рем 
на јед ној ова квој саве то дав ној скуп шти ни. Из свих немач ких 
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кра је ва оку пи ли су се цркве ни и држав ни досто јан стве ни ци. 
Све тов ни вели ка ши висо ког рода, моћ ни и љу бо мор ни на сво ја 
наслед на пра ва; цркве ни погла ва ри, све сни сво је над моћ но сти 
по поло жа ју и моћи; двор ски вите зо ви са сво јом нао ру жа ном 
прат њом; амба са до ри стра них, уда ље них зема ља – сви су се оку-
пи ли у Вор мсу. Рас пра ва о суд би ни сак сон ског рефор ма то ра 
нала зи ла се у сре ди шту пажње овог вели ког ску па.

Кар ло је прет ход но затра жио од избор ног кне за да дове де 
Луте ра на засе да ње Сабо ра, обе ћа ва ју ћи му сво ју зашти ту и 
при ли ку да са меро дав ним лич но сти ма несме та но рас пра вља 
о спор ним пита њи ма. Лутер је нестр пљи во чекао да се поја ви 
пред царем. У то вре ме ње го во здра вље било је вео ма нару ше-
но, али је ипак писао избор ном кне зу: »Ако се не могу здрав 
поја ви ти у Вор мсу, мене ће она ко боле сног какав будем одне ти 
тамо. Ако ме цар зове, нема ника кве сум ње да ме то сам Бог 
пози ва. Уко ли ко они поже ле да се про тив мене послу же наси-
љем, а то је врло веро ват но (јер ме сва ка ко нису позва ли да би 
се нече му нау чи ли од мене), сво ју суд би ну ста вљам у Господ-
ње руке. И сада је жив и вла да Онај исти који је три мла ди ћа 
сачу вао у рас па ље ној огње ној пећи. Уко ли ко ме не буде изба-
вио, мој живот је и тако безна ча јан. Потру ди ће мо се само да 
јеван ђе ље не буде изло же но руга њу злих, биће мо спрем ни да 
за ње га про ли је мо и сво ју крв само да они не побе де. Није моје 
да одлу чу јем да ли ћу сво јим живо том или сво јом смр ћу нај ви-
ше допри не ти спа се њу свих... Од мене све може те оче ки ва ти... 
осим да побег нем или да се одрек нем. Побе ћи не могу, а још 
мање бих се могао одре ћи!« (Исто, b. 7, ch. 1)

Када је по Вор мсу поче ла да се шири вест да Лутер тре ба 
да се поја ви пред Сабо ром, завла да ло је све оп ште узбу ђе ње. 
Але ан дер, пап ски легат коме је слу чај био посеб но пове рен, 
вео ма се узбу дио и раз љу тио. Пред ви ђао је да ће после ди це 
Луте ро вог дола ска бити коб не по пап ску стра ну. Поно во води-
ти рас пра ву у слу ча ју у коме је папа већ изре као осу ђу ју ћу 
пре су ду зна чи ло би пре зре ти ауто ри тет суве ре ног пон ти фек-
са. Осим тога, пла шио се да ће речи ти и сна жни дока зи ово га 
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чове ка наве сти мно ге кне зо ве да папи ној стра ни ускра те сво ју 
подр шку. Зато је код Кар ла нај е нер гич ни је про те сто вао про-
тив Луте ро вог дола ска у Вормс. У то вре ме била је обја вље на 
и була којом је про гла ше но Луте ро во искљу че ње из Цркве; а 
то је, зајед но с лега то вим изла га њем, наве ло цара да попу сти. 
Напи сао је писмо избор ном кне зу да Лутер, уко ли ко се не 
одрек не, мора да оста не у Витен бер гу.

Неза до во љан овом побе дом, Але ан дер се послу жио свом 
сво јом сна гом и лукав стви ма да изну ди Луте ро ву осу ду. 
Упор но шћу која би била достој на неког узви ше ни јег циља, 
нату рао је ово пита ње кне зо ви ма, пре ла ти ма и дру гим уче-
сни ци ма засе да ња, опту жу ју ћи Луте ра за »побу ну, уста нак, 
без бо жност и бого ху ље ње«. Међу тим, ње го ва жести на и рев-
ност јасно су откри ва ли дух којим је дело вао. »Ње га покре-
ћу мржња и осве то љу би вост мно го сна жни је него рев ност и 
побо жно ст«, било је опште мишље ње. (Исто, b. 7, ch. 1) Већи-
на на сабо ру била је више него ика да скло на да с накло но шћу 
раз мо три Луте ров слу чај.

Але ан дер је с удво стру че ном рев но шћу под се ћао цара на 
дужност да спро ве де пап ске едик те. Међу тим, по немач ким 
зако ни ма то није могло бити учи ње но без сагла сно сти кне зо-
ва; зато је на кра ју, савла дан ње го вом наме тљи во шћу, Кар ло 
позвао лега та да изне се сво ј проблем пред Сабор. »Био је то 
вели ки дан за нун ци ја. Сабор је био вели ки, пред мет још већи. 
Але ан дер је засту пао Рим... мај ку и госпо да ри цу свих црка ва.« 
Тре ба ло је да бра ни Петро во кне жев ство пред оку пље ним хри-
шћан ским кне же ви на ма. »Рас по ла гао је говор нич ким даром, 
био је дора стао вели чи ни при ли ке. Про ви ђе ње је одре ди ло да 
Рим пред ста вља и бра ни нај спо соб ни ји од ње го вих говор ни ка 
пред нај ве ли чан стве ни јим судом, пре него што буде осу ђен.« 
(Wylie, b. 6, ch. 4) Рефор ма то ро ви при ја те љи са изве сним стра-
хо ва њи ма оче ки ва ли су какве ће после ди це има ти Але ан де ров 
говор. Сак сон ски избор ни кнез није био при су тан, али је по 
ње го вој запо ве сти један од ње го вих савет ни ка беле жио изла га-
ње папи ног иза сла ни ка.
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Слу же ћи се свом сна гом сво је уче но сти и речи то сти, Але ан-
дер се зало жио да обо ри исти ну. Изно сио је опту жбу за опту-
жбом про тив Луте ра као непри ја те ља Цркве и држа ве, живих 
и мртвих, све ште ни ка и лаи ка, кон ци ла и обич них хри шћа на. 
»Луте ро ве заблу де пру жа ју довољ но раз ло га«, изја вио је, да се 
оправ да спа љи ва ње »сто ти не хиља да јере ти ка«.

На кра ју изла га ња поку шао је да при пад ни ке рефор ми са не 
вере изло жи пре зи ру: »Шта су сви ти луте ра ни? Гоми ла дрских 
настав ни ка, поква ре них све ште ни ка, рас ка ла шних мона ха, неу-
пу ће них прав ни ка, про па лих пле ми ћа, зајед но с обич ним наро-
дом кога су заве ли и изо па чи ли. Коли ко је като лич ка стран ка 
над моћ ни ја над њи ма и број ча но, и по спо соб но сти ма и сна зи! 
Јед но ду шно изгла сан декрет овог вели чан стве ног ску па про све-
тли ће јед но став не, опо ме ну ти дрске, опре де ли ти коле бљи ве и 
дати сна гу сла би ма.« (D’Aubigné, b. 7, ch. 3)

Таквим оруж јем у свим веко ви ма били су напа да ни бра ни те-
љи исти не. Исти дока зи се и сада упо тре бља ва ју про тив оних 
који се усу ђу ју да обја ве, супрот но удо ма ће ним заблу да ма, јед-
но став на и непо сред на уче ња Бож је Речи. »Ко су ти учи те љи 
нових нау ка?« - узви ку ју они који желе попу лар ну рели ги ју. 
»Они су нео бра зо ва ни, мало број ни, при пад ни ци сиро ма шног 
сло ја, а ипак твр де да има ју исти ну и да при па да ју Бож јем иза-
бра ном наро ду! Они су незна ли це и заве де ни. Коли ко је по бро-
ју и ути ца ју над моћ ни ја наша Црква! Коли ко вели ких и обра зо-
ва них љу ди има међу нама! Коли ко је више моћи на нашој стра-
ни!« То су дока зи који има ју сна жан ути цај на свет; али ништа 
нису увер љи ви ји данас него у дане рефор ма то ра.

Рефор ма ци ја се није, као што мно ги сма тра ју, завр ши ла са 
Луте ром. Она је мора ла да се наста ви све до кра ја исто ри је ово-
га све та. Лутер је морао да оба ви вели ко дело, да и дру ге оба сја 
све тло шћу која је по Бож јем одо бре њу расве тли ла ње гов пут; 
међу тим, ни он није добио цело куп ну све тлост која је била 
наме ње на све ту. Од ње го вог вре ме на све до сада, нова све тлост 
је непре ста но бли ста ла са стра ни ца Све то га писма, нове исти-
не су се непре ста но откри ва ле љу ди ма.
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Лега тов говор је оста вио сна жан ути сак на Сабор. Није било 
Луте ра да јасним и увер љи вим исти на ма Бож је Речи пора зи пап-
ског вите за. Нико није ни поку шао да уста не и бра ни рефор ма-
то ра. Дошла је до изра жа ја једи но општа сагла сност да се осу да 
не изрек не само ње му и ње гој нау ци, већ и да се, уко ли ко буде 
могу ће, пот пу но иско ре ни јерес. Риму је била пру же на нај по-
вољ ни ја могућ ност да одбра ни сво је дело. Све што је могао да 
каже у сво ју одбра ну, било је рече но. Међу тим, ова при вид на 
побе да била је знак пора за. Од тада ће се раз ли ка изме ђу исти-
не и заблу де виде ти све јасни је, што се отво ре ни је буду свр ста-
ва ле на бој ном пољу јед на про тив дру ге. Ника да више Рим неће 
ста ја ти тако чвр сто као тада!

Иако већи на чла но ва Сабор не би окле ва ла да Луте ра пре пу-
сти осве ти Рима, мно ги међу њи ма уви де ли су и осу ди ли посто-
је ћу поква ре ност у Цркви, и желе ли да сузби ју зло у по тре бе 
које је немач ки народ под но сио као после ди цу изо па че но сти и 
лаком ства хије рар хи је. Легат је пап ску упра ву пред ста вио у нај-
леп шој све тло сти. Тог тре нут ка Господ је покре нуо јед ног чла-
на Сабо ра да вер но опи ше после ди це пап ске тира ни је. Вој во да 
Георг од Сак со ни је с пле ме ни том одлуч но шћу устао је на овом 
кне жев ском ску пу и пора зном тач но шћу навео пап ске пре ва ре 
и беза ко ња, и њи хо ве стра шне после ди це. На кра ју је рекао:

»Ово су само неке од зло у по ре ба које гла сно вичу про тив 
Рима. Одба цио је сва ки стид и срам и ње гов једи ни циљ је... 
новац, новац, новац... тако да про по вед ни ци који би мора ли 
про по ве да ти исти ну не изго ва ра ју ништа осим лажи, и не само 
да их под но се, већ и награ ђу ју, јер што је већа њи хо ва лаж, 
то је већи и њи хов доби так. Упра во из тог зага ђе ног изво ра и 
теку такве зага ђе не воде. Раз врат пру жа сво ју руку да се руку-
је с лаком ством. ... Нажа лост, упра во сабла зни које иза зи ва ју 
све ште ни ци мно ге јад не душе тера ју у веч ну про паст. Мора се 
извр ши ти општа рефор ма!« (Исто, b. 7, ch. 4)

Ни сам Лутер не би могао сна жни је да опту жи пап ске зло-
у по тре бе; а чиње ни ца да је говор ник био одлуч ни рефор ма то-
ров непри ја тељ, дала је још већи ути цај ње го вим речи ма.
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Да су очи оку пље них могле бити отво ре не, они би угле да ли 
Бож је анђе ле у сво јој сре ди ни, како зра ци ма све тло сти раз го не 
таму заблу да и отва ра ју људ ски ум и срце да при хва ти исти ну. 
Упра во је моћ Бога исти не и мудро сти над вла да ла чак и непри-
ја те ље рефор ма ци је и тако при пре ми ла пут за вели ко дело које 
је тре ба ло оба ви ти. Мар тин Лутер није био при су тан, али глас 
Неко га који је већи од Луте ра одјек нуо је на том ску пу.

Сабор је одмах одре дио коми си ју која ће при пре ми ти листу 
пап ских наме та, који су тако тешко опте ре ћи ва ли немач ки 
народ. Ова листа, која је садр жа ла сто и јед ну поје ди ност, била 
је пред ста вље на цару са зах те вом да одмах пре ду зме нео п ход-
не мере за спре ча ва ње тих зло у по тре ба. Пот пи сни ци зах те ва 
су изја ви ли: »Каквог ли губит ка хри шћан ских душа, каквих ли 
пљач ки, каквих ли изну да, захва љу ју ћи сабла зни ма који ма је 
окру же на духов на гла ва хри шћан ства! Наша је дужност да спре-
чи мо про паст и сра мо ту нашег наро да. Из тог раз ло га пони зно, 
али нај о длуч ни је зах те ва мо од вас да наре ди те хит ну општу 
рефор му и спро ве де те ње но оства ре ње.« (Исто, b. 7, ch. 4)

Сабор је затим зах те вао да се рефор ма тор поја ви пред оку-
пље ни ма. Не хају ћи за Але ан де ро ва пре кли ња ња, про те сте и 
прет ње, цар се на кра ју сло жио и Лутер је био позван да дође 
пред Сабор. Зајед но с пози вом била је изда та и про пу сни ца, 
која је гаран то ва ла ње гов повра так на сигур но место. И јед но 
и дру го је посла но у Витен берг по гла сни ку који је био заду жен 
да га дове де у Вормс.

Луте ро ви при ја те љи су се упла ши ли и узне ми ри ли. Зна ју ћи 
непри ја тељ ство и пред ра су де које су посто ја ле про тив ње га, 
пла ши ли су се да ни про пу сни ца неће бити пошто ва на, па су 
га пре кли ња ли да не дово ди у опа сност свој живот. Он је одго-
во рио: »Папи сти не желе мој дола зак у Вормс, већ моју осу ду и 
смрт. Али, то ништа не зна чи. Немој те се моли ти за мене, већ за 
Бож ју Реч... Хри стос ће ми дати сво га Духа да савла дам те слу ге 
заблу де. Ја сам их пре зи рао за живо та, а побе ди ћу их сво јом 
смр ћу. Они се сада у Ворм су мар љи во при пре ма ју да ме нате ра-
ју да се одрек нем сво јих док три на, а ево како ће изгле да ти моје 
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пори ца ње: рани је сам гово рио да је папа Хри стов заме ник; сада 
твр дим да је непри ја тељ наше га Госпо да, да је ђаво лов апо стол.« 
(Исто, b. 7, ch. 6)

Лутер није морао да кре не сам на ово опа сно путо ва ње. Осим 
царе вог посла ни ка, ње го ва три нај о да ни ја при ја те ља одлу чи ла 
су да га пра те. Мелан хтон је искре но желео да им се при дру жи. 
Ње го во срце било је пове за но са Луте ро вим, и желео је да га пра-
ти, ако буде потреб но, и у там ни цу и у смрт. Међу тим, ње го ве 
мол бе биле су одби је не. Ако Лутер буде уби јен, све наде рефор-
ма ци је усред сре ди ле би се у овом ње го вом мла дом сарад ни ку. 
Рефор ма тор је рекао када се опра штао са Мелан хто ном: »Ако 
се не будем вра тио, ако ме моји непри ја те љи буду уби ли, наста-
ви да про по ве даш, и оста ни чврст у исти ни. Ради уме сто мене... 
Ако ти будеш пре жи вео, моја смрт неће бити важна.« (Исто, b. 
7, ch. 7) Сту ден ти и гра ђа ни који су се оку пи ли да испра те Луте-
ра, били су дубо ко потре се ни. Мно штво љу ди, чија су срца била 
дир ну та јеван ђе љем, поздра вља ло га је са суза ма у очи ма. Тако 
су рефор ма тор и ње го ви пра ти о ци кре ну ли из Витен бер га.

На путу су се осве до чи ли да су народ мучи ле мрач не слут ње. 
У неким гра до ви ма нису им ука зи ва не ника кве поча сти. Када су 
се зау ста ви ли да пре но ће, при ја тељ ски рас по ло же ни све ште ник 
изра зио је сво ја стра хо ва ња тако што је Луте ру пока зао сли ку јед-
ног ита ли јан ског рефор ма то ра који је муче нич ки завр шио свој 
живот. Сле де ћег дана сазна ли су да су Луте ро ви спи си осу ђе ни у 
Вор мсу. Царе ви гла сни ци обја вљи ва ли су ње гов декрет и пози ва-
ли народ да вла сти ма пре да забра ње не спи се. Луте ров пра ти лац, 
пла ше ћи се за Луте ро ву сигур ност на Сабо ру, мисле ћи да је ње го-
ва одлуч ност већ поко ле ба на, упи тао га је да ли жели да наста ви 
пут. Лутер је одго во рио: »Иако сам у сва ком гра ду ста вљен под 
интер дикт, ићи ћу даље!« (Исто, b. 7, ch. 7)

Лутер је у Ерфур ту при мљен с поча сти ма. Окру жен зади вље-
ним мно штвом, про ла зио је ули ца ма који ма се тако често кре-
тао са сво јом про сјач ком тор бом. Посе тио је сво ју мана стирс ку 
ћели ју и ту раз ми шљао о бор ба ма које је водио да би све тлост, 
која је сада оба сја ла Немач ку, заси ја ла у ње го вој души. Позва ли 
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су га да про по ве да. То му је било забра ње но, али му је пра ти лац 
ипак дозво лио и монах који је нека да био про гла шен за мана-
стир ског слу гу, сту пио је на про по ве да о ни цу.

Оку пље ном мно штву гово рио је на осно ву Хри сто вих речи: 
»Мир вам!« Рекао је: »Фило фо зи, док то ри и писци поку ша ва-
ли су да нау че љу де како да стек ну веч ни живот и у томе нису 
има ли успе ха. Желим ово да вам кажем: ... Бог је јед ног Чове ка 
поди гао из мртвих, Госпо да Ису са Хри ста, да би уни штио смрт, 
иско ре нио грех и затво рио вра та пакла. То је дело спа се ња... 
Хри стос је побе дио! То је радо сна вест, и ми смо спа се ни не сво-
јим него Ње го вим делом... Наш Господ Исус Хри стос је рекао: 
‘Мир вам, погле дај те руке моје’, а то је тре ба ло да зна чи: Гле дај, 
чове че, Ја, и само Ја укло нио сам тво је гре хе, Ја сам те отку пио; 
и сада имаш мир, гово ри Господ!«

Наста вио је обја шња ва ју ћи да се истин ска вера иска зу је у 
посве ће ном живо ту. »Пошто нас је Бог спа сао, нека Му наша 
дела буду угод на. Да ли си богат? Нека се тво ја добра упо тре бе 
за потре бе сиро ма шних. Да ли си сиро ма шан? Нека тво ја слу-
жба буде угод на бога ти ма. Ако је твој рад доно си кори сти само 
теби, онда је и слу жба коју навод но оба вљаш за Бога лажна.« 
(Исто, b.7, ch. 7)

Љу ди су га без даха слу ша ли. Хлеб живо та ломио се за ове 
изглад не ле душе. Хри стос је пред њи ма био уздиг нут изнад 
папа, лега та, царе ва и кра ље ва. Лутер није спо ми њао свој опа-
сни поло жај. Није ни поку ша вао да пажњу при ву че на себе или 
да иза зо ве сао се ћа ње. Раз ми шља ју ћи о Хри сту себе је пот пу но 
изгу био из вида. Сакрио се иза Чове ка са Гол го те, тру де ћи се да 
Ису са једи но пред ста ви као Отку пи те ља гре шни ка.

Наста вља ју ћи пут, рефор ма тор је у свим мести ма побуђивао 
вели ко инте ре со ва ње. Жељ но мно штво тиска ло се око ње га, а 
при ја тељ ски гла со ви упо зо ра ва ли су га на наме ре папи ста. Неки 
су гово ри ли: »Спа ли ће вас! Пре тво ри ће ваше тело у пепео, као 
што су то учи ни ли с Јаном Хусом.« Лутер је одго во рио: »Када 
би рас па ли ли ватру целим путем од Вор мса до Витен бер га, и 
када би се ње ни пла ме но ви узди за ли до неба, пошао бих кроз 
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њих у име Господ ње; поја вио бих се пред њи ма, ушао бих у уста 
тој нема ни и поло мио ње не зубе, испо ве да ју ћи име Госпо да Ису-
са Хри ста.« (Исто, b. 7, ch. 7)

Вест о ње го вом при бли жа ва њу Вор мсу иза зва ла је вели-
ку узне ми ре ност. Ње го ви при ја те љу дрх та ли су над ње го вом 
сигур но шћу; ње го ви непри ја те љи упла ши ли су се за успех сво је 
стра не. Уло жи ли су вели ке напо ре да га одвра те да уђе у град. 
На под сти цај папи ста добио је савет да се пову че у замак јед-
ног при ја те ља вите за, у коме ће, тако је било рече но, све тешко-
ће бити раз ре ше не на миран начин. При ја те љи су поку ша ва ли 
да га упла ше опи су ју ћи му опа сно сти који ма ће бити изло жен. 
Сви ти напо ри су били уза луд ни. Лутер је, и даље непо ко ле бан, 
изја вио: »Чак и када би у Вор мсу било толи ко ђаво ла као цре по-
ва на кро во ви ма кућа, ипак бих ушао у град!« (Исто, b. 7, ch. 7)

При ли ком ула ска у Вормс, непре глед но мно штво оку пи ло се 
код град ских вра та да га поздра ви. Такво мно штво није се оку-
пи ло да поздра ви ни само га цара. Узбу ђе ње је било вели ко, а из 
мно штва неки про до ран и пла чан глас запе вао је погреб ну песму 
да под се ти Луте ра на суд би ну која га оче ку је. »Бог ће бити моја 
одбра на«, рекао је он, док је изла зио из сво је кочи је.

Папи не при ста ли це нису веро ва ле да ће се Лутер ствар но 
усу ди ти да уђе у Вормс, и зато их је ње гов дола зак запре па стио. 
Цар је одмах сазвао сво је савет ни ке да раз мо тре како се даље 
мора ју пона ша ти. Један бискуп, ватре ни пап ски при ста ли ца, 
изја вио је: »Дуго смо већ раз ма тра ли ово пита ње. Нека се ваше 
импе ра тор ско вели чан ство одмах осло бо ди тога чове ка. Зар 
није Сиги смунд наре дио да Јан Хус буде спа љен? Ми нисмо оба-
ве зни да даје мо про пу сни цу неком јере ти ку нити да је пошту-
је мо!« »О, не« - одго во рио је цар. »ми мора мо одр жа ти сво је 
обе ћа ње!« (Исто, b. 7, ch. 8) Одлу че но је да рефор ма тор мора 
бити саслу шан.

Цео град био је жељан да види тог нео бич ног чове ка и повор-
ка посе ти ла ца уско ро је кре ну ла кроз ње гов стан. Лутер који се 
једва опо ра вио од сво је недав не боле сти, био је умо ран од пута, 
који је тра јао ско ро пуне две сед ми це; морао је да се при пре ми 
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за сутра шње суд бо но сне дога ђа је, и зато му је било нео п ход но 
 да се у тиши ни одмо ри. Међу тим, жеља љу ди да га виде била је 
тако вели ка, да је могао да иско ри сти само неко ли ко сати одмо-
ра, а онда су се пле ми ћи, вите зо ви, све ште ни ци и гра ђа ни поче-
ли оку пља ти око ње га. Међу њи ма је било и пле ми ћа који су сме-
ло зах те ва ли од цара да подр жи рефор му, уки да ње цркве них 
зло у по тре ба, и који су се, како се Лутер касни је изра зио, »сви 
осло бо ди ли уз помоћ мога јеван ђе ља« (Martyn, p. 393). Непри ја-
те љи, као и при ја те љи, дола зи ли су да виде неу стра ши вог мона-
ха, али он их је при мао с непо ко ле бљи вим спо кој ством, одго-
ва ра ју ћи сви ма досто јан стве но и мудро. Ње го во држа ње било 
је одлуч но и хра бро. Ње го во бле до, мрша во лице, обе ле же но 
тра го ви ма напо ра и боле сти, има ло је љу ба зан, чак и радо стан 
израз. Све ча ност и дубо ка озбиљ ност ње го вих речи има ла је 
сна гу којој се чак ни ње го ви непри ја те љи нису могли оду пре ти. 
И при ја те љи и непри ја те љи били су зади вље ни. Неки су били 
уве ре ни да га про жи ма божан ски ути цај; дру ги су изја вљи ва-
ли, као и фари се ји када су хте ли да при ка жу Хри ста: »Ђаво је 
у ње му!«

Лутер је сутра дан био позван да при су ству је сед ни ци Сабо-
ра. Један царев слу жбе ник био је одре ђен да га допра ти до дво-
ра не за при је ме, али му је то успе ло тек после вели ких тешко ћа. 
Све ули це биле су закр че не љу ди ма жељ ним да виде мона ха 
који се усу дио да уста не про тив папи ног ауто ри те та.

Док се спре мао да сту пи пред суди је, један ста ри вој ско во ђа, 
херој из мно гих бита ка, љу ба зно му је рекао: »Јад ни мона ше, 
јад ни мона ше, ти ћеш сада мора ти да се држиш мно го достој ни-
је него што смо се ја или било који запо вед ник држа ли и у нај-
кр ва ви јој од наших бита ка. Али, ако је тво ја бит ка пра вед на, и 
ако си сигу ран у то, иди напред у Бож је име, и ниче га се не бој. 
Бог те неће оста ви ти!« (D’Aubigné, b. 7, ch. 8)

Конач но, Лутер је иза шао пред Сабор. Цар је седео на пре сто-
лу. Био је окру жен нај у глед ни јим лич но сти ма у цар ству. Није-
дан човек ника да се није поја вио пред тако вели чан стве ним 
ску пом као што је био овај пред којим је Мар тин Лутер морао 
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да одго ва ра за сво ју веру. »Већ и само ово поја вљи ва ње било је 
зна чај на побе да над пап ством. Папа је осу дио овог чове ка, а он 
је сада ста јао пред судом који се, самим тим чином, поста вио 
изнад папе. Папа га је ста вио под про клет ство, и тиме га одво-
јио од све у куп ног људ ског дру штва; а он је био позван речи ма 
пуним пошто ва ња и при мљен на нај сјај ни јем ску пу на све ту. 
Папа га је осу дио на трај но ћута ње, а он се упра во спре мао да 
про го во ри пред хиља да ма пажљи вих слу ша ла ца оку пље них 
и из нај у да ље њих хри шћан ских кра је ва. Лутер је тако постао 
средство пре ко кога су изве де не одлу чу ју ће про ме не. Рим је 
пола ко сила зио са сво га пре сто ла, а упра во је глас овог мона ха 
допри нео овој изме ни.« (Исто, b. 7, ch. 8)

У при сут но сти ова ко моћ ног пле мић ког сабо ра рефор ма тор 
скром но га поре кла осе ћао се збу њен и неси гу ран. Неки кне же-
ви, запа жа ју ћи ње го ва осе ћа ња, при сту пи ли су му и један од 
њих је про ша пу тао: »Не бој те се оних који уби ја ју тело, а не 
могу нау ди ти души!« Дру ги је додао: »И пред вели ка ше и царе-
ве води ће вас мене ради, за све до чан ство њи ма и незна бо шци-
ма ... не бри ни те се како ћете или шта ћете гово ри ти, јер ће вам 
се у онај час дати шта ћете каза ти!« (Матеј 10,18-20) Тако су 
вели ка ни ово га све та упо тре би ли Хри сто ве речи да би у часу 
иску ше ња оја ча ли Ње го вог слу гу.

Луте ра су дове ли на место које се нала зи ло непо сред но 
испред царе вог пре сто ла. Дубо ка тиши на завла да ла је у пре-
пу ној дво ра ни. Тада је устао неки цар ски слу жбе ник, који је 
пока зу ју ћи збир ку Луте ро вих спи са, зах те вао да рефор ма тор 
одго во ри на два пита ња – Да ли спи се при зна је за сво је, и да ли 
је вољан да опо зо ве мишље ња која је у њи ма изра зио. Када су 
про чи та ли насло ве књи га, Лутер је одго во рио на прво пита ње 
и при знао да су књи ге ње го ве. Онда је наста вио: »Што се тиче 
дру гог пита ња, пошто се оно одно си на веру и спа се ње душа, 
а узи ма ју ћи у обзир да је пове за но с Бож јом Реч ју, која је нај-
ве ће и нај дра го це ни је бла го и на Небу и на Земљи, мислим да 
бих посту пио нера зум но када бих одго во рио без раз ми шља ња. 
Можда бих потвр дио мање него што окол но сти зах те ва ју, или 
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више него што исти на тра жи, и тако бих згре шио про тив ове 
Хри сто ве изре ке: ‘А ко се одре че мене пред љу ди ма, одре ћи ћу 
се и ја ње га пред оцем сво јим који је на небе си ма!’ (Матеј 10,33) 
Упра во зато, у пуној пони зно сти, молим ваше импе ра тор ско 
вели чан ство, да ми да вре ме на тако да могу одго во ри ти не вре-
ђа ју ћи Бож ју Реч!’« (D’Aubigné, b. 7, ch. 8)

Лутер је мудро посту пио, када је поста вио тај зах тев. Ње гов 
чин уве рио је скуп да не делу је из стра сти или из тре нут них 
побу да. Такву сми ре ност и само са вла ђи ва ње нико није оче ки-
вао од чове ка позна тог по сме ло сти и непо пу стљи во сти, па је и 
то допри не ло ње го вој сна зи и оспо со би ло га да касни је мудро, 
одлуч но, разум но и досто јан стве но одго ва ра и тако изне на ди 
и раз о ча ра сво је про тив ни ке и ујед но узрек не укор њи хо вој 
дрско сти и охо ло сти.

Сле де ће га дана тре ба ло је да иза ђе пред Сабор и да конач ни 
одго вор. Ње го во срце за тре ну так је кло ну ло, док је мислио о 
сила ма које су се ује ди ни ле про тив исти не. Ње го ва вера је кло-
ну ла, обу зео га је страх, задрх тао је, ужас га је савла дао. Опа-
сно сти су се умно жа ва ле пред њим, непри ја те љи су били пред 
побе дом, а силе таме пред три јум фом. Обла ци су се наго ми ла-
ва ли и пре ти ли да га одво је од Бога. Чезнуо је за сигур но шћу да 
ће Господ над вој ска ма бити с њим. У муци сво је душе бацио се 
лицем на земљу и крик нуо сло мље на срца, упу ћу ју ћи очај нич-
ки вапај који нико осим Бога није могао пот пу но раз у ме ти.

Молио се: »О, све моћ ни и веч ни Боже, како је стра шан овај 
свет! Гле, отво рио је сво ја уста да ме про гу та, а ја имам тако 
мало пове ре ња у Тебе... Ако се морам осло ни ти само на силу 
ово га све та, онда је све изгу бље но... Мој послед њи час је дошао, 
моја осу да је изре че на... О, Боже, Ти ми помо зи про тив све 
мудро сти ово га све та. Учи ни то... Ти сам... јер то није моје, већ 
Тво је дело. Ја овде немам ништа, ништа за што бих се морао 
бори ти с вели ка ни ма ово га све та... Али, ово дело је Тво је.... 
то је пра вед но и веч но дело. О, Госпо де, помо зи ми! Вер ни и 
непро мен љи ви Боже, ја се не уздам у чове ка... Све што дола зи 
од чове ка је неси гур но, све што дола зи од чове ка про па да... Ти 
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си ме иза брао за ово дело... Ста ни на моју стра ну, Тво га воље но-
га Сина Ису са Хри ста ради, јер је Он моја одбра на, мој штит, и 
мој твр ди град!« (Исто, b. 7, ch. 8)

Пре му дро Про ви ђе ње дозво ли ло је да Лутер пре по зна опа-
сно сти које му пре те, да се не би осло нио на сво ју сна гу, да не 
би несмо тре но срљао у бит ку. Међу тим, није се ужа са вао лич-
них пат њи, није стра хо вао пред мука ма или смр ћу, није бежао 
од све га што му је непо сред но пре ти ло. Нашао се у кри зи и 
осе ћао је сво ју недо ра слост да се суо чи с њом. Сво јим сла бо сти-
ма могао је да угро зи дело исти не. Није се борио с Богом ради 
сво је сигур но сти, већ ради побе де јеван ђе ља! Као Јако вљев, 
у ноћ ној бор би на уса мље ном пото ку, био је и ње гов страх и 
сукоб у ње го вој души! И као Изра иљ, и он је побе дио с Богом. 
У сво јој крај њој бес по моћ но сти, сво јом вером пове зао се са 
Хри стом, моћ ним Изба ви те љем. Оја чао се обе ћа њем да се сам 
неће поја ви ти пред Сабо ром. Мир се вра тио у ње го ву душу, и 
радо вао се што ће доби ти при ли ку да Бож ју Реч уздиг не пред 
вла да ри ма наро да.

Осло нив ши се на Бога, Лутер је почео да се при пре ма за бит ку 
која га је оче ки ва ла. Раз ма трао је одго во ре које ће дати, пре тра жи-
вао је дело ве сво јих спи са, нала зио у Све том писму одго ва ра ју ће 
дока зе који ма ће под у пре ти сво ја гле ди шта. А онда, поло жив ши 
леву руку на Све то писмо, које је било отво ре но пред њим, поди-
гао је десну руку и заве то вао се да »оста не веран јеван ђе љу, и 
отво ре но при зна сво ју веру, чак и ако сво је све до чан ство буде 
морао да запе ча ти крвљу«. (Исто, b. 7, ch. 8)

Када је поно во био изве ден пред Сабор, ње го во лице није 
пока зи ва ло тра го ве стра ха или збу ње но сти. Спо ко јан и миран, 
али вели чан стве но хра бар и отмен, успра вио се као Бож ји све-
док пред вели ка ши ма ово га све та. Цар ски слу жбе ник опет је 
зах те вао да се изја сни хоће ли пову ћи сво ју нау ку. Лутер је 
одго во рио сми ре ним и пони зним гла сом, без оштри не или 
ватре но сти. Ње го во држа ње било је скром но и пуно пошто ва-
ња; али откри ва ло је сигур ност и оду ше вље ње што је изне на ди-
ло оку пље не.
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»Узви ше ни царе, све тли кне зо ви, мило сти ва госпо до«, рекао 
је Лутер. »Изла зим пред вас данас у скла ду с наред бом која ми 
је јуче дата, и пози ва ју ћи се на Бож ју милост молим ваше вели-
чан ство и ваша слав на висо чан ства да мило сти во саслу ша те 
одбра ну дела које сма трам пра вед ним и исти ни тим. Уко ли ко, 
из незна ња, будем пре кр шио двор ске оби ча је и пра ви ла, молим 
вас да ми опро сти те; пошто нисам одра стао у пала та ма кра ље-
ва, већ у само ћи мана сти ра.« (Исто, b. 7, ch. 8)

Затим је изја вио, пре ла зе ћи на пита ње, да сва ње го ва обја вље-
на дела немају исти карак тер. У неки ма је рас пра вљао о вери и 
добрим дели ма, па су их чак и ње го ви непри ја те љи оце ни ли не 
само као беза зле на, већ и као кори сна. Одба ци ти та дела зна чи ло 
би осу ди ти исти не које све стра не при зна ју. Дру га гру па састо ји 
се од спи са који раз об ли ча вају поква ре ност и зоу по тре бе које 
чини пап ство. Одре ћи се тих дела зна чи ло би оја ча ти тира ни ју 
Рима и широм отво ри ти вра та мно гим и вели ким беза ко њи ма. 
У тре ћој гру пи сво јих спи са устао је про тив поје ди на ца, који су 
бра ни ли посто је ћа зла. Што се тиче тих књи га, добро вољ но је 
при знао да је, можда, био оштри ји него што је тре ба ло. Ника да 
није твр дио да је непо гре шив, али ни тих кни га се није могао 
одре ћи, јер би тако охра брио непри ја те ље исти не, који би иско-
ри сти ли при ли ку да још суро ви је напа да ју Бож ји народ.

Затим је наста вио: »Али, ја сам ипак само човек, па ћу се бра-
ни ти на исти начин на који се бра нио Хри стос: ‘Ако зло рекох, 
дока жи да је зло!’ (Јован 18,23)... Пре кли њем вас Бож јом мило-
шћу, пре све тли царе, и вас, узви ше ни кне же ви, и вас љу де свих 
поло жа ја, да ми помо ћу спи са про ро ка и апо сто ла дока же те 
да сам погре шио. Чим се у то будем уве рио, пову ћи ћу сва ку 
гре шку, и бићу први који ће ухва ти ти моје књи ге и баци ти их 
у ватру!«

»Оно што сам упра во рекао, надам се, јасно пока зу је да сам 
пажљи во одме рио и раз мо трио опа сно сти који ма се изла жем; 
али, дале ко од тога да ме обес хра бру је, већ раду је чиње ни ца 
што видим да је јеван ђе ље данас, као и у пре ђа шња вре ме на, 
узрок нево ља и раз ми ри ца. То је карак тер, то је суд би на Бож је 
Речи. Сам Исус Хри стос је рекао: ‘Јер нисам дошао да доне сем 
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мир на земљу, него мач!’ Бог је вели чан ствен и стра шан у сво-
јим саве ти ма; пази те да, поку ша ва ју ћи да сузби је те раз ми ри це, 
не поч не те про го ни ти све ту Бож ју Реч, и тако наву че те на себе 
застра шу ју ћи попла ву непре мо сти вих опа сно сти, сада шњих 
про па сти и веч них пусто ше ња... Могао бих наве сти мно ге при ме-
ре из Бож је Речи. Могао бих гово ри ти о фара о ну, вави лон ским 
вла да ри ма, и они ма у Изра и љу, чији напо ри ника да више нису 
допри но си ли њи хо вој про па сти него у тре нут ку када су поку ша-
ва ли да саве ти ма, наиз глед врло мудрим, оја ча ју сво ју власт. ‘Бог 
је укла њао пла ни не, а они то нису зна ли!’« (Исто, b. 7, ch. 8)

Лутер је гово рио немач ки, а онда су га замо ли ли да исте 
речи поно ви на латин ском. Иако исцр пљен пре ђа шњим напо-
ри ма, при стао је да поно ви цео говор, истом јасно ћом и сна гом 
као и први пут. Бож је про ви ђе ње је тако одре ди ло. Мисли мно-
гих кне зо ва биле су тако засле пље не заблу да ма и сује вер јем да 
одмах нису схва ти ли сна гу Луте ро вог дока зи ва ња, али пона вља-
ње им је омо гу ћи ло да јасно раз у ме ју обја вље не чиње ни це.

Они који су твр до гла во затва ра ли сво је очи пред све тло-
шћу и одлу чи ва ли да не желе да буду осве до че ни исти ном, 
раз гне ви ла је сна га Луте ро вих речи. Када је он завр шио сво је 
изла га ње, пред став ник Сабо ра гнев но је при ме тио: »Ви нисте 
одго во ри ли на пита ње које вам је поста вље но. ... Од вас се тра-
жи да дате јасан и пре ци зан одго вор. ... Хоће те ли се или неће-
те ли се одре ћи?«

Рефор ма тор је одго во рио: »Пошто ваше пре ја сно вели чан-
ство и ваша висо чан ства зах те ва ју од мене јасан, јед но ста ван 
и пре ци зан одго вор, даћу вам га и он ће гла си ти: Ја не могу 
поко ри ти сво ју веру ни папи ни сабо ри ма, јер је јасно као дан 
да су често гре ши ли или се супро ти ли јед ни дру ги ма. Уко ли ко, 
пре ма томе, не будем осве до чен дока зи ма из Писма или врло 
јасним раз ло зи ма, уко ли ко не будем уве рен уз помоћ тек сто ва 
које сам навео, и уко ли ко на тај начин моја савест не буде веза-
на Бож јом Реч ју, ја се не могу и ја се нећу одре ћи, јер није сигур-
но за хри шћа ни на да гово ри про тив но сво јој саве сти. Овде сто-
јим, и не могу друк чи је чини ти, тако ми Бог помо гао! Амин!« 
(Исто, b. 7, ch. 8)
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Тако је овај пра вед ни човек остао на сигур ном теме љу Бож је 
Речи. Небе ска све тлост оба сја ва ла је ње го во лице. Вели чи на и 
непо роч ност ње го вог карак те ра, ње гов душев ни мир и ње го ва 
радост у срцу, све то пока за ло се сви ма, док је све до чио про тив 
силе заблу де и о над моћ но сти оне вере која је побе ди ла свет.

Цео Сабор је за тре ну так зане мео од изне на ђе ња. Када је 
први пут одго ва рао, Лутер је гово рио тихим гла сом, иска зао 
пошто ва ње, држао се ско ро покор но. Папи сти су такво држа ње 
сма тра ли зна ком да је хра брост поче ла да га напу шта. Ње гов зах-
тев за одла га ње рас пра ве, про ту ма чи ли су као увод у одри ца ње. 
Сам Кар ло, посма тра ју ћи, запа жа ју ћи, полу пре зри во, мона хо во 
изму че но тело, ње го ву обич ну оде ћу, али и јед но став ност ње го-
вог изла га ња, полу о пре зно је при ме тио: »Овај монах од мене 
ника да неће ство ри ти јере ти ка!« Хра брост и чвр сти на које је 
сада пока зи вао, као и сна га и јасно ћа ње го вог изла га ња, при пад-
ни ке свих стра на дубо ко су изне на ди ле. Цар, дир нут до дивље-
ња, узвик нуо је: »Овај монах рас по ла же неу стра ши вим срцем 
и непо ко ле бљи вом хра бро шћу!« Мно ги немач ки кне же ви поно-
сно су и радо сно гле да ли овог пред став ни ка сво га наро да.

След бе ни ци Рима били су пора же ни, њи хо ва стра на је пред-
ста вље на у нај не по вољ ни јој све тло сти. Поку ша ли су зато да 
сачу ва ју сво ју моћ, не пози ва ју ћи се на Писмо, већ при бе га ва-
ју ћи прет ња ма, том уоби ча је ном аргу мен ту Рима. Пред став ник 
Сабо ра је изја вио: »Ако се не буде те одре кли, цар и држа ве у 
нашој импе ри ји дого во ри ће се какав став тре ба да зау зму пре-
ма јед ном непо пра вљи вом јере ти ку!«

Луте ро ви при ја те љи, који су с вели ком радо шћу саслу ша ли 
ње го ву пле ме ни ту одбра ну, задрх та ли су на те речи, али рефор-
ма тор је мир но рекао: »Нека Бог буде мој Помоћ ник, јер ја 
ништа не могу да порек нем!« (Исто, b. 7, ch. 8)

Било му је нало же но да се пову че из дво ра не, док кне зо ви 
буду већа ли. Сви су осе ћа ли да је насту пио кри зни тре ну так. 
Луте ро во упор но одби ја ње да се поко ри, могло је да ути че на 
ток исто ри је Цркве у буду ћим веко ви ма. Зато су одлу чи ли да му 
пру же још јед ну при ли ку да се одрек не сво јих погле да. Послед-
њи пут изве ден је пред Сабор. Поно во је било поста вље но исто 
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пита ње, хоће ли се одре ћи сво је нау ке. Он је одго во рио: »Немам 
ника кав дру ги одго вор осим оно га који сам већ дао!« Било је 
очи глед но да га не могу наве сти, ни обе ћа њи ма ни прет ња ма, да 
се поко ри зах те ви ма Рима.

Пап ске ста ре ши не биле су озло је ђе не што је њи хо ву моћ, 
пред којом су дрх та ли и кра ље ви и пле ми ћи, један скром ни 
монах на такав начин изло жио пре зи ру, желе ли су да га муче до 
смр ти и да му тако пру же при ли ку да осети њи хов гнев. Лутер 
се сви ма обра ћао с хри шћан ским досто јан ством и сми ре но шћу, 
иако је осе ћао да му пре ти опа сност. Ње го ве речи нису исти ца ле 
ни понос ни узбу ђе ње, у њи ма није било ни тра га од поку ша ја да 
дога ђа ји буду погре шно пред ста вље ни. Изгу био је из вида себе, 
забо ра вио је вели ке љу де који су га окру жа ва ли; осе ћао је да се 
нала зи у при сут но сти Оно га који је бес крај но виши од папе, пре-
ла та, кра ље ва и царе ва. Хри стос је про го во рио пре ко Луте ро вог 
све до че ња, тако сна жно и узви ше но да су и при ја те љи и непри-
ја те љи били испу ње ни стра хо по што ва њем и дивље њем. Бож ји 
Дух био је при су тан на том Сабо ру и ути цао је на срца погла-
ва ра у цар ству. Мно ги кне зо ви сме ло су при зна ли пра вед ност 
Луте ро вих погле да. Мно ги су се осве до чи ли у исти ну, иако су 
код неких ти ути сци крат ко тра ја ли. Посто ја ла је и тре ћа гру па 
љу ди који у то вре ме нису јав но изно си ли сво ја уве ре ња, али су 
касни је, пошто су и сами про у чи ли Библи ју, поче ли неу стра ши-
во да подр жа ва ју рефор ма ци ју.

Избор ни кнез Фри дрих са стра хом је оче ки вао Луте ров 
изла зак пред Сабор и са дубо ким узбу ђе њем саслу шао је ње гов 
говор. Радо сно и поно сно пра тио је рефор ма то ро ву хра брост, 
чвр сти ну и само са вла ђи ва ње и одлу чио да га још одлуч ни је бра-
ни. Упо ре ђи вао је суко бље не стра не, схва тио је да се мудрост 
папа, кра ље ва и пре ла та није могла одр жа ти пред силом ити не. 
Пап ство је дожи ве ло пораз чије ће се после ди це осе ћа ти међу 
свим наро ди ма и у све веко ве.

Када је папин легат раз у мео ути цај Луте ро вог гово ра, упла-
шио се, више него ика да, за сигур ност рим ске вла сти, и одлу чио 
да се послу жи свим сред стви ма које му сто је на рас по ла га њу 
да уни шти рефор ма то ра. Упо тре бив ши сву сво ју говор нич ку 
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и дипло мат ску вешти ну, који ма се тако изра зи то одли ко вао, 
обја снио је мла дом цару коли ко би нера зум но и опа сно било да 
због неког нева жног мона ха, жртву је при ја тељ ство и подр шку 
моћ не рим ске сто ли це.

Ње го ве речи нису оста ле без ути ца ја. Дан после Луте ро вог 
одго во ра, Кар ло је наре дио да на Сабо ру буде обја вље на ње го ва 
одлу ка о наста вља њу поли ти ке његових прет ход ни ка, поли ти ке 
подр жа ва ња и зашти те рим ске рели ги је. Пошто је Лутер одбио 
да се одрек не сво јих заблу да, биће при ме ње не нај о длуч ни је 
мере про тив ње га и јере си које шири. »Један уса мље ни монах, 
заве ден сво јом лудо шћу, устао је про тив хри шћан ске вере. Да 
бих зау ста вио ту без бо жност жртво ва ћу сво ја кра љев ства, сво-
је бла го, сво је при ја те ље, сво је тело, сво ју крв, сво ју душу и свој 
живот. Спре мам се да отпу стим авгу стин ца Луте ра, и да му 
забра ним да иза зи ва и нај ма њи неред међу љу ди ма; затим ћу 
уста ти про тив ње га и свих ње го вих при ста ли ца као твр до кор-
них јере ти ка искљу че њем из Цркве, про клет ством и свим сред-
стви ма да их уни штим. Пози вам пода ни ке свих сво јих држа ва 
да се пона ша ју као вер ни хри шћа ни.« (Исто, b. 7, ch. 9) Ипак, 
цар је обја вио да се Луте ро ва про пу сни ца мора пошто ва ти и да 
му се мора дозво ли ти да сигур но стиг не до свог дома пре него 
што буду пред у зе те мере про тив ње га.

Међу чла но ви ма Сабо ра сада су поче ла да се шире два међу-
соб но супрот на мишље ња. Папин ски посла ни ци и пред став ни-
ци поно во су зах те ва ли да се Луте ро ва про пу сни ца не пошту-
је. Гово ри ли су: »Рај на тре ба да при ми ње гов пепео, као што 
је при ми ла пепео Јана Хуса пре сто ти ну годи на.« (Исто, b. 7, 
ch. 9) Међу тим, немач ки кне зо ви, иако су и сами били папи не 
при ста ли це и закле ти Луте ро ви непри ја те љи, про те сто ва ли су 
про тив таквог крше ња јав но зада те речи као мрље на наци о нал-
ној части. Ука зи ва ли су на несре ће које су пра ти ле Хусо ву смрт 
и изја ви ли да се не усу ђу ју да при зи ва ју на Немач ку и на гла ву 
сво га мла дог цара пона вља ње тих стра шних зала.

Сам Кар ло је, одго ва ра ју ћи на те под ле зах те ве, рекао: »Када 
би част и вера били прог на ни из цело га све та, мора ли би наћи 
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уто чи ште у срци ма кне зо ва!« (Исто, b. 7, ch. 9) Ипак су га нај о-
гор че ни ји Луте ро ви папин ски непри ја те љи и даље наго ва ра ли 
да пре ма рефор ма то ру посту пи она ко како је Сиги смунд посту-
пио пре ма Хусу – да га пре пу сти на милост и неми лост Цркви; 
али сетив ши се при зо ра када је Хус на јав ном ску пу пока зао 
сво је лан це и под се тио монар ха на пре кр ше ну часну реч, Кар-
ло V је изја вио: »Не волим да црве ним као Сиги смунд!« (Len-
fant, vol 1, p. 422)

Међу тим, Кар ло је хоти мич но одба цио исти не које је Лутер 
обја вио. »Чвр сто сам одлу чио да сле дим при мер сво јих пре да-
ка«, писао је монарх. (D’Aubigné, b. 7, ch. 9) Одлу чио је да не 
скре не са ста зе оби ча ја, чак ни да пође путем исти не и прав-
де. Пошто су то ње го ви оче ви чини ли, и он ће подр жа ва ти пап-
ство, са свом ње го вом окрут но шћу и поква ре но шћу. Тако је 
одре дио свој поло жај, одби ја ју ћи да при хва ти све тлост напред-
ни ју од оне коју су при ми ли ње го ви пре ци или да извр ши ијед-
ну дужност коју они нису извр ша ва ли.

И данас има мно го љу ди који се на сли чан начин при др жа-
ва ју оби ча ја и тра ди ци је сво јих ота ца. Када им Господ поша ље 
додат ну све тлост, одби ја ју да је при хва те. Само због тога што 
није била откри ве на њи хо вим оци ма, ни они је не желе. Ми се 
не нала зи мо у истом поло жа ју у коме су били наши оче ви, пре ма 
томе, ни наше дужно сти и одго вор но сти нису исте као њи хо ве. 
Ми неће мо бити угод ни Богу, ако гле да мо на при мер сво јих ота-
ца да бисмо одре ди ли сво ју дужност пре ма Богу, уме сто да сами 
пре тра жу је мо Реч исти не. Наша одго вор ност је већа од одго вор-
но сти наших пре да ка. Ми смо одго вор ни за све тлост коју су они 
при ми ли, и која нам је била пре да та у насле ђе, али смо одго вор-
ни и за нову све тлост, која нас сада оба сја ва из Бож је Речи.

Хри стос је рекао о невер ним Јевре ји ма: »Да нисам био дошао 
и гово рио им, не би гре ха има ли; а сада изго во ра неће има ти за 
грех свој!« (Јован 15,22) Та иста божан ска сила пре ко Луте ра је 
про го во ри ла цару и немач ким кне зо ви ма. Док је све тлост још 
бли ста ла из Бож је Речи, Ње гов Дух је послед њи пут пози вао мно-
ге на том ску пу. Као што је Пилат, мно го сто ле ћа пре тога, дозво-
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лио охо ло сти и часто љу бљу да затво ре ње го во срце за Отку пи те-
ља све та; као што је упла ше ни Филикс замо лио весни ка исти не: 
»Иди за сада, и кад узи мам кад, дозва ћу те« (Дела 24,25), као 
што је охо ли Агри па при знао: »Још мало па ћеш ме наго во ри ти 
да будем хри шћа нин« (Дела 26,28), а ипак одба цио пору ку Неба 
– тако је и Кар ло V, попу шта ју ћи дик та ту све тов не охо ло сти и 
поли ти ке, одлу чио да одба ци виде ло исти не.

Гла си не о заве ри про тив Луте ра шири ле су се на све стра-
не, иза зи ва ле су вели ко узбу ђе ње по целом гра ду. Рефор ма тор 
је сте као мно штво при ја те ља, који су, позна ва ју ћи веро лом ну 
суро вост Рима пре ма сви ма који би се усу ди ли да обе ло да не 
ње го ву поква ре ност, одлу чи ли да он не сме да буде жртво ван. 
Сто ти не пле ми ћа заве то ва ли су се да ће га шти ти ти. Мно ги 
су отво ре но осу ђи ва ли цар ску обја ву као сла бост и покор ност 
над моћ ној сили Рима. На вра ти ма кућа и на јав ним мести ма 
поја ви ли су се пла ка ти, неки су осу ђи ва ли, а неки подр жа ва-
ли Луте ра. На јед но ме од њих биле су напи са не само зна чај не 
речи мудрог чове ка: »Тешко теби, земљо, кад ти је цар дете!« 
(Про по вед ник 10,16) Све оп ште оду ше вља ва ње Луте ром у 
целој Немач кој, уве ри ло је цара и Савет да би сва ка неправ да 
пре ма ње му дове ла у опа сност не само мир у цар ству већ и 
сигур ност пре сто ла.

Фри дрих Сак сон ски задр жао је мудру неу трал ност, пажљи-
во скри ва ју ћи сво ја пра ва осе ћа ња пре ма рефор ма то ру, док га 
је исто вре ме но буд но шти тио, пра те ћи сва ки ње гов покрет, али 
и покре те ње го вих непри ја те ља. Међу тим, било је и мно гих 
који нису ни поку ша ва ли да при кри ју сво ју накло ност пре ма 
Луте ру. Посе ћи ва ли су га кне зо ви, гро фо ви, баро ни и дру ге 
истак ну те лич но сти, и све тов не и цркве не. Спа ла тин је касни је 
писао: »Мала док то ро ва соба није могла да при хва ти све посе-
ти о це који су се поја вљи ва ли.« (Martyn, vol. 1, p. 4o4) Љу ди су 
гле да ли у ње га као у нешто више од обич ног чове ка. Чак и они 
који нису веро ва ли у ње го ву нау ку, мора ли су да се диве тој 
узви ше ној чести то сти, која га је наве ла да се пре хра бро изло жи 
смр ти, него да опте ре ти сво ју савест.
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Мно ги су ула га ли озбиљ не напо ре да наго во ре Луте ра да 
при ста не на дого вор са Римом. Пле ми ћи и кне зо ви упо зо ра ва-
ли су га да ће, уко ли ко наста ви да сво је мишље ње супрот ста-
вља мишље њу Цркве и Сабо ра, убр зо бити про те ран из цар-
ства и оста ти без одбра не. На тај позив Лутер је одго во рио: 
»Хри сто во јеван ђе ље се не може про по ве да ти без про бле ма... 
Зашто би ме онда страх или наслу ћи ва ње опа сно сти одво ји ли 
од Госпо да и од ове божан ске Речи која једи на пред ста вља исти-
ну? Не, ради је ћу се одре ћи свог тела, сво је крви и сво га живо-
та!« (D’Aubigné, b. 7, ch. 10)

Поно во су га наго ва ра ли да се поко ри цар ском суду и да онда 
неће има ти чега да се пла ши. Ова ко је одго во рио: »Сла жем се 
из цело га срца да цар, кне зо ви, па чак и нај бе зна чај ни ји хри шћа-
ни испи та ју и оце не моја дела; али под јед ним усло вом, да узму 
Бож ју Реч као сво је мери ло. Чове ку не пре о ста је ништа дру го 
него да је слу ша. Не нуди те ми наси ље над мојом саве шћу, која 
је веза на и при ко ва на уз Све то писмо.« (Исто, b. 7, ch. 10)

На један дру ги позив ова ко је одго во рио: »При ста јем да 
се одрек нем сво је про пу сни це. Ста вљам сво ју лич ност и свој 
живот у царе ве руке, али Бож ју Реч – ника да! » (Исто, b. 7, ch. 10) 
Изра зио је сво ју спрем ност да се поко ри одлу ци општег Сабо ра, 
али само под усло вом да од Сабо ра буде зах те ва но да одлу чу је у 
скла ду са Библи јом. »У оно ме што се одно си на Бож ју Реч и на 
веру«, додао је. »сва ки хри шћа нин је исто тако добар суди ја као 
и папа, кога подр жа ва макар и милион сабо ра.« (Martyn, vol. 1, 
p. 410) И при ја те љи и про тив ни ци на кра ју су се уве ри ли да су 
даљи напо ри око поми ре ња бес ко ри сни.

Да је рефор ма тор попу стио само у јед ној тач ки, сотона и ње-
го ве чете одне ли би побе ду. Међу тим, ње го ва непо ко ле бљи ва 
чвр сти на поста ла је сред ство за осло ба ђа ње Цркве и поче так 
новог и бољег доба. Ути цај овог чове ка, који се усу дио да само-
стал но мисли и делу је у вер ским пита њи ма, осе ћа ће се у Цркви 
и у све ту, не само у ње го во вре ме, него и у живо ту свих буду ћих 
нара шта ја. Ње го ва чвр сти на и вер ност јача ће све оне, који ће 
до кра ја вре ме на про ла зи ти кроз слич на иску ства. Бож ја сила 
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и вели чан ство уздиг ну ти су од тада изнад чове ко вих сабо ра, 
изнад моћ не сотони не силе.

Лутер је убр зо после тога добио налог од цара да се вра ти 
сво јој кући. Добро је знао да ће врло брзо после тога бити про-
гла ше на и ње го ва осу да. Пре те ћи обла ци над ви ја ли су се над 
ње го вим путем; али ње го во срце, када је одла зио из Вор мса, 
било је пуно радо сти и хва ле. Гово рио је: »Сам ђаво је чувао 
папи ну твр ђа ву; али је Хри стос начи нио у њој широ ку пуко ти-
ну и сотона је био при си љен да при зна да је Господ моћ ни ји од 
ње га.« (D’Aubigné, b. 7, ch. 11)

Лутер је после одла ска, у жељи да ње го ва истрај ност не буде 
про гла ше на за бун тов ни штво, писао импе ра то ру: »Бог, који 
испи ту је срца, мој је Све док да сам нај и скре ни је спре ман да 
послу шам ваше вели чан ство, у части и у сра мо ти, у живо ту и 
у смр ти, и без изу зет ка осим Бож је Речи, којом човек живи. У 
свим зби ва њи ма овог сада шњег живо та, моја ода ност оста ће 
непо ко ле бљи ва, јер овде нешто доби ти или изгу би ти нема ути-
ца ја на спа се ње. Међу тим, када су веч ни инте ре си у пита њу, 
Бог не жели да се човек поко ра ва чове ку. Јер такво поко ра ва ње 
у духов ним пита њи ма је ствар но обо жа ва ње, које се сме пону-
ди ти једи но Ство ри те љу.« (Исто, b. 7, ch. 11)

На поврат ку из Вор мса, Лутер је доче ки ван још срдач ни је 
него при ли ком дола ска. Цркве ни вели ко до стој ни ци поздра вља-
ли су мона ха искљу че ног из Цркве, а гра ђан ске вла сти ода ва ле 
су поча сти чове ку кога је цар осу дио. Зах те ва ли су од ње га да 
про по ве да, а он, не оба зи ру ћи се на царе ву забра ну, поно во је 
сту пио на про по ве да о ни цу. »Ника да се нисам заве то вао да ћу 
лан ци ма веза ти Бож ју Реч и то ника да нећу ни чини ти«, гово-
рио је том при ли ком. (Martyn, vol. 1, p. 420)

Тек што је Лутер иза шао из Вор мса, а папи сти су већ наго-
во ри ли цара да изда едикт про тив ње га. У том декре ту био је 
опту жен као »сам сотона у обли ку чове ка оде вен у мона шку 
хаљу« (D’Aubigné, b. 7, ch. 11) Изда та је запо вест да се одмах 
после исте ка важно сти про пу сни це пре ду зму мере за спре ча-
ва ње ње го вог рада. Сви ма је било забра ње но да га при ма ју 
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на ста но ва ње, да му дају хра ну или пиће, или да га реч ју или 
делом, јав но или при ват но, пома жу или подр жа ва ју. Морао 
је да буде ухва ћен где год би се нашао, и да буде пре дат вла-
сти ма. Ње го ви след бе ни ци тре ба ло је да буду затво ре ни, а 
њи хо ва имо ви на запле ње на. Ње го ви спи си мора ли су бити 
уни ште ни и, конач но, сви који би се усу ди ли да делу ју супрот-
но овом декре ту били би обу хва ће ни овом осу дом. Избор ни 
сак сон ски кнез и дру ги кне зо ви, при ја тељ ски накло ње ни Луте-
ру, напу сти ли су Вормс убр зо после ње го вог одла ска и царев 
декрет добио је при ста нак држав ног Сабо ра. Сада су папи не 
при ста ли це биле радо сне. Сма тра ле су да је суд би на рефор ма-
ци је запе ча ће на.

Бог се ипак поста рао да изба ви сво га слу гу у овом часу опа-
сно сти. Буд не очи пра ти ле су Луте ро во кре та ње, а јед но искре-
но и пле ме ни то срце одлу чи ло је да га спа се. Било је јасно да 
Рим неће бити задо во љан ничим мањим од ње го ве смр ти; једи-
но сакри ва њем могао је да се изба ви из лављих кан џи. Бог је 
уде лио мудрост Фри дри ху од Сак со ни је да ство ри план како 
да сачу ва рефор ма то ра. Уз помоћ искре них при ја те ља, наме ра 
избор ног кне за је оства ре на и Лутер је успе шно сакри вен и од 
непри ја те ља и од при ја те ља. На поврат ку у свој дом био је ухва-
ћен, одво јен од сво јих пра ти ла ца, и кроз шуму брзо одве ден 
до двор ца Варт бург - уса мље не пла нин ске твр ђа ве. Луте ра су 
ухва ти ли и одве ли у таквој тај но сти, да чак ни сам Фри дрих 
дуго није знао куда је Лутер одве ден. Ово незна ње није било 
непла ни ра но, јер докле год избор ни кнез ништа није знао о 
Луте ро вом бора ви шту, нико ме ништа није могао ни откри ти. 
Задо во љио се тиме да зна да је рефор ма тор на сигур ном месту, 
а то зна ње му је било довољ но.

Про ле ће, лето и јесен су про те кли, зима је дошла, а Лутер 
је и даље био затво рен. Але ан дер и ње го ви след бе ни ци су се 
радо ва ли, јер је изгле да ло да ће све тлост јеван ђе ља уско ро бити 
уга ше на. Али, уме сто тога, рефор ма тор је упра во пунио сво ју 
све тиљ ку из зали ха исти не; ње на све тлост ће уско ро засја ти 
још јачим сја јем.
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У при ја тељ ској сигур но сти Варт бур га, Лутер се неко вре ме 
радо вао свом осло бо ђе њу из ватре и мете жа бит ке. Међу тим, 
није дуго могао да издр жи у тиши ни и пову че но сти. Нави као 
на живот испу њен радом и оштрим суко би ма, тешко је под но-
сио нерад. Током тих дана уса мље но сти поја ви ло му се пред очи-
ма ста ње Цркве, па је у оча ја њу узвик нуо: »Тешко нама! У овим 
послед њим дани ма Ње го вог гне ва нема нико га ко би се успра вио 
као зид пред Госпо дом и спа сао Изра иљ!« (Исто, b. 9, ch. 2) Затим 
се у мисли ма поза ба вио сво јим ста њем, упла шен да ће бити опту-
жен због мало ду шно сти зато што се пову као из суко ба. Почео 
је да при го ва ра само ме себи због сво је лено сти и уга ђа ња себи. 
Ипак, сва ко га дана пости зао је више него што би се могло оче ки-
ва ти од јед ног чове ка. Ње го во перо ника да није миро ва ло. Док 
су се ње го ви непри ја те љи зава ра ва ли да су га ућут ка ли, били 
су запре па шће ни и збу ње ни опи пљи вим дока зи ма да је и даље 
акти ван. Мно штво трак та та, иза шлих из ње го вог пера, кру жи ло 
је Немач ком. Пре во де ћи Нови завет на немач ки језик, оба вио је 
нај зна чај ни ју слу жбу за сво је суна род ни ке. Са свог сте но ви тог 
Пат мо са наста вио је ско ро целу годи ну дана да обја вљу је јеван ђе-
ље, уко ра ва грех и заблу де сво га вре ме на.

Међу тим, Господ није пову као сво га слу гу из јав ног живо-
та само зато да би га сачу вао од гне ва ње го вих непри ја те ља, 
нити ради тога да би му пру жио повољ ну при ли ку да у тиши ни 
оба ви све ове важне посло ве. Он је морао да постиг не нешто 
мно го важни је од тога. У уса мље но сти и пову че но сти свог пла-
нин ског уто чи шта, Лутер је остао без сва ке земаљ ске пот по ре 
и сва ке људ ске хва ле. Тако је сачу ван од охо ло сти и само по у зда-
ња, које тако често пра те успех. Пат ња ма и пони же њи ма био је 
при пре мљен да поно во сигур но кора ча врто гла вим виси на ма 
на који ма се изне на да нашао.

Када се раду ју сло бо ди коју им је исти на доне ла, љу ди су 
скло ни да узди жу оне који ма се Бог послу жио да рас ки ну лан це 
заблу да и сује вер ја. Сотона се тру ди да људ ске мисли и осе ћа ња 
одвра ти од Бога и да их упра ви пре ма људ ским ору ђи ма, да их 
наве де да хва ле инстру мент, а да зане ма ре Руку која усме ра ва 
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сва дела Про ви ђе ња. Често се дога ђа да вер ске вође, који ма се 
ука зу је таква хва ла и ода је такво пошто ва ње, губе из вида да су 
зави сни од Бога, и тако поч ну да се осла ња ју на себе. Тру де се да 
упра вља ју умом и саве шћу љу ди, који су скло ни да се пре пу сте 
њи хо вом вођ ству, уме сто да се упра вља ју пре ма Бож јој Речи. 
Дело рефор ме често је успо ра вао такав дух ње го вих след бе ни-
ка. Упра во од те опа сно сти Бог је хтео да сачу ва дело рефор-
ма ци је. Желео је да то дело не поне се чове ков жиг, већ Бож ји 
печат. Љу ди су сво је очи упра ви ли пре ма Луте ру као тума чу 
исти не, а он им је био укло њен с види ка да би сви погле ди били 
упра вље ни пре ма Ауто ру исти не.
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поглавље

К ада бира љу де пре ко којих ће се рефор ми са ти Цркву, бог 
при ме њу је исти план којим се послу жио у вре ме осни ва ња 

Цркве, . Небе ски Учи тељ оста вио је по стра ни вели ке љу де на 
Земљи, углед не и бога те, који су нави кли да доби ја ју хва лу и ужи-
ва ју пошто ва ње као народ не вође. Охо ли и само све сни у сво јој 
хва ли са вој над моћ но сти, ника ко нису могли да се довољ но пони-
зе да сао се ћа ју са сво јим бли жњи ма или да поста ну сарад ни ци 
скром ног Чове ка из Наза ре та. Зато је нео бра зо ва ним, радом 
изму че ним гали леј ским риба ри ма био упу ћен позив: »Хај де те за 
мном, и учи ни ћу вас лов ци ма људ ским!« (Матеј 4,19) Ови скром-
ни уче ни ци били су спрем ни да уче. Што су мање били изло же-
ни ути ца ју лажних нау ка сво га вре ме на, то их је Хри стос могао 
успе шни је поу чи ти и при пре ми ти за сво ју слу жбу. Тако је било и 
у дане вели ке рефор ма ци је. Воде ћи рефор ма то ри били су љу ди 
из обич ног наро да – од свих љу ди сво га вре ме на нај ма ње скло ни 
да поста ну охо ли због свог поло жа ја или да се пре пу сте ути ца ју 
фана ти зма или жељи све ште ни ка да се меша ју у све тов не посло-
ве. Бог се слу жи скром ним ору ђи ма за оства ре ње вели ких резул-
та та. Тада се сла ва не при пи су је љу ди ма, већ Оно ме који је дело-
вао пре ко њих да хоће и учи не као што је Ње му угод но.
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Неко ли ко сед ми ца после Луте ро вог рође ња у брв на ри сак-
сон ског руда ра, Улрих Цвин гли родио се у коли би пасти ра у 
Алпи ма. Око ли на у којој се Цвин гли кре тао у детињ ству, као и 
ње го во рано обра зо ва ње, тре ба ло је да га при пре ме за ње го ву 
миси ју. Док је растао окру жен при зо ри ма узви ше но сти, лепо-
те и вели чан стве ног досто јан ства при ро де, ње го ве мисли су 
врло рано биле надах ну те све шћу о Бож јој вели чи ни, моћи и 
вели чан ству. При че о јунач ким дели ма која су се дога ђа ла на 
оброн ци ма ње го вих род них пла ни на распаљивале су ње го ву 
мла да лач ку машту. Седе ћи на кри лу сво је побо жне баке слу-
шао је дра го це не библиј ске при че које је успе ла да напа бир чи 
из мно штва цркве них леген ди и тра ди ци ја. Жељ но и с вели ким 
зани ма њем слу шао је о вели ким дели ма патри јар ха и про ро ка, 
о пасти ри ма који су напа са ли сво ја ста да на пале стин ским бре-
жуљ ци ма и с који ма су анђе ли раз го вра ли, о Дете ту из Витле је-
ма и Чове ку са Гол го те.

Као и Јохан Лутер, тако је и Цвин гли јев отац желео да ње гов 
син доби је при стој но обра зо ва ње, па је дечак врло рано морао 
да напу сти сво ју род ну доли ну. Ње гов ум брзо се раз ви јао, па 
се уско ро поја вио про блем где наћи учи те ље спо соб не да га поу-
ча ва ју. Када је напу нио три на ест годи на, нашао се у Бер ну, где 
се нала зи ла тада нај у глед ни ја шко ла у Швај цар ској. Међу тим, 
ту се поја ви ла опа сност која је запре ти ла да угро зи све што му 
је живот обе ћа вао. Наи ме, мона си су поче ли ула га ти нај о збиљ-
ни је напо ре да га при ву ку у мана стир. Доми ни кан ски и фра ње-
вач ки мона си бори ли су се за накло ност наро да, а то су поку ша-
ва ли да оства ре упа дљи вим укра ша ва њем сво јих црка ва, рас ко-
шним цере мо ни ја ма, и при влач ном сна гом чуве них рели кви ја 
и чудо твор них сли ка.

Доми ни кан ци из Бер на схва ти ли су да ће, уко ли ко успе ју да 
при ву ку овог даро ви тог мла дог уче ни ка, оси гу ра ти себи и доби-
так и част. Ње го ва сјај на мла дост, ње го ве при род не говор нич ке 
и спи са тељ ске спо соб но сти, ње гов тале нат за музи ку и пое зи ју, 
све то, мно го успе шни је од све њи хо ве рас ко ши и сја ја, при вла-
чи ће народ на њи хо ва бого слу же ња и пове ћа ва ти при хо де њи-
хо вог мона шког реда. Лукав стви ма и ласка њем поку ша ва ли су 
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да наго во ре Цвин гли ја да сту пи у њи хов мана стир. Лутер је, док 
је још поха ђао шко лу, ушао у мана стир ску ћели ју, и био би изгу-
бљен за свет да га божан ско Про ви ђе ње није осло бо ди ло. Цвин-
гли ју није било дозвољено да се суо чи са истом опа сно шћу. 
Сре ћом, ње гов отац је сазнао за пла но ве мона ха. Он није имао 
желео да дозво ли да ње гов син живи бес ко ри сним и без вред ним 
мона шким живо том. Схва тио је да је ње го ва буду ћа кори сност 
на коц ки, па му је наре дио да се без одла га ња вра ти кући.

Мла дић је послу шао наре ђе ње, али није дуго издр жао у сво-
јој род ној доли ни, већ се убр зо вра тио у шко лу и после изве-
сног вре ме на сти гао је у Базел. И упра во је у овом гра ду први 
пут чуо радо сну вест о дару Бож је бла го да ти. Витем бах, про-
фе сор ста рих јези ка, про у ча ва њем грч ког и јевреј ског јези ка, 
дошао је у додир са Све тим писмом и тако су зра ци божан ске 
све тло сти оба сја ли и мисли сту де на та који ма је пре да вао. Он је 
учио да посто ји исти на, мно го ста ри ја и бес крај но дра го це ни ја 
од тео ри ја које су шири ли ско ла сти ци и фило зо фи. Та пра ста ра 
исти на гла си да је Хри сто ва смрт једи на откуп ни на за гре шни-
ка. Те речи су за Цвин гли ја биле као први зрак све тло сти који 
наго ве шта ва зору.

Цвин гли је из Базе ла уско ро био позван да се при хва ти сво га 
живот ног зва ња. Ње го во прво рад но под руч је била је јед на алп-
ска паро хи ја, не мно го уда ље на од ње го ве род не доли не. Пошто 
је био руко по ло жен за све ште ни ка, он се »целом душом посве-
тио тра же њу божан ске исти не; јер је био пот пу но све стан«, 
каже један ње гов сарад ник у делу рефор ме, »коли ко мора зна ти 
онај коме је пове ре но Хри сто во ста до!« (Wylie, b. 8, ch. 5) Што 
је више истра жи вао Писма, то му је поста ја ла јасни ја раз ли ка 
изме ђу ње го ве исти не и јере си Рима. Поко рио се зато Библи-
ји као Бож јој Речи, једи ном довољ ном, непо гре ши вом мери лу. 
Схва тио је да она сама мора да тума чи сво је исти не. Није се усу-
ђи вао да обја шња ва Библи ју тако што би је ускла ђи вао с неком 
уна пред ство ре ном тео ри јом или док три ном, већ је сма трао сво-
јом дужно шћу да откри је какво је ње но непо сред но и очи глед-
но уче ње. Потру дио се да доби је сву нео п ход ну помоћ да би сте-
као пуно и пра вил но раз у ме ва ње ње ног зна че ња, при зи вао је и 
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подр шку Све то га Духа, која ће га, тако је гово рио, откри ти сви-
ма који га искре но и са моли твом тра же.

»Гово рио је: ‘Библи ја дола зи од Бога, а не од чове ка, у упра во 
тај Бог који про све тљу је даће ти да раз у меш да те речи дола зе 
од Бога. Бож ја Реч... не може да погре ши; она је бли ста ва, она 
себе про по ве да, она себе обја шња ва, она расве тља ва душу свим 
спа се њем и свом бла го да ћу; уте ша ва је у Богу, чини је пони-
зном, тако да губи, чак и одба цу је себе и при хва та Бога.’ Цвин-
гли је лич но дока зао исти ни тост ових речи. Гово ре ћи о свом 
иску ству из тога вре ме на, касни је је писао: ‘Када... сам почео да 
се пот пу но пре да јем Бож јој речи, фило зо фи ја и тео ло ги ја (ско-
ла стич ка) стал но су ми наго ве шта ва те да посто је неке несу гла-
си це. На кра ју сам поми слио: Оста ви се све га тога, и про на ђи 
зна ње о Богу искљу чи во из Ње го ве јед но став не Речи. Онда сам 
почео да тра жи од Бога да ми дару је сво ју све тлост и Писмо је 
поче ло да ми бива мно го лак ше.« (Исто, b. 8, ch. 6)

Нау ку коју је Цвин гли про по ве дао не поти че од Луте ра. Била 
је то Хри сто ва нау ка, нау ка о Хри сту. Швај цар ски рефор ма тор 
је изја вио: »Када Лутер про по ве да Хри ста, чини оно исто што ја 
чиним. Они које је он довео Хри сту мно го број ни ји су од оних 
које сам ја довео. Али то није ни важно. Нећу носи ти нијед но 
дру го име осим Хри сто вог чији сам вој ник и који ми је једи ни 
Запо вед ник. Ника да нијед ну једи ну реч нисам напи сао Луте ру, 
нити Лутер мени. А и зашто би? ... Да би се могло пока за ти коли-
ко је Бож ја реч у сагла сно сти сама са собом, пошто смо нас обо-
ји ца, без ика квог потај ног дого ва ра ња, тако јед но гла сно про по-
ве да ли док три ну о Хри сту.« (D’Aubigné, b. 8, ch. 9)

Цвин гли је годи не 1516. добио позив да при хва ти слу жбу 
про по вед ни ка у мана сти ру код Ајнзи дел на. Овде је тре ба ло да 
стек не јасни ји увид у узо па че но сти Рима и да као рефор ма тор 
стек не ути цај који ће се осе ћа ти дале ко изван ње го вих род них 
Алпа. Међу нај ве ће атрак ци је Ајнзи дел на убра јан је лик Деви це 
Мари је о коме је гово ре но да има моћ да чини чуда. Изнад ула за 
у мана стир нала зио се нат пис: »Овде се може доби ти пот пу но 
опро ште ње гре ха!« (Исто, b. 8, ch. 5) Током свих годи шњих доба 
дола зи ли су ходо ча сни ци да посе те ово Мари ји но све ти ли ште, 
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али при ли ком вели ког годи шњег пра зни ка ње го вог посве ће ња 
ту се сли ва ло мно штво из свих кра је ва Швај цар ске; па чак и из 
Фран цу ске и Немач ке. Цвин гли, који се вео ма узне ми рио гле-
да ју ћи шта се зби ва, иско ри стио је при ли ку да тим робо ви ма 
сује вер ја обја ви сло бо ду коју доно си јеван ђе ље.

Рекао је: »Немој те зами шља ти да је Бог у овој цркви при су-
тан више него у било којем дру гом делу све та. Бог је увек са 
вама и чује вас без обзи ра у којој земљи живи те... Могу ли вам 
бес ко ри сна дела, дуга ходо ча шћа, даро ви, лико ви, при зи ва ње 
Деви це или све та ца оси гу ра ти Бож ју бла го дат?... Чему кори сти 
мно штво речи у које зао де ва мо сво је моли тве? Какве ли кори-
сти од сјај них пла ште ва, обри ја них гла ва, дугих и широ ких 
хаљи на, или зла том изве зе них папу ча?... Бог гле да на срце, али 
наша срца дале ко су од Ње га!« »Хри стос који се нека да жртво-
вао на крсту, пра ва је Жртва и Стра дал ник, Он је ока јао гре хе 
вер ни ка за сву веч ност.« (Исто, b. 8, ch. 5)

Мно гим слу ша о ци ма ова уче ња нису била по вољи. Осе ћа-
ли су се гор ко раз о ча ра ни када им је рекао да је цело њи хо во 
муко трп но ходо ча шће било уза луд но. Опро ште ње које им је 
Хри сто вом заслу гом било бес плат но пону ђе но, нису могли да 
схва те. Били су пот пу но задо вољ ни ста рим путем у Небо, који 
им је Рим обе ле жио. Устру ча ва ли су се од неиз ве сног тра же ња 
било чега боље га. Било им је мно го лак ше да се за сво је спа се-
ње осло не на све ште ни ке и папу него да се тру де да постиг ну 
непо роч ност срца.

Међу тим, дру га гру па радо сно је при хва ти ла вест о отку пље-
њу Хри сто вом заслу гом. Оби ча ји које је им Рим наме тао нису 
могли да доне су мир њи хо вој души, па су вером при хва ти ли 
Спа си те ље ву крв као сво ју жртву поми ре ња. Такви су се вра-
ћа ли сво јим домо ви ма да и дру ги ма откри ју дра го це но виде ло 
које су при ми ли. Исти на је тако пре но ше на од засе о ка до засе-
о ка, од гра да до гра да, а број ходо ча сни ка који су дола зи ли да 
посе те Мари ји но све ти ли ште осет но се сма њио. Сма њи ли су се 
и даро ви, а у скла ду с тиме и Цвин гли је ва пла та која је испла ћи-
ва на из тог изво ра. Међу тим, он је осе ћао ствар ну радост, док 
је гле дао како се руши сила фана ти зма и сује вер ја.
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Цркве ни углед ни ци нису били сле пи пре ма делу које је 
Цвин гли оба вљао, међу тим, доне ли су одлу ку да се неко вре ме 
не меша ју. Нада ли су се да ће га при до би ти за себе, поку ша ли 
су да га при ву ку ласка њем, док је у међу вре ме ну исти на сти ца-
ла упо ри ште у срци ма наро да.

Цвин гли јев рад у Ајнзи дел ну при пре мио га је за про стра ни-
ја рад на поља у која је уско ро тре ба ло да уђе. После три годи не 
које је про вео у том месту, био је позван да слу жи као про по вед-
ник у кате дра ли у Цири ху. У то вре ме био је то нај ва жни ји град 
у Швај цар ској кон фе де ра ци ји, и све што се тамо дога ђа ло има-
ло је дале ко се жан ути цај. Духов ни ци који су га позва ли да дође 
у Цирих, били су одлуч ни да спре че било какве ново та ри је и у 
скла ду с тим поче ли су га упо зна ва ти с ње го вим дужно сти ма.

Каза ли су му: »Ви ћете уло жи ти нај ве ће напо ре да пове ћа те 
при хо де Кап то ла, не зане ма ру ју ћи ни нај ма ње. Ви ћете под сти ца-
ти вер не, и са про по ве да о ни це и пре ко испо ве да о ни це, да дају све 
десе ти не и оба ве зе, и да сво јим при ло зи ма пока жу сво ју љу бав 
пре ма Цркви. Ви ћете бити мар љи ви у пове ћа ва њу при хо да који 
дола зе од боле сних, од миса, и уоп ште од сва ког цркве ног обре-
да.« »Вама при па да деље ње све тих тај ни, про по ве да ње и ста ра ње 
о ста ду, јер све то при па да капе ла но вим дужно сти ма. Међу тим, 
те дужно сти може те пове ри ти и заме ни ку, посеб но про по ве да ње. 
Ви не тре ба да дели те све те тај не нико ме осим углед ним осо ба ма, 
и то једи но када оне то затра же; забра ње но вам је да то чини те не 
обра ћа ју ћи пажњу на поло жај љу ди.« (Исто, b. 8, ch. 6)

Цвин гли је без речи саслу шао све ове оба ве зе, а онда је, пошто 
је изра зио сво ју захвал ност на ука за ној части да буде позван на 
ово важно место, почео да обја шња ва план пона ша ња који је 
наме ра вао да сле ди. Рекао је: »Хри стов живот је суви ше дуго био 
сакри вен од наро да. Про по ве да ћу о целом Јеван ђе љу по Мате ју... 
црпе ћи искљу чи во са изво ра Писма, истра жу ју ћи ње го ве дуби-
не, упо ре ђу ју ћи текст са тек стом, тра же ћи про све тље ње стал ном 
и искре ном моли твом. Посве ти ћу сво ју слу жбу сла вље њу Бога, 
хва ље њу Ње го вог једи ног Сина, ствар ном спа са ва њу душа и њи-
хо вом уса вр ша ва њу у пра вој вери.« (Исто, b. 8, ch. 6) Цвин гли је 
остао упо ран, иако се неки кано ни ци нису сло жи ли с ње го вим 
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пла ном и поку ша ли да га одго во ре од ње го вог спро во ђе ња. Изја-
вио је да се не спре ма да уве де неке нове мето де, већ ста ре које је 
Црква упо тре бља ва ла у рани ја и боља вре ме на.

Исти не о који ма је про по ве дао већ су буди ле инте ре со ва ње; 
народ се оку пљао у вели ком бро ју да слу ша ње го во про по ве да-
ње. Мно ги, који већ дуго нису дола зи ли на бого слу же ња, сада 
су били међу ње го вим слу ша о ци ма. Сво ју слу жбу почео је отва-
ра ју ћи Јеван ђе ља, чита ју ћи и обја шња ва ју ћи сво јим слу ша о ци-
ма надах ну те запи се о живо ту, уче њу и смр ти Ису са Хри ста. И 
овде, као и у Ајнзи дел ну, обја вљи вао је Бож ју Реч као једи ни 
непо гре ши ви ауто ри тет, а смрт Ису са Хри ста као једи ну пот пу-
ну Жртву. »Ису су Хри сту, желим да вас пове дем – Ису су Хри-
сту, једи ном пра вом Изво ру спа се ња.« (Исто, b. 8, ch. 6) Око 
овог про по вед ни ка оку пља ло се мно штво љу ди који су зау зи ма-
ли раз ли чи те дру штве не поло жа је, од држав ни ка и сту ден та, до 
зана тли је и сеља ка. С дубо ким зани ма њем слу ша ли су ње го ве 
речи. Није им само обја вљи вао пону ду нео гра ни че ног спа се ња, 
већ је неу стра ши во уко ра вао зла и поква ре ност сво га вре ме на. 
Мно ги су се вра ћа ли из кате дра ле хва ле ћи Бога. Гово ри ли су: 
»Овај човек про по ве да исти ну. Он ће бити наш Мој си је, да нас 
изведе из ове еги пат ске таме.« (Исто, b. 8, ch. 6)

Међу тим, иако је ње гов рад у почет ку био вео ма оду ше вље-
но при ман, после неког вре ме на поче ло је да се поја вљу је и про-
ти вље ње. Мона си су уста ли да спре че ње гов рад и осу де ње го ва 
уче ња. Мно ги су га доче ки ва ли руга њем и под сме си ма; дру ги 
су при бе га ва ли дрско сти ма и прет ња ма. Међу тим, Цвин гли је 
све стр пљи во под но сио, гово ре ћи: »Ако жели мо да задо би је мо 
зле за Хри ста, мора мо затво ри ти сво је очи пред мно го чиме!« 
(Исто, b. 8, ch. 6)

Нека ко у то вре ме поја ви ло се ново сред ство за уна пре ђе ње 
дела рефор ме. Неки при ја тељ рефор ми са не вере послао је из Базе-
ла у Цирих неког Луци ја на који је донео неке Луте ро ве спи се и 
наго ве стио да би про да ја тих књи га могла поста ти моћ но сред-
ство за шире ње виде ла. Писао је Цвин гли ју: »Уста но ви да ли тај 
човек има довољ но мудро сти и уме шно сти, и ако буде тако, дај 
му да од места до места, од гра да до гра да, од села до села, па чак и 
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од куће до куће, носи међу Швај цар це Луте ро ве спи се, а посеб но 
ње го во обја шње ње моли тве ‘Оче наш’ писа но за обич не вер ни ке. 
Што буду поста ја ла позна ти ја, ова ће дела више купа ца има ти.« 
(Исто, b. 8, ch. 6) Тако је виде ло крчи ло себи пут.

У вре ме када се Бог при пре ма да поло ми око ве незна ња и 
сује вер ја, сотона се с нај ве ћом сна гом тру ди да љу де оба ви је 
тамом и још јаче при тег не њи хо ве око ве. Када су се поје ди ни 
љу ди у раз ли чи тим земља ма поди за ли да наро ду обја ве опро-
ште ње и посве ће ње крвљу Ису са Хри ста, Рим је пове ћа ном сна-
гом поку ша вао да у целом хри шћан ству отво ри сво је трго ви не, 
нуде ћи опро ште ње за новац.

Сва ки грех имао је сво ју цену и љу ди ма су обе ћа ва не нео гра-
ни че не дозво ле да чине грех уко ли ко наста ве да вред но попу ња-
ва ју цркве ну ризни цу. Тако су се упо ре до раз ви ја ла два покре та 
– један је нудио опро ште ње гре ха за новац, а дру ги опро ште ње 
Хри сто вом заслу гом; Рим је љу ди ма давао дозво ле да чине грех 
и пре тва рао грех у извор сво јих при хо да, док су рефор ма то ри 
осу ђи ва ли грех и ука зи ва ли на Хри ста као Жртву поми ре ња и 
као Изба ви те ља.

У Немач кој је про да ја опро штај ни ца била пове ре на доми-
ни кан ским мона си ма пред во ђе ним зло гла сним Теце лом. У 
Швај цар ској је трго ви на била ста вље на у руке фра њев аца под 
упра вом ита ли јан ског мона ха Сам со на. Сам сон је већ корисно 
послужио Цркви при ку пив ши вели ке сво те нов ца у Немач-
кој и Швај цар ској, који ма је попу нио пап ску ризни цу. Сада је 
путо вао по Швај цар ској, при вла чио вели ко мно штво, лиша вао 
сиро ма шне сеља ке њи хо ве скром не уште ђе ви не и прикупљао 
бога те при ло ге од при пад ни ка бога ти јих ста ле жа. Међу тим, 
ути цај рефор ме већ се осе ћао у успо ра ва њу, иако не и у зау-
ста вља њу, ове трго ви не. Цвин гли се још нала зио у Ајнзи дел ну 
када је Сам сон, крат ко вре ме после дола ска у Швај цар ску, зајед-
но са сво јом робом сти гао у обли жњи град. Пошто је дознао за 
ње го ву миси ју, рефор ма тор је одмах устао про тив ње. Ова два 
чове ка ника да се нису сре ла, али је Цвин гли пости гао такав 
успех у раз об ли ча ва њу мона хо вих посту па ка да је овај био при-
си љен да оде у дру ге кра је ве.
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Цвин гли је у Цири ху рев но сно про по ве дао про тив трго ви не 
опро штај ни ца ма; када се Сам сон при бли жио гра ду, доче као га 
је гла сник Град ског саве та с пору ком да не ула зи у град. Међу-
тим, када је лукав ством, ипак успео да доби је дозво лу да уђе у 
град, био је про те ран из ње га не успев ши да про да ни једну једи-
ну опро штај ни цу, па уско ро је напу стио и Швај цар ску.

Рефор ма је доби ла сна жан под сти цај, када се поја ви ла епи-
де ми ја куге или “црне смр ти”, која је про ху ја ла Швај цар ском 
1519. годи не. Када су се на тај начин суо чи ли са смр ћу, мно ги 
су схва ти ли сву уза луд ност и без вред ност опро штај ни ца које 
су тек недав но купи ли; и зато су поже ле ли да њи хо ва вера доби-
је сигур ни ји темељ. Цвин гли је у Цири ху обо лео, ње го во ста-
ње било је тако тешко да су биле изгу бље не све наде у ње го во 
оздра вље ње, тако да су већ поче ле да се шире гла си не да је умро. 
Међу тим, и у том тешком часу, ње го ва нада и хра брост оста ле 
су непо ко ле бљи ве. Гле дао је у вери на крст на Гол го ти, осла ња ју-
ћи се на Хри сто ву жртву помир ни цу пот пу но довољ ну за опро-
ште ње. Када се вра тио из пре двор ја смр ти, наста вио је да још 
ватре ни је него ика да про по ве да Јеван ђе ље; ње го ве речи има ле 
су нео до љи ву силу. Љу ди су рад но сно поздра вља ли свог оми ље-
ног пасти ра, који се вра тио са иви це гро ба. Они сами, дола зи ли 
су од посте ља боле сних и уми ру ћих и осе ћа ли, као ника да до 
тада, сву вред ност јеван ђе ља.

Цвин гли је сада јасни је и боље схва тао еван ђе о ске исти не 
и још пот пу ни је је дожи вео њи хо ву обно ви тељ ску моћ. Чове-
ков пад у грех и план отку пље ња биле су теме који ма се бавио. 
Гово рио је: »У Ада му смо сви мртви, уто ну ли у поква ре ност и 
про клет ство.« (Wylie, b. 8, ch. 9) »Хри стос је ... купио за нас бес-
крај но отку пље ње. ... Ње го во стра да ње је... веч на жртва, и веч-
но успе шна да лечи; она зау век задо во ља ва божан ску прав ду у 
корист оних који се са чвр стом и непо ко ле бљи вом вером осла-
ња ју на њу.« Међу тим, јасно је изно сио да љу ди не могу, захва-
љу ју ћи Хри сто вој бла го да ти, да наста ве живот у гре ху. »Где год 
има вере у Бога, тамо је и Бог; и где год Бог наста ва, тамо се 
јавља и рев ност, наво де ћи и наго не ћи љу де да чине добра дела.« 
(D’Aubigné, b. 8, ch. 9)

180



172 ВЕЛИКА БОРБА

Зани ма ње за Цвин гли је ве про по ве ди било је тако вели ко да је 
кате дра ла увек била пре пу на љу ди који су дола зи ли да га слу ша-
ју. Мало - пома ло, оно ли ко коли ко су могли да схва те, он је сво-
јим слу ша о ци ма обја вљи вао исти не. Посеб но је пазио да им пре-
ра но не обја ви исти не које би могле да их неу год но изне на де или 
ство ре пред ра су де. Ње гов циљ је био да задо би је њи хо ва срца за 
Хри сто ва уче ња, да их омек ша Ње го вом љу ба вљу и да пред њи ма 
уздиг не Ње гов при мер, и док буду при хва та ли наче ла јеван ђе ља, 
неиз бе жно ће одба ци ти сво је сује вер је и оби ча је.

Рефор ма ци ја је, корак по корак, напре до ва ла у Цири ху. 
Ужа сну ти, непри ја те љи су поку ша ли да јој пру же одлу чан 
отпор. Годи ну дана пре тога у Вор мсу, један монах из Витен-
бер га одбио је послу шност папи и цару, а сада је изгле да ло да 
ће се и у Цири ху поја ви ти слич но про ти вље ње пап ским зах те-
ви ма. Зато је Цвин гли био изло жен поно вље ним напа ди ма. У 
пап ским кан то ни ма след бе ни ци јеван ђе ља, с вре ме на на вре-
ме, спа љи ва ни су на лома чи, али њи ма то није било довољ но, 
морао је да буде ућут кан и учи тељ јере си. Бискуп Кон стан це 
послао је три посла ни ка Град ском саве ту Цири ха, да опту же 
Цвин гли ја да учи љу де да крше зако не Цркве, и тако непо сред-
но угро жа ва мир и ред у дру штву. Ако ауто ри тет Цркве буде 
поти снут у стра ну, тако је пору чио, завла да ће све оп шта анар-
хи ја. Цвин гли је одго во рио да већ чети ри годи не про по ве да 
Јеван ђе ље у Цири ху, »и да је то сада нај мир ни ји и нај ми ро љу-
би ви ји град у целој Кон фе де ра ци ји«. Нагла сио је даље: »Зар 
није, онда, хри шћан ство нај бо љи чувар опште сигур но сти?« 
(Wylie, b.8, ch. 11)

Посла ни ци су позва ли град ске већ ни ке да оста ну у Цркви 
изван које, тако су твр ди ли, нема спа се ња. Цвин гли је одго во-
рио: »Нека вас ова опту жба не поко ле ба! Темељ Цркве је иста 
Сте на, исти Хри стос, који је Петру наде нуо име зато што Га 
је при знао. У сва ком наро ду Бог при хва та сва ко га који веру је 
свим сво јим срцем у Госпо да Ису са. И то је заи ста она Црква 
изван које нико не може бити спа сен.« (D’Aubigné, Lon don ed, b. 
8, ch. 11) Као резул тат овог састан ка, један од пап ских посла ни-
ка при хва тио је рефор ми са ну веру.
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Град ски савет одбио је да пре ду зме мере про тив Цвин гли ја, 
а Рим је почео да се при пре ма за нови напад. Рефор ма тор је, 
када су га оба ве сти ли о заве ри ње го вих непри ја те ља, узвик нуо: 
»Нека само дођу! Пла шим их се исто оно ли ко коли ко се стр ма 
лити ца пла ши вало ва који уда ра ју у ње но под нож је!« (Wylie, b. 
8, ch. 11) Напо ри цркве них досто јан стве ни ка само су учвр шћи-
ва ли дело које су желе ли да сру ше. Исти на је наста ви ла да се 
шири. При ста ли це исти не у Немач кој, обес хра бре не Луте ро-
вим нестан ком, поно во су се охра бри ле гле да ју ћи како јеван ђе-
ље напре ду је у Швај цар ској.

Када се рефор ма ци ја учвр сти ла у Цири ху, ње ни пло до ви 
мно го јасни је могли су се сагле да ти у сузби ја њу зло чи на и уна-
пре ђи ва њу реда и скла да. Цвин гли је писао: »Мир има сво је 
бора ви ште у нашем гра ду; нема сва ђе, нема лице мер ја, нема 
зави сти, нема суко ба. Ода кле би такво једин ство могло доћи 
ако не од Госпо да, и наше нау ке, која нас испу ња ва родо ви ма 
мира и побо жно сти?« (Исто, b. 8, ch. 15)

Побе де које је оства ри ла рефор ма ци ја наве ле су папи не при-
ста ли це на још одлу шни је напо ре да је сру ше. Уоча ва ју ћи мале 
резул та те које је доне ло наси ље у сузби ја њу Луте ро вог дела у 
Немач кој, одлу чи ли су да се супрот ста ве рефор ма ци ји ње ним 
соп стве ним оруж јем. Води ће рас пра ве са Цвин гли јем, и пошто 
би им била пове ре на орга ни за ци ја, оси гу ра ће сво ју побе ду 
тако што ће сами одре ди ти не само место рас пра ве, већ и суди-
је које ће одлу чи ва ти која је од суко бље них стра на одне ла побе-
ду. Осим тога, када јед ном буду има ли Цвин гли ја под сво јом 
вла шћу, поста ра ће се да им више не измак не. Када буду ућут ка-
ли вођу, онда ће брзо сло ми ти и покрет. Међу тим, пажљи во су 
сакри ва ли сво је пра ве наме ре.

Било је одре ђе но да се рас пра ва одр жи у Баде ну, међу тим, 
Цвин гли није уче ство вао. Град ско веће Цири ха, сум ња ју ћи у 
добре наме ре папи ста, опо ме ну то рас па ље ним лома ча ма на 
који ма су у пап ским кан то ни ма горе ли след бе ни ци јеван ђе ља, 
забра ни ло је свом пасти ру да се изло жи опа сно сти. У Цири ху 
је био спре ман да се суо чи са свим про тив ни ци ма које би Рим 
послао; али да иде у Баден, у коме је крв муче ни ка за исти ну 
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упра во била про ли ве на, зна чи ло би изл о жи ти се сигур ној смр-
ти. Еко лам пад и Халер били су иза бра ни да засту па ју рефор ма-
то ре, док је позна ти др Ек, зајед но са четом уче них док то ра и 
пре ла та, пред ста вљао Рим.

Иако Цвин гли није при су ство вао рас пра ви, ње гов ути цај се 
осе ћао. Запи сни ча ре на рас пра ви бира ли су само папи сти, док 
је дру ги ма, под прет њом смрт не казне, било забра ње но да хва-
та ју беле шке. Цвин гли је, упр кос све му томе, сва ко га дана доби-
јао тачан изве штај о све му што је било рече но у Баде ну. Неки 
сту дент који је при су ство вао рас пра ви, сва ке вече ри саста вљао 
је изве штај о дока зи ма који су тога дана изно ше ни. Два дру га 
сту ден та пре у зе ла су зада так да доста вља ју ове изве шта је Цвин-
гли ју у Цирих, зајед но са сва ко днев ним Еко лам па до вим писми-
ма. Рефор ма тор је одго ва рао, дају ћи саве те и пред ло ге. Сво ја 
писма писао је ноћу, а сту ден ти су се до јутра вра ћа ли с њи ма 
у Баден. Да би избе гли буд ност стра жа ра поста вље них на град-
ским вра ти ма, ови гла сни ци носи ли су кор пе са пили ћи ма на 
сво јој гла ви, па су им без смет њи дозво ља ва ли да про ђу.

Тако је Цвин гли водио бит ку са сво јим зло на мер ним про-
тив ни ци ма. Мико ни јус исти че да се »тру дио мно го више, сво-
јим раз ми шља њи ма, сво јим беса ним ноћи ма и саве ти ма које 
је слао у Баден, него што би то чинио да је лич но рас пра вљао 
окру жен сво јим непри ја те љи ма« (D’Aubigné, b. 11, ch. 13).

Папи сти, радо сни због оче ки ва не побе де, дошли су у Баден 
оде ве ни у сво је нај ску по це ни је рухо, оки ће ни бли ста вим дра-
гу љи ма. Живе ли су рас ко шно, њи хо ви сто ло ви били су пре пу-
ни нај ску пљих посла сти ца и нај и за бра ни јих вина. Терет сво јих 
цркве них дужно сти олак ша ва ли су заба ва ма и гозба ма. Пот пу-
но супрот на била је поја ва рефор ма то ра, који су у очи ма посма-
тра ча једва изгле да ли нешто боље од гру пе про сја ка, које су 
скром ни обро ци врло мало задр жа ва ли за сто лом. Еко лам па дов 
дома ћин, који је иско ри стио при ли ку да га посма тра за вре ме 
борав ка у соби, уста но вио је да нај ви ше вре ме на про во ди у про-
у ча ва њу или моли тви, па је са чуђе њем, вео ма зади вљен, изве-
стио, да је јере тик »у нај ма њу руку макар вео ма побо жан«.
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На засе да њу, »Ек се охо ло попео за говор ни цу сјај но укра-
шен, док је скром ни Еко лам пад, јад но оде вен, био при си љен 
да зау зме место испред сво га про тив ни ка на гру бо изде ља ној 
сто ли ци.« (Исто, b. 11, ch. 13) Еков зво нак глас и нео гра ни че на 
сигур ност, ника да га нису изне ве ри ли. Ње го ва рев ност била је 
под стак ну та изгле ди ма да ће доби ти зла то, али и сла ву; јер је 
тре ба ло да као бра ни тељ вере буде награ ђен већом сво том нов-
ца. Када није имао довољ но дока за, увек је могао да при бег не 
увре да ма, па чак и кле тва ма.

Еко лам пад, скро ман и без вели ког само по у зда ња, устру ча-
вао се од суко ба, па се, упу стио у рас пра ву све ча но се заве ту-
ју ћи: »Не при зна јем ника кво дру го мери ло оце њи ва ња осим 
Бож је Речи!« (Исто, b. 11, ch. 13) Иако љу ба зан и при стој ног 
пона ша ња, пока зао се као спо со бан и неу стра шив. Док су се 
папи сти, у скла ду са сво јим нави ка ма, стал но пози ва ли на ауто-
ри тет цркве них оби ча ја, рефор ма тор се истрај но држао Све то-
га писма. Рекао је: »Оби ча ји нема ју сна ге у нашој Швај цар ској, 
осим ако су у скла ду са уста вом; а овде, у пита њи ма вере, Библи-
ја је наш устав.« (Исто, b. 11, ch. 13)

Раз ли ка изме ђу два супар ни ка није оста ла без дело ва ња. 
Сми ре но, јасно рефор ма то ро во дока зи ва ње, тако љу ба зно и 
скром но пред ста вље но, ути ца ло је на љу де који су с одврат но-
шћу одба ци ва ли хва ли са во и охо ло Еко во изла га ње.

Рас пра ва је потра ја ла осам на ест дана. Папи ни при ја те љи на 
кра ју су с вели ком само у ве ре но шћу захтевали побе ду. Већи на 
посла ни ка била је на стра ни Рима и Пар ла мент је про гла сио 
побе ду над рефор матори ма и одре дио да зајед но са Цвин гли-
јем, сво јим вођом, буду искљу че ни из Цркве. Међу тим, после-
ди це рас пра ве пока за ле су која стра на је била у пред но сти. Рас-
пра ва је пред ста вља ла сна жан под сти цај про те стант ском делу, 
и уско ро после тога зна чај ни гра до ви Берн и Базел стали су на 
стра ну рефор ма ци је.
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поглавље

Луте ров тајан стве ни неста нак је иза звао запре па шће ње у 
целој Немач кој. На све стра не љу ди су се рас пи ти ва ли за 

ње га. Кру жи ле су нај не ве ро ват ни је гла си не, а мно ги су веро ва-
ли да је уби јен. Наста ла је вели ка жалост, не само међу ње го вим 
при ја те љи ма, већ и међу хиља да ма оних који нису отво ре но ста-
ли на стра ну рефор ма ци је. Мно ги су се све ча но закли ња ли да 
ће осве ти ти ње го ву смрт.

Рим ске вође са ужа сом су пра ти ли како се осе ћа ња у наро ду 
окре ћу про тив њих и како дости жу врху нац. Иако су у почет ку 
били оду ше вље ни навод ном Луте ро вом смр ћу, уско ро су поже-
ле ли да се сакри ју од народ ног гне ва. Ни ње го ва нај сме ли ја дела, 
док је био међу њи ма, нису их толи ко узне ми ра ва ла коли ко сада 
ње гов неста нак. Они који су у свом гне ву поку ша ва ли да уни-
ште сме лог рефор ма то ра, били су сада пуни стра ха, иако је он 
постао бес по моћ ни затво ре ник. Један од њих је рекао: »Једи ни 
начин који нам про ста је да се спа се мо јесте да запа ли мо бакље, 
да по целом све ту тра жи мо Луте ра и да га вра ти мо наро ду који 
га при зи ва.« (D’Aubigné, b. 9, ch. 1) Цар ски едикт наиз глед није 
дело вао. Папин ски лега ти су били огор че ни, када су схва ти ли 
да је он иза звао мање пажње него Луте ро ва суд би на.

(185)
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Вест да је Лутер, иако затво ре ник, на сигур ном месту, сми-
ри ла је страх у наро ду, али је поја ча ла ње гов ути цај. Љу ди су 
чита ли ње го ве спи се рев ни је него ика да. Све већи број љу ди 
подр жа вао је дело хра брог чове ка који је, иако је све било про-
тив ње га, бра нио Бож ју Реч. Рефор ма ци ја је све више јача ла. 
Семе које је Лутер посе јао ница ло је на све стра не. Ње го ва 
одсут ност пости гла је оно што ње го ва при сут ност ника да не 
би могла. Ње го ви сарад ни ци још озбиљ ни је при хва ти ли су сво-
је нове одго вор но сти, пошто вође више није било међу њи ма. 
Испу ње ни новом вером и рев но шћу, свом сво јом сна гом кре-
ну ли су напред, тако да дело које је пле ме ни то поче ло не буде 
оме те но у свом напре до ва њу.

Међу тим, ни сотона није остао бес по слен. Поку шао је сада 
оно што је поку ша вао за вре ме сва ког реформ ног покре та 
– да пре ва ри и уни шти народ под ме ћу ћи му лаж уме сто исти-
не. Као што су се лажни хри сти поја вљи ва ли у првом сто ле ћу 
дело ва ња хри шћан ске Цркве, тако су се у шесна е стом поја ви-
ли лажни про ро ци.

Неки љу ди, дубо ко прожети узбу ђе њем које је завла да ло 
у рели ги јском све ту тога вре ме на, уобра зи ли су да су доби ли 
посеб но откри ве ње са Неба и твр ди ли да их је Бог заду жио 
да уна пре де и довр ше дело рефор ме које је, пре ма њи хо вом 
мишље њу, Лутер сла бо запо чео. У ства ри, само су раза ра ли оно 
што је Лутер пости гао. Одба ци ли су вели ко наче ло које је пре-
ста вља ло темељ рефор ма ци је – да је Бож ја Реч једи но мери ло 
вере и пона ша ња, па су уме сто тог непо гре ши вог води ча узе-
ли про мен љи во, неси гур но мери ло сво јих осе ћа ња и ути са ка. 
Одба цив ши на тај начин непо гре ши во сред ство за откри ва ње 
заблу да и лажи, омо гу ћи ли су сотони да завла да њи хо вим умом 
и да га кори сти по сво јој вољи.

Један од таквих про ро ка твр дио је да упут ства доби ја од 
самог анђе ла Гаври ла. Сту дент који му се при дру жио зане ма-
рио је сту ди је, исти чу ћи да је од самог Бога добио спо соб ност 
да тума чи Ње го ву Реч. При кљу чи ли су им се и дру ги љу ди, 
по при ро ди скло ни фана ти зму. Дело ва ње ових зане се ња ка 
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иза зи ва ло је вели ко узбу ђе ње. Луте ро во про по ве да ње учи ни-
ло је да цео народ осе ти потре бу за рефор мом, па су сада и 
неки поште ни и искре ни љу ди били заве де ни иде ја ма ових 
нових про ро ка.

Вође овог покре та дошли су у Витен берг и поста ви ли сво је 
зах те ве Мелан хто ну и ње го вим сарад ни ци ма. Каза ли су: »Бог 
нас је послао да поу чи мо народ. Раз го ва ра ли смо на повер љив 
начин са Госпо дом и зато зна мо шта ће се дого ди ти; у ства ри, 
ми смо апо сто ли и про ро ци и упу ћу је мо свој позив док то ру 
Луте ру!« (Исто, b. 9, ch. 7)

Рефор ма то ри су били запре па шће ни и збу ње ни. Ово је био 
нови чини лац с којим се до тада нису сре та ли и зато нису зна-
ли како да се пона ша ју. Мелан хтон је запа зио: »Заи ста је неки 
посе бан дух у тим љу ди ма; али који?....С јед не стра не, чувај мо 
се да не гаси мо Бож ји Дух, а са дру ге, да не буде мо заве де ни 
сотон ским духом!« (Исто, b. 9, ch. 7)

Међу тим, после ди це новог уче ња уско ро су поста ле очи-
глед не. Оно је наво ди ло љу де да зане ма ре Библи ју или да је 
пот пу но одба це. У шко ла ма је завла да ла забу на. Сту ден ти, 
који су одба ци ва ли сва огра ни че ња, зане ма ри ли су сту ди је и 
напу сти ли уни вер зи тет. Љу ди који су сма тра ли себе довољ но 
спо соб ним да ожи ве дело рефор ма ци је и да њи ме упра вља ју 
успе ли су једи но да га дове ду до иви це про па сти. Папи сти су 
се поно во охра бри ли, сте кли само по у зда ње и оду ше вље но кли-
ца ли: »Још јед на, послед ња бит ка и све ће бити наше!« (Исто, 
b. 9, ch. 7)

Када је Лутер у Варт бур гу сазнао шта се дога ђа, рекао је ду-
бо ко забри нут: »Увек сам оче ки вао да ће нам сотона по сла ти ту 
кугу!« (Исто, b. 9, ch. 7) Про зрео је пра ви карак тер тих само зва-
них про ро ка и увидео опа сност која је запре ти ла делу исти не. 
Ни про ти вље ње папе и цара није га наве ло да се тако дубо ко, 
као сада, забри не и упла ши. Тако зва ни при ја те љи рефор ма ци је 
пре тво ри ли су се и ње не нај ве ће непри ја те ље. Све ове исти не 
које су му доне ле толи ко радо сти и уте хе биле су иско ри шће не 
да уне су суко бе и ство ре забу ну у Цркви.
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Бож ји Дух је у делу рефор ме водио Луте ра да иде напред 
и постиг не и више него што се надао. Ника да није пла ни рао 
да зау зме поло жај на коме се нала зио, или да спро ве де тако 
темељ не про ме не. Био је само ору ђе у рука ма Све мо гу ће га. 
Ипак, често је дрх тао над после ди ца ма сво га рада. Јед ном је 
рекао: »Када бих знао да ће моја нау ка повре ди ти само јед ног 
чове ка, јед ног једи ног чове ка, без обзи ра коли ко био скро ман 
и непо знат – што се и не може дого ди ти, јер се ради о чистом 
јеван ђе љу – ради је бих десет пута умро него да је се одрек-
нем!« (Исто, b. 9, ch. 7)

Сада је и Витен берг, пра во сре ди ште рефор ма ци је, ско ро 
пот пао под ути цај фана ти зма и беза ко ња. Ово тешко ста ње 
није иза зва ло Луте ро во уче ње, иако су му по целој Немач кој 
ње го ви непри ја те љи за све при пи си ва ли кри ви цу. Испу њен гор-
чи ном, поне кад се питао: »Зар се на овај начин мора завр ши ти 
вели ко дело рефор ма ци је?« (Исто, b. 9, ch. 7) И поно во, док се 
рвао с Богом у моли тви, мир се усе лио у ње го во срце. Рекао 
је: »Ово дело није моје, већ Тво је. Ти нећеш дозво ли ти да буде 
поква ре но сује вер јем или фана ти змом.« Међу тим, мисао да се 
у таквој кри зи и даље држи дале ко од суко ба, није се могла одр-
жа ти. Одлу чио је да се вра ти у Витен берг.

Без одла га ња пошао је на ово опа сно путо ва ње. Још се нала-
зио под цар ским про клет ством. Непри ја те љи су има ли сло бо ду 
да му оду зму живот, а при ја те љи ма је било забра ње но да му 
помог ну или пру же уто чи ште. Цар ска власт спро во ди ла је нај о-
штри је мере про тив ње го вих при ста ли ца. Међу тим, он је схва-
тио да је дело јеван ђе ља угро же но и у Господ ње име неу стра ши-
во је кре нуо да се бори за исти ну.

У писму које је упу тио избор ном кне зу, и у коме је изра зио 
сво ју наме ру да напу сти Варт бург, Лутер је рекао: »Нека ваше 
Висо чан ство при ми к зна њу да путу јем у Витен берг под зашти-
том мно го веће силе него што је сила кне зо ва и прин че ва. Не 
мислим да тра жим подр шку вашег Висо чан ства, а још мање да 
желим вашу зашти ту, ради је бих да ја шти тим вас. Када бих 
знао да би ме ваше Висо чан ство хте ло и могло зашти ти ти, не 
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бих се уоп ште ни кре тао у Витен берг. Нема мача који би могао 
уна пре ди ти ово дело. Само Бог мора да учи ни све, без чове ко ве 
помо ћи или уче ство ва ња. Онај који има нај ве ћу веру, нај спо-
соб ни ји је да зашти ти.« (Исто, b. 9, ch. 8)

У дру гом писму, напи са ном на путу пре ма Витен бер гу, Лутер 
је додао: »Спре ман сам да пре тр пим неза до вољ ство вашег Висо-
чан ства и гнев цело га све та. Зар ста нов ни ци Витен бер га нису 
моје ста до? Зар их Бог није пове рио мојим рука ма? Зар не би 
тре ба ло, ако буде нео п ход но, да себе изло жим смр ти њих ради? 
Осим тога, пла шим се да у Немач кој не изби је вели ка побу на, 
којом ће Бог казни ти наш народ.« (Исто, b. 9, ch. 7)

С вели ком опре зно шћу и пони зно шћу, али одлуч но и чвр-
сто, запо чео је посао. Изја вио је: »Реч ју мора мо пору ши ти и 
уни шти ти оно што је било успо ста вље но наси љем. Ја се нећу 
послу жи ти наси љем про тив сује вер них и мало вер них. ... Нико 
не сме да буде силом нате ран. Сло бод но опре де ље ње је сама 
сушти на вере.« (Исто, b. 9, ch. 8)

Уско ро се у Витен бер гу про чу ло да се Лутер вра тио и да ће 
про по ве да ти. Народ се саку пио са свих стра на и црква је била 
пре пу на. Сту пив ши на про по ве да о ни цу, мудро и нежно поу ча-
вао је опо ми њао и уко ра вао народ. Гово ре ћи о они ма који су да 
би уки нули мису при ме ни ли насил не мере, рекао је:

»Миса није при хва тљи ва, Бог јој се супрот ста вља, она мора 
да буде уки ну та, и желео бих да у целом све ту буде заме ње на 
еван ђе о ском Вече ром. Али, нико силом не сме бити одво јен од 
ње. То мора мо пре пу сти ти Бож јим рука ма. Ње го ва Реч тре ба да 
делу је, а не ми. Ви се пита те зашто тре ба да буде тако? Зато што 
ја не држим људ ска срца у сво јој руци, као што лон чар држи 
гли ну. Ми има мо пра во да гово ри мо, али нема мо пра во да суди-
мо! Про по ве дај мо, оста ло при па да Богу. Када бих се послу жио 
силом, шта бих тиме добио? Гримасе, фор мализам, подра жа ва-
ње, људ ске уред бе и лице мер ство... Али, у томе нема ника кве 
искре но сти срца, ни вере, ни добро те. Тамо где ово тро је недо-
ста је, све недо ста је, а ја не бих дао ни пре би је не паре за тако 
нешто... Бог чини више сво јом Реч ју него што ви и ја и цео свет 
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може мо учи ни ти сје ди ње ном сна гом. Бог осва ја срца, а када је 
срце задо би је но, све је доби је но...«

»Ја ћу про по ве да ти, рас пра вља ти и писа ти, али нико га нећу 
при си ља ва ти, јер је вера добро вољ ни чин. Види те шта сам ја 
учи нио! Устао сам про тив папе, опро штај ни ца и папи них при ја-
те ља, али без наси ља и буна. Узди гао сам Бож ју Реч; про по ве дао 
сам и писао – и то је било све што сам чинио. А ипак, док сам 
спа вао... Реч коју сам про по ве дао обо ри ла је пап ство, тако да 
му у про шло сти ни кне зо ви ни царе ви нису нане ли толи ко ште-
те. Ипак, ја нисам ништа учи нио; сама Реч је све то учи ни ла. Да 
сам желео да се позо вем на силу, веро ват но би цела Немач ка 
била пре пла вље на крвљу. Какав би онда био резул тат? Уни ште-
ње и опу сто ше ње и тела и душе! Зато сам остао миран и пре пу-
стио Речи да сама про ху ји кроз свет.« (Исто, b. 9, ch. 8)

Лутер је из дана у дан, током целе сед ми це, наста вио да про-
по ве да жељ ном мно штву. Бож ја Реч раз ве ја ла је опчи ње н ост 
фана тич ним узбу ђе њем. Сила јеван ђе ља вра ти ла је заве де ни 
народ на пут исти не.

Лутер није имао воље да се срет не с фана ти ци ма чије је дело-
ва ње иза зва ло тако вели ка зла. Знао је да су то љу ди нездра вог 
расу ђи ва ња и нео б у зда них стра сти, који, иако су твр ди ли да 
има ју посеб но про све тље ње са Неба, нису били у ста њу да пре-
тр пе ни нај ма ње про ти вље ње, па чак ни нај љу ба зни ји укор или 
савет. При сва ја ју ћи нај ви шу власт, од сва ко га су зах те ва ли, да 
без пого во ра при зна њи хо ве зах те ве. Међу тим, када су затра жи-
ли да раз го ва ра ју с њим, при стао је да се срет не с њи ма, и тако 
успе шно раз об ли чио њи хо ве наме ре да су само зван ци одмах 
напу сти ли Витен берг.

Фана ти зам је при вре ме но био обу здан, али после неко ли ко 
годи на поно во је избио још већом жести ном и још стра шни-
јим после ди ца ма. Лутер је о вођа ма тог покре та, изре као сле де-
ћу оце ну: »За њих је Све то писмо било само мртво сло во, а сви 
су вика ли: ‘Све ти Дух! Све ти Дух! Али, буди те пот пу но сигур-
ни да нећу поћи тамо, куда их тај њи хов дух води! Нека ме 
Бог у сво јој мило сти сачу ва од Цркве у којој нема нико га осим 
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све та ца! Желим да бора вим с пони зни ма, сла би ма, боле сни ма, 
који зна ју и осе ћа ју сво је гре хе, који узди шу и непре ста но се 
обра ћа ју Богу из дуби не сво га срца да од Ње га при ме уте ху и 
подр шку.« (Исто, b. 10, ch. 10)

Томас Мин цер, нај ак тив ни ји међу фана ти ци ма, био је човек 
обда рен вели ким спо соб но сти ма, које би га, да их је пра вил-
но усме рио, оспо со би ле да чини добро, али он није нау чио ни 
прво наче ло истин ске рели ги је. »Био је обу зет жељом да рефор-
ми ше свет, али је забо ра вио, као што сви зане се ња ци чине, да 
рефор ма нај пре тре ба да поч не од ње га.« (Исто, b. 9, ch. 8) Био 
је жељан да стек не поло жај и ути цај; неспре ман да буде дру ги, 
чак ни иза Луте ра. Изја вио је да су рефор ма то ри, заме њу ју ћи 
ауто ри тет папе ауто ри те том Писма, успо ста ви ли само изме ње-
ни облик пап ства. Твр дио је да је добио божан ски зада так да 
уве де пра ву рели ги ју. »Онај који има овај дух, има и истин ску 
веру, иако ника да у живо ту неће виде ти Писмо«, гово рио је 
Мин цер. (Исто, b. 10, ch. 10)

Ови фана тич ни учи те љи дозво ли ли су да их воде ути сци, 
сма тра ју ћи да су сва ка мисао и сва ка побу да Бож ји глас, у скла-
ду с тим одла зи ли су дубо ко у крај но ст. Неки су чак спа љи ва-
ли сво је Библи је, узви ку ју ћи: »Сло во уби ја, а Дух ожи вља ва!« 
Мин це ро ва уче ња годи ла су људ ској тежњи за нечим чуде сним, 
јер су задо во ља ва ла њи хо ву охо лост, ста вља ју ћи људ ске иде је и 
мишље ња изнад Бож је Речи. Хиља де су при хва та ле ње го ва уче-
ња. Уско ро је одба цио сва ки ред на јав ним бого слу же њи ма, и 
изја вио да је послу шност кне зо ви ма поку шај да се исто вре ме но 
слу жи и Богу и Вели ја ру.

Љу ди који су поче ли да одба цу ју јарам пап ства, исто вре ме-
но су поста ли нетр пе љи ви и пре ма огра ни че њи ма која су поста-
вља ле гра ђан ске вла сти. Мин це ро ва пре врат нич ка уче ња, за 
која је твр дио за има ју божан ску потвр ду, наво ди ла су их да 
одба цу ју сва ку зако ни тост и дају маха сво јим пред ра су да ма и 
стра сти ма. Усле ди ли су нај стра шни ји при зо ри буна и суко ба, и 
немач ка поља нато пи ла су се крвљу.

Душев на аго ни ја коју је Лутер мно го рани је дожи вео у 
Ерфур ту пого ди ла га је сада дво стру ком сили ном, када је 
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схва тио да су после ди це фана тич ног дело ва ња при пи са не ре-
фор ма ци ји. Пап ски кне зо ви су изја ви ли – а мно ги су били 
спрем ни да покло не пове ре ње тој изја ви – да је побу на логич-
на после ди ца Луте ро ве нау ке. Иако је ова опту жба била пот-
пу но неу те ме ље на, нане ла је рефор ма то ру вели ке тешко ће. 
Такво пони жа ва ње исти не и упо ре ђи ва ње с нај ни жим фана-
ти змом, било је више него што је могао да под не се. Са дру ге 
стра не, и вође побу не су замр зи ле Луте ра зато што се не само 
успро ти вио њи хо вим док три на ма и одба цио њи хо ве изја ве да 
су божан ски надах ну ти, већ их је про гла сио и побу ње ни ци ма 
про тив гра ђан ских вла сти. Да би му се осве ти ли и они су ње га 
назва ли неча сним само зван цем. Тако је изгле да ло да је на себе 
наву као непри ја тељ ство и кне зо ва и наро да.

Папи ни при ја те љи радо ва ли су се, оче ку ју ћи брзу про паст 
рефор ма ци је; опту жи ва ли су Луте ра и за заблу де које је он усрд-
но поку ша вао да испра ви. Фана тич на стран ка, лажно пред ста-
вља ју ћи да се пре ма њој вео ма непра вед но посту па ло, успе ла је 
да задо би је накло ност вели ког бро ја љу ди и да, као што се често 
дога ђа са они ма који ста ну на погре шну стра ну, ње не при ста-
ли це буду про гла ше не муче ни ци ма. Тако су упра во они, који 
су ула га ли вели ке напо ре да се супрот ста ве рефор ма ци ји, сада 
били сажа љи ва ни и сла вље ни као жртве суро во сти и тла че ња. 
Било је то сотон ско дело, задо је но истим духом бун тов ни штва 
који се нај пре пока зао на Небу.

Сотона стал но поку ша ва да пре ва ри љу де и да их наве де да 
грех назо ву пра вед но шћу, а пра вед ност гре хом. Коли ко је само 
успе ха пости зао у том делу! Коли ко се пута дога ђа ло да се уко-
ри и кри ти ке упу ћу ју Бож јим вер ним слу га ма само зато што 
су неу стра ши во уста ја ли у одбра ну исти не! Љу ди који су само 
сото ни не слу ге бива ју хва ље ни и сла вље ни, па чак про гла ша-
ва ни и муче ни ци ма, док се они, које би тре ба ло пошто ва ти и 
подр жа ва ти због њи хо ве вер но сти Богу, пре пу шта ју сами себи 
и изла жу сум њи че њи ма и непо ве ре њу.

При вид на све тост, лажно посве ће ње, и сада оба вља сво је 
пре вар но дело. У раз ли чи тим обли ци ма оно пока зу је исти дух 
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као и у Луте ро ве дане, одвла че ћи мисли љу ди од Писма и наво-
де ћи их да сле де сво ја осе ћа ња и ути ске уме сто да пока жу послу-
шност Бож јем зако ну. То је јед но од нај у спе шни јих сотони них 
сред ста ва да непо роч ност и исти ну изло жи кле ве та ма.

Лутер је неу стра ши во бра нио јеван ђе ље од напа да који су 
сти за ли са свих стра на. Бож ја Реч се пока за ла као моћ но оруж-
је у свим овим суко би ма. Тим оруж јем борио се про тив вла сти 
коју је папа неза ко ни то при сво јио, про тив ско ла стич ке фило зо-
фи је, и ста јао чвр сто као сте на про тив фана ти зма који је поку-
ша вао да се удру жи с рефор ма ци јом.

Сва ка од ових међу соб но супро ста вље них стру ја је на свој 
начин одба ци ла Све то писмо и узди за ла људ ску мудрост као 
извор вер ске исти не и зна ња. Раци о на ли зам је идо ло по кло нич-
ки узди зао разум и про гла ша вао га мери лом при хва тљи во сти 
сва ке вере. Папи зам, који је своме суве ре ном пон ти фек су при-
писивао надах ну ће које се у непре кид ном току протезало од 
вре ме на апо сто ла и оста ја ло непро ме ње но током свих про те-
клих вре ме на, пру жао је широ ке могућ но сти сва кој врсти раз-
вра та и поква ре но сти да се при кри ва под пла штом све то сти 
апо стол ских овла шће ња. Надах ну ће које су при сва ја ли Мин-
цер и ње го ви сарад ни ци није има ло неки бољи извор од нера-
зу мљи вих машта ри ја, док је ње гов ути цај руши лач ки дело вао 
на сва ки ауто ри тет, људ ски или божан ски. Истин ско хри шћан-
ство при хва та Бож ју Реч као вели ку ризни цу надах ну те исти не 
и проб ни камен сва ког надах ну ћа.

Лутер је у вре ме поврат ка из Варт бур га довр шио свој пре вод 
Новог заве та, па је убр зо после тога јеван ђе ље поста ло доступ-
но немач ком наро ду на ње го вом јези ку. Овај пре вод с вели ком 
радо шћу доче ка ли су сви они који су воле ли исти ну, али су га 
с пре зре њем одба ци ли они који су се опре де ли ли за људ ске тра-
ди ци је и запо ве сти.

Све ште ни ке је узне ми ра ва ла поми сао да ће и обич ни народ 
сада моћи да рас пра вља с њи ма о наче ли ма Бож је Речи, и да ће 
тако раз от кри ти њи хо во незна ње. Оруж је њи хо вог теле сног 
разу ма било је немоћ но пред мачем Духа. Рим се послу жио 
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свим сво јим ауто ри те том да спре чи шире ње Писма, али су 
сви декре ти, ана те ме и муче ња дожи вља ва ли неу спех. Што је 
Рим више осу ђи вао и забра њи вао Библи ју, то је сна жни ја била 
жеља наро да да откри је шта она заи ста учи. Сви који су зна ли 
да чита ју желе ли су да сами про у ча ва ју Бож ју Реч. Носи ли су 
је са собом, чита ли и поно во чита ли, и нису били задо вољ ни, 
све док вели ке дело ве тек ста нису напа мет нау чи ли. Лутер је, 
виде ћи с каквом је накло но шћу био при хва ћен Нови завет, 
одмах почео да пре во ди Ста ри, и обја вљу је га у дело ви ма како 
је који завр шио.

Луте ро ви спи си оду ше вље но су при ма ни и у гра ду и у селу. 
»Оно што су Лутер и ње го ви при ја те љи писа ли, дру ги су шири-
ли. Мона си, који су се уве ри ли у нео сно ва ност мона шких оба ве-
за, жељ ни да свој нека да шњи живот, про во ђен у нера ду, заме не 
актив ним оба ве за ма, али непри пре мље ни да про по ве да ју Бож ју 
Реч, путо ва ли су кроз покра ји не, посе ћи ва ли засе о ке и коли бе 
и про да ва ли књи ге које су напи са ли Лутер и ње го ви при ја те љи. 
Убр зо је Немач ка била пре пла вље на овим сме лим лите рар ним 
еван ђе ли сти ма.« (Исто, b. 9, ch. 11)

Бога ти и сиро ма шни, обра зо ва ни и нена у че ни, с дубо ким 
инте ре со ва њем про у ча ва ли су те спи се. Настав ни ци у сео ским 
шко ла ма ноћу су их гла сно чита ли малим гру па ма које су се 
оку пља ле око огњи шта. Сва ки такав напор допри но сио је осве-
до че њу неке душе исти ном, која је радо сно при хвата ла Реч и 
онда је као вест јеван ђе ља обја вљи ва ла дру ги ма.

Тако су потвр ђе не надах ну те речи: »Речи тво је кад се јаве, 
про све тљу ју и ура зу мљу ју про сте.« (Пса лам 119,130) Про у ча ва-
ње Писма иза зи ва ло је дубо ке про ме не у људ ским мисли ма и 
срцу. Пап ска вла да ви на сво јим пода ни ци ма намет ну ла је гво-
зде ни јарам који их је држао у незна њу и пони же њу. Пра зно-
вер но пошто ва ње цере мо ни ја стро го је одр жа ва но; али срце и 
ум вео ма мало су уче ство ва ли у свим тим слу жба ма. Луте ро-
во про по ве да ње, које је обја вљи ва ло јед но став не исти не Бож је 
Речи, а онда и сама Реч, ста вље на у руке обич ном наро ду, као 
да су буди ли ње го ве успа ва не сна ге, не само про чи шћа ва ју ћи и 
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опле ме њу ју ћи чове ко ву духов ну при ро ду, већ ули ва ју ћи и нову 
сна гу и полет ње го вом уму.

Љу ди из свих ста ле жа с Библи јом у руци бра ни ли су уче ња 
рефор ма ци је. При ја те љи пап ства, који су про у ча ва ње Библи је 
пре пу сти ли све ште ни ци ма и мона си ма, сада су их пози ва ли да 
сту пе напред и да поби ју нова уче ња. Међу тим, не позна вају ћи 
ни Писма ни силе Бож је, све ште ни ци и мона си пре тр пе ли су 
пот пу ни пораз од оних које су сма тра ли нена у че ни ма и јере-
ти ци ма. Један като лич ки писац је изја вио: »На несре ћу, Лутер 
је наго во рио сво је след бе ни ке да веру не покла ња ју нијед ном 
дру гом изво ру осим Све том писму.« (D’Aubigné, b. 9, ch. 11) 
Мно штво се оку пља ло да слу ша како исти ну бра не сла бо обра-
зо ва ни љу ди и како чак рас пра вља ју о њој с уче ним и речи тим 
тео ло зи ма. Срам но незна ње тих вели ких љу ди поста ја ло је 
очи глед но када су се њи хо ви дока зи суо ча ва ли с јед но став ним 
уче њи ма Бож је Речи. Рад ни ци, вој ни ци, жене, чак и деца, били 
су боље упо зна ти с библиј ским уче њи ма него све ште ни ци и 
уче ни док то ри.

Раз ли ка изме ђу след бе ни ка јеван ђе ља и бра ни те ља пап ског 
сује вер ја није била ништа мање очи глед на у редо ви ма уче них 
љу ди, него код при пад ни ка обич ног наро да. »Ста рим заступ-
ни ци ма хије рар хи је, који су зане ма ри ли про у ча ва ње јези ка 
и него ва ње лите ра ту ре, ... ста ли су насу прот мла ди ћи широ-
ког ума, посве ће ни истра жи ва њу, који су про у ча ва ли Писма 
и упо зна ва ли антич ка ремек-дела. Обда ре ни актив ним умом, 
опле ме ње ном душом, неу стра ши вим срцем, ови мла ди љу ди 
уско ро су рас по ла га ли таквим зна њем да се дуго нико није 
могао мери ти с њи ма... У скла ду с тим, када би се ови мла до-
ли ки бра ни те љи рефор ма ци је суко бља ва ли с рим ским док то-
ри ма на било коме ску пу, напа да ли су их с таквом лако ћом и 
поуз да њем да су се ти неу пу ће ни љу ди коле ба ли, збу њи ва ли 
и дожи вља ва ли пора зе, који су их сра мо ти ли у сва чи јим очи-
ма.« (Исто, b. 9, ch. 11)

Када је рим ско све штен ство виде ло да се број њи хо вих вер-
ни ка сма њу је, позва ли су у помоћ вла сти и слу же ћи се свим 
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сред стви ма који ма су рас по ла га ли поку ша ва ли да вра те сво је 
слу ша о це. Међу тим, народ је у новом уче њу нашао оно што је 
задо во ља ва ло потре бе ње го ве душе, и тако се окре нуо од оних 
који су га дуго хра ни ли без вред ном пле вом пра зно вер них обре-
да и људ ских тра ди ци ја.

Када је изби ло про гон ство на учи те ље исти не, они су послу-
ша ли Хри сто ве речи: »А када вас поте ра ју у јед ном гра ду, бежи-
те у дру ги.« (Матеј 10,23) Виде ло је про ди ра ло у све кра је ве. 
Бегун ци би про на ла зи ли госто љу би ва вра та која су им се отва-
ра ла, тако да су из тих домо ва про по ве да ли Хри ста, поне кад 
у цркви, или, ако би им та пред ност била ускра ће на, у при-
ват ним кућа ма или под ведрим небом. Тамо где су нала зи ли 
неко га да их слу ша, пре тва ра ли су то место у посве ће ни храм. 
Исти на, обја вљи ва на таквом сна гом и сигур но шћу, шири ла се 
неза др жи вим поле том.

Цркве не и гра ђан ске вла сти уза луд су поку ша ва ле да сло ме 
“јерес”. Уза луд су при бе га ва ле затва ра њу, муче њу, огњу и мачу. 
Хиља де вер ни ка запе ча ти ле су сво ју веру сво јом крвљу, али 
је дело, ипак, ишло напред. Про гон ство је само помо гло да се 
исти на више про ши ри, а фана ти зам који је сотона поку ша вао 
да ује ди ни с њом, само је још јасни је откри вао раз ли ку изме ђу 
сотони ног дело ва ња и Бож јег дела.
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поглавље

Јед но од нај пле ме ни ти јих све до чан ста ва ика да изре че них у 
при лог рефор ма ци ји био је Про тест хри шћан ских кне зо ва 

Немач ке обја вљен на засе да њу Сабо ра у Шпа је ру 1529. годи-
не. Хра брост, вера и чвр сти на тих Бож јих љу ди оси гу ра ла 
је буду ћим веко ви ма сло бо ду мисли и саве сти. Њи хов Про-
тест је целој Рефор ми са ној цркви дао име Про те стант ска; ње-
го ва наче ла пред ста вља ју »саму сушти ну про те стан ти зма«. 
(D’Aubigné, b. 13, ch. 6)

За рефор ма ци ју су осва ну ли мрач ни и тешки дани. Упр кос 
Едик ту из Вор мса, који је Луте ра ста вио изван зако на, забра-
нио шире ње ње го вог уче ња и веро ва ње у ње га, вер ска толе ран-
ци ја је до тада ипак посто ја ла у цар ству. Бож је про ви ђе ње спре-
ча ва ло је дело ва ње сна га које су се про ти ви ле исти ни. Кар ло V 
желео је да скр ши рефор ма ци ју, али када би већ поди гао руку 
да зада уда рац често се деша ва ло да је морао да га задр жи. Увек 
је изгле да ло да је уни ште ње свих оних који су се усу ди ли да се 
успро ти ве Риму неиз бе жно, али у одлу чу ју ћим тре ну ци ма на 
источ ним гра ни ца ма поја вљи ва ле би се тур ске арми је или би 
фран цу ски краљ, или чак и сам папа, љу бо мо ран на све већу 
царе ву моћ, обја вљи вао рат Немач кој, и тако је, усред суко ба 
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и буне наро да, рефор ма ци ја доби ја ла при ли ку да оја ча и да се 
про ши ри.

Међу тим, католички суверени конач но су успе ли да раз ре-
ше међу соб не спо ро ве и да се ује ди не про тив рефор ма ци је. 
Сабор у Шпа је ру 1526. годи не сва кој држа ви дао је пуну сло-
бо ду да реша ва вер ска пита ња све до засе да ња новог општег 
Сабо ра, али, чим су мину ле опа сно сти које су дове ле до овог 
уступ ка, цар је сазвао Дру ги сабор у Шпа је ру 1529. годи не са 
циљем да уни шти јерес. Желео је да наве де кне зо ве, по могућ-
но сти мир ним сред стви ма, да уста ну про тив рефор ма ци је, а 
уко ли ко му тај поку шај пре тр пи неу спех, био је спре ман да 
при бег не мачу.

Папи сти су кли ца ли од радо сти. У вели ком бро ју дошли су 
у Шпа јер и отво ре но пока зи ва ли сво је непри ја тељ ство пре ма 
рефор ма то ри ма и сви ма који су их подр жа ва ли. Мелан хтон је 
ова ко опи сао то ста ње: »Свет нас се гну ша и сма тра нас сме-
ћем, али ће Хри стос погле да ти свој јад ни народ и сачу ва ти 
га!« (Исто, b. 13, ch. 5) Еван ге ли ч ким кне зо ви ма, који су при су-
ство ва ли Сабо ру, било је забра ње но да јеван ђе ље про по ве да ју 
у сво јим ста но ви ма. Међу тим, ста нов ни ци Шпа је ра чезну ли 
су за Бож јом Реч ју и, не освр ћу ћи се на забра ну, хиља де су се 
оку пља не на слу жба ма које су одр жа ва не у капе ли избор ног 
сак сон ског кне за.

Све то убр за ло је кри зу. На Сабо ру је обја вље на царе ва пору-
ка да је одлу ка о дава њу вер ске сло бо де иза зва ла вели ке нере-
де и да зато цар зах те ва ње но уки да ње. Овај само вољ ни чин 
иза звао је огор че ње и запре па шће ње еван ге лич ких хри шћа на. 
Један од њих је изја вио: »Хри стос је поно во пао у руке Каја фи и 
Пила ту!« При ја те љи папе опет су поста ли насил ни. Један фана-
тич ни папи ста је рекао: »Тур ци су мно го бољи од луте ра на, јер 
Тур ци пошту ју дане поста, а луте ра ни их крше. Ако би тре ба-
ло да бира мо изме ђу Бож јег Све тог писма и ста рих цркве них 
заблу да одба ци ли бисмо оно прво.« Мелан хтон је додао: »Сва-
ко га дана, пред целим ску пом, Фабер баца неки нови камен на 
нас еван ге ли ке!« (Исто, b. 13, ch. 5)
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Вер ска сло бо да била је зако ном про пи са на и еван ге лич-
ке држа ве одлу чи ле су да се успро ти ве крше њу сво јих пра ва. 
Лутер, који се и даље нала зио под про клет ством про гла ше ним 
у Вор мсу, није могао да буде при су тан у Шпа је ру, али су ње го во 
место зау зе ли ње го ви сарад ни ци и кне зо ви које је Бог покре-
нуо да у овом тешком часу бра не ње го во дело. Пле ме ни ти Фри-
дрих од Сак со ни је, нека да шњи Луте ров заштит ник, лежао је у 
гро бу, али вој во да Јохан, ње гов брат и наслед ник, радо сно је 
поздра вио рефор ма ци ју, иако при ја тељ мира, пока зао је вели ку 
енер ги ју и хра брост у све му што се тица ло вере.

Све ште ни ци су зах те ва ли да се држа ве које су при хва ти-
ле рефор ма ци ју без у слов но поко ре вла сти Рима. Рефор ма то-
ри, са сво је стра не, зах те ва ли су сло бо ду која им је прет ход но 
била зајам че на. Ника ко се нису могли сло жи ти да Рим поно во 
доби је власт над држа ва ма које су с вели ком радо шћу при хва-
ти ле Бож ју Реч.

Као ком про мис конач но је пред ло же но да у земља ма у који-
ма се рефор ма ци ја још није учвр сти ла, Едикт из Вор мса тре ба 
да буде стро го при ме њен, али да »у они ма у који ма га је народ 
одбио, и у који ма не би могао да се уса гла си с њим без опа сно-
сти од побу не, у најмању руку покрећу да не уво де ника кве нове 
рефор ме, да не покрећу ниједно спор но пита ње, да не оме та ју 
сла вље ње мисе и да не дозво ле нијед ном като ли ку да при хва ти 
луте ран ство.« (Исто, b. 13, ch. 5) Ова мера била је изгла са на на 
Сабо ру, на вели ко задо вољ ство пап ских све ште ни ка и пре ла та.

Да је овај едикт сту пио на сна гу, »рефор ма ци ја не би могла да 
се шири... тамо где је до тада била непо зна та, нити би се могла 
поста ви ти на чвр сте теме ље... тамо где је већ посто ја ла.« (Исто, 
b. 13, ch. 5) Сло бо да гово ра била би забра ње на. Нијед но обра ће-
ње не би било дозво ље но. А од при ја те ља рефор ма ци је било би 
зах те ва но да се одмах поко ре свим овим огра ни че њи ма и забра-
на ма. Изгле да ло је да ће се уга си ти сва нада све та. »Понов но 
успо ста вља ње рим ске хије рар хи је ... непо гре ши во би вра ти ло 
све ста ре зло у по тре бе«, а сва ка ко да би јој се одмах пружила 
при ли ка да се »довр ши уни ште ње дела које је већ било сил но 
уздр ма но« фана ти змом и раз до ри ма. (Исто, b. 13, ch. 5)
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Када се еван ге лич ка стра на оку пи ла да одр жи саве то ва ње, 
љу ди су збу ње но гле да ли јед ни дру ге. Јед ни дру ги ма поста вља-
ли су пита ње: »Шта би сада тре ба ло чини ти?« На коц ки су била 
зна чај на пита ња од којих је зави си ла будућ ност све та. »Да ли 
вође рефор ма ци је тре ба да се поко ре и при хва те Едикт? Иако 
се могло дого дити да се рефор ма то ри у овој кри зи, која је заи-
ста била вели ка, међу соб но суко ве и доне су погре шну одлу ку! 
Коли ко су наиз глед при хва тљи вих изго во ра и добрих раз ло га 
могли да про на ђу да се поко ре! Луте ран ским кне зо ви ма било је 
гаран то ва но сло бод но испо ве да ње њи хо ве рели ги је. Исто пра-
во било је про ши ре но и на све њи хо ве пода ни ке који су пре 
про гла ше ња едик та при хва ти ли рефор ми са ну рели ги ју. Зар 
тиме не би тре ба ло да буду задо вољ ни? Коли ко би опа сно сти 
могли избе ћи ако се поко ре? Којим непо зна тим опа сно сти ма и 
суко би ма би их про ти вље ње могло изло жи ти? Ко зна какве ће 
при ли ке пру жи ти будућ ност? Да при хва ти мо мир, да узме мо 
масли но ву гран чи цу коју нам Рим нуди, да заце ли мо ране које 
тиште Немач ку! Таквим и слич ним раз ло зи ма рефор ма то ри су 
могли да оправ да ју при хва та ње одлу ке која би за крат ко вре ме 
сигур но дове ла до про па сти њи хо вог дела.«

»На сре ћу, схва ти ли су мисао на којој се теме љио пред ло же-
ни спо ра зум и зато су дело ва ли у скла ду са сво јом вером. О 
којој се иде ји ради ло? Било је то пра во Рима да врши наси ље 
над саве шћу и забра ни сло бо ду истра жи ва ња. Међу тим, зар 
им није било зага ран то ва но да ће зајед но са сво јим про те стант-
ским пода ни ци ма ужи ва ти вер ску сло бо ду? Да, али само као 
поклон посеб но уго во рен спо ра зу мом, а не као сво је пра во! 
Што се тиче оста лих који нису били обу хва ће ни спо ра зу мом, 
за њих је тре ба ло да вла да вели ко наче ло ауто ри те та, сло бо-
да саве сти није дола зи ла у обзир; Рим би остао непо гре ши ви 
суди ја, а ње го ва реч мора ла би се слу ша ти! При хва тити пред ло-
же ни спо ра зу м зна чи ло би ствар но при ста ти да се вер ска сло-
бо да огра ни чи на рефор ми са ну Сак со ни ју, а да за сав оста так 
хри шћан ства сло бод но истра жи ва ње и испо ве да ње рефор ми-
са не вере поста не пре ступ, који ће се кажњавати там ни цом и 
лома чом. Да ли ће се кне зо ви сло жи ти да вер ска сло бо да буде 
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тери тор јал но огра ни че на? Да ли ће обја ви ти да је рефор ма ци-
ја задо би ла свог послед њег обра ће ни ка, да је осво ји ла послед-
њу сто пу земље, и да се вла да ви на Рима мора ове ко ве чи ти у 
свим кра је ви ма у који ма је у том тре нут ку имао власт? Да ли 
ће рефор ма то ри после тога још моћи да твр де да су неви ни за 
крв сто ти на и хиља да вер ни ка који ће због усва ја ња овог спо ра-
зу ма у пап ским земља ма, мора ти да поло же свој живот? То би у 
овом нај суд бо но сни јем тре нут ку, зна чи ло изда ти дело јеван ђе-
ља и сло бо ду хри шћан ства.« (Wylie, b. 6, ch. 15) Не, пре су били 
спрем ни »да жртву ју све, чак и сво је држа ве, сво је кру не и свој 
живот!« (D’Aubigné, b. 13, ch. 5)

Кне зо ви су одлу чи ли: »Одба ци мо овај декрет! О пита њи-
ма саве сти већи на нема пра ва да одлу чу је!« Посла ни ци су 
изја ви ли: »Декре ту из 1526. годи не захва љу је мо за мир који 
цар ство ужи ва; ње го во уки да ње испу ни ло би Немач ку нево-
ља ма и поде ла ма. У над ле жно сти Сабо ра није да чини нешто 
више осим да чува вер ску сло бо ду, док се Савет не саста не.« 
(Исто, b. 13, ch.5) Дужност држа ве је да чува вер ску сло бо ду и 
то је ујед но гра ни ца ње не вла сти у вер ским пита њи ма. Сва ка 
све тов на власт која у обла сти гра ђан ског пра ва сво јим ауто ри-
те том поку ша да регу ли ше или наме ће вер ске про пи се, крши 
упра во оно наче ло за које су се еван ге лич ки хри шћа ни тако 
досто јан стве но бори ли.

При ја те љи Рима одлу чи ли су да скр ше оно што су нази ва-
ли »дрском упор но шћу«. Поче ли су поку ша јем да уне су поде ле 
међу след бе ни ке рефор ма ци је или страх међу све оне који се 
нису отво ре но изја сни ли за њу. Конач но, пред Сабор су позва-
ли пред став ни ке сло бод них цар ских гра до ва и од њих зах те ва-
ли да изја ве хоће ли се покло ни ти зах те ви ма пред ло же ног зако-
на. Пред став ни ци су тра жи ли вре ме на, али уза луд. Када су их 
конач но при мо ра ли да одлу че, ско ро поло ви на изја сни ла се за 
рефор ма ци ју. Они који су на овај начин одби ли да жртву ју сло-
бо ду саве сти и пра во на лич но мишље ње добро су зна ли да ће 
због сво је одлу ке у будућ но сти бити изло же ни кри ти ци, осу ди и 
про гон ству. Један од тих деле га та је рекао: »Или се мора мо одре-
ћи Бож је Речи, или бити спа ље ни!« (Исто, b. 13, ch. 3)
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Краљ Фер ди нанд, царев пред став ник на Сабо ру, схва тио је 
да ће Декрет иза зва ти озбиљ не поде ле уко ли ко не наве де кне-
зо ве да га при хва те и подр же. Зато је при бе гао наго ва ра њу, 
добро зна ју ћи да би упо тре бом силе ове љу де само још више 
учвр стио у њи хо вој одлуч но сти. Он је »моља као кне зо ве да 
при хва те декрет, уве ра ва ју ћи их да би у том слу ча ју цар био 
изу зет но задо во љан њи ма«. Међу тим, ови вер ни љу ди при зна-
ва ли су ауто ри тет мно го виши од вла сти свих земаљ ских упра-
вља ча, и мир но су одго во ри ли: »Ми ћемо послу ша ти цара у 
све му што може допри не ти одр жа ва њу мира и узди за њу Бож је 
части!« (Исто, b. 3, ch. 5)

Краљ је пред целим Сабо ром на кра ју обја вио избор ном кне-
зу и ње го вим при ја те љи ма да ће едикт »уско ро бити напи сан 
у обли ку цар ског декре та« и да њи ма »једи но пре о ста је да се 
поко ре већи ни«. Пошто је то изја вио пову као се са ску па, не 
пру жа ју ћи при ли ку рефор ми сти ма да раз ми сле или да одго во-
ре. »Они су посла ли деле га ци ју која је кра ља без у спе шно моли-
ла да се вра ти.« На све њи хо ве при го во ре, он је само одго во рио: 
»Ово пита ње је реше но; покор ност је све што вам пре о ста је!« 
(Исто, b. 13, ch. 5)

Царе ва стран ка била је дубо ко уве ре на да ће хри шћан ски 
кне зо ви оста ти вер ни наче лу да је Све то писмо изнад свих људ-
ских док три на и зах те ва, добро су зна ли да би пап ство било сру-
ше но уко ли ко би то наче ло било ика да при хва ће но. Међу тим, 
као и хиља де дру гих после њи хо вог вре ме на, гле да ју ћи само 
»оно што је на очи ма«, вара ли су себе да је царе во и папи но 
дело довољ но сна жно док је дело рефор ми ста изра зи то сла бо. 
Да су се рефор ми сти осла ња ли само на људ ску помоћ, били би 
заи ста толи ко бес по моћ ни коли ко су папи не при ста ли це прет-
по ста вља ле. Али, иако број ча но сла би и у спо ру са Римом, сачу-
ва ли су сво ју сна гу. »Про тив одлу ке Сабо ра обра ти ли су се Бож-
јој Речи, а про тив цара Кар ла Ису су Хри сту, Цару над царе ви ма 
и Госпо да ру над госпо да ри ма.« (Исто, b. 3, ch. 6)

Када је Фер ди нанд одбио да пошту је уве ре ње њи хо ве саве-
сти, кне зо ви су одлу чи ли да не узму у обзир ње го ву одсутност, 
већ да без одла га ња изне су свој про тест пред наци о на ли савет. 
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У скла ду са том одлу ком напи са ли су све ча ну декла ра ци ју и 
пред ста ви ли је Сабо ру:

»Ми про те сту је мо овом пред став ком, пред Богом, нашим 
једи ним Ство ри те љем, Заштит ни ком, Отку пи те љем и Спа си-
те љем, који ће јед но га дана бити наш Суди ја, али и пред свим 
љу ди ма и свим ство ре њи ма, и каже мо да се ми, у сво је име и у 
име наше га наро да, не сла же мо нити при ста је мо на било који 
начин на пред ло же ни декрет, или на било шта што се про ти ви 
Бож јој вољи, Ње го вој све тој Речи, или нашој неи зо па че ној саве-
сти или спа се њу наших душа.«

»Шта? Да одо бри мо овај едикт! Да потвр ди мо да када Све мо-
гу ћи Бог позо ве неког чове ка к Бож јем позна њу, тај човек, ипак, 
не може да при ми позна ње Бож је!« »Нема нијед не сигур не нау-
ке осим оне која се сла же с Бож јом Реч ју.... Господ забра њу је 
про по ве да ње сва ке дру ге нау ке.... Све то писмо тре ба тума чи ти 
дру гим и јасни јим ње го вим тек сто ви ма... Ова све та Књи га је, у 
све му што је хри шћа ни ну нео п ход но, лако разу мљи ва, и дата 
да расте ра таму. Ми смо, бла го да ћу Бож јом, одлу чи ли да сачу-
ва мо чисто и искљу чи во про по ве да ње Ње го ве једи не Речи, она-
кве каква се нала зи у библиј ским књи га ма Ста ро га и Ново га 
заве та, без дода ва ња било чега што би им могло бити супрот но. 
Ова Реч је једи на исти на, она је сигур но мери ло сва ке нау ке и 
цело куп ног живо та, она нас ника да неће изне ве ри ти или пре ва-
ри ти. Онај који буде гра дио на овом теме љу одр жа ће се про тив 
свих пакле них сила, док ће цело куп на људ ска ташти на која му 
се супро ста ви пасти пред лицем Бож јим.«

»Из тог раз ло га одба цу је мо јарам који нам је намет нут!« »У 
исто вре ме оче ку је мо да ће се ње го во цар ско вели чан ство пона-
ша ти пре ма нама као хри шћан ски кнез који изнад све га љу би 
Бога; обја вљу је мо сво ју спрем ност да пру жи мо ње му, али и 
вама, мило сти ва госпо до, сву љу бав и послу шност која пред ста-
вља нашу пра вед ну и зако ни ту дужност.« (Исто, b. 3, ch. 6)

Ова изја ва оста ви ла је дубок ути сак на Сабор. Већи на је 
била зади вље на, али и узне ми ре на због сме ло сти про те ста на-
та. Будућ ност им се чини ла олуј ном и неси гур ном. Раз до ри, 
суко би, и крво про ли ћа изгле да ли су им неиз бе жни. Међу тим, 
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рефор ми сти су, сигур ни у пра вед ност свог дела, осла ња ју ћи се 
на руку Све мо гу ће га, »били пуни хра бро сти и чвр сти не«.

»Наче ла која посто је у овом про сла вље ном Про те сту... пред-
ста вља ју сушти ну про те стан ти зма. Овај Про тест супро ста вља 
се две ма врста ма зло ста вља ња чове ка у обла сти вере: прва је 
меша ње гра ђан ских вла сти, а дру га је само во ља цркве не вла сти. 
Уме сто ових зло у по тре ба, про те стан ти зам узди же моћ саве сти 
изнад све тов не вла сти, и ауто ри тет Бож је Речи изнад ауто ри те-
та видљи ве Цркве. На првом месту, одба цу је меша ње гра ђан ске 
вла сти у област која при па да Богу, и зајед но с про ро ци ма и апо-
сто ли ма каже: ‘Већ ма се тре ба поко ра ва ти Богу него ли љу ди ма!’ 
У при сут но сти кру не Кар ла V, он узди же кру ну Ису са Хри ста. 
Али, иде и даље, он поста вља наче ло да сва људ ска уче ња мора ју 
бити под ло жна суду Бож је Речи.« (Исто, b. 13, ch. 6) Про те стан-
ти су, осим тога, потвр ди ли сво је пра во да сло бод но изра жа ва ју 
сво ја уве ре ња о исти ни. Они, дакле, неће само веро ва ти и слу ша-
ти, већ и про по ве да ти оно што Бож ја Реч обја вљу је, одба цу ју ћи 
пра во све ште ни ка или све тов них вла сти да се у то меша ју. Про-
тест из Шпа је ра пред ста вљао је све ча но све до чан ство про тив 
вер ске нетр пе љи во сти, и потвр ђи ва ње пра ва сва ког чове ка да 
обо жа ва Бога у скла ду с уве ре њи ма сво је саве сти.

Изја ва је била обја вље на. Била је упи са на у сећа ња хиља да 
и забе ле же на у небе ским књи га ма, ода кле је ника кав људ ски 
напор не може избри са ти. Цела еван ге ли ч ка Немач ка при хва ти-
ла је про тест као израз сво је вере. На све стра не љу ди су у овој 
декла ра ци ји сагле да ва ли обе ћа ње јед не нове и боље ере. Један 
од кне зо ва рекао је про те стан ти ма у Шпа је ру: »Нека вас Све мо-
гу ћи, који вам је дао бла го дат да Га при зна те сна жно, сло бод но 
и неу стра ши во, сачу ва у тој хри шћан ској чвр сти ни све до дана 
веч но сти.« (Исто, b. 13, ch. 6)

Да се рефор ма ци ја, пости гав ши одре ђе ну меру успе ха, задо-
во љи ла тиме да, због задо би ја ња накло но сти све та, заста не и 
саче ка боља вре ме на, пока за ла би се невер на Богу и сама себи, 
и про у зро ко ва ла сво ју про паст. Иску ство ових пле ме ни тих 
рефор ми ста садр жи поу ку свим касни јим нара шта ји ма. Сотони-
на мето да рада про тив Бога и Ње го ве Речи није се про ме ни ла; 
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он је и данас, исто толи ко коли ко је био у шесна е стом сто ле ћу, 
про тив тога да Библи ја буде при хва ће на као водич у живо ту. У 
наше вре ме запа жа се вели ко уда ља ва ње од ње них уче ња и наче-
ла, и зато је потреб но да се вра ти мо вели ком про те стант ском 
наче лу – да је Библи ја, и само Библи ја, пра ви ло вере и дужно-
сти. Сотона се и данас тру ди да уз помоћ свих сред ста ва која му 
сто је на рас по ла га њу уни шти вер ску сло бо ду. Анти хри шћан ска 
сила, коју су про те стан ти одба ци ли у Шпа је ру, и сада се обно-
вље ном сна гом тру ди да опет успо ста ви сво ју изгу бље ну пре-
власт. Иста непо ко ле бљи ва ода ност Бож јој Речи, пока за на у тој 
кри зи у којој се тада нашла рефор ма ци ја, и данас је једи на нада 
у спро во ђе ње ика кве рефор ме.

Поја ви ли су се затим и зна ци да опа сност пре ти про те стан-
ти ма, али и дока зи да је Бож ја рука испру же на да зашти ти сво је 
вер не. Било је то упра во у часу када је »Мелан хтон брзим кора-
ци ма водио сво га при ја те ља Симо на Гри не у са ули ца ма Шпа је ра 
пре ма Рај ни, тера ју ћи га да брзо пре ђе реку. Симон је био запре-
па шћен таквим пожу ри ва њем. Мелан хтон му је одго во рио: 
‘Неки ста ри ји човек озбиљ ног и све ча ног изгле да, мени пот пу но 
непо знат, поја вио се пре да мном и рекао: за који тре ну так Фер-
ди нанд ће посла ти суд ске слу жбе ни ке да ухап се Гри не у са!’«

Гри не у са је тог дана ужа сну ла про по вед воде ћег пап ског учи-
те ља Фабе ра, и он га је после ње ног завр шет ка уко рио што бра-
ни »неке одврат не заблу де«. »Фабер је при крио свој гнев, али се 
одмах после тога поја вио пред кра љем, и од ње га добио овла шће-
ње про тив наме т љи вог про фе со ра из Хај дел бер га. Мелан хтон 
уоп ште није сум њао да је Бог спа сао ње го вог при ја те ља, послав-
ши јед но га од сво јих све тих анђе ла да га опо ме не.

»Сто је ћи непо мич но на оба ли Рај не, Мелах тон је чекао све 
док река није изба ви ла Гри не у са из руку ње го вих про го ни те ља. 
‘Конач но’, узвик нуо је Филип када га је угле дао на супрот ној 
оба ли, ‘Конач но је истрг нут из суро вих чељу сти оних који су 
жед ни неви не крви.’ Када се вра тио сво јој кући, Мелан хтон је 
добио оба ве ште ње да су је суд ски слу жбе ни ци пре тре сли од 
кро ва до теме ља тра же ћи Гри не у са.« (Исто, b. 3, ch. 6)
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Рефор ма ци ја је сада тре ба ло да зау зме још истак ну ти је место 
у мисли ма вели ка на ове Земље. Еван ге лич ким кне зо ви ма била 
је ускра ће на ауди јен ци ја код кра ља Фер ди нан да, али њи ма ће 
се пру жи ти при ли ка да обја ве сво је веро ва ње у при сут но сти 
цара и оку пље них досто јан стве ни ка држа ве и Цркве. Да би ути-
шао суко бе који су потре са ли цар ство, Кар ло V је годи ну дана 
после про те ста у Шпа је ру сазвао Сабор у Ауг сбур гу с наме ром 
да сам пред се да ва ње го вим сед ни ца ма. Про те стант ске ста ре ши-
не тако ђе су биле позва не.

Вели ка опа сност запре ти ла је рефор ма ци ји, али ње ни бра ни-
те љи пове ри ли су сво је дело Богу и заве то ва ли се да ће оста ти 
чвр сто уз јеван ђе ље. Избор ног сак сон ског кне за ње го ви савет-
ни ци наго во ри ли су да не иде на засе да ње Сабо ра. Гово ри ли 
су му да је цар сазвао кне зо ве да их ухва ти у зам ку. »Зар не 
зна чи ста ви ти све на коц ку тиме што ћете се зајед но с моћ ним 
непри ја те љи ма наћи затво ре ни у град ским зиди на ма?« Међу-
тим, дру ги су досто јан стве но изја вљи ва ли: »Нека се кне зо ви 
нао ру жа ју једи но хра бро шћу и Бож је дело биће спа се но!« Сам 
Лутер је рекао: »Бог је веран и Он нас неће оста ви ти!« (Исто, 
b. 14, ch.2) Избор ни кнез је кре нуо, зајед но са сво јом прат њом, 
пре ма Ауг сбур гу. Сви су зна ли за опа сно сти које им пре те, и 
зато су мно ги путо ва ли мрач на изра за лица и немир на срца. 
Међу тим, Лутер, који их је пра тио све до Кобур га, оја чао је њи-
хо ву оне мо ћа лу веру пева ју ћи песму, коју је напи сао за вре ме 
овог путо ва ња: »Наш твр ди град је Господ Бог«. Мно ге мрач не 
слут ње биле су про те ра не, а мно га кло ну ла срца охра бре на, зву-
ци ма ове надах ну те мело ди је.

Про те стант ски кне зо ви одлу чи ли су да сачи не изја ву о сво-
јим веро ва њи ма у систе мат ском обли ку, с дока зи ма из Писма, 
и да је обја ве на Сабо ру; при пре ма ове изја ве била је пове ре на 
Луте ру, Мелан хто ну и ње го вим сарад ни ци ма. Ову изја ву, тако-
зва ну Кон фе си ју, про те стан ти су усво ји ли као обја шње ње сво је 
вере, и оку пи ли су се да пот пи шу тај зна чај ни доку мент. Било је 
то све ча но и тешко вре ме. Рефор ми сти су одлуч но желе ли да се 
њи хо во дело не поме ша с поли тич ким пита њи ма, осе ћа ли су да 
рефор ма ци ја не сме да шири није дан дру ги ути цај осим оно га 
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који про из и ла зи из Бож је Речи. Када су хри шћан ски кне зо ви 
при сту пи ли да пот пи шу Кон фе си ју, Мелан хтон се уме шао, гово-
ре ћи: »Тео ло зи и про по вед ни ци тре ба да пред ла жу ове рефор-
ме; сачу вај мо ауто ри тет земаљ ским моћ ни ка за дру га пита ња!« 
Јохан Сак сон ски је одго во рио: »Боже сачу вај да ме искљу чиш 
из ово га посла. Ја сам одлу чио да чиним оно што је пра во, не 
обра ћа ју ћи пажњу на сво ју кру ну. Желим да при знам Госпо да. 
Мој избор ни шешир и мој хер ме лин нису ми тако дра го це ни 
као крст Ису са Хри ста!« Када је изго во рио ове речи, пот пи сао 
је сво је име. Дру ги кнез, узи ма ју ћи перо у сво је руке, рекао је: 
»Ако част мога Госпо да Ису са Хри ста ово зах те ва од мене, ја 
сам спре ман... да се одрек нем и сво га живо та и свих сво јих доба-
ра!« Наста вио је: »Ради је ћу се одре ћи сво јих пода ни ка и сво јих 
држа ва, ради је оти ћи из земље сво јих ота ца са шта пом у руци, 
него при хва ти ти ијед ну дру гу нау ку, осим оне која је садр жа на 
у овој Кон фе си ји.« (Исто, b. 14, ch. 6) Таква је била вера и хра-
брост ових Бож јих љу ди.

Дошло је уго во ре но вре ме да се поја ве пред царем. Кар ло V, 
седе ћи на пре сто лу, окру жен избор ни ци ма и кне зо ви ма, при-
мио је у ауди јен ци ју про те стант ске рефор ми сте. Про чи та ли су 
му Кон фе си ју, изја ву о сво јој вери. Исти не из Јеван ђе ља, на том 
слав ном засе да њу јасно су биле изре че не и истак ну те заблу де 
пап ске Цркве. Тај дан је с пра вом про гла шен »нај ве ћим даном 
рефор ма ци је, и јед ним од нај слав ни јих дана у исто ри ји хри-
шћан ства и чове чан ства«. (Исто, b. 4, ch. 7)

Про шло је само неко ли ко годи на отка ко је уса мље ни монах 
из Витен бер га ста јао у Вор мсу пред наци о нал ним Саве том. 
Сада су се уме сто ње га поја ви ли нај пле ме ни ти ји и нај моћ ни ји 
кне зо ви у цар ству. Луте ру је било забра ње но да се поја ви у Ауг-
сбур гу, али ипак је био при су тан сво јим речи ма и моли тва ма. 
Писао је касни је: »Пре пун сам радо сти што сам дожи вео овај 
тре ну так, у коме је Хри стос био јав но уздиг нут тру дом тако 
углед них пошто ва ла ца и на тако слав ном ску пу.« (Исто, b. 14, 
ch. 7) И тако се испу ни ло све што је Писмо наја ви ло: »Гово ри ћу 
о откри ве њи ма тво јим пред царе ви ма!« (Пса лам 119, 46)
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У дане апо сто ла Павла, јеван ђе ље због кога се нашао у там-
ни ци, било је на сли чан начин обја вље но у цар ском гра ду пред 
кне зо ви ма и пле ми ћи ма. Тако је и овом при ли ком, јеван ђе ље 
чије је про по ве да ње са про по ве да о ни ца забра нио цар било 
обја вље но из пала те; оно што су мно ги сма тра ли недо стој ним 
да буде упу ће но слу га ма, с дивље њем су слу ша ли упра ви те љи 
и госпо да ри цар ства. Кра ље ви и вели ки љу ди нала зи ли су се 
међу слу ша о ци ма, кру ни са ни кне зо ви били су про по вед ни ци, 
а про по вед је пред ста вља ла Бож ју цар ску исти ну. Писац исти-
че: »Од апо стол ских вре ме на ника да није било већег дела ни 
вели чан стве ни јег при зна ња!« (Д’аубигнé, b. 14, ch. 7)

»Све што су Луте ро ве при ста ли це гово ри ле било је исти на, 
то не може мо одре ћи«, рекао је један пап ски бискуп. »Може те 
ли здра вим раз ло зи ма поби ти Кон фе си ју коју су дали избор ни 
кнез и ње го ви сарад ни ци«, упи тао је један дру ги док то ра Ека. 
Одго вор је гла сио: »Спи си ма апо сто ла и про ро ка – не! Али, 
спи си ма Ота ца и кон ци ла – да!« Онда је исти човек закљу чио: 
»Схва тио сам! Пре ма вама Луте ро ве при ста ли це су у Писму, а 
ми смо изван ње га!« (Исто, b. 14, ch. 8)

Неки немач ки кне зо ви при ста ли су уз рефо ма ци ју. Цар је 
лич но изја вио да су про те стант ске тач ке веро ва ња чиста исти-
на. Кон фе си ја је била пре ве де на на мно ге јези ке и про ши ре на 
по целој Евро пи; током сле де ћих нара шта ја мили о ни љу ди су је 
при хва ти ли као израз сво је вере.

Бож је вер не слу ге нису се тру ди ле саме. Господ није напу-
штао свој народ, док су се погла вар ства и вла сти и нечи сти 
духо ви испод неба свр ста ва ли про тив њих. Да су им очи могле 
бити отво ре не, виде ли би исто тако јасне дока зе божан ске при-
сут но сти и помо ћи као што је било омо гу ће но про ро ку из дав-
ни не. Када је Јели си јев слу га пока зао сво ме госпо да ру непри-
ја тељ ску арми ју, која их је окру жа ва ла и спре ча ва ла им сва ку 
могућ ност за изба вље ње, про рок се молио: »Госпо де, отво ри му 
очи да види!« (2. О царе ви ма 6, 17) И гле, пла ни на је била пуна 
огње них кола и коња, била је то небе ска вој ска, поста вље на да 
бра ни Бож јег чове ка. На исти начин анђе ли су чува ли рад ни ке 
у делу рефор ма ци је.
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Јед но од наче ла које је Лутер наро чи то исти цао било је да за 
дело рефор ма ци је не тра жи подр шку све тов них сила и да ника-
да не при бе га ва оруж ју да би је одбра нио. Радо вао се када су 
кне зо ви царства при зна ли јеван ђе ље, а ли када су пред ло жи ли 
да се ује ди не и осну ју лигу за ње ну одбра ну, изја вио је »да само 
Бог тре ба да бра ни нау ку јеван ђе ља... што се љу ди мање буду 
меша ли у тај посао, то ће бити очи глед ни ја Бож ја интер вен ци-
ја у ње го ву корист. Све пред ло же не поли тич ке мере пре до стро-
жно сти биле су по ње го вом мишље њу, иза зва не недо стој ним 
стра хом и гре шним непо ве ре њем«. (D’Aubigné, Lon don ed. b. 10, 
ch. 11)

Када су се моћ ни непри ја те љи ује ди ни ли да иско ре не рефор-
ми са ну веру, и када је изгле да ло да ће хиља де маче ва бити ису-
ка но про тив ње, Лутер је ова ко писао: »сотона је дао маха сво-
ме гне ву; без бо жни пон ти фек си су се уро ти ли; и нама пре ти 
рат. Позо ви те љу де да се у вери и моли тви јунач ки боре пред 
Господ њим пре сто лом, тако да наши непри ја те љи, побе ђе ни 
Бож јим Духом, буду нате ра ни на мир. Наша нај ве ћа потре ба, 
наш нај ва жни ји посао, је моли тва; помо зи те љу ди ма да схва те 
да су изло же ни оштри ци мача и гне ву сотоне, и да се зато мора-
ју моли ти!« (D’Aubigné, b. 10, ch. 14)

Мало касни је, гово ре ћи о лиги о којој су раз ми шља ли про-
те стант ски кне зо ви, Лутер је поно во изја вио да једи но оруж је 
које би било упо тре бље но у том рату тре ба да буде »мач Духа«. 
Писао је сак сон ском избор ном кне зу: »Не може мо по сво јој 
саве сти одо бри ти пред ло же ни савез. Ради је бисмо десет пута 
умр ли него виде ли да је наше јеван ђе ље допри не ло да се про-
ли је само јед на кап крви. Наша уло га је да буде мо као јагањ ци 
на кла ни ци. Хри стов крст мора мо поне ти. Нека се ваше висо-
чан ство не пла ши. Учи ни ће мо мно го више сво јим моли тва ма, 
него сви наши непри ја те љи свим сво јим хва ли са њем. Једи но не 
сме мо дозво ли ти да се наше руке упр ља ју крвљу наше бра ће. 
Ако цар буде зах те вао од нас да се пре да мо ње го вим судо ви ма, 
ми смо спрем ни да се тамо поја ви мо. Ви не може те одбра ни ти 
нашу веру; сва ки од нас тре ба да веру је, при хва та ју ћи опа сно-
сти које му запре те.« (Исто, b. 14, ch. 1)
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Са тај ног места моли тве поја ви ла се сли ка која је потре сла 
свет у вре ме вели ке рефор ма ци је. Тамо су Господ ње слу ге, испу-
ње не све тим спо кој ством, сво јом ногом сту пи ле на сте ну Ње-
го вих обе ћа ња. За вре ме бор бе у Ауг сбур гу, Лутер »није про во-
дио није дан дан не посве ћу ју ћи нај ма ње три сата моли тви, а ти 
сати били су одво је ни од вре ме на које је било нај по вољ ни је за 
про у ча ва ње«. У тај но сти сво је собе изли вао је сво ју душу пред 
Госпо дом речи ма »пуним љу ба ви, стра ха и наде, као када се 
неко обра ћа при ја те љу«. Гово рио је: »Знам да си Ти наш Отац и 
наш Бог, и да ћеш рас те ра ти про го ни те ље сво је деце, јер си и Ти 
сам угро жен зајед но са нама. Ово дело је Тво је дело, и само си 
нас Ти наго во рио да ста ви мо сво је руке на ње га. Одбра ни нас, 
онда, о Оче!« (Исто, b. 14, ch. 6)

Мелан хто ну, који је био скру шен под тере том забри ну то-
сти и стра ха, послао је ове речи: »Бла го дат и мир у Хри сту 
– у Хри сту, кажем ти, а не у све ту. Амин! Мрзим све већом 
мржњом те вели ке бри ге које те изје да ју. Ако је ово дело 
непра вед но, оста ви га, ако је дело пра вед но, зашто бисмо 
онда пори ца ли обе ћа ња Оно га који нам је запо ве дио да спа-
ва мо без стра ха? ... Хри стос неће недо ста ја ти у делу исти не 
и прав де. Он живи, Он вла да; какав бисмо онда страх још 
могли има ти?« (Исто, b. 14, ch. 6)

Бог је заи ста усли шио вику сво јих слу гу. Он је дао кне зо ви-
ма и про по вед ни ци ма бла го да ти и хра брост да уздиг ну исти ну 
насу прот упра ви те љи ма таме овог све та. Господ је сам рекао: 
»Ево мећем у Сио ну камен кра је у га о ни, иза бра ни и ску по це ни; 
ко ње га веру је неће се пости де ти.« (1. Петро ва 2, 6) Про те стант-
ски рефор ми сти гра ди ли су на Хри сту, и вра та пакле на нису их 
могла савла да ти.
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поглавље

После Про те ста у Шпа је ру и Кон фе си је у Ауг сбур гу, дога ђа-
ја који ма је рефор ма ци ја у Немач кој обе ле жи ла сво је побе-

де, наста ле су годи не суко ба и таме. Осла бљен несло гом међу 
сво јим след бе ни ци ма, изло жен напа ди ма моћ них непри ја те ља, 
изгле да ло је као да је про те стан ти зам осу ђен на пот пу ну про-
паст. Хиља де про те ста на та су сво је све до че ње запе ча ти ли сво-
јом крвљу. Избио је и гра ђан ски рат, про те стант ску стра ну издао 
је један од ње них нај и стак ну ти јих при ста ли ца; нај пле ме ни ти ји 
про те стан ски кне зо ви пали су у руке цару и као заро бље ни ци 
били вође ни од гра да до гра да. Међу тим, упра во у тре нут ку сво-
је при вид не побе де, цар је дожи вео пораз. Морао је да посма-
тра како му се плен оти ма из руку и на кра ју буде при ну ђен да 
зајам чи толе ран ци ју нау ци чијем је уни ште њу посве тио сав свој 
живот. Ста вио је на коц ку сво је цар ство, сво је богат ство, па и 
сам свој живот у жељи да истре би јерес. Сада је морао да гле-
да сво је арми је уни ште не у бит ка ма, сво је ризни це исцр пље не, 
мно га сво ја кра љев ства угро же на побу на ма, док се вера, коју 
је уза луд но поку ша вао на сузби је, шири на све стра не. Кар-
ло V борио се про тив над моћ не силе. Сам Бог је рекао: »Нека 
буде све тлост«, али цар је поку ша вао да сачу ва област таме. 

(211)
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Ње го ве наме ре су про па ле, и при ти снут пре ра ном ста ро шћу, 
измо рен дугим рато ва њем, одре као се пре сто ла и пову као се у 
један мана стир.

У Швај цар ској, као и у Немач кој, за дело рефор ма ци је наста-
ли су мрач ни дани. Док су мно ги кан то ни при хва та ли рефор ми-
са ну веру, дру ги су сле пом истрај но шћу при а ња ли уз веро ва ња 
Рима. Њи хо ва одлу ка да про го не оне који су желе ли да при хва-
те исти ну конач но је про у зро  ко ва ла гра ђан ски рат. Цвин гли, 
али и мно ги који су се ује ди ни ли с њим у при хва та њу рефор ми, 
пао је на крва вом бој ном пољу код Капе ла. Еко лам пад, скр шен 
том тешком тра ге ди јом, уско ро је умро. Рим се осе ћао као побе-
д ник и на мно гим мести ма је поно во задо би јао све што је до 
тада изгу био. Међу тим, Онај чији су саве ти од веч но сти није 
забо ра вио сво је дело нити свој народ. Ње го ва рука доне ће им 
изба вље ње. Он ће у дру гим земља ма поди ћи рад ни ке који ће 
наста ви ти и уна пре ди ти дело рефор ме.

И пре него се у Француској чуло за Лутера као реформатора, 
у тој земљи је почела да свиће зора новога дана. Исти ну је међу 
први ма при хва тио оста ре ли Лефе вр, вео ма обра зо ван човек, 
про фе сор на Уни вер зи те ту у Пари зу, искре ни и рев но сни при-
ја тељ папе. При ли ком про у ча ва ња ста ре лите ра ту ре обра тио је 
пажњу на Библи ју, па је одлу чио да зајед но са сво јим сту ден ти-
ма про у ча ва ње не стра ни це.

Лефе вр је био оду ше вље ни пошто ва лац све та ца, па је одлу-
чио да на осно ву цркве них леген ди при пре ми исто ри ју све та ца 
и муче ни ка. Био је то зада так који је зах те вао вели ки труд; и 
када је већ при лич но одма као, поми слио је да би му Библи ја у 
томе могла помо ћи, па је почео да је про у ча ва с тим циљем пред 
очи ма. У њој је заи ста про на шао опи се све та ца, али вео ма раз-
ли чи те од оних који су се поја вљи ва ли у рим ском кален да ру. 
Буји ца небе ске све тло сти пре пла ви ла је ње гов ум. Исто вре ме-
но запа њен и огор чен, оду стао је од задат ка који је себи поста-
вио и посве тио се Бож јој Речи. Дра го це не исти не које је у њој 
открио уско ро је почео јав но да про по ве да.

Годи не 1512, пре него што су и Лутер и Цвин гли поче ли сво је 
дело рефор ме, Лефе вр је писао: »Упра во је Бог онај који нам даје, 
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вером, ону пра вед ност која нас једи но бла го да ћу оправ да ва за 
веч ни живот.« (Wylie, b. 13, ch. 1) Баве ћи се тај ном отку пље ња, 
узвик нуо је: »О, неиз ре ци ве ли вели чи не те раз ме не – Без гре шни 
је осу ђен, а кри ви осло бо ђен; Бла го сло ве ни носи про клет ство, 
а про кле ти је уве ден у бла го слов; живот умире, а умрли живи; 
Сла ва је оба ви је на тамом, а онај који није позна вао ништа дру го 
осим збу ње ног изра за лица оде вен је сла вом.« (D’Aubig ne, Lon-
don ed., b. 12, ch. 2)

Док је обја вљи вао да сла ва спа се ња при па да једи но Богу, 
гово рио је и да дужност послу шно сти при па да чове ку. Рекао је: 
»Ако си при пад ник Хри сто ве Цркве, онда си и уд Ње го вог тела; 
ако при па даш Ње го вом телу, онда си испу њен божан ском при-
ро дом... О, када би љу ди могли да схва те ове пред но сти, како би 
непо роч но, часно и све то живе ли, како би пре зи ра достој ном, 
када се упо ре ди са сла вом која се кри је у њи ма – том сла вом 
коју теле сно око не може виде ти – оце њи ва ли сву сла ву ово га 
све та.« (Исто, b. 12, ch. 2)

Међу Лефе вро вим слу ша о ци ма било је и неких, који су жељ-
но слу ша ли ње го ве речи и који ће, још дуго пошто глас њи хо вог 
учи те ља буде утих нуо, наста ви ти да обја вљу ју исти ну. Такав је 
био Гијом Фарел. Син побо жних роди те ља, вас пи тан да у сле пом 
пове ре њу при хва та уче ња Цркве, могао би, зајед но с апо сто лом 
Павлом, да изја ви о себи: »По позна тој јере си наше вере живљах 
фари сеј ски.« (Дела 26,5) Ода ни като лик, горео је жељом да уни-
шти све који би се усу ди ли да уста ну про тив ње го ве Цркве. 
Касни је је ова ко рекао, сећа ју ћи се тог раз до бља сво га живо та: 
»Шкри пао бих зуби ма као бесни вук, када бих чуо неко га да гово-
ри про тив папе!« (Wylie, b. 13, ch. 2) Неу мор но је обо жа вао све-
це, зајед но с Лефе вром редом је оби ла зио пари ске цркве, кла њао 
се пред олта ри ма, укра ша вао све ти ли шта даро ви ма. Међу тим, 
упр кос свим дели ма није могао да нађе мир сво јој души. Свест о 
вла сти тој гре шно сти, која га је опте ре ћи ва ла, нису могла да про-
те ра ју ни сва дела пока ја ња која је чинио. Зато је као глас са Неба 
оце нио речи рефор ма то ра: »Спа се ње се сти че бла го да ћу!« »Неви-
ни је осу ђен, а зло чи нац осло бо ђен!« »Само нам је Хри стов крст 
отво рио вра та Неба и затво рио вра та пакла.« (Исто, b. 13, ch. 2)
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Фарел је радо сно при хва тио исти ну. Обра ће њем које је личи-
ло на Павло во, одба цио је око ве тра ди ци је и при хва тио сло бо ду 
сино ва Бож јих. »Уме сто са уби лач ким срцем крво жед ног вука«, 
вра тио се, како је сам рекао, »сми ре но као крот ко и беза зле но 
јаг ње, које се у срцу пот пу но одвра тило од папе и при кло ни ло 
Ису су Хри сту.« (D’Aubig ne, b. 12, ch. 3)

Док је Лефе вр наста вљао да шири виде ло међу сво јим сту ден-
ти ма, Фарел, исто толи ко реван у делу Ису са Хри ста као што је 
био у пап ском делу, почео је да јав но про по ве да исти ну. Један 
цркве ни досто јан стве ник, бискуп од Моа, уско ро му се при дру-
жио. Дру ги настав ни ци, који су ужи ва ли висок углед због сво јих 
спо соб но сти и сво је уче но сти, при кљу чи ли су се про по ве да њу 
јеван ђе ља, које је сти ца ло след бе ни ке међу при пад ни ци ма свих 
дру штве них сло је ва, од домо ва зана тли ја и сеља ка, до кра љев ске 
пала те. Сестра Фран соа I, монар ха који је тада седео на пре сто-
лу, при хва ти ла је рефор ми са ну веру. И сам краљ, као и кра љи ца 
мај ка, неко вре ме су бла го на кло но посма тра ли нову веру, тако 
да су рефор ма то ри са вели ким нада ма гле да ли у будућ ност, у 
вре ме у коме ће Фран цу ска ста ти на стра ну јеван ђе ља.

Међу тим, њи хо ве наде нису се оства ри ле. Хри сто ве уче ни ке 
чека ле су нево ље, пред сто ја ла су им про гон ства. Ипак, све то 
било је мило сти во сакри ве но од њи хо вих очи ју. Насту пи ло је 
вре ме мира да при ку пе сна гу да се суо че с олу ја ма, Рефор ма ци-
ја је брзо напре до ва ла. Бискуп од Моа рев но сно се тру дио да 
у сво јој дије це зи поу чи и све штен ство и народ. Неу ке и немо-
рал не све ште ни ке је укло нио, а ко ли ко год је то било могу ће, 
заме нио побо жним и уче ним љу ди ма. Бискуп је жар ко желео 
да ње гов народ доби је при ступ Бож јој Речи, и та жеља му је 
уско ро била испу ње на. Лефе вр се при хва тио посла да пре ве де 
Нови завет, и у исто вре ме када је Луте ро ва немач ка Библи ја 
иза шла из штам пе у Витен бер гу, фран цу ски Нови завет обја-
вљен је у Моу. Бискуп није ште део ни тру да ни нов ца да га про-
ши ри међу сво јим паро хи ја ни ма, па су уско ро и сеља ци у Моу 
има ли Све то писмо у сво јим рука ма.

Као што пут ни ци који уми ру од жеђи радо сно поздра вља-
ју извор живе воде, тако су ове душе при ма ле пору ку са Неба. 
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Рад ни ци на пољи ма, зана тли је у сво јим ради о ни ца ма, олак ша-
ва ли су себи сва ко днев не рад не напо ре раз го ва ра ју ћи о дра го це-
ним библиј ским исти на ма. На кра ју дана, уме сто у крч ма ма, оку-
пља ли су се по домо ви ма да зајед нич ки чита ју Бож ју Реч и да се 
сје ди њу ју у сла вље њу Бога и моли тви. Вели ка про ме на уско ро се 
могла запа зи ти у тим мести ма. Иако су њи хо ви ста нов ни ци при-
па да ли нај скром ни јим дру штве ним сло је ви ма, иако су то били 
неу ки и тешким радом изму че ни сеља ци, опле ме њу ју ћа сила 
божан ске бла го да ти огле да ла се у њи хо вом живо ту. Скром ни, 
љу ба зни, посве ће ни, ста ја ли су као све до ци оно га што јеван ђе ље 
може да постиг не у они ма који га искре но при хва те.

Све тлост запа ље на у Моу, дале ко је про ши ри ла сво је зра-
ке. Сва ко га дана пове ћа вао се број обра ће ни ка. Краљ је неко 
вре ме обу зда вао гнев хије рар хи је, јер је пре зи рао уско гру ди 
фана ти зам мона ха, али пап ске вође на кра ју су ипак одне ле 
побе ду. Лома че су се раз го ре ле. Бискуп од Моа, при си љен да 
бира изме ђу огња и одри ца ња, иза брао је лак ши пут, али, упр-
кос паду вође, ње го во ста до оста ло је чвр сто. Мно ги су усред 
огња посве до чи ли за исти ну. Сво јом хра бро шћу и вер но шћу 
на лома чи, ови јед но став ни хри шћа ни гово ри ли су хиља да ма 
оних који у дане мира ника да не би има ли при ли ку да чују њи-
хо во све до че ње.

Међу тим, нису се само скром ни и сиро ма шни, окру же ни 
пат ња ма и пре зи ром, усу ђи ва ли да све до че за Хри ста. У рас ко-
шним дво ра на ма зам ко ва и пала та било је пле ме ни тих душа, 
које су исти ну цени ле мно го више од поло жа ја, па чак и самог 
живо та. Вите шка опре ма сакрива ла је пле ме ни ти ја и непо ко ле-
бљи ви ја срца од оних која су се нала зи ла испод бискуп ске оде-
жде и митре. Луј де Бер кен био је пле мић ког поре кла. Хра бар 
и чаа стан витез, одан про у ча ва њу, угла ђе ног пона ша ња, бес пре-
кор ног мора ла. Један писац ова ко гово ри о ње му: »Био је ода ни 
след бе ник пап ских уре да ба, реван посе ти лац свих миса и про-
по ве ди... кру ни сао је све сво је оста ле врли не тиме што је луте-
ран ство посеб но пре зи рао.« Међу тим, као и мно ги дру ги, под 
ути ца јем божан ског про ви ђе ња дошао је у везу са Библи јом и 
био зади вљен што у њој није нашао »док три не Рима, већ Луте-
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ро ве док три не«. (Wylie, b. 13, ch. 9) Од тог тре нут ка у дубо кој 
ода но сти посве тио се делу јеван ђе ља.

»Као нај о бра зо ва њи међу фран цу ским пле ми ћи ма«, због сво-
је даро ви то сти и речи то сти, сво је неса вла ди ве хра бро сти и херој-
ске рев но сти, због ути ца ја на дво ру, као кра љев миље ник, био је, 
по мишље њу мно гих, суд бин ски пред о дре ђен да поста не рефор-
ма тор у сво јој земљи. О ње му Беза каже: »Бер кен је могао да буде 
дру ги Лутер да је Фран соа I хтео да пре у зме уло гу ње го вог избор-
ног кне за.« »Гори је од Луте ра«, узви ки ва ли су папи сти. (Исто, b. 
13, ch. 9) И заи ста, ње га су се папи сти у Фран цу ској озбиљ но пла-
ши ли. Баци ли су га у там ни цу као јере ти ка, али га је краљ осло-
бо дио. Бит ка је годи на ма тра ја ла. Фран соа, коле ба ју ћи се изме ђу 
Рима и рефор ма ци је, наиз ме нич но је толе ри сао или обу зда вао 
ватре ну рев ност мона ха. Пап ске вла сти три пута су затва ра ле 
Бер ке на у там ни цу, али га је краљ сва ки пут осло ба ђао, одби ја ју-
ћи, зади вљен  ње го вим спо соб но сти ма и пле ме ни то шћу ње го вог 
карак те ра, да га жртву је зло би хије рар хи је.

При ја те љи су мно го пута упо зо ра ва ли Бер ке на на опа сност 
која му пре ти у Фран цу ској и наго ва ра ли га да кре не сто па ма 
оних који су нашли сво ју сигур ност у добро вољ ном изгнан-
ству. Пла шљи ви и пре вр тљи ви Ера змо, коме је упр кос сја ју ње-
го ве уче но сти, недо ста ја ла морал на вели чи на која исти ну цени 
више од живо та и поча сти, ова ко је писао Бер ке ну: »Затра жи да 
будеш послат као амба са дор у неку стра ну земљу; иди и путуј 
по Немач кој. Ти позна јеш Беду и ње му слич не – он је чудо ви-
ште са хиља ду гла ва, које раси па свој отров на све стра не. Тво ји 
непри ја те љи се зову леги ја. Чак и да је твој слу чај бољи од слу-
ча ја Ису са Хри ста, не би те пусти ли на миру, док те не би бед-
но уни шти ли. Немој се пре ви ше осла ња ти на кра ље ву зашти ту. 
У сва ком слу ча ју, не угро жа вај мој добар глас на тео ло шком 
факул те ту!« (Исто, b. 13, ch. 9)

Међу тим, што су се опа сно сти пове ћа ва ле, то је јача ла и 
Бер ке но ва рев ност. Уме сто да при хва ти Ера змо ву поли ти ку и 
себич ни савет, одлу чио је да при ме ни још сме ли је мере. Одлу-
чио је да више не уста је само у одбра ну исти не, већ да почне да 
напа да заблу ду! Опту жбу за јерес, који су папи сти поку ша ва ли 
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да подиг ну про тив ње га, он ће поди ћи про тив њих. Ње го ви нај-
ак тив ни ји и нај о гор че ни ји про тив ни ци били су уче ни тео ло зи 
и мона си са тео ло шког факул те та вели ког Уни вер зи те та у Пари-
зу, јед ног од нај ви ших цркве них ауто ри те та и у гра ду и у држа-
ви. Бер кен је из спи са ових тео ло га, изву као два на ест изја ва за 
које је јав но рекао »да се супро те Библи ји и да су зато јере тич-
ке«, а затим је позвао кра ља да буде суди ја у тој рас пра ви.

Монарх, коме није било мрско да гле да како се суко бља ва ју 
сила и оштро ум ност супрот ста вље них бора ца, радо стан због 
при ли ке да пони зи охо лост дрских мона ха, позвао је при ја те ље 
папе да Библи јом одбра не сво је тезе. Они су добро зна ли да им то 
оруж је неће мно го помо ћи, јер су мно го боље зна ли да се слу же 
там ни ца ма, муче ње м и лома ча ма. Сада су се уло ге про ме ни ле и 
већ су виде ли себе како пада ју у про ва ли ју у коју су хте ли да баце 
Бер ке на. Збу ње но су гле да ли око себе тра же ћи неки излаз.

»Упра во у то вре ме био је оште ћен кип Деви це на углу јед-
не ули це.« Вели ко узбу ђе ње захва ти ло је цели град. Мно штво 
љу ди оку пи ло се на том месту, изра жа ва ју ћи сво је жаље ње и 
него до ва ње. И сам краљ био је дубо ко потре сен. Ово је била 
при ли ка коју су мона си могли иско ри сте себи у при лог, и они 
су то брзо и учи ни ли. Пови ка ли су: »Ово су пло до ви Бер ке но ве 
нау ке . Ова луте ран ска заве ра жели све да уни шти – рели ги ју, 
зако не, па и сам пре сто!« (Исто, b. 13, ch. 9)

Бер кен је био поно во затво рен. Краљ је оти шао из Пари за, па 
је мона си ма било пре пу ште но да делу ју по сво јој вољи. Рефор-
ма то ра су изве ли пред суд и осу ди ли на смрт. Да се Фран соа не 
би поно во уме шао да га спа се, пре су да је извр ше на истог дана 
када је и изре че на. Бер кен је у под не изве ден на место погу бље-
ња. Непре глед но мно штво оку пи ло се да при су ству је дога ђа ју, 
а мно ги су са запре па шће њем и злим слут ња ма уста но ви ли да 
је жртва била иза бра на ме ђу нај хра бри јим и нај пле ме ни ти јим 
поро ди цама у Фран цу ској. Запа ње ност, огор че ност, пре зир и 
гор ка мржња могли су се чита ти на лици ма мно гих међу оку-
пље ни ма, али на јед ном лицу није било сен ке. Мисли муче ни ка 
биле су дале ко од мете жа којим је био окру жен; био је све стан 
једи но при сут но сти сво га Госпо да.
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Стра шна кола за пре воз осу ђе ни ка на који ма је седео, намр-
ште на лица ње го вих про го ни те ља, ужа сна смрт којој се при бли-
жа вао – на све то није обра ћао пажњу, Онај који је био жив и 
био мртав, и који ће живе ти у веч но сти, који има кљу че ве од 
смр ти и гро ба, био је поред ње га. Бер ке но во лице бли ста ло је 
небе ским сја јем и миром. Обу као је сво је нај леп ше оде ло, носио 
је »сомот ски плашт, прслук од сате на и дама ста, и позла ће не дуге 
чара пе.« (D’Aubig ne, History of the Refor ma tion in Euro pe in the Time 
of Cal vin, b. 2, ch. 16) Уско ро је тре ба ло да посве до чи сво ју веру у 
при сут но сти Цара над царе ви ма и целог све ми ра, и зато ника кав 
знак жаље ња није смео да поква ри ње го ву радост.

Док се повор ка пола ко кре та ла пре пу ним ули ца ма, народ 
је с дивље њем запа жао непо му ће ни мир и радо сни побед нич-
ки израз ње го вог лица и држа ња. Гово ри ли су: »Он је сли чан 
неко ме који седи у хра му и раз ми шља о све тим пита њи ма!« 
(Wylie, b. 13, ch. 9)

Бер кен је на лома чи, поку шао да упу ти мно штву неко ли ко 
речи, али мона си, пла ше ћи се после ди ца, поче ли су да вичу, а 
вој ни ци да звец ка ју оруж јем, па су сво јом буком над гла са ли 
муче ни ко ве речи. Тако су 1529. годи не нај ви ши лите рар ни и 
цркве ни ауто ри те ти кул тур ног Пари за »пру жи ли ста нов ни-
штву из 1793. годи не сра ман при мер како се на губи ли шту могу 
угу ши ти све те пору ке уми ру ћег.« (Исто, b. 13, ch. 9)

Бер кен је био зада вљен, а ње го во тело пре пу ште но пла ме-
ну. Вест о ње го вој смр ти иза зва ла је жалост међу при ја те љи ма 
рефор ма ци је по целој Фран цу ској. Али ње гов при мер није био 
уза лу дан. »И ми смо спрем ни«, гово ри ли су све до ци исти не, 
»да се радо сно суо чи мо са смр ћу, упра вља ју ћи свој поглед пре-
ма живо ту који ће доћи!« (D’Aubig ne, History of the Refor ma tion 
in Euro pe in the Time of Cal vin, b. 2, ch. 16)

За вре ме про гон ства у Моу, учи те љи ма рефор ми са не вере 
биле су оду зе те дозво ле за про по ве да ње, и зато су мора ли да 
оду у дру ге кра је ве. Лефе вр се после неког вре ме на нашао у 
Немач кој. Фарел се вра тио у свој зави чај ни град у источ ној 
Фран цу ској, да шири виде ло у дому свог детињ ства. Већ су се 
про ши ри ле вести о томе шта се дога ђа ло у Моу, па је исти на, 
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који је неу стра ши вом рев но шћу про по ве дао, поче ла да сти че 
слу ша о це. Међу тим, убр зо су се вла сти узне ми ри ле и поку ша ле 
да га ућут ка ју. Про те ра ли су га из гра да. Иако више није могао 
јав но да ради, путо вао је рав ни ца ма и ула зио у села, про по ве-
дао у при ват ним кућа ма и на скло ње ни јим пашња ци ма, нала-
зио уто чи ште у шума ма и сте но ви тим пећи на ма, у који ма се 
играо у детињ ству. Бог га је тиме при пре мао за већа иску ше ња. 
»Иску ше ња, про гон ст ва и сотони них спле та ка, на које сам био 
уна пред опо ме нут, уоп ште ми није недо ста ја ло«, гово рио је он. 
»Биле су чак мно го теже него што сам их могао сам под не ти; 
али Бог је био мој Отац, Он ми је давао и увек ће ми дава ти сна-
гу која ће ми бити потреб на!« (D’Aubig ne, History of the Refor ma-
tion of the Sixteenth Century, b. 12, ch. 9)

Као и у дане апо сто ла, про гон ство »изи ђе за напре дак јеван-
ђе ља« (Фили бља ни ма 1,12). Про те ра ни из Пари за и Моа, »они 
што се беја ху расе ја ли, про ла жа ху про по ве да ју ћи Реч«. (Дела 
8,4) Тако је све тлост про на шла свој пут којим је сти гла у мно ге 
уда ље не фран цу ске про вин ци је.

Бог је и даље при пре мао рад ни ке који ће шири ти Ње го во 
дело. У јед ној шко ли у Пари зу шко ло вао се разу ман и миран 
мла дић, који је већ дока зао да рас по ла же сна жним и про ниц љи-
вим умом, који се исти цао како бес пре кор но шћу сво га живо та 
тако и инте лек ту ал ном рев но шћу и ода но шћу рели ги ји. Ње го ве 
спо соб но сти и зала га ње уско ро су га учи ни ле поно сом шко ле, 
па је потај но оче ки ва но да ће Жан Кал вин поста ти један од нај-
спо соб ни јих и нај слав ни јих бра ни те ља Цркве. Међу тим, зра ци 
божан ске све тло сти про др ли су кроз зиди не схо ла сти ке и сује-
вер ја који ма је Кал вин био окру жен. Са стреп њом је слу шао о 
новим нау ка ма, не сум ња ју ћи да су јере ти ци заслу жи ли огањ на 
који су били осу ђе ни. Међу тим, пот пу но нео че ки ва но нашао се 
лицем у лице са »јере ти ци ма“ и био при си љен да опро ба моћ 
рим ске тео ло ги је у бор би про тив про те стант ских уче ња.

Кал ви нов рођак, који се при кљу чио рефор ма ци ји, живео је 
у Пари зу. Два рођа ка често су се сре та ли и рас пра вља ли о пита-
њи ма која су потре са ла хри шћан ство. »Посто је само две врсте 
рели ги ја на све ту«, твр дио је Оли ве тан, про те стант. »Јед ну врсту 

220



211РЕФОРМАЦИЈА У ФРАНЦУСКОЈ

рели ги ја љу ди су изми сли ли и у сви ма њи ма сами се спа са ва ју 
цере мо ни ја ма и добрим дели ма; дру га врста је само јед на рели ги-
ја која се откри ва у Библи ји и која учи чове ка да спа се ње тра жи 
једи но захва љу ју ћи бес плат но датој Бож јој бла го да ти!«

»Не желим нијед ну од тих ваших нових нау ка«, узвик нуо је 
Кал вин. »Зар мислиш да сам живео у заблу ди све дане сво је га 
живо та?« (Wylie, b. 13, ch. 7)

Међу тим, у ње го вој души покре ну ле су се мисли којих ника-
ко није могао да се осло бо ди. Сам у сво јој соби, почео је да 
раз ми шља о речи ма сво га сестри ћа. Постао је све стан сво је гре-
шно сти и видео је себе без посред ни ка, у при сут но сти све то га 
и пра вед но га Суди је. Посре до ва ње све та ца, добра дела цркве не 
цере мо ни је, све је то било немоћ но да ока је ње гов грех. Пред 
собом није видео ништа дру го осим мрач не ноћи веч ног оча-
ја ња. Уза луд су тео ло зи поку ша ва ли да олак ша ју ње го ве муке. 
Уза луд је тра жио олак ша ње у испо ве да њу и пока ја њу; све то 
није могло да поми ри душу са Богом.

Док је још уза луд но тро шио сна гу на сво је неко ри сне бор бе, 
Кал вин се јед но га дана слу чај но зате као на јав ном тргу и гле дао 
спа љи ва ње неког јере ти ка. Био је зади вљен изра зом спо кој ства 
на лицу муче ни ка. Усред пат њи које доно си ова ужа сна смрт, 
пого ђен стра шним про клет ством Цркве, муче ник је пока зао 
веру и хра брост које је мла ди сту дент упо ре дио са сво јим оча ја-
њем и тамом, која га је окру жа ва ла, иако је живео у нај стро жој 
послу шно сти Цркви. Знао је да јере ти ци сво ју веру осла ња ју на 
Библи ју. Одлу чио је да про у ча ва Све то писмо да би открио, ако 
буде могу ће, тај ну њи хо ве радо сти.

У Библи ји је про на шао Хри ста. »О, Оче«, пови као је, »Ње го-
ва жртва сти ша ла је Твој гнев, Ње гов крв опра ла је моје прљав-
шти не, Ње гов крст је понео моје про клет ство, Ње го ва смрт 
доне ла ми је поми ре ње. Ми смо се опте ре ти ли мно гим бесми-
сли ца ма, али си Ти ста вио сво ју Реч пред мене као бакљу, Ти 
си додир нуо моје срце да бих могао с пре зре њем одба цити све 
дру ге заслу ге осим Ису со вих.« (Martyn, vol. 3, ch. 13)

Кал вин се при пре мао за све ште нич ки позив. Једва напу нив-
ши два на ест годи на, био је поста вљен за капе ла на у јед ној малој 
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цркви, а бискуп му је, у скла ду с кано ни ма Цркве, обри јао гла-
ву. Још није био руко по ло жен, нити је испу ња вао све ште нич ке 
дужно сти, али је, ипак, постао при пад ник кле ра, носио је титу-
лу сво га пози ва и при мао пла ту у скла ду с њим.

Осе ћа ју ћи да ника да неће моћи да поста не све ште ник, неко 
вре ме бавио се сту ди ра њем пра ва, али је одба цио и ту наме ру 
и одлу чио да свој живот посве ти јеван ђе љу. Међу тим, окле вао 
је да поста не јав ни учи тељ. Био је по при ро ди сти дљив, опте-
ре ћен све шћу о вели кој ого вор но сти коју наме ће тај поло жај, 
а и даље је желео да наста ви сту ди је. Ипак, на кра ју се ода звао 
озбиљ ним мол ба ма сво јих при ја те ља. Рекао је: »Пре кра сно је да 
неко тако ниско га поре кла може бити уздиг нут до тако висо ког 
досто јан ства.« (Wylie, b. 13, ch. 9)

Кал вин је сми ре но запо чео сво је дело ва ње, а ње го ве речи 
пада ле су као роса која осве жа ва земљу. Напу стио је Париз, 
и наста нио се у јед ном про вин циј ском гра ду под патро на том 
прин це зе Мар га ре те, која је, из љу ба ви пре ма јеван ђе љу, про-
ши ри ла сво ју зашти ту и на ње го ве след бе ни ке. Кал вин је још 
био мла дић, пона шао се љу ба зно и скром но. Запо чео је да ради 
посе ћу ју ћи љу де у њи хо вим домо ви ма. Окру жен чла но ви ма 
дома ћин ства, читао би им Библи ју и откри вао исти ну о спа се-
њу. Они који су чули пору ку, обја вљи ва ли би радо сну вест дру-
ги ма, и уско ро је учи тељ сво ју делат ност про ши рио и на окол-
не гра до ве и села. Имао је сло бо дан при ступ и у зам ко ве и у 
коли бе, и ишао напред, поста вља ју ћи теме ље црква ма које ће у 
будућ но сти неу стра ши во све до чи ти за исти ну.

После неко ли ко месе ци поно во се нашао у Пари зу. У кру го-
ви ма обра зо ва них љу ди и сту де на та вла да ло је неко нео бич но 
узбу ђе ње. Про у ча ва ње ста рих јези ка пове за ло је љу де са Библи-
јом и мно ги чија срца још нису била при ву че на ње ним исти на ма 
жељ но су рас пра вља ли о њи ма и суко бља ва ли се с бра ни те љи ма 
пап ства. Кал вин, иако врло спо со бан као борац у обла сти тео ло-
шких рас пра ва, морао је да оба ви мно го узви ше ни ју миси ју од 
ових буч них ско ла сти ка. Мисли љу ди биле су покре ну те и сада 
је дошло вре ме да им се обја ви исти на. Док су дво ра не на уни-
вер зи те ту одје ки ва ле од буч них тео ло шких рас пра ва, Кал вин је 
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ишао од куће до куће, отва рао Библи ју љу ди ма, и гово рио им о 
Хри сту и то Хри сту рас пе то ме.

Париз је по Бож јем про ви ђе њу, тре ба ло да при ми још један 
позив да при хва ти јеван ђе ље. Пози ви које су упу ти ли Лефе вр 
и Фарел су били одба че ни, али је поно во мора ла да одјек не 
вест упу ће на свим дру штве ним сло је ви ма у овом вели ком гра-
ду. Краљ, при мо ран поли тич ким раз ло зи ма, није још пот пу но 
стао на стра ну Рима у бор би про тив рефор ма ци је. Мар га ре та 
се још нада ла да ће про те стан ти зам побе ди ти у Фран цу ској. 
Она је одлу чи ла да се у Пари зу мора про по ве да ти рефор ми са-
на вера. За вре ме кра ље ве одсут но сти, одре ди ла је јед ног про-
те стант ског про по вед ни ка да про по ве да у град ским црква ма. 
Када су то пап ски вели ко до стој ни ци забра ни ли, прин це за је 
отво ри ла своју пала ту. Један део пала те био је пре у ре ђен у капе-
лу, а затим је обја вље но да ће се сва ко га дана у одре ђе но вре ме 
одр жа ва ти про по ве ди. При пад ни ци свих ста ле жа и свих поло-
жа ја у дру штву били су позва ни да при су ству ју. Мно штво љу ди 
оку пља ло се да при су ству је овој слу жби. Не само капе ла, већ 
су и пред со бља и ход ни ци били пуни наро да. Сва ко га дана оку-
пља ле су се хиља де – пле ми ћа, држав ни ка, прав ни ка, трго ва ца 
и зана тли ја. Краљ, уме сто да забра ни ове ску по ве, одре дио је 
да се отво ре још и две цркве у Пари зу. Ника да као до тада град 
није био ова ко покре нут Бож јом Реч ју. Изгле да ло је као да је 
Бог удах нуо љу ди ма дах живо та са Неба. Тре зве ност, непо роч-
ност, ред и мар љи вост зау зе ли су место пијан ства, рас пу ште но-
сти, суко б и бес по сли че ња.

Међу тим, ни хије рар хи ја није била бес по сле на. Пошто је 
краљ и даље одби јао да забра ни про по ве да ње, они су се окре ну-
ли наро ду. Нијед но сред ство није било изо ста вље но, све су упо-
тре би ли, да иза зо ву страх, пред ра су де и фана ти зам у живо ту 
не у ког и пра зно вер ног мно штва. Сле по се поко ра ва ју ћи сво јим 
лажним учи те љи ма ни Париз, као нека да Јеру са лим, није познао 
вре ме сво га похо ђе ња нити оно што је за ње гов мир. Две годи не 
Бож ја Реч била је про по ве да на у пре сто ни ци, али, иако су мно ги 
при хва ти ли јеван ђе ље, већи на га је ипак одба ци ла. Фран соа је 
пока зао изве сну вер ску толе ран ци ју, пре те жно да оства ри неке 
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сво је циље ве, а папи сти су поно во успе ли да стек ну пре власт. 
Цркве су поно во биле затво ре не, а лома че пот па ље не.

Кал вин је још био у Пари зу, при пре ма ју ћи се про у ча ва њем, 
раз ми шља њем и моли твом за свој буду ћи рад, и наста вља ју ћи 
да шири виде ло. Међу тим, не кра ју су се сум ње усред сре ди ле 
на ње га. Вла сти су одлу чи ле да га пре да ју пла ме ну. Сма тра ју ћи 
да је сигу ран у свом скро ви шту, није ни мислио на опа сност, 
када су при ја те љи дотр ча ли у ње го ву собу и оба ве сти ли га да су 
слу жбе ни ци већ кре ну ли да га ухва те и затво ре. Упра во у том 
тре нут ку зачу ло се гла сно куца ње на спољ ним вра ти ма. Није 
више смео да чека. Док су неки при ја те љи задр жа ва ли слу жбе-
ни ке на вра ти ма, дру ги су помо гли рефор ма то ру да се спу сти 
кроз про зор на ули цу и брзим кора ци ма кре не пре ма пред гра-
ђи ма. Нашав ши уто чи ште у коли би јед ног рад ни ка, који је био 
накло њен рефор ма ци ји, пре о бу као се у оде ло сво га дома ћи на и 
заба цив ши моти ку пре ко раме на кре нуо на пут. Путу ју ћи пре-
ма југу, поно во је нашао уто чи ште у обла сти којом је упра вља-
ла прин це за Мар га ре та. (Види: D’Aubig ne, History of the Refor ma-
tion in Euro pe in the Time of Cal vin, b. 2, ch. 30)

У овој обла сти остао је неко ли ко месе ци под сигур ном 
зашти том моћ них при ја те ља и, као и рани је, бавио се про у ча-
ва њем. Међу тим, ње го во срце чезну ло је да Фран цу ској обја ви 
јеван ђе ље и зато није могао дуго да оста не неак ти ван. Чим се 
олу ја мало сти ша ла, потра жио је у Поа тјеу, уни вер зи тет ском 
гра ду у коме су нова мишље ња наи ла зи ла на пози ти ван при-
јем, ново под руч је за рад. Љу ди свих ста ле жа радо сно су слу ша-
ли јеван ђе ље. Јав ног про по ве да ња није било, али у дому гра до-
на чел ни ка, у свом ста ну, а поне кад и у град ском пар ку, Кал вин 
је отва рао речи веч но га живо та они ма који су желе ли да их 
слу ша ју. После неког вре ме на, када се број слу ша ла ца пове ћао, 
поми сли ли су да ће бити сигур ни је ако се буду саста ја ли негде 
изван гра да. Пећи на на пади ни уске и дубо ке доли не, у којој су 
дрве ће и избо че не сте не чини ле да уса мље ност буде још пот-
пу ни ја, била је иза бра на као место за саста ја ње. Мале гру пе, 
које су раз ли чи тим путе ви ма изла зи ле из гра да, дола зи ле су на 
то место. У овом скро ви том саста ја ли шту гла сно су чита ли и 
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обја шња ва ли Библи ју. Овде су про те стан ти, први пут на фран-
цу ском тлу, одр жа ва ли и Господ њу вече ру. Из ове мале цркве 
иза шло је и неко ли ко еван ђе ли ста.

Кал вин се још јед ном вра тио у Париз. Ника ко није могао да 
се одрек не наде да ће Фран цу ска као земља при хва ти ти рефор-
ма ци ју. Међу тим, уста но вио је да су му за рад затво ре на ско ро 
сва вра та. Про по ве да ње јеван ђе ља нај кра ћим путем одве ло би 
га на лома чу, па је на кра ју одлу чио да оде у Немач ку. Тек што 
је напу стио Фран цу ску, на про те стан те сру чи ла олу ја, која би и 
ње га, да је остао у земљи, сигур но одне ла у про паст.

Фран цу ски рефор ми сти, жељ ни да и њи хо ва земља одр жи 
корак с Немач ком и Швај цар ском, одлу чи ли су да сме ло напад-
ну пра зно ве ри це Рима и тако покре ну целу земљу. Зато су јед-
не ноћи по целој Фран цу ској били изле пље ни пла ка ти про тив 
мисе. Међу тим, уме сто да уна пре ди дело рефор ме, овај рев но-
сни, али непро ми шље ни чин је про у зро ко вао про паст, не само 
они ма који су га пред у зе ли, већ и при ја те љи ма рефор ми са не 
вере по целој Фран цу ској. Он је папи сти ма пру жио при ли ку 
коју су већ дуго чека ли – изго вор да затра же пот пу но уни ште-
ње јере ти ка као бун тов ни ка опа сних по сигур ност пре сто ла и 
мир у земљи.

Нека непо зна та рука – било неког непро ми шље ног при ја те-
ља или зло на мер ног непри ја те ља ника да се није сазна ло – ста-
ви ла је један такав пла кат на вра та кра ље ве собе. Монарх је био 
ужа снут. Пра зно ве ри це које су сто ле ћи ма ужи ва ле пошто ва ње 
на пла ка ту су биле неми ло срд но напад ну те. Бес при мер на сме-
лост која је ове отво ре не и запа њу ју ће опту жбе ста ви ла на увид 
кра љу иза зва ла је ње гов гнев. Запре па шћен, ста јао је неко вре-
ме, дрх те ћи и без речи. А онда је ње гов гнев био у пот пу но сти 
изра  жен у овим стра шним речи ма: »Нека се похва та ју без раз-
ли ке сви који су сум њи ви због луте ран ства. Све ћу их истре би-
ти!« (Исто, b. 4, ch. 10) Коц ка је била баче на. Краљ је одлу чио да 
без огра ни че ња, отво ре но ста не на стра ну Рима.

Одмах су биле пред у зе те потреб не мере да се затво ре сви луте-
ра ни у Пари зу. Неки сиро ма шни зана тли ја, след бе ник рефор-
ми са не вере, који је обич но пози вао вер ни ке на њи хо ве тај не 
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састан ке, био је ухва ћен, и под прет њом да ће одмах бити спа-
љен на лома чи, при мо ран да пап ске иза сла ни ке води у домо ве 
свих про те ста на та у гра ду. Ужа сну то је устук нуо када је чуо овај 
срам ни зах тев, али на кра ју страх од пла ме на је пре о вла дао и он 
је при стао да поста не издај ник сво је бра ће. Тако је повор ка све-
ште ни ка, ђако на с кади о ни ца ма, мона ха и вој ни ка, пред којом је 
ноше на хости ја, и у чијој сре ди ни се нала зио Морин, кра љев ски 
истра жи тељ зајед но с издај ни ком, пола ко и тихо кре ну ла град-
ским ули ца ма. При вид но, ова демон стра ци ја била је орга ни зо-
ва на у част »све тог сакра мен та«, тре ба ло је да ока је увре ду коју 
су про те стан ти нане ли миси. Међу тим, све ча на повор ка је само 
при кри ва ла смр то но сну наме ру. Када би се нашли пред кућом 
неког луте ра на, издај ник је давао знак, не изго во рив ши нијед ну 
реч. Про це си ја би се зау ста ви ла, вој ни ци би про ва ли ли у кућу, 
изву кли и око ва ли поро ди цу, а стра шна повор ка  на ста вља ла 
је даље потра гу за новим жртва ма. Нису »поште де ли нијед ну 
кућу, ни вели ку или малу, па чак ни интер на те пари ског уни вер-
зи те та... Морин је учи нио да цели град задрх ти... била је то вла-
да ви на ужа са.« (Исто, b. 4, ch. 10)

Жртве су уби ја не после суро вог муче ња, а посеб но је било 
наре ђе но да ватра буде при гу шена да би се аго ни ја осу ђе ни ка 
про ду жи ла. Међу тим, про те стан ти су уми ра ли као побед ни ци. 
Њи хо ва чвр сти на била је непо ко ле бљи ва, њи хов мир непо му-
ћен. Њи хо ви мучи те љи, немоћ ни да нару ше њи хо ву неса ви-
тљи ву одлуч ност, осе ћа ли су се пора же ни. »Лома че су биле 
подиг ну те у свим дело ви ма Пари за, а спа љи ва ња су оба вља на 
у наиз ме нич не дане с пла ном да се шире њем погу бље ња оја ча 
ужа са ва ње од јере си. Пред ност је ипак оста ла на стра ни јеван-
ђе ља. Цео Париз могао је да види какву врсту љу ди обли ку је 
нова нау ка. Нијед на про по ве да о ни ца није речи ти ја од лома че 
муче ни ка. Ведри на и радост којом су бли ста ла лица тих љу ди 
док су про ла зи ли ... пре ма месту погу бље ња, њи хо ва хра брост, 
док су ста ја ли изло же ни вре лом пла ме ну, њи хо во крот ко опра-
шта ње увре да, често је гнев пре тва ра ло у сами лост, мржњу у љу-
бав, и нео до љи вом речи то шћу све до чи ло у корист јеван ђе ља.« 
(Wylie, b. 13, ch. 20)
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Све ште ни ци, у жељи да под стак ну гнев наро да, шири ли су 
нај стра шни је кле ве те про тив про те ста на та. Окри вља ва ли су их 
да спре ма ју заве ру у којој ће поби ти като ли ке, сру ши ти власт и 
уби ти кра ља. Међу тим, нису могли да пру же ни сен ку од дока-
за којим би потвр ди ли ове опту жбе. Тре ба ло је касније да се 
ови наго ве шта ји зла оства ре, у пот пу но раз ли чи тим окол но сти-
ма и из сасвим супрот них раз ло га. Суро во сти које су като ли ци 
при ме њи ва ли про тив неду жних про те ста на та, доне ле су у кас-
ни јим веко ви ма у стра хо ви ту одма зду, која је, на већ наго ве ште-
ни начин заде си ла и кра ља, и ње го ву власт и ње го ве пода ни ке, а 
извр ше на је  руком невер ни ка и самих папи ста. Не успо ста вља-
ње, него сузби ја ње про те стан ти зма, после три сто ти не годи на, 
доне ло је Фран цу ској ужа сне нево ље.

Сум њи че ња, непо ве ре ње и ужас завла да ли су у свим сло је ви-
ма дру штва. На све оп ште запре па шће ње могло се виде ти какво 
је дубо ко упо ри ште луте ран ско уче ње нашло у мисли ма љу ди 
који су зау зи ма ли нај и стак ну ти ја места и који су се одли ко ва-
ли обра зо ва њем, ути ца јем и бес пре кор ним карак те ром. Места 
од пове ре ња и части изне на да су оста ла пра зна. Зана тли је, 
штам па ри, сту ден ти, про фе со ри уни вер зи те та, писци, па чак 
и дво ра ни, јед но став но су неста ли. Сто ти не љу ди побе гло је из 
Пари за, осу див ши сами себе на изгнан ство из род не земље, у 
мно го слу ча је ва ова квим поступ ком дали су први наго ве штај 
да су при хва ти ли рефор ми са ну веру. Папи сти су запре па шће-
но гле да ли јед ни дру ге, док су раз ми шља ли о тим нео сум њи че-
ним јере ти ци ма који су живе ли у њи хо вој сре ди ни. Свој гнев 
сру чи ли су на мно штво скром них жрта ва које су оста ле у њи-
хо вој вла сти. Там ни це су биле пре пу не, а ваздух као да је био 
затро ван димом рас па ље них лома ча, наме ње них при ста ли ца ма 
јеван ђе ља.

Фран соа I хва ли сао се сво јом уло гом вође вели ког покре та 
за ожи вља ва ње уче но сти, којим је обе ле жен поче так шесна е-
стог сто ле ћа. Ужи вао је да на свом дво ру оку пља љу де од пера из 
свих зема ља. Ње го вој љу ба ви пре ма уче но сти и ње го вом пре зи-
ра њу мона шког незна ња и пра зно вер ја може се, макар дели мич-
но, при пи са ти толе ран ци ја која је била ука за на рефор ма ци ји. 
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Међу тим, обу зет рев но шћу да уни шти јерес, овај заштит ник уче-
но сти је издао едикт којим је у целој Фран цу ској забра нио сло бо-
ду штам пе! Фран соа I пред ста вља један од мно гих при ме ра забе ле-
же них у исто ри ји, да ника ква инте лек ту ал на кул ту ра не може да 
зашти ти од вер ске нетр пе љи во сти и про гон ства.

Фран цу ска је све ча ном и јав ном цере мо ни јом тре ба ло да 
започ не пот пу но уни ште ње про те стан ти зма. Све ште ни ци су 
зах те ва ли да се увре да нане се на Небу, осу ђи ва њем мисе, мора 
ока ја ти крвљу, и да зато краљ, у име сво јих пода ни ка, мора јав-
но да изра зи сво ју подр шку овом застра шу ју ћем делу.

На дан 21. јану а ра 1535. годи не тре ба ло је да започ не тај ужа-
сни цере ми о ни јал. Срце целог наро да било је пуно пра зно вер-
ног стра хо ва ња и фана тич не мржње. Париз је био пре пла вљен 
мно штвом које се из свих кра је ва сли ло на ње го ве ули це. Тај 
дан је тре ба ло да започ не бес крај ном, вели чан стве ном про це си-
јом. »На кућа ма дуж пута који ма је про це си ја тре ба ло да про ђе 
биле су поста вље не заста ве жало сти, а на одре ђе ној уда ље но-
сти били су поста вље ни и олта ри.« Пред сва ким вра ти ма горе-
ла је бук ти ња у част »све тог сакра мен та«. Још пре зоре пред 
кра љев ском пала том била је обра зо ва на повор ка. »Прво су 
дошле заста ве и крсто ви из неко ли ко жупа, затим су се поја ви-
ли гра ђа ни, дво ји ца по дво ји ца, с бук ти ња ма у рука ма.« После 
њих ишла су чети ри мона шка реда, сва ки у сво јим посеб ним 
одо ра ма. Затим је дола зи ла вели ка збир ка позна тих рели кви ја. 
После ње јаха ли су цркве ни досто јан стве ни ци у сво јим пур пур-
ним и скер лет ним оде жда ма, које су биле укра ше не бли ста вим 
дра гу љи ма – сјај на и бли ста ва смо тра!

»Хости ју је носио пари ски бискуп под вели чан стве ним бал-
да хи ном... који су држа ла четво рица принчева по рође њу... Иза 
хости је ишао је краљ... Фран соа I, који тога дана није носио ни 
кру ну ни све ча ну кра љев ску оде ћу.« »Откри ве не гла ве, очи ју 
обо ре них пре ма тлу, држе ћи у руци упа ље ну вошта ни цу«, сту-
пао је фран цу ски краљ, »који је изгле дао као покај ник.« (Исто, b. 
13, ch. 21) Пред сва ким олта ром пони зно се кла њао, не због поро-
ка који су прља ли ње го ву душу, нити због неви не крви којом је 
ока љао сво је руке, већ због смрт ног гре ха сво јих пода ни ка који 
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су се усу ди ли да уста ну про тив мисе. Иза ње га ишли су кра љи ца 
и држав ни досто јан стве ни ци, тако ђе дво ји ца по дво ји ца, сва ки 
са упа ље ном бук ти њом у руци.

Као део слу жбе која је оба вља на тога дана било је пред ви ђе-
но да се монарх сам обра ти висо ким кра љев ским слу жбе ни ци-
ма у вели кој дво ра ни бискуп ске пала те. Поја вио се пред њи ма 
жало сна лица и потре сном речи то шћу ожа лио »зло чин, бого ху-
ље ња и дан жало сти и сра мо те« који је заде сио народ. Позвао 
је сва ког ода ног пода ни ка да помог не у истре бље њу боле сне 
јере си која је Фран цу ској запре ти ла уни ште њем. »Као што је 
исти на, госпо до, да сам ја ваш краљ«, рекао је, »тако је исти на 
да бих и један од сво јих удо ва, када бих сазнао да је умр љан или 
зара жен овом одврат ном тру ле жи, пре дао вама да га одсе че те... 
Осим тога, када бих видео да је јед но од мо је деце упр ља но њи-
ме, не бих га поште део... Ја бих га сам изру чио, жртво вао бих га 
Богу!« Сузе су зау ста ви ле ње гов говор, а цео скуп је пла као, јед-
но гла сно узви ку ју ћи: »Ми ћемо живе ти и умре ти за като лич ку 
веру!« (D’Aubig ne, History of the Refor ma tion in Euro pe in the Time 
of Cal vin, b. 4, ch. 12)

Стра шна је тама оба ви ла народ који је одба цио виде ло исти-
не. Пока за ла се бла го дат, »која доно си спа се ње«, али Фран цу-
ска, пошто је сагле да ла ње ну сна гу и све тост, пошто су хиља де 
ње них ста нов ни ка биле при ву че не ње ном божан ском лепо том, 
пошто су гра до ви и села били расве тље ни ње ним сја јем, одвра-
ти ла се од ње, бира ју ћи таму уме сто све тло сти. Одба ци ла је 
небе ски дар када јој је био пону ђен. Нази ва ла је зло добрим, 
а добро злим, све док и сама није пала као жртва сво је упор не 
само об ма не. Ти љу ди, иако су заи ста могли да веру ју да су слу-
жи ли Богу про го не ћи Ње гов народ, својом искре ношћу нису 
могли да укло не своју кри ви цу. Твр до гла во су одба ци ли све-
тлост која је могла да их изба ви од пре ва ре да сво ју душу упр ља-
ју кри ви цом за крв!

Све ча на закле тва да ће се иско ре ни ти јерес била је поло-
же на у вели кој кате дра ли у којој је, ско ро три сто ле ћа после 
тога, боги ња разу ма била подиг ну та на пре сто наро да који је 
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забо ра вио живо га Бога. Поно во је обра зо ва на повор ка и пред-
став ни ци Фран цу ске кре ну ли су да започ ну дело за које су се 
закле ли. »На крат ким одсто ја њи ма биле су подиг ну те лома че 
на који ма је тре ба ло да буду спа ље ни про те стант ски хри шћа-
ни. Дого во ре но је да се огањ пот па ли у тре нут ку када се краљ 
при бли жи, тако да цела повор ка заста не и буде све док погу-
бље ња.« (Wylie, b. 13, ch. 21) Поје ди но сти о муче њи ма, која су 
издр жа ли ови Хри сто ви све до ци, толи ко су ужа сне да би се 
могле набра ја ти; али међу жртва ма није било коле ба ња. Када 
су га позва ли да се одрек не, један од њих је одго во рио: »Ја 
само веру јем у оно што су про ро ци и апо сто ли нека да про по-
ве да ли, у оно исто што су све зајед ни це све тих веро ва ле. Моја 
вера се с пове ре њем осла ња на Бога, а то пове ре ње над вла да ће 
све пакле не силе.« (D’Aubig ne, History of the Refor ma tion in Euro-
pe in the Time of Cal vin, b. 4, ch. 12)

Повор ка се тако зау ста вља ла од јед ног до дру гог места 
муче ња. Када су се вра ти ли на пола зно место поред кра љев ске 
пала те, народ се раз и шао, а краљ и пре ла ти, вео ма задо вољ ни 
дога ђа ји ма тога дана, пову кли су се чести та ју ћи себи на делу 
које је запо че ло и које ће бити наста вље но све до пот пу ног 
уни ште ња јере си.

Јеван ђе ље мира, које је Фран цу ска одба ци ла, тре ба ло је 
заи ста да буде иско ре ње но, али су после ди це биле стра шне. 
На дан 21. јану а ра 1793. годи не, две сто ти не и педе сет и осам 
годи на од оног истог дана када се Фран цу ска пот пу но посве-
ти ла про гон ству рефор ми ста, јед на дру га повор ка, са сасвим 
дру гим циљем, про ла зи ла је ули ца ма Пари за. »Поно во је краљ 
био глав на лич ност, поно во је било мете жа и вике, поно во се 
могао чуо зах тев за још више жрта ва, и поно во су поди за на 
губи ли шта, поно во су дога ђа ји дана били довр ше ни стра шним 
погу бље њи ма; Луј XVI, оти ма ју ћи се сво јим там ни ча ри ма и крв-
ни ци ма, био је дову чен на гиљо ти ну, на којој је држан гру бом 
силом све док сечи во није пало, а ње го ва одсе че на гла ва отко-
тр ља ла се на тло.« (Wylie, b. 13, ch. 21) Краљ није био једи на 
жртва, неда ле ко од тог истог места две хиља де и осам сто ти на 
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људ ских бића било је погу бље но на гиљо ти ни током крва вих 
дана вла да ви не теро ра.

Рефор ма ци ја је пред ста ви ла све ту отво ре ну Библи ју, отпе-
ча ти ла је про пи се Бож јег зако на и изне ла ње го ве зах те ве пред 
савест љу ди. Бес крај на Љу бав раз от кри ла је љу ди ма небе ска 
пра ви ла и наче ла. Бог је рекао: »Држи те, дакле, и извр шуј те 
их, јер је то мудрост ваша и разум ваш пред наро ди ма; који ће 
када чују све ове уред бе рећи: само је овај вели ки народ народ 
мудар и разу ман.« (5. Мој си је ва 4,6) Када је Фран цу ска одби-
ла дар Неба, посе ја ла је семе анар хи је и про па сти, а неиз бе жно 
дело ва ње зако на узро ка и после ди це покре ну ло је рево лу ци је и 
вла да ви не теро ра.

Мно го пре про гон ства иза зва ног пла ка ти ма, сме ли и рев но-
сни Фарел био је при си љен на побег не из сво је род не земље. 
Оти шао је у Швај цар ску и сво јим радом, под у пи ру ћи Цвин гли-
је ву делат ност, допри нео да вага пре ваг не у корист рефор ма ци-
је. Сво је касни је годи не морао је да про ве де овде, али наста вио 
је да шири одлу чу ју ћи ути цај на рефор ма ци ју у Фран цу ској. 
Током првих годи на сво га изгнан ства у Швај цар ској, сво је 
напо ре посеб но је усме рио на про по ве да ње јеван ђе ља у сво јој 
род ној земљи. Мно го вре ме на про во дио је про по ве да ју ћи сво-
јим сугра ђа ни ма у бли зи ни гра ни це, ода кле је с неу мор ном буд-
но шћу пра тио сукоб и пома гао речи ма охра бре ња и саве та. Уз 
помоћ дру гих изгна ни ка, пре во дио је спи се немач ких рефор ма-
то ра на фран цу ски језик и учи нио да се у вели ком бро ју штам-
па ју зајед но са Библи јом, на фран цу ском јези ку. Ли те рар ни 
еван ђе ли сти ова дела вео ма су успе шно про да ва ли. Про дав ци 
су их доби ја ли по ниској цени, па им је доби так омо гу ћа вао да 
на ста вља ју посао.

Фарел је, пре ру шен у скром ног учи те ља, запо чео сво је дело-
ва ње у Швај цар ској. Наста нив ши се у заба че ној паро хи ји, посве-
тио се поу ча ва њу деце. Осим уоби ча је них школ ских пред ме та, 
опре зно је уво дио про у ча ва ње библиј ских исти на, нада ју ћи 
се да ће пре ко деце допре ти и до роди те ља. Било је неких који 
су пове ро ва ли, али су све ште ни ци одмах иза шли да зау ста ве 
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ово дело, под сти чу ћи пра зно вер не сеља ке да му се супрот ста-
ве. Један од све ште ни ка је твр дио: »То не може бити Хри сто во 
јеван ђе ље, јер ње го во про по ве да ње не доно си мир, него рат!« 
(Wylie, b. 14, ch. 3) Као и први уче ни ци, када је био про го њен у 
јед ном месту, Фарел је бежао у дру го. Од села до села, од гра да 
до гра да, ишао је путу ју ћи пеши це, под но се ћи глад, хлад но ћу и 
умор, увек изло жен опа сно сти да изгу би живот. Про по ве дао је 
на трго ви ма, у црква ма, поне кад и са про по ве да о ни ца у кате дра-
ла ма. Поне кад је зати цао цркву без слу ша ла ца, поне кад је ње го-
во про по ве да ње било пре ки да но виком и пору га ма, дога ђа ло се 
да га силом укло не с про по ве да о ни це. Више него јед ном напа да-
ла га је гоми ла и тукла ско ро до смр ти. Ипак, ишао је напред. 
Иако је често бивао одби јан, с неу мор ном истрај но шћу вра ћао 
се на место напа да, и један за дру гим, на ње го ве очи гра до ви и 
гра ди ћи који су били пра ве твр ђа ве пап ства, отва ра ли су сво ја 
вра та јеван ђе љу. Мала жупа, у којој је у поче те ку радио, уско ро 
је при хва ти ла рефор ми са ну веру. Гра до ви Морат и Ној ша тел 
тако ђе, су одба ци ли рим ске обре де и укло ни ли идо ло по кло нич-
ке лико ве из сво јих црка ва.

Фарел је дуго желео да заста ву про те стан ти зма подиг не у 
Жене ви. Када би тај град могао да буде осво јен, могао би поста-
ти сре ди ште рефор ма ци је за Фран цу ску, за Швај цар ску и Ита-
ли ју. С тим циљем пред очи ма, наста вио је сво је напо ре све 
док мно ги окол ни гра до ви и засе о ци нису били задо би је ни за 
јеван ђе ље. После тога, пра ћен само јед ним сарад ни ком, ушао 
је у Жене ву. Било му је дозво ље но да одр жи само две про по ве-
ди. Све ште ни ци, који су уза луд но насто ја ли да покре ну ње го ву 
осу ду код гра ђан ских вла сти, када то нису успе ли, изве ли су 
га пред цркве ни савет, на који су дошли са оруж јем сакри ве-
ним испод оде ће, чвр сто реше ни да му оду зму живот. Изван 
дво ра не, оку пи ла се раз ја ре на гоми ла, нао ру жа на пали ца ма 
и маче ви ма, спрем на да га уби је уко ли ко би успео да побег не 
из саве та. Међу тим, спа сла га је при сут ност град ских вла сти и 
нао ру жа них вој ни ка. Сле де ћег јутра, зајед но с пра ти о цем, изве-
ли су га пре ко језе ра до сигур ног места. Тако је завр шен ње гов 
први поку шај да Жене ви обја ви јеван ђе ље.
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За дру ги поку шај иза бра но је скром ни је ору ђе – мла дић, 
тако скром ног изгле да да су се пре ма ње му хлад но одно си ли 
чак и тако зва ни при ја те љи рефор ма ци је. Шта би такав човек 
могао да учи ни у месту у коме је и Фарел био одби јен? Како 
би неко ко рас по ла же с тако мало хра бро сти и иску ства могао 
да се оду пре олу ји пред којом су и нај ја чи и нај хра бри ји мора-
ли да се укло не? »Не силом ни кре по шћу, него духом мојим, 
вели Господ над вој ска ма.« (Заха ри ја 4,6) »И што је сла бо пред 
све том оно иза бра Бог да посра ми јако.« »Јер је лудост Бож ја 
мудри ја од љу ди, и сла бост је Бож ја јача од љу ди!« (1. Корин-
ћа ни ма 1,27.25)

Фро мен је запо чео сво је дело као учи тељ. Исти не који ма их 
је учио у шко ли, деца су пона вља ла у сво јим домо ви ма. Уско ро 
су и роди те љи поче ли да дола зе да чују обја шње ња библиј ских 
тек сто ва, све док учи о ни ца није била пре пу на пажљи вих слу-
ша ла ца. Поде лио је вели ки број пре пи са Новог заве та и трак-
та та, који су сти за ли до мно гих који се нису усу ђи ва ли да дођу 
и јав но слу ша ју о новим нау ка ма. После неког вре ме на и овај 
рад ник био је при си љен да се укло ни, али исти не које је обја-
вљи вао нашле су сво је место у мисли ма наро да. Рефор ма ци ја је 
била посе ја на, и наста ви ла је да јача и да се шири. Про по вед ни-
ци су се вра ти ли, и захва љу ју ћи њи хо вом дело ва њу про те стант-
ско бого слу же ње конач но се утвр ди ло у Жене ви.

Град се већ изја снио за рефор ма ци ју, када је Кал вин, после 
мно гих путо ва ња и окле ва ња, про шао кроз ње го ва вра та. Вра-
ћа ју ћи се из послед ње посе те свом род ном месту, путо вао је у 
Базел, али пошто су нај кра ћи пут пре се кле тру пе Кар ла V, био 
је при ну ђен да окол ним путе ви ма кре не пре ко Жене ве.

Фарел је у овој посе ти пре по знао дело ва ње Бож је руке. Иако 
је Жене ва при хва ти ла рефор ми са ну веру, пре о стао је вели ки 
посао који је тре ба ло оба ви ти. Љу ди се обра ћа ју Богу као поје-
дин ци, а не као дру штве не зајед ни це; дело обно вље ња мора да 
буде оба в ље но силом Све то га Духа у срцу и у саве сти, а не декре-
ти ма град ског саве та. Иако су ста нов ни ци Жене ве одба ци ли 
ауто ри тет Рима, нису били спрем ни да одба це и поро ке који су 
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се шири ли под ње го вим окри љем. Учвр шћи ва ње пра вих наче ла 
јеван ђе ља и при пре мања овог наро да да достој но оба ви дело на 
које га је Про ви ђе ње пози ва ло није био лак зада так.

Фарел је био сигу ран да је у Кал ви ну нашао чове ка с којим 
ће моћи да се ује ди ни у том делу. У Бож је име све ча но је позвао 
овог мла дог еван ђе ли сту да оста не и ради у гра ду. Кал вин је 
упла ше но устук нуо. Пла шљив и миро љу бив, устру ча вао се од 
доди ра са сме лим, неза ви сним, па чак и насил нич ким духом 
Жене вља на. Осе тљи вост ње го вог здра вља, зајед но с ње го вим 
нави ка ма за про у ча ва ње, наво ди ли су га да се повла чи у при ва-
тан живот. Веру ју ћи да сво јим пером може нај бо ље да послу-
жи делу рефор ме, желео је да нађе неко тихо уто чи ште за 
про у ча ва ње, и да ода тле сво јим спи си ма поу ча ва и изгра ђу је 
цркве. Међу тим, Фаре лов озби љан позив схва тио је као позив 
Неба и није се усу дио да га одби је. Изгле да ло му је, као што је 
рекао »да се Бож ја рука пру жи ла са Неба, да га је ухва ти ла и 
нео по зи во упу ти ла на место које је нестр пљи во желео да напу-
сти«. (D’Aubig ne, History of the Refor ma tion in Euro pe in the Time 
of Cal vin, b. 9, ch. 17)

У то вре ме, вели ка опа сност запре ти ла је про те стант ском 
делу. Пап ске ана те ме грме ле су про тив Жене ве, а моћ ни наро-
ди пре ти ли су јој уни ште њем. Како је овај мали град могао да 
се оду пре моћ ној хије рар хи ји која је често наго ни ла кра ље ве и 
царе ве на покор ност? Како би могао да опста не пред арми ја ма 
вели ких свет ских осва ја ча?

Про те стан ти зам је у целом хри шћан ству био изло жен прет-
ња ма сна жних непри ја те ља. Када су прве побе де рефор ма ци је 
про шле, Рим је при ку пио нове сна ге у нади се да ће успе ти да је 
уни шти. У то вре ме осно ван је језу ит ски ред, нај су ро ви ји, нај-
бе зоб зир ни ји и нај моћ ни ји од свих бра ни те ља пап ства. Осло-
бо ђе ни свих земаљ ских веза и опште људ ских инте ре са, мртви 
за зах те ве при род них накло но сти, пот пу но ућут ка ног разу ма 
и саве сти, језу и ти нису при зна ва ли ника ква пра ви ла, ника-
кву везу, осим оне која их је пове зи ва ла с њи хо вим редом, и 
ника кве дужно сти осим да оја ча ју ње го ву моћ (види: Дода так). 
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Хри сто во јеван ђе ље је оспо со би ло сво је след бе ни ке да се суо-
че с опа сно сти ма, да издр же пат ње, да не обра ћа ју пажњу на 
хлад но ћу, глад, напо ре и сиро ма штво, да узди жу заста ву исти-
не суо че ни с точ ком за муче ње, там ни цом и лома чом. Да би 
се могли супрот ста ви ти таквој сна зи, језу и ти су надах њи ва ли 
сво је след бе ни ке фана ти змом који им је омо гу ћа вао да издр же 
слич не опа сно сти, и да се у бор би про тив силе исти не послу же 
свим сред стви ма и ору ђи ма пре ва ре. Није дан зло чин за њих 
није био толи ко вели ки да га не би учи ни ли, нијед на пре ва ра 
толи ко подла да је не би изве ли, нијед на лаж толи ко ниска да 
је не би упо тре би ли. Заве то ва ни на трај но сиро ма штво и пони-
зност, про ми шље но су се тру ди ли да стек ну богат ство и моћ, 
да допри не су уни ште њу про те стан ти зма и понов ном успо ста-
вља њу пре мо ћи пап ства.

Када су се поја вљи ва ли као при пад ни ци сво га реда, носи-
ли су оде ћу све то сти, посе ћи ва ли затво ре и бол ни це, слу жи ли 
боле сни ма и сиро ма шни ма, гово ри ли да су одба ци ли свет и 
при хва ти ли све то име Ису са Хри ста, који је про ла зио чине ћи 
добро. Међу тим, иза те бес пре кор не спо ља шно сти често су се 
сакри ва ле зло чи нач ке и смр то но сне наме ре. Основ но наче ло 
реда исти ца ло је да циљ оправ да ва сред ство. Пре ма овом пра-
ви лу, лаж, кра ђа, кри во клет ство, уби ство не само да су пред ста-
вља ли опро сти ва, већ и пре по руч љи ва дела, уко ли ко би слу жи-
ли инте ре си ма Цркве. Пре ру ше ни на разне начи не, језу и ти су 
се увла чи ли у држав не слу жбе, пењу ћи се до поло жа ја кра љев-
ских савет ни ка и обли ку ју ћи држав ну поли ти ку. Поста ја ли су 
слу ге да би могли да ухо де сво је госпо да ре. Осни ва ли су висо-
ке шко ле за сино ве кне зо ва и пле ми ћа, али и шко ле за обич не 
љу де у који ма су децу про те стант ских роди те ља при си ља ва ли 
да оба вља ју пап ске обре де. Цело куп ни спо ља шни сјај и рас кош 
рим ског бого слу же ња био је упо тре бљен да збу ни умо ве, да 
засле пи и заро би машту, и да сло бо ду за коју су се оче ви напор-
но бори ли и про ли ва ли крв изда ју њи хо ви сино ви. Језу и ти су 
се брзо про ши ри ли по целој Евро пи и тамо где су се наста ни ли, 
пап ство је ожи вља ва ло.
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Јед ном пап ском булом поно во је успо ста вље на инкви зи ци ја, 
с циљем да језу ти доби ју већу моћ, (види: Дода так). Без обзи-
ра на све оп шту одбој ност којом је био доче ки ван чак и у като-
лич ким земља ма, пап ске вла сти поно во су орга ни зо ва ле овај 
ужа сни суд, и звер ске суро во сти толи ко стра шне да би могле 
да под не су све тлост дана, поно во су се дога ђа ле у њи хо вим тај-
ним там ни ца ма. У мно гим земља ма, хиља де и хиља де нај бо љих 
сино ва наро да, нај не по роч ни јих и нај пле ме ни ти јих, нај ин те ли-
гент ни јих и нај бо ље обра зо ва них, побо жних и ода них пасто ра, 
вред них и родо љу би вих гра ђа на, сјај них сту де на та, спо соб них 
умет ни ка, вештих зана тли ја, било је поби је но или при си ље но 
да се скло ни у дру ге земље.

То су била сред ства који ма се Рим послу жио да помра чи све-
тлост рефор ма ци је, да љу ди ма оду зме Библи ју, да поно во успо-
ста ви незна ње и сује вер је мрач ног сред њег века. Али, захва-
љу ју ћи Бож јем бла го сло ву и тру ду пле ме ни тих љу ди које је 
поди гао да насле де Луте ра, про те стан ти зам није био уни штен. 
Сво ју сна гу није засни вао на накло но сти или оруж ју кне зо ва. 
Нај ма ње земље, нај скром ни ји и нај сла би ји наро ди, поста ли су 
ње го ва упо ри шта. Била је то мала Жене ва, сме ште на усред моћ-
них непри ја те ља, који су се заве ри ли да је уни ште; била је то 
Холан ди ја са сво јим пешча ним оба ла ма на Север ном мору, која 
се бори ла про тив тира ни је Шпа на ца, тада пода ни ка нај ве ћег 
и нај бо га ти јег кра љев ства; била је то ого ље на, неплод на Швед-
ска, која је пости за ла побе де за Рефор ма ци ју.

Кал вин је ско ро три де сет годи на дело вао у Жене ви, у почет-
ку да осну је цркву која ће се држа ти библиј ског мора ла, а онда 
да уна пре ди дело рефор ма ци је у целој Евро пи. Ње го во пона-
ша ње као вође наро да није било без гре ша ка, нити је ње го ва 
нау ка била осло бо ђе на заблу да. Међу тим, био је ору ђе за шире-
ње исти на посеб но важних за ње го во вре ме, за узди за ње про-
те стант ских наче ла насу прот пли ми пап ства које је брзо обна-
вља ло сна гу, за јача ње јед но став но сти и непо роч но сти живо та 
у про те стант ским црква ма, уме сто охо ло сти и поква ре но сти 
под у пи ра них рим ским уче њем.
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Из Жене ве су изла зи ли учи те љи и спи си да про ши ре рефор-
ми са но уче ње. Пре ма њој су били упр ти погле ди свих про го ње-
них из свих зема ља који су тра жи ли поу ке, саве те и охра бре ње. 
Кал ви нов град постао је уто чи ште про го ње них рефор ма то ра 
из свих зема ља европ ског запа да. Беже ћи од стра шних олу ја 
које су сто ле ћи ма бесне ле, бегун ци су сти за ли на вра та Жене-
ве. Изглад не ли, рање ни, лише ни дома и рођа ка, били су доче-
ки ва ни топлом добро до шли цом и нежно збри ња ва ни. Нашав-
ши ту свој нови дом, бла го си ља ли су град који их је при хва тио 
свим сво јим спо соб но сти ма, сво јом уче но шћу и сво јом побо-
жно шћу. Мно ги од оних који су ту нашли уто чи ште вра ћа ли 
су се касни је у сво је земље да уста ну про тив рим ске тира ни је. 
Џон Нокс, хра бри шкот ски рефор ма тор, мно го број ни енгле ски 
пури тан ци, про те стан ти из Холан ди је и Шпа ни је, хуге но ти из 
Фран цу ске одне ли су из Жене ве бакљу исти не да њо ме оба сја ју 
таму у сво јим род ним земља ма.
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поглавље

У        аХолан ди ји је пап ска тира ни ја врло рано иза зва ла одлуч не 
про те сте. Седам сто ти на годи на пре Луте ро вог вре ме на, 

два биску па, који су као посла ни ци били у Риму и тамо упо зна-
ли пра ви карак тер »све те сто ли це«, овим речи ма неу стра ши во 
су опту жи ли рим ског пон ти фек са: »Бог је сво јој кра љи ци и неве-
сти, Цркви, дао пле ме ни то и непро па дљи во бла го за ње ну поро-
ди цу, снаб део је мира зом који неће ни избле де ти нити се поква-
ри ти, дао јој је веч ну кру ну и скип тар... и све то што кори стиш 
ти си као лупеж при сво јио. Засео си у Бож јем хра му; уме сто да 
будеш пастир, постао си вук овца ма... хоћеш да пове ру је мо да си 
врхов ни бискуп, али се пона шаш као тира нин... уме сто да будеш 
слу га слу га ма, као што себе нази ваш, тру диш се да поста неш 
госпо дар госпо да ри ма... Ти си запо ве сти Бож је изло жио пре-
зи ру... Све ти Дух је Гра ди тељ свих црка ва све до кра ја Земље... 
Град наше га Бога, кога смо гра ђа ни, обу хва та сву област небе са; 
већи је од гра да кога све ти про ро ци нази ва ју Вави ло ном, који се 
про гла ша ва божан ским, узди же до неба, и хва ли ше да је ње го ва 
мудрост бесмрт на; конач но, иако пот пу но без раз ло жно, твр ди 
да ника да не гре ши нити ика да може.« (Gerard Brandt, History of 
the Refor ma tion in and Abo ut the Low Caun tri es, b. 1, p. 6)

(237)
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Дру ги су се поја вљи ва ли током веко ва и пона вља ли тај 
про тест. Ти нека да шњи учи те љи, који су про ла зи ли разним 
земља ма и били позна ти под разним име ни ма, који су имали 
обе леж ја вал ден жан ских миси о на ра и на све стра не шири ли 
зна ње о јеван ђе љу, сти гли су и у Холан ди ју. Њи хо ва нау ка брзо 
се шири ла. Сво ју вал ден жан ску Библи ју пре ве ли су у сти хо ви-
ма на холанд ски језик. Гово ри ли су »да је ње на вели ка пред ност 
у томе што нема ни доско чи ца, ни бај ки, ни без вред ности, ни 
пре ва ра, већ само речи исти не; ту и тамо посто ји и поне ка твр-
да љу ска, али само зато да се језгро и сласт оно га што је добро и 
све то у њој лако може откри ти.« (Исто, b. 1, p. 14) Тако су писа-
ли при ја те љи ста ре вере у два нае стом сто ле ћу.

Тада су поче ла рим ска про гон ства; али усред лома ча и муче-
ња вер ни ци су наста ви ли да се умно жа ва ју, одлуч но изја вљу ју-
ћи да је Библи ја једи ни непо гре ши ви ауто ри тет у рели ги ји, и да 
»нико не сме да буде при си љен да веру је, већ да буде задо би јен 
про по ве да њем«. (Martyn, vol 2, p. 87)

Луте ро во уче ње наи шло је на плод но тло у Холан ди ји и 
озбиљ ни и вер ни љу ди уста ја ли су да про по ве да ју јеван ђе ље. Из 
јед не холанд ске про вин ци је изашао је Мено Симонс. Вас пи тан 
као римо ка то лик и руко по ло жен као све ште ник, уоп ште није 
позна вао Библи ју, а није ни хтео да је чита из стра ха да не поста-
не јере тик. Када су га обу зе ле сум ње у веро до стој ност док три не 
о тран ссуп стан ци ја ци ји, сма трао их је сотон ским иску ше њи ма, 
па је моли твом и испо ве да њем гре ха уза луд но насто јао да их се 
осло бо ди. Затим је поку шао да све тов ним разо но да ма ућут ка 
глас саве сти који га је опту жи вао, али без успе ха. После изве-
сног вре ме на, неко му је пред ло жио да про у ча ва Нови завет, 
и то га је, зајед но са Луте ро вим спи си ма, наве ло да при хва ти 
рефор ми са ну веру. Убр зо после тога у обли жњем селу гле дао 
је како неком чове ку одсе ца ју гла ву зато што се по дру ги пут 
крстио. То га је наве ло да про у ча ва Библи ју и да у њој потра жи 
реше ње про бле ма кршта ва ња ново ро ђен ча ди. Није успео да 
нађе ника кав доказ о томе у Писму, али уви део је да се пока ја ње 
и вера увек поста вља ју као услов за крште ње.
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Мено се пову као из рим ске Цркве и посве р тио свој живот 
про по ве да њу исти на које је при мио. У Немач кој и у Холан ди ји 
поја ви ла се тада гру па фана ти ка која је шири ла бесми сле не и 
бун тов нич ке док три не, гру бо крше ћи ред и поште ње, при бе га-
ва ју ћи наси љу и непо кор но сти. Мено је пред о се тио до каквих 
ће ужа сних после ди ца неиз бе жно дове сти ути цај ових покре та, 
па се одлуч но супрот ста вио погре шним уче њи ма и нео б у зда-
ним пла но ви ма ових фана ти ка. Наи ла зио је на мно ге љу де које 
су ти фана ти ци заве ли и који су одба ци ли њи хо ве штет не док-
три не, али и на мно ге пре о ста ле потом ке ста рих хри шћа на који 
су били плод вал ден жан ског уче ња. Мено је рев но и успе шно 
дело вао међу свим тим гру па ма.

Мено је два де сет и пет дугих годи на путо вао, зајед но са 
женом и децом, под но се ћи вели ке тешко ће и одри ца ња, често 
изла жу ћи опа сно сти свој живот. Про ла зио је Холан ди јом и 
север ном Немач ком, раде ћи пре те жно међу при пад ни ци ма 
нижих сло је ва. Обда рен речи то шћу, иако скром ног обра зо ва-
ња, био је човек непо ко ле бљи вог поште ња, скром ног духа и 
љу ба зног пона ша ња, искре не и озбиљ не побо жно сти, при ме њу-
ју ћи у свом живо ту наче ла која је про по ве дао, и задо би ја ју ћи 
тиме пове ре ње наро да. Ње го ви след бе ни ци били су расе ја ни и 
тла че ни. Има ли су вели ке тешко ће због тога што су их заме њи-
ва ли с фана тич ним Мин сте ро вим след бе ни ци ма. Ипак, вели ки 
број љу ди обра тио се ње го вим радом.

Рефор ми са на нау ка ниг де није била тако све срд но при хва ће-
на као у Холан ди ји. Међу тим, рет ке су биле земље у који ма су 
њи хо ви след бе ни ци били изло же ни тако суро вом про гон ству. 
Кар ло V је у Немач кој забра нио рефор ма ци ју, и радо би све 
ње не след бе ни ке послао на лома чу, али кне зо ви су ста ја ли као 
пре пре ка ње го вој тира ни ји. Ње го ва власт у Холан ди ји била је 
већа, па су едик ти о про гон ству били изда ва ни један за дру гим. 
Чита ти Библи ју, слу ша ти је или про по ве да ти, или само гово ри-
ти о њој, зна чи ло је изло жи ти се смр ти на лома чи. Потај но се 
моли ти Богу, одби ти кла ња ње пред лико ви ма, пева ти пса лам, 
тако ђе је кажња ва но смр ћу. Чак и они који би се одре кли сво јих 
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заблу да били су осу ђи ва ни, мушкар ци да умру од мача, а жене 
да буду живе сахра ње не. Хиља де су изги ну ле за вре ме вла да ви-
не Кар ла V и Фили па II.

Јед ном је цела поро ди ца била изве де на пред инкви зи то ре, 
опту же на да није при су ство ва ла миси, већ да се моли ла Богу 
у сво јој кући. При ли ком испи ти ва ња о њи хо вим тај ним оби ча-
ји ма, нај мла ђи син је одго во рио: »Ми пада мо на сво ја коле на, 
моли мо се да Бог про све тли наш ум и опро сти наше гре хе, ми 
се моли мо за нашег вла да ра, да ње го ва вла да ви на буде успе шна 
и ње гов живот сре ћан, ми се моли мо и за наше град ске вла сти 
да их Бог чува.« (Wylie, b. 18, ch. 6) Неки од суди ја били су дубо-
ко дир ну ти, али су оца и јед но га од ње го вих сино ва ипак осу ди-
ли на лома чу.

Вера муче ни ка дора сла је гне ву про го ни те ља. Не само љу ди, 
већ и нежне жене и мла де девој ке пока зи ва ле су непо ко ле бљи-
ву хра брост. »Жене би зау зе ле место поред муже вље ве лома че, 
и док је он под но сио огањ оне би му шапа том упу ћи ва ле речи 
уте хе или пева ле пса лам да га охра бре.« »Мла де девој ке би живе 
лега ле у свој и гроб као да ула зе у сво ју собу да про ве ду ноћ, или 
би одла зи ле на лома чу и у огањ, оде ве не у сво је нај леп ше хаљи-
не, као да одла зе на вен ча ње.« (Исто, b. 18, ch. 6)

Хри шћан ска крв слу жи ла је као семе, када је незна бо штво 
поку ша ва ло да уни шти јеван ђе ље (види: Ter tu lian, Apology, para-
graph 50). Про гон ство је само пове ћа ва ло број оних који су све-
до чи ли за веру. Монарх, дове ден до луди ла неса вла ди вом одлуч-
но шћу наро да, из годи не у годи ну, уза луд је наста вљао сво је 
суро во дело. Под пле ме ни тим Вил хел мом Оран ским конач но је 
у Холан ди ји изби ла рево лу ци ја која је наро ду доне ла сло бод но 
слу же ње Богу.

Напре до ва на је јеван ђе ља у пла ни на ма Пије мон та, у фран цу-
ским рав ни ца ма и на холанд ским оба ла ма, било је обе ле же но 
крвљу ње го вих след бе ни ка. Међу тим, у север не земље ушло је 
на миран начин. Мла ди ћи који су сту ди ра ли у Витен бер гу и 
вла ћа ли се кућа ма, доно си ли су рефор ми са ну веру у Скан ди-
на ви ју. Обја вљи ва ње Луте ро вих спи са допри не ло је шире њу 
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виде ла. Јед но став ни, отврд ну ли ста нов ни ци Севе ра одба ци ли 
су поква ре ност, рас кош и сује вер је Рима и радо сно поздра ви ли 
непо роч ност, јед но став ност и живо то дав не библиј ске исти не.

Тау зен, »Рефор ма тор Дан ске«, био је син земљо рад ни ка. 
Још као дечак дока зао је живах ност сво га инте лек та, био је гла-
дан и жедан обра зо ва ња, али то му је било оне мо гу ће но мате-
ри јал ним ста њем роди те ља, и зато је сту пио у мана стир. Непо-
роч но шћу свог живо та, али и сво јом вред но ћом и вер но шћу, 
задо био је у мана сти ру накло ност сво јих прет по ста вље них. На 
испи ту је откри ве но да има спо соб но сти које обе ћа ва ју и да 
ће у будућ но сти кори сно послу жи ти сво јој Цркви. Одлу че но 
је да му буде омо гу ће но обра зо ва ње на јед ном од уни вер зи те-
та у Немач кој или Холан ди ји. Мла ди сту дент добио је дозво лу 
да сам иза бе ре шко лу, уз један услов, да то не буде Витен берг. 
Сти пен ди ста Цркве није смео да буде угро жен отро вом јере си. 
Тако су гово ри ли мона си.

Тау зен је оти шао у Келн, који је онда, као и сада, пре ста вљао 
јед но од упо ри шта като ли ци зма. Ту му је уско ро доја дио мисти-
ци зам ско ла сти ка. Нека ко у исто вре ме добио је и Луте ро ве 
спи се. Читао их је с дивље њем и ужи ва њем, и дубо ко поже лео 
да доби је пред ност да слу ша вели ког рефор ма то ра. Међу тим, 
ако би то учи нио изло жио би се опа сно сти да увре ди свог мана-
стир ског ста ре ши ну и да изгу би ње го ву подр шку. Одлу ка је 
уско ро ипак пала и он се као сту дент упи сао на Уни вер зи тет 
у Витен бер гу.

После поврат ка у Дан ску, поно во се поја вио у свом мана сти-
ру. Нико није имао пој ма да је постао луте ран, он сам није откри-
вао сво ју тај ну, већ је поку ша вао, не буде ћи пред ра су де сво јих 
дру го ва да их пове де чисти јој вери и све ти јем живо ту. Отва рао 
је Библи ју и обја шња вао ње но пра во зна че ње, а затим је почео 
да про по ве да и Хри ста као гре шни ко ву пра вед ност и ње го ву 
једи ну наду у спа се ње. Вели ки гнев је обу зео ње го вог ста ре ши-
ну, који је пола гао толи ке наде у ње га као јунач ког бра ни те ља 
Цркве. Одмах је био уда љен из овог мана сти ра, пре ме штен у 
дру ги, затво рен у сво ју ћели ју и ста вљен под стро ги над зор.
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На ужа са ва ње ње го вих нових чува ра, неко ли ко мона ха уско-
ро се јав но обра ти ло у про те стан ти зам. Тау зен је кроз решет ке 
сво је ћели је раз го ва рао са сво јим новим дру го ви ма и пре но сио 
им позна ње исти не. Да су дан ски оци били упо зна ти с цркве-
ним начи ном посту па ња с јере ти ци ма, Тау зе нов глас више се 
ника да не би чуо; али, уме сто да га затво ре у гроб у некој под зем-
ној там ни ци, они су га исте ра ли из мана сти ра. Тако су поста ли 
бес по моћ ни. Кра љев ски едикт, упра во про гла шен, гаран то вао 
је зашти ту учи те љи ма нове вере. Тау зен је почео да про по ве да. 
Цркве су му биле отво ре не, а народ је масов но дола зио да га слу-
ша. И дру ги су про по ве да ли Бож ју Реч. Нови завет, пре ве ден на 
дан ски језик, наши ро ко је про да ван. Напо ри пап ских при ја те-
ља да спре че рад рефор ми ста само су га убр за ли, и убр зо после 
тога Дан ска је обја ви ла да при хва та рефор ми са ну веру.

Мла ди ћи који су пили са изво ра у Витен бер гу, доне ли су 
воду живо та сво јим сугра ђа ни ма у Швед ској. Дво ји ца ста ре-
ши на швед ске рефор ма ци је, Олаф и Лау рен ти ус Петри, сино-
ви кова ча из Ере бра, сту ди ра ли су код Луте ра и Мелан хто на, и 
исти не које су слу ша ли вред но су про по ве да ли дру ги ма. Као и 
вели ки рефор ма тор, Олаф је оду ше вље вао љу де сво јом рев но-
шћу и речи то шћу, док је Лау рен ти ус, слич но Мелан хто ну, био 
учен, одан раз ми шља њу. Обо ји ца су били љу ди ватре не побо-
жно сти, висо ких тео ло шких достиг ну ћа, неу кро ти ве хра бро-
сти у про по ве да њу исти не. Пап ско про ти вље ње није изо ста ло. 
Като лич ки све ште ни ци под бу њи ва ли су неу ки и пра зно вер ни 
народ. Ола фа Петри ја маса је често напа да ла; неко ли ко пута је 
једва успе вао да сачу ва живот. Краљ је, међу тим, био накло њен 
овој дво ји ци рефор ма то ра и пру жао им сво ју зашти ту.

Под вла да ви ном рим ске Цркве народ је пао у сиро ма штво 
и био изму чен наси љем. Писмо му је било ускра ће но, а пошто 
је при па дао рели ги ји обре да и цере мо ни ја, која није про све тља-
ва ла ум, вра тио се пра зно вер ју и паган ским оби ча ји ма сво јих 
незна бо жач ких пре да ка. Поде лио се на међу соб но суко бље не 
стра не, чије су стал не бор бе пове ћа ва ле све оп шту беду. Краљ 
се опре де лио за рефор му држа ве и Цркве и радо сно поздра вио 
ова два помоћ ни ка у бор би про тив Рима.
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Олаф Петри је вели ком вешти ном бра нио док три не рефор-
ми са не вере пред рим ским пред став ни ци ма, у при сут но сти 
монар ха и воде ћих љу ди у Швед ској. Изја вио је да се уче ња Ота-
ца могу при хва ти ти једи но када су у скла ду с Библи јом, да су 
нај бит ни ја сазна ња о вери обја шње на у Библи ји на јасан и јед-
но ста ван начин, тако да их сви љу ди могу раз у ме ти. Хри стос 
је рекао: »Моја нау ка није моја, него оно га који ме је послао!« 
(Јован 7,16), а Павле је изја вио да ће бити про клет ако буде про-
по ве дао ијед но дру го јеван ђе ље осим оно га које је при мио (Гала-
ти ма 1,8). Рефор ма тор је затим закљу чио: »Како се, онда, дру ги 
усу ђу ју да про гла ша ва ју дог ме по сво јој вољи и да их наме ћу 
дру ги ма као нео п ход не за спа се ње?« (Wylie, b. 10, ch. 4) Пока зао 
је да цркве ни декре ти нема ју ника кве вла сти када се супро те 
Бож јим запо ве сти ма, и узи гао вели ко про те стант ско наче ло да 
је »Библи ја и само Библи ја« пра ви ло вере и пона ша ња.

Ова рас пра ва, иако вође на на углав ном неу глед ној позор ни-
ци, пома же нам да »упо зна мо врсту љу ди који су сачињавали 
редо ве арми је рефор ма то ра. То нису били нео бра зо ва ни, сек-
та шки, буч ни поле ми ча ри – дале ко од тога! То су били љу ди 
који су про у ча ва ли Бож ју Реч, који су добро зна ли како да се 
послу же оруж јем којим их је снаб де ва ла ору жар ни ца Библи-
је. У обла сти уче но сти  би ли су дале ко испред сво га вре ме на. 
Када сво ју пажњу усме ри мо на тако сјај на сре ди шта као што 
су били Витен берг и Цирих, и на тако слав на име на као што 
су Лутер и Мелан хтон, Цвин гли и Еко лам пад, мора мо бити 
спрем ни да нам љу ди при го во ре да су то биле ста ре ши не 
покре та, и да је сасвим при род но да се од њих оче ку ју чуде-
сна сна га и вели ка достиг ну ћа, али да њи хо ви под ре ђе ни нису 
били такви. Добро, окре ни мо се онда неу глед ној позор ни ци 
Швед ске, и скром ним име ни ма Ола фа и Лау рен ти у са Петри ја 
– од учи те ља уче ни ци ма – и шта ћемо про на ћи?... Позна ва о це 
кла сич не лите ра ту ре и тео ло ге; љу де који су пот пу но вла да ли 
целим систе мом еван ђе о ске исти не; и који су пости за ли лаке 
побе де над софи сти ма са уни вер зи те та и рим ским досто јан-
стве ни ци ма.« (Isto, b. 10, ch. 4)
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Швeдски краљ је као резул тат ове рас пра ве при хва тио про те-
стант ску веру, а крат ко вре ме после тога и наци о нал на скуп шти-
на изја сни ла се њој у при лог. Олаф Петри је пре вео Нови завет 
на швед ски језик, а на кра ље ву жељу оба бра та при хва ти ла су се 
посла да пре ве ду целу Библи ју. Тако је швед ски народ први пут 
добио Бож ју Реч на свом матер њем јези ку. Пар ла мент је наре-
дио да у целом кра љев ству про по вед ни ци обја шња ва ју Све то 
писмо, и да деца по шко ла ма уче да чита ју Библи ју.

Тама незна ња и сује вер ја посте пе но и сигур но неста ја ла је 
пред бла го сло ве ним виде лом јеван ђе ља. Осло бо ђе на рим ског 
наси ља, Швед ска је дости гла вели чи ну какву ника да пре тога 
није има ла. Поста ла је јед но од упо ри шта про те стан ти зма. 
После сто ти ну годи на, у вре ме вели ке опа сно сти, овај мали и 
до тада сла би народ – једи ни који се у Евро пи усу дио да пру-
жи руку помоћ ни цу – дошао је да осло бо ди Немач ку од стра-
хо та Три де се то го ди шњег рата. Изгле да ло је да ће цела Север на 
Евро па поно во пасти под тиран ску власт Рима. Швед ске арми је 
упра во су оспо со би ле Немач ку да пре ки не низ пап ских успе-
ха и да издеј ству је толе ран ци ју за про те стан те – за кал ви ни сте 
као и за луте ра не – и обно ви сло бо ду саве сти у оним земља ма 
које су при хва ти ле рефор ма ци ју.
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поглавље

Док је Лутер затво ре ну Библи ју отва рао немач ком наро ду, 
Тин дал је био покре нут Бож јим Духом да то исто учи ни 

за Енгле ску. Викли фо ва Библи ја била је пре ве де на с латин ског 
тек ста који је имао мно го гре ша ка. Она ника да није била штам-
па на, а цена руком пре пи си ва них копи ја била је тако висо ка да 
их је само неко ли ко бога тих љу ди или пле ми ћа могло наба ви-
ти, осим тога, пошто је Црква стро го забра ни ла ње но шире ње, 
била је углав ном врло сла бо про ши ре на. Годи не 1516, годи ну 
дана пре поја ве Луте ро вих теза, Ера змо је обја вио сво ју грч ку 
и латин ску вер зи ју Новог заве та. Тако је Бож ја Реч први пут 
била штам па на на свом ори ги нал ном јези ку. У том изда њу биле 
су испра вље не мно ге гре шке које су посто ја лае у рани јим изда-
њи ма, тако да је и сми сао био јасни је изра жен. Ово изда ње  је 
допри не ло је да мно ги при пад ни ци обра зо ва них дру штве них 
сло је ва стек ну боље позна ва ње исти не, и тако дало нови под-
сти цај делу рефор ме. Међу тим, обич ни народ и даље је, у вели-
кој мери, био лишен Бож је Речи. Тин дал ће довр ши ти Викли фо-
во дело и дати Библи ју сво јим суна род ни ци ма.

Као мар љив истра жи вач, жељан исти не, јеван ђе ље је при хва-
тио на теме љу Ера змо вог грч ког Новог заве та. Неу стра ши во је 
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обја вљи вао сво ја уве ре ња, зах те ва ју ћи да се сва ка нау ка упо ре ђу-
је са Све тим писмом. На твр ђе ње папи ста да је Црква дала Библи-
ју и да је само Црква може тума чи ти, Тин дал је одго во рио: »Да 
ли зна те ко је орла нау чио да нала зи свој плен? Да, тај исти Бог 
учи и сво ју глад ну децу да нађу сво га Оца у Ње го вог Речи. Дале-
ко од тога да сте нам ви дали Библи ју; упра во сте је ви сакри ли 
од нас; упра во ви спа љу је те оне који је про по ве да ју, и када бисте 
могли, спа ли ли бисте и саму Библи ју!« (D’Aubig ne, History of the 
Refor ma tion of the Sixteenth Century, b. 8, ch. 4)

Тин да ло во про по ве да ње побу ди ло је вели ки инте рес; мно ги 
су при хва ти ли исти ну. Међу тим, све ште ни ци су били буд ни, 
јер одмах пошто је напу стио неку област, они су прет ња ма и 
погре шним тума че њи ма поку ша ва ли да пони ште ње гов труд. 
Мно го пута има ли су и успе ха. Он је зато узвик нуо: »Шта да се 
чини? Док ја сејем на јед ном месту, непри ја тељ пусто ши поља 
која сам упра во напу стио. Не могу да будем сву да. О, када би 
хри шћа ни има ли Све то писмо на свом матер њем јези ку, могли 
би сами да се оду пру тим ско ла сти ци ма. Без Библи је нико не 
може да утвр ди вер ни ке у исти ни.« (Исто, b. 18, ch. 4)

Нова наме ра про же ла је ње го ве мисли. Гово рио је: »Упра во 
су на Изра и ље вом јези ку пева ни псал ми у Гопод њем хра му; зар 
не би тре ба ло да јеван ђе ље међу нама гово ри енгле ским јези-
ком? ... Зар не би тре ба ло да у Цркви буде више све тло сти у под-
не, него у зору? Хри шћа ни тре ба да чита ју Нови завет на свом 
матер њем јези ку.« Тео ло зи и учи те љи у Цркви међу соб но се не 
сла жу. Само уз помоћ Библи је може мо доћи до исти не. »Један 
се држи овог учи те ља, а дру ги оно га... И сва ки од тих ауто ра 
супро ти се дру го ме. Како онда да одре ди мо који од њих шири 
исти ну, а који заблу ду? ... Како? ... Заи ста, само Бож јом Реч ју!« 
(Исто, b. 18, ch. 4)

Убр зо после тога, неки уче ни като лич ки тео ло г, који се упу-
стио у рас пра ву с њим, узвик нуо је: »Било би нам боље без 
Бож јих зако на него без пап ских!« Тин дал је одго во рио: »Не 
поко ра вам се ни папи ни било којем ње го вом зако ну, и ако 
Господ буде поште део мој живот, неће про ћи мно го годи на, а 
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ја ћу учи ни ти да дечак који иде за плу гом позна је Библи ју боље 
од тебе!« (Ander son, Annals of the English Bible, p. 19)

Наме ра коју је почео да гаји, наи ме, да наро ду пру жи Нови 
завет на ње го вом матер њем јези ку, била је тиме потвр ђе на, и 
он се одмах при хва тио посла. Пошто је због про гон ства морао 
да напу сти свој дом, оти шао је у Лон дон, и тамо је неко вре ме 
несме та но оба вљао свој посао. Међу тим, поно во га је наси ље 
папи ста нагна ло да бежи. Изгле да ло је као да се цела Енгле ска 
затво ри ла пред њим, па је одлу чио да уто чи ште потра жи у 
Немач кој. Ту је запо чео да штам па свој пре вод Новог заве та. 
Два пута је дело било зау ста вља но, али када му је било забра-
ње но да штам па у јед ном гра ду, одла зио је у дру ги. На кра ју је 
сти гао у Вормс, у место у коме је Лутер само пре неко ли ко годи-
на ,бра нио јеван ђе ље пред Сабо ром. У том ста ром гра ду живе-
ли су мно ги при ја те љи рефор ма ци је, и Тин дал је ту несме та но 
наста вио сво је дело. Три хиља де при ме ра ка Новог заве та уско-
ро је било завр ше но, а дру го изда ње иза шло је исте годи не.

Озбиљ но и истрај но наста вио је да ради. Иако су енгле ске 
вла сти стро го чува ле сво је луке, Бож ја Реч је на раз ли чи те 
начи не потај но пре но ше на у Лон дон, а ода тле шире на по целој 
земљи. Папи сти су уза луд но поку ша ва ли да сузби ју исти ну. 
Бискуп из Дара ма купио је јед ном при ли ком од неког књи жа ра, 
Тин да ло вог при ја те ља, целу ње го ву зали ху Библи ја с наме ром 
да је уни шти, мисле ћи да ће то успо ри ти дело јеван ђе ља. Међу-
тим, сасвим супрот но томе, нов цем доби је ним од ње га, купљен 
је матери јал за ново и боље изда ње, које се ина че не би могло 
штам па ти. Када је Тин дал касни је доспео у там ни цу, била му је 
пону ђе на сло бо да под усло вом да изда име на оних који су му 
пома га ли да покри је тро шко ве изда ва ња Новог заве та. Одго во-
рио је да је бискуп из Дара ма допри нео више него сви оста ли, 
јер му је, пла ћа ју ћи висо ку цену за непро да те књи ге, омо гу ћио 
да хра бро наста ви посао.

Тин дал је издај ством пао у руке сво јих непри ја те ља, и јед-
ном при ли ком мно го месе ци остао је у сужањ ству. Конач но је 
сво ју веру посве до чио муче нич ком смр ћу, али је оруж је које је 
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при пре мио омо гу ћи ло мно гим дру гим вој ни ци ма да бију бит ке 
током свих сто ле ћа све до нашег доба.

Лати мер је с про по ве да о ни це подр жа вао мишље ње да Библи-
ју тре ба чита ти на народ ном јези ку. Гово рио је: Аутор Све то га 
писма је »сам Бог«, и зато Писмо уче ству је у моћи и веч но сти 
сво га Ауто ра. »Нема тога кра ља, цара, суди је или вла да ра... који 
није оба ве зан да послу ша ... Ње го ву све ту Реч.« »Немој мо ићи 
стран пу ти цом, већ дозво ли мо Бож јој Речи да нас усме ра ва; 
немој мо хода ти ... за сво јим пре ци ма, нити тежи мо за оним што 
су они чини ли, већ за оним што је тре ба ло да чине.« (Hugh Lati-
mer, »First Ser mon Pre ac hed Befo re King Edward VI«)

Барнс и Фрит, вер ни Тин да ло ви при ја те љи, уста ли су да бра-
не исти ну. Ридли и Кран мер за њи ма. Ове вође енгле ске рефор-
ма ци је били су обра зо ва ни љу ди, и већи на од њих у като лич кој 
сре ди ни ужи ва ла је висок углед због сво је рев но сти и побо жно-
сти. Њи хо во про ти вље ње пап ству било је после ди ца њи хо вог 
позна ва ња погре ша ка »Све те сто ли це«. Њи хо во позна ва ње 
вави лон ских мисте ри ја дава ло је већу сна гу њи хо вом све до че-
њу про тив ње га.

»Поста ви ћу вам сада нео бич но пита ње« , рекао је Лати-
мер. »Ко је нај мар љи ви ји бискуп и пре лат у целој Енгле ској? 
... Видим да слу ша те и оче ку је те да га име ну јем... каза ћу вам! 
То је ђаво! ... Он ника да не напу шта сво ју дије це зу, позо ви те 
га када год хоће те, он је увек у кући! ... он је увек за плу гом... 
ника да га неће те зате ћи бес по сле на, гаран ту јем вам... Тамо где 
ђаво ста ну је...напо ље с књи га ма, а уну тра са све ћа ма; напо ље 
с Библи ја ма, а уну тра с бро ја ни ца ма; напо ље с виде лом јеван-
ђе ља, а уну тра са све тло шћу све ћа, да, чак и у под не... напо ље с 
Хри сто вим крстом, а уну тра са пла ћа њем за изла зак из чисти-
ли шта... напо ље с оде ва њем голих, сиро ма шних, немоћ них, 
уну тра с укра ша ва њем сли ка и киће њем лико ва од каме на и 
дрве та; уну тра с људ ским тра ди ци ја ма и ње го вим зако ни ма, а 
напо ље с Бож јим тра ди ци ја ма и Ње го вом нај све ти јом Реч ју... 
О, када би наши пре ла ти били тако мар љи ви да сеју семе добре 
нау ке, као што је сотона у сеја њу куко ља и коро ва!« (Исто, »Ser-
mon of the Plo ugh«)
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Вели ко наче ло које су подр жа ва ли ови рефор ма то ри – оно 
исто које су пошто ва ли вал ден жа ни, Виклиф, Јан Хус, Лутер, 
Цвин гли, и сви они који су се ује ди ли с њи ма – гла си да је Све-
то писмо непо гре ши ви ауто ри тет, једи но мери ло вере и пона-
ша ња. Они су одба ци ва ли пра во папа, сабо ра, цркве них ота-
ца, и кра ље ва да упра вља ју саве шћу љу ди у обла сти рели ги је. 
Библи ја је била њи хов ауто ри тет, и ње ним уче њем оце њи ва ли 
су све нау ке и све зах те ве. Вера у Бога и у Ње го ву Реч одр жа ва-
ла је ове све те љу де док су на лома ча ма жртво ва ли сво је живо-
те. »Немој кло ну ти«, довик нуо је Лати мер свом сапат ни ку пре 
него што ће пла ме но ви лома че ућут ка ти њи хо ве гла со ве, »ми 
ћемо данас у Енгле ској запа ли ти све ћу за коју сам сигу ран да 
се, уз помоћ Бож је бла го да ти, ника да неће уга си ти!« (Works of 
Hugh Lati mer, vol. I, p. XIII)

Семе исти не које су у Шкот ској посе ја ли Колум ба и ње го ви 
сарад ни ци ника да није било пот пу но иско ре ње но. Сто ти на ма 
годи на пошто су се цркве у Енгле ској поко ри ле Риму, цркве у 
Шкот ској задр жа ле су сво ју сло бо ду. Међу тим, у два на е стом 
сто ле ћу пап ство се и ту учвр сти ло и ни у јед ној дру гој земљи 
није ужи ва ло такву апсо лут ну пре власт. Тама ниг де није била 
дубља. Ипак, и ту су се поја ви ли зра ци све тло сти да про би ју 
таму и наја ве рађа ње ново га дана. Лолар ди, који су дола зи ли 
из Енгле ске с Библи ја ма и Викли фо вим уче њем, допри не ли су 
мно го чува њу зна ња о јеван ђе љу, а сва ко сто ле ће има ло је сво је 
све до ке и муче ни ке.

После почет ка вели ке рефор ма ци је поја ви ли су се Луте ро ви 
спи си, а онда и Тин да лов Нови завет на енгле ском јези ку. Неза-
па же ни од стра не хије рар хи је, ови гла сни ци тихо су про ла зи ли 
пла ни на ма и доли на ма, и поно во на нови живот па ли ли бакљу 
исти не која се ско ро уга си ла у Шкот ској, раза ра ју ћи дело које је 
Рим изгра дио током чети ри сто ле ћа тира ни је.

Крв муче ни ка дала је нови под стрек покре ту рефор ме. Пап-
ске ста ре ши не, све сне изне над не опа сно сти која је запре ти ла 
њи хо вом делу, изве ли су на лома чу неке од нај пле ме ни ти јих 
и нај по што ва ни јих сино ва Шкот ске. Они су тиме поди гли 
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про по ве да о ни це с којих су се речи ових уми ру ћих све до ка 
могле чути по целој земљи, испу ња ва ју ћи срце наро да неу га-
си вом жељом да зба ци рим ске око ве.

Хамил тон и Вис харт, кне же ви по карак те ру и по рође њу, 
зајед но с дугим низом сво јих скром них уче ни ка, поло жи ли 
су свој живот на лома чи. Међу тим, из места на коме је горе ла 
Вис хар то ва лома ча иза шао је човек кога пла мен неће ућут ка-
ти, онај који ће уз Бож ју помоћ, зада ти смрт ни уда рац пап ству 
у Шкот ској.

Џон Нокс напу стио је цркве ну тра ди ци ју и мисти ци зам и 
почео да се напа ја на изво ру исти на Бож је Речи; Вис хар то ва уче-
ња учвр сти ла су га у одлу ци да одба ци зајед ни штво с Римом и 
да се при дру жи про го ње ним рефор ми сти ма.

Када су га при ја те љи наго ва ра ли да при хва ти дужност про-
по вед ни ка, устук нуо је дрх те ћи пред тако вели ком одго вор но-
шћу, па је тек после мно го дана про ве де них у уса мље но сти и 
тешке бор бе са самим собом, одлу чио да при ста не. Међу тим, 
када је при хва тио дужност, ишао је напред неса ло ми вом одлуч-
но шћу и непо ко ле бљи вом хра бро шћу све до кра ја сво га живо-
та. Овај истин ски рефор ма тор није се пла шио љу ди. Ватре 
муче ни штва, које су плам те ле око ње га, само су јача ле ње го ву 
рев ност. Упр кос тиран ској секи ри, која му је стал но виси ла над 
гла вом, није ни корак одсту пао, хра бро се боре ћи у напо ру да 
уни шти идо ло по клон ство.

Када се нашао лицем у лице са шкот ском кра љи цом, у чијој 
је при сут но сти јења ва ла рев ност мно гих про те стант ских вођа, 
Џон Нокс је непо ко ле бљи во све до чио за исти ну. Ње га није 
било могу ће задо би ти ласка њи ма, али није се повла чио ни пред 
прет ња ма. Кра љи ца га је опту жи ла за јерес, јер је гово ри ла да је 
пози вао народ да при хва ти рели ги ју коју је држа ва забра ни ла, 
и тиме пре кр шио Бож ју запо вест која пода ни ци ма нала же да 
слу ша ју сво је вла да ре. Нокс је одлуч но одго во рио:

»Као што пра ва рели ги ја није доби ла ни сво ју прво бит ну сна-
гу ни ауто ри тет од све тов них кне зо ва, већ само од веч но га Бо-
га, тако ни пода ни ци нису оба ве зни да сво ју рели ги ју обли ку ју 251
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пре ма прох те ви ма сво јих вла да ра. Често се дога ђа да вла да ри од 
свих оста лих нај ма ње позна ју Бож ју пра ву рели ги ју... Да је све 
семе Авра мо во при хва ти ло рели ги ју фара о на, чији су пода ни ци 
дуго вре ме на били, питам вас, госпо ђо, каква би рели ги ја данас 
била у све ту? Или, да су сви љу ди у дане апо сто ла при хва ти ли 
рели ги ју рим ских импе ра то ра, која би рели ги ја данас посто ја ла 
на свем лицу земље? ... Пре ма томе, госпо ђо, тре ба ло би да схва-
ти те да пода ни ци нису веза ни за рели ги ју сво јих вла да ра, иако 
им је запо ве ђе но да им буду послу шни!«

Мери је одго во ри ла: »Ви тума чи те Библи ју на један начин, а 
они (римо ка то лич ки учи те љи) на дру ги, коме тре ба да веру јем 
и ко ће нам бити суди ја?«

»Тре ба да веру је те Богу који јасно про го ва ра из сво је Речи!« - 
одго во рио је рефор ма тор. »И више него што вас учи Ње го ва Реч 
не тре ба да веру је те ни јед ни ма ни дру ги ма. Бож ја Реч је сама по 
себи јасна, и ако се ика да поја ви нека неја сност на јед ном месту, 
Све ти Дух, који се ника да не супро ти само ме себи, обја шња ва је 
на дру гим мести ма, тако да не може бити ника кве сум ње, осим 
код оних који твр до гла во оста ју у незна њу.« (David Laing, Th e 
Col lec ted Works of John Knox, vol. 2, pp. 281. 282)

То су биле исти не које је неу стра ши ви рефор ма тор, изла жу-
ћи опа сно сти свој живот, изго во рио кра љи ци у лице. Са том 
истом непо ко ле бљи вом сме ло шћу остао је уз сво је циље ве, 
моле ћи се и бију ћи бит ке за Госпо да, све док се Шкот ска није 
осло бо ди ла пап ства.

Уво ђе ње про те стан ти зма као наци о нал не рели ги је у Енгле-
ској нешто је ума њи ло, али није пот пу но зау ста ви ло про гон-
ства. Иако су мно ге нау ке Рима одба че не, мно ги ње го ви оби ча-
ји још су били задр жа ни. Папи на пре власт била је одба че на, али 
је на ње го во место дошао монарх као погла вар Цркве. Цркве не 
слу жбе су и даље биле врло дале ко од еван ђе о ске непо роч но-
сти и јед но став но сти. Вели ко наче ло вер ске сло бо де још није 
било довољ но схва ће но. Иако су про те стант ски вла да ри само 
врло рет ко при бе га ва ли окрут но сти ма који ма се Рим слу жио у 
сво јој бор би про тив јере си, ипак пра во сва ког чове ка да слу жи 
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Богу пре ма зах те ви ма сво је саве сти није било при зна то. Од сва-
ко га се зах те ва ло да при хва ти нау ку и пошту је обли ке бого слу-
же ња које је про пи са ла држав на Црква. Отпад ни ци су про го ње-
ни, у већој или мањој мери, још сто ти на ма годи на.

У седам на е стом веку сто ти не пасто ра било је прог на но са сво-
јих места. Наро ду је под прет њом стро гих казни, затво ра или 
про гон ства било забра ње но да при су ству је било којим вер ским 
састан ци ма осим оних које је одо бри ла зва нич на Црква. Вер не 
душе које су желе ле да сла ве Бога биле су при си ље не да се оку-
пља ју у мрач ним ход ни ци ма, у неу глед ним ман сар да ма, а у вре-
ме неких годи шњих доба и у пола ноћи у шума ма. У заштит нич-
кој дуби ни шуме, у хра му који је сам Бог поди гао, ова расе ја на и 
про го ње на Господ ња деца оку пља ла су се да сво је душе изли ју у 
моли тви и сла вље њу Бога. Међу тим, упр кос свим мера ма опре-
зно сти, мно ги су стра да ли због сво је вере. Затво ри су били пре-
пу ни. Поро ди це раз дво је не. Мно ги про те ра ни у стра не земље. 
Ипак, Бог је био са сво јим наро дом и про гон ства нису успе ва ла 
да ућут ка ју њи хо во све до че ње. Мно ги су били про те ра ни пре ко 
оке а на у Аме ри ку и ту су поста ви ли теме ље гра ђан ској и вер ској 
сло бо ди која је поста ла бедем и сла ва те земље.

Про гон ство је поно во, као у апо стол ске дане, допри не ло 
напрет ку јеван ђе ља. У одврат ној там ни ци, пре пу ној расип ни ка 
и зло чи на ца, Џон Бањан уди сао је чисту небе ску атмос фе ру, и 
ту је напи сао сво ју пре кра сну але го ри ју о путо ва њу покло ни ка 
из земље уни ште ња до небе ског гра да. У току ско ро две сто ти не 
годи на тај глас из бед форд ског затво ра обра ћао се потре сном 
сна  гом људ ским срци ма. Бања но ва дела »Путо ва ње покло ни ко-
во« и »Обил на бла го дат и нај ве ћем гре шни ку« дове ле су мно ге 
ноге на пут живо та.

Бак стер, Фла вел, Елин и дру ги љу ди од тален та, обра зо ва ња 
и дубо ког хри шћан ског иску ства, уста ја ли су да херој ски бра не 
веру која је јед ном била дана све ти ма. Дело које су оба ви ли ти 
љу ди, изоп ште ни и ста вље ни изван зако на, ника да не може про-
па сти. Фла ве ло ва дела »Извор живо та« и »Мето де бла го да ти« 
нау чи ла су хиља де како могу да се пре да ју Хри сту. Бак сте ро ва 
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књи га »Рефор ми са ни пастор« послу жи ла је на бла го слов мно-
ги ма који су желе ли да ожи ве Бож је дело, а ње гов спис »Веч ни 
одмор све тих« оба вио је свој зада так воде ћи душе »одмо ру« 
који је још пре о стао наро ду Бож јем.

Сто ти ну годи на после њих, у вре ме вели ке духов не таме, 
поја ви ли су се Вај тфилд и бра ћа Весли као све тло но ше за Бога. 
Под вла да ви ном држав не Цркве енгле ски народ доспео је у ста-
ње вер ског расу ла које се једва могло раз ли ко ва ти од незна бо-
штва. При род на рели ги ја поста ла је оми ље ни пред мет који су 
све ште ни ци про у ча ва ли и пред ста вља ла је нај ве ћи део њи хо ве 
тео ло ги је. Виши кру го ви под сме ва ли су се побо жним љу ди ма, 
и поно си ли се тиме што су се узди гли изнад њи хо вог навод ног 
фана ти зма. Ниже кла се биле су пре пу ште не ужа сном незна њу 
и пре да не поро ци ма, а Црква није има ла ни хра бро сти ни вере 
да под у пре кло ну ло дело исти не.

Вели ка нау ка о оправ да њу вером, коју је Лутер тако јасно 
про по ве дао, била је ско ро пот пу но забо ра вље на, а рим ско наче-
ло о сти ца њу спа се ња добрим дели ма зау зе ло је ње но место. 
Вај тфилд и бра ћа Весли, који су при па да ли држав ној Цркви, 
искре но су тежи ли за Бож јом накло но шћу, а она се, пре ма уче-
њу Цркве, могла сте ћи једи но пра вед ним живо том и пошто ва-
њем цркве них обре да.

Када се Чарлс Весли јед ног дана раз бо лео и поми слио да му 
се смрт при бли жа ва, упи та ли су га на чему теме љи сво ју наду 
у веч ни живот. Ње гов одго вор је гла сио: »Тру дио сам се свим 
сво јим сна га ма да слу жим Богу!« Када при ја тељ, који је поста-
вио пита ње, није био пот пу но задо во љан одго во ром, Весли је 
поми слио: »Шта? Зар ни моји нај ве ћи напо ри нису довољ ни 
да се могу нада ти спа се њу? Зар ће Бог одба ци ти моје заслу ге? 
Ја немам ништа дру го на што бих се могао осло ни ти!« (John 
Whitehead, Life of the Rev. Char les Wesley, p. 102) Таква је била 
дубо ка тама која је обу зе ла Цркву, тама која је сакри ла поми ре-
ње, ускра ти ла Хри сту Ње го ву сла ву, одвра ти ла мисли љу ди од 
једи не наде у спа се ње – крви рас пе тог Отку пи те ља.

Бог је помо гао Весли ју да зајед но са сво јим сарад ни ци ма 
схва ти да је седи ште пра ве рели ги је у срцу, и да се Бож ји закон 
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одно си и на мисли, а не само на речи и дела. Осве до че ни у нео-
п ход ност посве ће ња срца, али и у бес пре кор ност пона ша ња, 
искре но су желе ли да живе новим живо том. Ула жу ћи нај ве ће 
напо ре, усрд но се моле ћи, тру ди ли су се да сузби ју зле скло-
но сти сво га непре по ро ђе ног срца. Живе ли су живо том само-
о дри ца ња, добро чин ства, пони зно сти, при ме њу ју ћи стро го и 
тач но сва ку меру која им је, по њи хо вом мишље њу, могла помо-
ћи да достиг ну циљ за којим су нај и скре ни је тежи ли – све тост 
којом би себи оси гу ра ли Бож ју накло ност. Међу тим, ника ко 
нису успе ва ли да постиг ну жеље ни циљ. Уза луд ни су били сви 
њи хо ви напо ри да се осло бо де про клет ства гре ха или да рас-
ки ну ње го ве око ве. Била је то иста бор ба кроз коју је Лутер 
про шао у сво јој ћели ји у Ерфур ту. Било је то исто пита ње које 
мучи ло и ње го ву душу: »Како би могао човек бити прав пред 
Богом?« (О Јову 9,2)

Огањ божан ске исти не, који је једва тињао на олта ру про те-
стан ти зма, морао је да се поно во раз го ри уз помоћ пра ста ре 
бук ти ње коју су чешки хри шћа ни током веко ва пре да ва ли јед-
ни дру ги ма. После рефор ма ци је, про те стан ти зам је у Чешкој 
био пога жен нога ма рим ских хор ди. Сви који су одби ли да 
се одрек ну исти не мора ли су да беже. Неки од њих, који су 
нашли уто чи ште у Сак со ни ји, одр жа ли су ста ру веру. Упра во 
су потом ци тих хри шћа на пре не ли виде ло Весли ју и ње го вим 
сарад ни ци ма.

Џон и Чарлс Весли, пошто су руко по ло же ни за слу жбу, би-
ли су с посеб ним задат ком посла ни у Аме ри ку. На палу би бро-
да којим су путо ва ли нала зи ла се и гру па морав ске бра ће. За 
вре ме путо ва ња брод је био изло жен жесто ким олу ја ма, и Џон 
Весли, суо чен са смр ћу, схва тио је да нема ника квог дока за да 
је сте као мир с Богом. Супрот но ње му, морав ска бра ћа пока за-
ла су сми ре ност и поуз да ње у Бога, осо би не које су ње му толи-
ко недо ста ја ле.

При чао је о томе ова ко: »Ду го пре тога посма трао сам њи хо-
во озбиљ но пона ша ње. Непре кид но су дока зи ва ли сво ју дубо ку 
пони зност, чине ћи дру гим пут ни ци ма услу ге којих се није дан 
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Енглез не би при хва тио, не желе ћи и не при ма ју ћи за то ника-
кву накна ду, гово ре ћи да је то добро за њи хо ва поно сна срца и 
да је њи хов Спа си тељ мно го више учи нио за њих. Сва ко га дана 
има ли су при ли ку да пока жу кро ткост, коју ништа није могло 
поко ле ба ти. Ако би их неко уда рио, гур нуо или обо рио, они би 
уста ја ли и одла зи ли; али ника ква жал ба није се чула из њи хо вих 
уста. Уско ро им се пру жи ла при ли ка да пока жу да ли су сло бод-
ни и од духа стра ха, као и духа охо ло сти, гне ва и осве те. Усред 
псал ма којим су запо чи ња ли сво је бого слу же ње, море се узбур-
ка ло, талас је на кома де раз де рао глав но једро, пре крио брод, 
и излио се на палу бу у толи кој мери да је изгле да ло да су нас 
већ про гу та ле дуби не вели ког без да на. Ужа сан ври сак отео се 
из гру пе Енгле за. Морав ска бра ћа сми ре но су наста ви ла да пева-
ју. Упи тао сам касни је јед но га од њих: ’Па, зар се нисте упла ши-
ли?’ Он је одго во рио: ’Нисмо, хва ла Богу!’ Поно во сам упи тао: 
’Али, зар се ваше жене и ваша деца нису упла ши ли?’ Скром но је 
одго во рио: ’Не! Наше жене и наша деца се не пла ше да умру!’« 
(Whitehead, Life of the Rev. John Wesley, p. 10)

Када су сти гли у Сава ну, Весли је крат ко бора вио с морав-
ском бра ћом, дубо ко дир нут њи хо вим хри шћан ским пона ша-
њем. О јед ном њи хо вом бого слу же њу, које се изра зи то раз ли-
ко ва ло од бежи вот ног фор ма ли зма у енгле ској Цркви, ова ко 
је писао: »Вели ка јед но став ност, али и вели ка све ча ност све га 
допри не ли су да сам ско ро забо ра вио на про те клих седам на ест 
сто ле ћа и зами слио да се нала зим на јед но ме од оних ску по ва 
на који ма још није било фор ма ли зма и цере мо ни ја; али који ма 
су пред се да ва ли Павле, гра ди тељ шато ра, или Петар, рибар; и 
на који ма су се пока зи ва ли Дух и сила.« (Исто, p. 11.12.)

На поврат ку у Енгле ску, уз помоћ јед ног морав ског про по-
вед ни ка, Весли је јасни је схва тио библиј ску веру. Уве рио се 
да мора да одба ци сва ку мисао да ње го во спа се ње зави си од 
ње го вих добрих дела и да се пот пу но мора осло ни ти »на Јаг-
ње Бож је које узе на се гре хе све та«. На састан ку Морав ског 
дру штва у Лон до ну про чи та на је јед на Луте ро ва изја ва, која 
је опи си ва ла про ме ну коју Бож ји Дух чини у срцу вер ни ка. 
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Док је слу шао, вера се роди ла у Весли је вом срцу. Сам је о томе 
ова ко писао: »Осе тио сам како се моје срце на чудан начин 
запа ли ло. Осе тио сам да се за сво је спа се ње уздам у Хри ста, и 
само у Хри ста, и осве до чио сам се да је Он узео моје гре хе, чак 
и мене само га, и да ме је осло бо дио од зако на гре хов но га и од 
смр ти.« (Исто, p. 52)

Током дугих годи на напор ног и неве се лог насто ја ња – годи-
на стро гог само о дри ца ња, пони же ња и пре ко ра, Весли се упор-
но држао свог једи ног циља да тра жи Бога. Сада Га је про на шао 
и уста но вио да се бла го дат коју је жар ко желео да доби је моли-
тва ма и постом, дава њем мило сти ње и одри ца њем од само га 
себе, доби ја као дар, »без нов ца и без цене«.

Када се утвр дио у вери у Хри ста, цела ње го ва душа горе ла 
је жељом да на све стра не про ши ри зна ње о слав ном јеван ђе-
љу Хри сто ве бес плат не бла го да ти. »Посма трам цели свет као 
сво ју паро хи ју«, рекао јед ном. »У било коме ње ном делу да се 
нала зим, моја је хра на, моје пра во и моја све та дужност да сви-
ма, који желе да ме слу ша ју, обја вим Радо сну вест о спа се њу!« 
(Исто, p. 74)

Наста вио је да живи стро гим начи ном живо та, пуним само-
о дри ца ња, али сада не као теме љем, већ као после ди цом сво је 
вере; не као коре ном, већ као пло дом све то сти. Бла го дат Бож ја 
у Ису су Хри сту пред ста вља темељ хри шћан ске наде, и та ће се 
бла го дат изра зи ти послу шно шћу. Весли јев живот био је посве-
ћен про по ве да њу вели ких исти на које је открио у Библији 
– оправ да њу вером у Хри сто ву поми ри тељ ску крв, и пре по ро-
ђе њу силом Све то га Духа која делу је на срце и доно си род у 
живо ту који је ускла ђен са Хри сто вим при ме ром.

Вај тфилд и бра ћа Весли оспособили су се за сво је дело дугим 
и чвр стим осве до че њем да су као гре шни ци изгу бље ни, а да су 
као добри Хри сто ви вој ни ци под врг ну ти огње ној про би ома ло-
ва жа ва њем, руга њем и про гон ством, како на Уни вер зи те ту тако 
и при ли ком ула ска у слу жбу, само зато да би се припремили да 
издр же тешко ће које их чека ју. Њих и неко ли ко оних који су се 
сла га ли с њи ма, њи хо ви без бо жни дру го ви са сту ди ја пре зри во 
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су назва ли мето ди сти ма – надим ком који је данас јед на од нај ве-
ћих вер ских зајед ни ца у Енгле ској и Аме ри ци про гла си ла сво-
јим часним име ном.

Као вер ни ци енгле ске држав не Цркве стро го су се држа ли 
ње них обли ка бого слу же ња, али Господ им је у сво јој Речи пред-
ста вио један виши идеал. Све ти Дух их је слао да про по ве да ју 
Хри ста, и то рас пе то га. Сила Нај ви ше га пра ти ла је њи хов рад. 
Хиља де су биле осве до че не и ствар но обра ће не. Било је нео ход-
но зашти ти ти те овце од глад них вуко ва. Весли није ни поми-
шљао да ство ри неку нову вер ску зајед ни цу, већ их је орга ни зо-
вао као Савез мето ди ста.

Тежак и неу го дан био је отпор који је држав на Црква пру жа-
ла тим про по вед ни ци ма, али Бог у сво јој мудро сти тако је пре-
у ре дио дога ђа је да је рефор ма ипак поче ла у самој Цркви. Да је 
дошла спо ља не би могла да про дре да места на који ма је била 
тако потреб на. Али, пошто су про по вед ни ци овог про бу ђе ња у 
Цркви били цркве ни љу ди, који су дело ва ли у окви ру Цркве, 
кад год би им се пру жи ла при ли ка, исти на је нала зи ла при ступ 
и тамо где би ина че наи ла зи ла на затво ре на вра та. Чак и неки 
све ште ни ци су се про бу ди ли из сво је духов не оба мр ло сти и 
поче ли рев но да про по ве да ју у сво јим паро хи ја ма. Цркве ока ме-
ње не фор ма ли змом про бу ди ле су се у нови живот.

У Весли је во вре ме, као и током свих веко ва цркве не исто ри-
је, љу ди раз ли чи тих спо соб но сти оба вља ли су дело које им је 
Бог пове рио. Нису се сла га ли у свим док три нар ним тач ка ма, 
али их је све покре тао Бож ји дух и сје ди ња вао јед ном све о бу-
хват ном жељом да душе задо би ју за Хри ста. Раз ли ке изме ђу 
Вај тфил да и бра ће Весли у јед ном тре нут ку запре ти ле су рас-
це пом, али пошто су се нау чи ли кро тко сти у Хри сто вој шко ли, 
међу соб но под но ше ње и добра воља дове ли су до поми ре ња. 
Нису има ли вре ме на за сва ђе, док се заблу де и беза ко ња умно-
жа ва ју на све стра не, а гре шни ци одла зе у про паст.

Бож је слу ге кора ча ле су нерав ним питем. Ути цај ни и уче ни 
љу ди усме ри ли су сво је сна ге про тив њих. После изве сног вре-
ме на мно ги све ште ни ци пока за ли су отво ре но непри ја тељ ство 
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пре ма њи ма, па су се и вра та црка ва затво ри ла за чисту веру и 
оне који су је про по ве да ли. Одлу ка све штен ства да им ускра ти 
при ступ про по ве да о ни ца ма као да је про бу ди ла мрач не, нена у-
че не и беза ко нич ке силе. Мно го пута Џон Весли је избе гао смрт 
само чудом Бож је мило сти. Када се гнев мно штва усме ра вао 
про тив ње га, и када је изгле да ло да ниг де нема изла за, поја вио 
би се анђео у обли ку чове ка и слу га Хри стов је са опа сног пре ла-
зио на сигур но место.

О свом изба вље њу од раз ја ре не масе љу ди у јед ној од таквих 
при ли ка, Весли је при чао: »Мно ги су поку ша ва ли да ме обо ре 
док смо се кли за вим путем спу шта ли пре ма гра ду, про це њу ју-
ћи да ћу када се јед ном нађем на земљи, тамо и оста ти. Међу-
тим, ника да се нисам спо та као, нити окли знуо, све док се нисам 
нашао пот пу но изван њи хо вих руку... Иако су мно ги поку ша ва-
ли да ме ухва те за око врат ник или за оде ћу, да би ме обо ри ли, 
то им ника ко није успе ва ло; само се један доче пао поклоп ца на 
џе пу капу та, али му је тај уско ро остао у рука ма; дру ги покло-
пац, на џе пу у коме сам држао новац, био је упо ла отки нут... 
Сна жан човек иза мене, уда рио ме је неко ли ко пута вели ким 
хра сто вим шта пом, и да ме је тим шта пом само јед ном уда рио 
у поти љак уште део би ми све нево ље у живо ту. Међу тим, сва ки 
пут уда рац је падао постран це, не знам како, јер нисам могао 
да се скла њам ни лево ни десно... Један дру ги про гу рао се кроз 
гоми лу, поди гао руку да ме уда ри, па ју је изне на да спу стио и 
само ме поми ло вао по гла ви, гово ре ћи: ‘Како мека ну косу има!’ 
... Први љу ди чија срца су се обра ти ла били су упра во позна-
те лич но сти у гра ду, пред вод ни ци гоми ле у свим при ли ка ма, 
један од њих је чак био про фе си о нал ни борац...«

»Како нас нежно и посте пе но Бог при пре ма да извр ша ва-
мо Ње го ву вољу! Пре две годи не, комад опе ке окр знуо је моја 
пле ћа. Годи ну дана после тога, камен ме је пого дио ме ђу очи . 
Пошлог месе ца добио сам један уда рац, а ове вече ри два, један 
пре него што смо ушли у град, а дру ги пошто смо иза шли из 
ње га, али оба су била као ништа, јер иако ме је један човек 
свом сна го м у да рио у гру ди, а дру ги у уста таквом сили ном 
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да ми је одмах крв поте кла, нисам осе тио ништа више него 
као да ме је неко додир нуо слам ком.« (John Wesley, Works, vol. 
3, pp. 297.298)

Мето ди сти из тих раних дана – народ као и про по вед ни ци 
– под но си ли су руга ње и про гон ство, и од вер ни ка Цркве, али 
и од отво ре них невер ни ка који су били раз гне вље ни лажним 
опи сом њи хо вог пона ша ња. Били су пози ва ни пред судо ве 
– судо ве само по име ну, јер је прав да била рет ка на судо ви ма 
оно га вре ме на. Често су трпе ли наси ље сво јих про го ни те ља. 
Гоми ла је ишла од куће до куће, уни шта ва ла наме штај и оста ла 
добра, пљач ка ју ћи све што би им се сви де ло, гру бо зло ста вља-
ју ћи љу де, жене и децу. У неким слу ча је ви ма, јав ним огла ша ва-
њем пози ва ни су они који би желе ли да уче ству ју у раз би ја њу 
про зо ра и пљач ка њу кућа мето ди ста, да се саста ну на зака за-
ном месту у одре ђе но вре ме. Та отво ре на крше ња и људ ских 
и божан ских зако на про ла зи ла су нека жње но. Спро во ђе но је 
систе мат ско про гон ство љу ди чија је једи на гре шка била што 
су се тру ди ли да сто пе гре шни ка одвра те од пута про па сти и да 
их дове ду на пут све то сти.

Џон Весли је гово ре ћи о опту жба ма про тив себе и сво јих 
сарад ни ка, рекао: »Неки су дока зи ва ли да су док три не ових љу-
ди лажне, пуне заблу да и зане се ња штва; да су нове и да се о 
њи ма све до ско ра ништа није чуло; да су кве кер ске, фана тич не 
и пап ске. Цела ова при ча већ је била поби је на до коре на, јер је 
јасно пока за но да је сва ка гра на ове нау ке у ства ри јасна нау ка 
Писма коју тума чи наша Црква. Пре ма томе, не може бити ни 
лажна, ни погре шна, ако је Библи ја исти ни та.« »Дру ги твр де: 
‘Њи хо ва док три на је суви ше стро га; они пут пре ма Небу суви-
ше сужа ва ју.’ И то је заи ста изворни при го вор (био је ско ро једи-
ни за неко вре ме), јер представља прикривену суштину хиља да 
дру гих приговора, који се поја вљу ју у разним обли ци ма. Међу-
тим, да ли они сужа ва ју пут пре ма Небу више него наш Господ и 
Ње го ви апо сто ли? Раз мо три те само неко ли ко јасних тек сто ва: 
‘Љу би Госпо да Бога сво је га свим срцем сво јим, и свом душом 
сво јом, и свом мишљу сво јом.’ ‘Јер ће за сва ку пра зну реч коју 
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реку љу ди, дати одго вор у дан суда.’ ‘Ако ли једе те, ако ли пије-
те, ако ли дру го што чини те, све на сла ву Бож ју чини те!’«

»Ако је њи хо во уче ње стро же од ово га, тре ба их уко ри ти; 
али ви у сво јој саве сти зна те да није. А ко би могао да и за јоту 
буде мање строг и да при томе не поква ри Бож ју Реч? Може 
ли се ико ји при став Бож јих тај ни наћи веран уко ли ко про ме-
ни један део све тог насле ђа? Не! Он ништа не може да убла жи; 
ништа не може да омек ша; он је оба ве зан да свим љу ди ма обја-
ви: ‘Не могу ја сни жа ва ти Писмо да бих га при ла го дио вашем 
уку су. Ви се мора те попе ти до ње га, или ћете зау век про па сти!’ 
Ово је ствар ни раз лог дру гог оми ље ног узви ка који поку ша ва 
да откри је неми ло срд ност ових љу ди. Неми ло срд ни, зар заи-
ста? У коме сми слу? Зар они не хра не глад не и не оде ва ју голе? 
‘Не, није у томе ствар! У том погле ду ништа им не недо ста је, али 
они су тако неми ло срд ни у свом оце њи ва њу: мисле да се нико 
не може спа сти осим оних који иду њи хо вим путем!« (Исто, 
vol. 3, pp. 152.153)

Духов но расу ло које је насту пи ло у Енгле ској непо сред но 
пре Весли је вог вре ме на, у вели кој мери може се при пи са ти 
уче њу анти но ми ста. Мно ги од њих су твр ди ли да је Хри стос 
уки нуо Бож ји морал ни закон и да хри шћа ни зато нису оба ве-
зни да га држе; да је вер ник осло бо ђен од »робо ва ња добрим 
дели ма«. Дру ги, иако су при зна ва ли да је Закон вечан, изја-
вљи ва ли су да је непо треб но да про по вед ни ци пози ва ју вер ни-
ке да пошту ју ње го ве про пи се, јер ће они које је Бог иза брао 
за спа се ње »под нео до љи вим ути ца јем божан ске бла го да ти 
бити наве де ни да пока жу побо жност и врли ну«, док они који 
су осу ђе ни на веч но про клет ство »неће има ти сна ге да слу ша-
ју Бож ји закон«.

Дру ги, тако ђе твр де ћи да »иза бра ни не могу отпа сти од бла-
го да ти нити про коц ка ти божан ску накло ност«, дошли су до 
још ужа сни јег закључ ка да »беза ко на дела која иза бра ни чине 
нису ствар но гре шна, нити се могу сма тра ти ствар ним крше-
њем божан ског зако на, и да пре ма томе, они нема ју ни могућ но-
сти да при зна ју сво је гре хе или да их се осло бо де пока ја њем«. 
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(McClin tock and Strong, Cyclopedia, art. »Anti no mi ans«) У скла ду 
с тим, изја вљи ва ли су да чак и један од нај стра шни јих гре хо ва, 
»све оп ште про гла ша ван ужа сним пре сту пом божан ског зако-
на, не пред ста вља грех у Бож јим очи ма«, уко ли ко га учи ни неко 
од иза бра них, »јер је јед но од бит них и карак те ри стич них обе-
леж ја иза бра них да не могу учи ни ти било шта што није угод но 
Богу или забра ње но Ње го вим зако ном.«

Ове непри хва тљи ве док три не суштин ски се не раз ли ку ју од 
касни јих уче ња попу лар них вас пи та ча и тео ло га – да не посто ји 
неки непро мен љи ви божан ски закон као мери ло пра вед но сти, 
већ да дру штво одре ђу је мери ла мора ла, и да су она под ло жно 
стал ним про ме на ма. Све ове иде је надах ну те су истим духом 
– оним истим који је, и међу без гре шним ста нов ни ци ма Неба 
запо чео сво је дело поку ша ва ју ћи да обо ри пра вед на огра ни че-
ња Бож јег зако на.

Док три на о божан ским одлу ка ма који ма је непро мен љи во 
уна пред одре ђен карак тер чове ка (нау ка о пре де сти на ци ји 
– прим. прев), мно ге је наве ла да ствар но одба це Бож ји закон. 
Весли се одлуч но успро ти вио заблу да ма анти но ми ста и пока-
зао да је ово уче ње које је дове ло до анти но ми ја ни зма супрот-
но Библи ји. »Јер се пока за бла го дат Бож ја која спа са ва све љу-
де.« (Титу 2, 11) »Јер је ово добро и при јат но пред Спа си те љем 
нашим Богом, који хоће да се сви љу ди спа су и да дођу у позна-
ње исти не. Јер је један Бог и један Посред ник изме ђу Бога и 
љу ди, човек Исус Хри стос, који себе даде у откуп за све.« (1. 
Тимо ти ју 2,3-6) Бож ји Дух је нео гра ни че но даро ван да оспо-
со би сва ког чове ка да при хва ти сред ство спа се ња и тако Хри-
стос »Виде ло исти ни то, ... оба сја ва сва ко га чове ка који дола зи 
на свет«. (Јован 1,9) Љу ди губе спа се ње сво јим хоти мич ним 
одби ја њем дара живо та.

Да би одго во рио на твр ђе ње да су при ли ком Хри сто ве смр-
ти про пи си Дека ло га уки ну ти зајед но с про пи си ма цер мо ни-
јал ног зако на, Весли је рекао: »Он није уки нуо Морал ни закон, 
обја вљен у Десет запо ве сти и потвр ђен речи ма про ро ка. Није 
био раз лог Ње го вог дола ска да опо зо ве није дан део тог Зако на. 
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То је Закон који ника да не може бити раз би јен, који ‘сто ји чвр-
сто као вер ни све док на небе си ма’... Он је посто јао од поста ња 
све та, и није био напи сан на ‘каме ним пло ча ма’ већ на ‘срци ма 
свих сино ва човеч јих’, када су иза шли из руке сво га Ство ри те-
ља. Али, иако су сло ва нека да напи са на прстом Бож јим, сада у 
вели кој мери оште ће на гре хом, ипак неће бити пот пу но избри-
са на све док буде мо има ли савест која гово ри о добру и злу. 
Сва ки део тога Зако на мора да оста не на сна зи за све љу де и за 
сва вре ме на, јер не зави си ни од места ни од вре ме на, нити од 
било које окол но сти која би га могла про ме ни ти, већ од Бож је 
при ро де, и од чове ко ве при ро де, и од њи хо ве непро мен љи ве 
међу соб не пове за но сти.

»’Нисам дошао да уки нем, него да испу ним!’... Нема ника кве 
сум ње, зна че ње Ње го вих речи (у скла ду са свиме што је рече но 
пре и што је рече но после) овде гла си: Дошао сам да га потвр дим 
у ње го вој пот пу но сти, упр кос свим људ ским обја шње њи ма: Ја 
сам дошао да пока жем у пот пу ном и јасном виде лу све што је 
било там но или сакри ве но у ње му; ја сам дошао да обја вим исти-
ни то и пот пу но зна че ње сва ког ње го вог дела, да пока жем дужи-
ну и шири ну, пот пу ни садр жај сва ке запо ве сти која се нала зи 
у ње му, и виси ну и дуби ну, неза ми сли ву непо роч ност и ње го ву 
духов ност у свим ње го вим огран ци ма.« (Wesley, ser mon 25)

Весли је потвр дио да посто ји савр ше ни склад изме ђу Зако на 
и јеван ђе ља. »Посто ји, дакле, нај у жа пове за ност која се може 
зами сли ти изме ђу Зако на и јеван ђе ља. С јед не стра не, закон 
непре ста но при пре ма пут пре ма Јеван ђе љеу ука зу је на њега, 
са  дру ге, јеван ђе ље непре ста но ука зу је на пот пу ни је испу ња ва-
ње Зако на. Закон, на при мер, тра жи од нас да љу би мо Бога, да 
љу би мо сво је бли жње, да буде мо крот ки, пони зни или све ти. 
Осе ћа мо да нисмо довољ но спо соб ни за све то; да, зна мо да је 
то ‘чове ку немо гу ће’; али види мо и Бож је обе ћа ње да ће нам 
дати ту љу бав, да ће нас учи ни ти пони зни ма, крот ки ма, све ти-
ма: и ми се хва та мо за то јеван ђе ље, за ту Радо сну вест; и биће 
нам пре ма нашој вери; ‘испу ни ће се у нама пра вед ност зако на’ 
вером која је у Хри сту Ису су...«
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»Нај ви ши поло жај међу непри ја те љи ма Хри сто вог јеван ђе-
ља«, каже Весли. »зау зи ма ју они који отво ре но и изри чи то осу-
ђу ју сам Закон и гово ре зло о Зако ну, који уче љу де да крше (да 
пони шта ва ју, да олак ша ва ју, да раз ве зу ју оба ве зе пре ма ње му) 
не само јед ну, било да се ради о нај ма њој или о нај ве ћој, већ и 
све запо ве сти јед ним удар цем... од свих окол но сти које пра те 
ову вели ку обма ну нај ви ше изне на ђу је да они који су пот пу но 
при ста ли уз њу ствар но веру ју да сла ве Хри ста крше ћи Ње гов 
закон, и да узди жу Ње го ву слу жбу тиме што уни шта ва ју Ње-
го ву нау ку! Они му ода ју част на исти начин као и Јуда када 
је рекао: ‘Здра во, учи те љу! и пољу био га.’ Он заи ста може да 
оправ да но каже сва ко ме од њих: ‘Зар пољуп цем изда јеш сина 
човеч јег?’ Када гово риш о Ње го вој крви, а ски даш Му кру ну, 
када се ола ко одно сиш пре ма ијед ном делу Ње го вог зако на, 
под изго во ром да уна пре ђу јеш Ње го во јеван ђе ље, не чиниш 
ништа дру го него пра во издај ство Ису са пољуп цем. Нико не 
може избе ћи ову опту жбу ако про по ве да веру на било који од 
тих начи на који посред но или непо сред но поку ша ва ју да одба-
це било који огра нак послу шно сти: који про по ве да Хри ста као 
Оно га који на било који начин, уки да или осла бљу је, и нај ма њу 
од Бож јих запо ве сти.« (Исто)

Они ма који су твр ди ли да »про по ве да ње јеван ђе ља испу ња-
ва свр ху Зако на«, Весли је одго во рио: »То нај о длуч ни је одба-
цу је мо! Оно не испу ња ва прву свр ху зако на, наи ме, да осве до-
чи чове ка у грех, да про бу ди оне који и даље спа ва ју на самој 
иви ци пакла.« Апо стол Павле изја вљу је да »кроз закон дола зи 
позна ње гре ха«, и да човек »све док није осве до чен у свој грех 
ника да неће ствар но осе ти ти потре бу за поми ри тељ ском Хри-
сто вом крвљу... и као што сам наш Спа си тељ при ме ћу је: ‘Не 
тре ба ју здра ви лека ра, већ боле сни!’ Зато је бесми сле но нуди ти 
лека ра они ма који су здра ви, или онима који у нај ма њу руку 
мисле да су здра ви. Нај пре их тре ба уве ри ти да су боле сни; ина-
че вам неће ни захва ли ти на вашем труду. Исто је тако бесми-
сле но нуди ти Хри ста они ма чије је срце цело, које ника да није 
било раз де ра но!« (Исто, ser mon 35)
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Тако је, про по ве да ју ћи јеван ђе ље о Бож јој бла го да ти, Весли, 
као и ње гов Господ, поку ша вао да »уздиг не Закон и учи ни га 
слав ним«. Вер но је оба вљао посао који му је Бог пове рио, а слав-
ни су били резул та ти које је дожи вео да види. На кра ју свог 
дугог живо та од пре ко осам де сет годи на – пре ко пола века про-
вео је као путу ју ћи про по вед ник, оку пио је више од пола мили-
о на ода них след бе ни ка. Међу тим, мно штво које се ње го вим 
радом узди гло из про па сти и пони же ња гре ха до узви ше ни јег и 
непо роч ни јег живо та, као и број оних који су уз помоћ ње го вог 
уче ња сте кли дубље и бога ти је иску ство, неће бити познат све 
док се цела поро ди ца отку пље них не оку пи у Бож јем цар ству. 
Ње гов живот пред ста вља поу ку од непро це њи ве вред но сти за 
сва ког хри шћа ни на. О, када би се вера и пони зност, неу мор на 
рев ност, пожр тво ва ње и ода ност овог Хри сто вог слу ге одра зи-
ли у живо ту дана шњих црка ва!
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поглавље

Рефор ма ци ја која је у 16. веку отво ри ла Библи ју наро ду, 
насто ја ла да уђе у све европ ске земље. Неки наро ди радо-

сно су је поздра вља ли као глас са Неба. У дру ги ма је пап ство 
у вели кој мери успе ло да спре чи ње но шире ње, тако да је виде-
ло позна ва ња Библи је са сво јим опле ме њу ју ћим ути ца јем у нај-
ве ћој мери оста ло недо ступ но љу ди ма. У јед ној земљи, иако је 
виде ло успе ло да про дре, тама га није при хва ти ла. Сто ле ћи ма 
су се виде ло и тама бори ли за пре власт. Зло је на кра ју побе ди-
ло, а небе ска исти на била је про те ра на. »А суд је овај што виде-
ло дође на свет, и љу ди ма оми ле већ ма тама него ли виде ло, 
јер њи хо ва дела беја ху зла.« (Јован 3,19) Овај народ морао је да 
пожње после ди це сво га избо ра. Сила Бож је зашти те напу сти ла 
је народ који је пре зрео дар Ње го ве бла го да ти. Бог је допу стио 
да зло сазре, тако да је цео свет могао да види после ди це намер-
ног одба ци ва ња исти не.

Рат про тив Библи је, који се у Фран цу ској водио толи ко сто-
ле ћа, дости гао је врху нац у вре ме рево лу ци је. Ова стра шна про-
ва ла народ ног гне ва била је само при род на после ди ца рим ског 
насто ја ња да сузби је Библи ју (види: Дода так). То је био нај и зра-
зи ти ји при мер дело ва ња пап ске поли ти ке, који је свет ика да 
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видео – упе ча тљи ви при каз после ди ца до којих је дове ла ско ро 
хиља ду го ди шња при ме на уче ња Рим ске цркве.

Про ро ци су про ре кли да ће у раз до бљу пап ске супре ма ци је 
Библи ја бити сузби ја на, док писац Откри ве ња ука зу је на тра-
гич не после ди це које ће посеб но заде си ти Фран цу ску због вла-
да ви не »чове ка беза ко ња«.

Господ њи анђео је изја вио: »И град све ти гази ће четр де сет 
и два месе ца. И даћу дво ји ци сво јих све до ка и про ри ца ће хиља-
ду и две сто ти не и шезде сет дана обу че ни у вре ће... и када завр-
ше сведо чан ство сво је, онда ће звер што изла зи из без да на учи-
ни ти с њи ма рат, и побе ди ће их и уби ће их. И теле са њи хо ва 
оста ви ће на ули ци гра да вели ко га, који се духов но зове Содом 
и Еги пат, где и Господ наш раза пет би ... и који живе на земљи 
обра до ва ће се и раз ве се ли ће се за њих, и сла ће даре јед ни дру-
ги ма, јер ова два про ро ка мучи ше оне што живе на земљи. И 
после три дана и по дух живо та од Бога уђе у њих и ста ше оба 
на нога ма сво јим, и страх вели ки напа де на оне који их гле да-
ху.« (Откри ве ње 11,2-11)

Раз до бље које је овде спо ме ну то »четр де сет и два месе ца« и 
»хиља ду и две сто ти не и шезде сет дана«, пред ста ва ља исто раз-
до бље, које озна ча ва вре ме у коме ће Хри сто ва црква мора ти да 
трпи рим ско тла че ње. Хиља ду две сто ти не и шезде сет годи на 
пап ске пре вла сти запо че ло је 538. годи не после Хри ста, па се 
пре ма томе завр ша ва 1798. годи не (види: Дода так за стра ну 54). 
У то вре ме је фран цу ска арми ја ушла је у Рим и заро би ла папу, 
који је и умро у изгнан ству. Иако је нови папа уско ро био иза-
бран, пап ска хије рар хи ја од тада више није могла да стек не моћ 
коју је рани је има ла.

Про гон ство Цркве није бесне ло у целом раз до бљу од 1260 
годи на. Бог је у мило сти пре ма свом наро ду скра тио вре ме ње-
го вог огње ног куша ња. Спа си тељ је, про ри чу ћи вре ме »вели ке 
нево ље« које ће заде си ти Цркву, рекао: »И да се ови дани не 
скра те, нико не би остао; али иза бра них ради скра ти ће се дани 
ови!« (Матеј 24,22) Под ути ца јем рефор ма ци је про гон ство је 
пре ста ло пре 1798. годи не.
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О два све до ка, про рок је још додао: »Ово су две масли не, и 
два жишка, што сто је пред госпо да ром земаљ ским.« (Откри ве-
ње 11,4) »Реч је тво ја жижак нози мојој и виде ло ста зи мојој« 
(Пса лам 119,105), рекао је псал ми ста. Два све до ка пред ста вља-
ју спи се Ста рог и Новог заве та. Оба су важно све до чан ство о 
поре клу и трај но сти Бож јег зако на. Оба све до че и о пла ну спа-
се ња. Сим бо ли, жртве и про ро чан ства Ста рог заве та уна пред 
гово ре о Спа си те љу који ће доћи. Јеван ђе ља и посла ни це Новог 
заве та гово ре о Спа си те љу, који је дошао упра во она ко као што 
је било наја вље но сим бо ли ма и про ро чан стви ма.

»И про ри ца ће хиља ду и две ста и шезде сет дана обу че ни 
у вре ће.« Бож ји све до ци оста ли су непо зна ти током нај ве ћег 
дела овог раз до бља. Пап ска сила чини ла је све да од наро да 
сакри је Реч исти не, и да пред њим уздиг не лажне све до ке који 
ће уста ти про тив ње ног све до чан ства (види: Дода так). У вре ме 
када су вер ске и све тов не вла сти забра њи ва ле Библи ју, када 
је ње но све до че ње искри вља ва но, када је ула ган сва ки напор 
који су љу ди и демо ни могли учи ни ти да одвра те мисли наро да 
од ње; када су они који су се усу ђи ва ли да обја вљу ју ње не све те 
исти не били про го ње ни, изда ва ни, муче ни, баца ни у мрач не 
там нич ке ћели је, уби ја ни због сво је вере, или при мо ра ва ни 
да беже у пла нин ска уто чи шта, у јазби не и пећи не земаљ ске 
– тада су вер ни све до ци про ри ца ли обу че ни у вре ће. Ипак, 
наста ви ли су да све до че током целог раз до бља од 1260 годи на. 
У нај мрач ни јим тре ну ци ма било је вер них љу ди који су воле ли 
Бож ју Реч и љу бо мор но чува ли Ње го ву част. Ове ода не слу ге 
при ма ле су мудрост, силу и власт да обја вљу ју Ње го ву исти ну 
током целог овог раз до бља.

»И ако им ко неправ ду учи ни, огањ изла зи из уста њи хо вих, и 
поје шће непри ја те ље њи хо ве; и ко хтед бу де да им учи ни нажао, 
онај ваља да буде уби јен.« (Откри ве ње 11,5) Љу ди не могу нека-
жње но гази ти Бож ју Реч. Зна че ње ове стра шне прет ње обја шње-
но је у завр шном погла вљу Откри ве ња: »Јер све до чим сва ко ме 
који чује речи про ро штва књи ге ове: ако ко домет не ово ме, Бог 
ће намет ну ти на ње га зла напи са на у књи зи овој; а ако ко оду зме 
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од речи књи ге про ро штва ово га, Бог ће оду зе ти ње гов део од 
књи ге живо та, и од гра да све то га, и од оно га што је напи са но у 
књи зи овој.« (Откри ве ње 22,18.19)

Тако су гла си ле опо ме не које је Бог упу ћи вао с циљем да упо-
зо ри љу де да ни на који начин не мења ју оно што је Он открио 
или запо ве дио. Ове све ча не опо ме не одно се се на све који би 
сво јим ути ца јем могли да наве ду љу де да се ола ко одно се пре-
ма Бож јем зако ну. Оне тре ба да допри не су да страх и дрх та ње 
обу зму оне који брзо пле то твр де да није посеб но важно да 
ли слу ша мо или не слу ша мо Бож ји закон. Сви они који сво је 
мишље ње узди жу изнад божан ског откри ве ња, сви они који су 
спрем ни да мења ју јасно зна че ње Писма да би оства ри ли сво ју 
удоб ност, или да би се при ла го ди ти све ту, това ре на сво ја пле ћа 
застра шу ју ћу одго вор ност. Писа на Реч, Бож ји закон, одме ри ће 
карак тер сва ког чове ка и осу ди ће сва ко га кога ово непо гре ши-
во мери ло буде про гла сило лаким.

»И кад свр ше све до чан ство сво је.« Раз до бље када су два све-
до ка мора ла да про ри чу оде ве ни у вре ће, завр ши ло се 1798. годи-
не. Међу тим, када се буду приближили кра ју свог прикривеног 
дело ва ња, про тив њих ће зара ти ти силе пред ста вље не као »звер 
која изла зи из без да на«. Сотона је у мно гим европ ским земља-
ма, слу же ћи се пап ством, сто ле ћи ма упра вљао сила ма које су 
вла да ле у Цркви и држа ви. Међу тим, овде је наја вљен нови 
начин испо ља ва ња сотон ске моћи.

Рим је увек поку ша вао, наводно из пошто ва ња пре ма Библи-
ји, да је сакри је од наро да, држе ћи је у око ви ма непо зна тог јези-
ка. Под ње го вом вла да ви ном, два све до ка су про ри ца ла »оде-
ве на у вре ће«. Међу тим, јед на дру га сила – звер која изла зи из 
без да на, тре бало је да се поја ви и пове де отво ре ни рат про тив 
Бож је Речи.

»Град вели ки«, на чијим ули ца ма су ова два све до ка била 
уби је на и њи хо ва тела оста вље на да леже, назван је »духов-
ним« Егип том. Еги пат је од свих наро да спо ме ну тих у библиј-
ској исто ри ји, нај сме ли је одри цао посто ја ње живо га Бога и 
про ти вио се Ње го вим запо ве сти ма. Није дан монарх, осим 
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еги пат ског фараона ника да се није усу дио да се отво ре ни је и 
дрски је побу ни про тив небе ског ауто ри те та. Када му је Мој си-
је, у име Господ ње, обја вио пору ку, охо ло је одго во рио: »Ко је 
Господ да послу шам глас ње гов и пустим Изра и ља? Не знам 
Госпо да нити ћу пусти ти Изра и ља!« (2. Мој си је ва 5,2) То је 
био изр аз очи глед ног без бо штва, и народ овде пред ста вљен 
као Еги пат, изра зи ће гла сно сво је одба ци ва ње зах те ва живо га 
Бога и пока за ће исти дух неве ро ва ња и прко са. »Град вели ки« 
упо ре ђен је »духов но« и са Содо мом. Поква ре ност Содо ма у 
крше њу Бож јег зако на посеб но је озна че на раз вра том. Тај грех 
поста ће нај и зра зи ти ја одли ка наро да на који се одно се наво ди 
из ово га тек ста.

Пре ма речи ма про ро ка, крат ко вре ме пре 1798. годи не, поја-
ви ће се сила сотон ског поре кла и карак те ра која ће зара ти ти 
про тив Библи је. А у земљи у којој ће све до чан ство два Бож ја 
све до ка на тај начин бити ућут ка но, доћи ће до изра жа ја фара о-
но во без бо штво и содом ска раз врат ност.

Ово про ро чан ство доби ло је сво је нај тач ни је и нај и зра зи ти-
је испу ње ње у исто ри ји Фран цу ске. За вре ме рево лу ци је, 1793. 
годи не, »свет је први пут чуо да скуп шти на љу ди, рође них и 
обра зо ва них у циви ли за ци ји, скуп шти на која је при сво ји ла 
пра во да вла да јед ном од нај у глед ни јих наци ја Евро пе, сло жно 
подиг не глас и одба ци нај све ча ни ју исти ну коју је при ми ла људ-
ска душа, и да се јед но гла сно одрек не веро ва ња у Бога и обо-
жа ва ња Божан ства.« (Sir Walter Scott, Life of Napo leon, vol. 1, ch. 
17) »Фран цу ска је једи на земља на све ту, бар пре ма сачу ва ним 
веро до стој ним изве шта ји ма, која је као наци ја поди гла сво ју 
руку да се отво ре но побу ни про тив Твор ца све ми ра. Било је 
мно го бого хул ни ка, мно го невер ни ка, и сада их има, у Енгле-
ској, Немач кој, Шпа ни ји и у дру гим обла сти ма, али Фран цу ска 
сто ји посеб но издво је на у свет ској исто ри ји као једи на земља 
која је, декре том сво је Зако но дав не скуп шти не, обја ви ла да Бог 
не посто ји, и у којој су сви ста нов ни ци пре сто ни це, као и већи-
на оста лог ста нов ни штва, радо сно игра ли и пева ли при хва та ју-
ћи тај декрет.« (Blackwood’s Maga zi ne, новембар 1870)
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Фран цу ска је пока за ла све карак те ри сти ке који ма се Содом 
посеб но одли ко вао. Током рево лу ци је завла да ло је ста ње морал-
ног про па да ња и поква ре но сти слич но оно ме које је про у зро-
ко ва ло уни ште ње гра до ва у рав ни ци. Један исто ри чар пред ста-
вља ате и зам и ра зват у Фран цу ској у то вре ме речи ма које као 
да поти чу из про ро чан ства: »Уско пове зан с тим зако ни ма који 
су се одно си ли на рели ги ју био је закон који је огра ни чио зајед-
ни цу бра ка – нај све ти ју везу којом се могу пове за ти људ ска 
бића, и чија трај ност нај ви ше допри но си учвр шће њу дру штва 
– на ста ње обич ног гра ђан ског уго во ра про ла зног карак те ра, 
који било које две осо бе могу скло пи ти и рас ки ну ти по сво јој 
вољи. ... Да су се демо ни при хва ти ли посла да про на ђу начин 
да нај у спе шни је уни ште све што је часно, склад но и трај но у 
поро дич ном живо ту, и да исто вре ме но стек ну сигур ност да 
ће се зло које су желе ли да учи не наста вља ти из нара шта ја у 
нара штај, не би могли зами сли ти дело твор ни ји план од ове 
дегра да ци је бра ка... Софи Арнолд, глу ми ца позна та по сво јој 
духо ви то сти, опи са ла је репу бли кан ски брак као ‘све ту тај ну 
пре љу бе’.« (Scott, vol. 1, ch. 17)

»Где и Господ наш раза пет би.« Ова поје ди ност из про ро чан-
ства испу ни ла се у Фран цу ској. Ни у јед ној дру гој земљи није 
тако изра зи то пока за н дух непри ја тељ ства пре ма Хри сту. Ни 
у јед ној дру гој земљи исти на се није суо чи ла с тако огор че ним 
и суро вим про ти вље њем. Током про гон ства које је Фран цу ска 
покре ну ла про тив покло ни ка јеван ђе ља, она је раза пи ња ла Хри-
ста у лику Ње го вих уче ни ка.

Из сто ле ћа у сто ле ће про ли ва на је крв све тих. Док су вал-
ден жа ни пола га ли свој живот на пла ни на ма Пије мон та »за Реч 
Бож ју и за све до чан ство Ису са Хри ста«, слич но све до чан ство 
за исти ну дава ла су и њи хо ва бра ћа, алби ген зи у Фран цу ској. У 
дане рефор ма ци је, ње ни след бе ни ци били су у нај стра шни јим 
мука ма уби ја ни. Кра ље ви и пле ми ћи, жене из висо ког рода и 
нежне девој ке, понос и вите штво наци је, насла ђи ва ли су сво је 
очи самрт ним мука ма које су трпе ли муче ни ци за Ису са. Хра-
бри хуге но ти, боре ћи се за пра ва која су нај све ти ја људ ском 
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срцу, про ли ва ли су сво ју крв на мно гим бој ним пољи ма. Про-
те стан те су изјед на ча ва ли с љу ди ма изван зако на, рас пи си ва ли 
награ ду за њи хо ве гла ве, про го ни ли их као дивље зве ри.

»Црква у пусти њи«, је име за оно мало пото ма ка ста рих хри-
шћа на који су се све до осам на е стог века одр жа ли у Фран цу ској, 
сакри ва ју ћи се у пла ни на ма на југу земље, и даље негујући веру 
сво јих ота ца. Када су се усу ди ли да се ноћу саста ну на пла нин-
ским оброн ци ма или на уса мље ним мести ма, про го ни ли су их 
вој ни ци и одво ди ли да дожи вот но робу ју на гали ја ма. Нај не по-
роч ни ји, нај пле ме ни ти ји и нај ин те ли гент ни ји љу ди Фран цу ске 
били су оки ва ни, и стра хо ви то муче ни, зајед но с раз бој ни ци-
ма и уби ца ма (види: Wylie, b. 22, ch. 6). Дру ги, пре ма који ма је 
нешто мило сти ви је посту пље но, били су храд но крв но уби ја ни 
ватре ним оруж јем док су, нена о ру жа ни и бес по моћ ни, пада ли 
на сво ја коле на у моли тви. Сто ти не ста ри јих љу ди, неза шти ће-
них жена и неви не деце оста вља ни су да леже мртви на земљи на 
мести ма на који ма су се оку пља ли. Када би неко про ла зио пре-
ко пла нин ских обро на ка или кроз шуме, у који ма су се обич но 
оку пља ли, није било ништа нео бич но да наи ђе »на сва ка чети ри 
кора ка, на мртва тела која су се црне ла на земљи или виси ла са 
дрве ћа«. Њи хо ва земља, опу сто ше на мачем, секи ром и лома ча-
ма »била је пре тво ре на у огром ну, мрач ну пустош«. »Ова дивља-
штва била су учи ње на... не у неко мрач но доба, већ у сјај ној ери 
Луја XIV. Нау ка је тада него ва на, лите ра ту ра цве та ла, духов ни-
ци на дво ру и у пре сто ни ци били су уче ни и речи ти љу ди, који 
су се радо при ка зи ва ли у сво јој кро тко сти и вели ко ду шно сти.« 
(Исто, b. 22, ch. 7)

Али, нај цр ње у црном низу зло чи на, нај у жа сни је међу пакле-
ним дели ма у свим тим сто ле ћа, било је крво про ли ће извр ше-
но на дан Све тог Вар то ло ме ја. Свет се и данас са ужа сом сећа 
тог нај по дли јег и нај о крут ни јег поко ља. Фран цу ски краљ, по 
наго во ру рим ских све ште ни ка и пре ла та, одо брио је то зло чи-
нач ко дело. Зво но, које је зазво ли ло у мртво ноћ но доба, дало 
је знак за покољ. На хиља де про те ста на та, док су мир но спа-
ва ли у сво јим домо ви ма, осла ња ју ћи се на све ча но зада ту реч 
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сво га кра ља, без упо зо ре ња били су извла че ни из посте ља и 
храд но крв но уби ја ни.

Као што је Хри стос био неви дљи ви вођа сво га наро да у вре-
ме осло ба ђа ња из еги пат ског роп ства, тако је сотона био неви-
дљи ви вођа сво јих пода ни ка у овом стра шном делу умно жа ва-
ња муче ни ка. Покољ је седам дана тра јао у Пари зу, прва три 
с нео пи си вим бесом. Покољ није био огра ни чен само на град, 
већ је по посеб ној кра ље вој наред би про ши рен на све про вин-
ци је и гра до ве у који ма су живе ли про те стан ти. Ни ста рост, ни 
пол нису били пошто ва ни. Ни неви на беба, ни човек седе косе 
нису били поште ђе ни. Пле мић и сељак, стар и млад, мај ка и 
дете, сви су били уби ја ни. По целој Фран цу ској покољ је тра јао 
пуна два месе ца. Седам де сет хиља да љу ди, понос и цвет наци је 
– било је уби је но.

»Када је вест о маса кру сти гла у Рим, оду ше вље ње међу све-
ште ни ци ма било је без гра нич но. Кар ди нал од Лоре не награ дио 
је гла сни ка с хиља ду кру на; топо ви с Анђе о ске твр ђа ве загр ме ли 
су радо сним поздрав ним пло ту ни ма; зво на су зво ни ла са сва ког 
зво ни ка, ватре су ноћ пре тво ри ле у дан, а Гргур XIII, пра ћен кар-
ди на ли ма и дру гим цркве ним досто јан стве ни ци ма, кре нуо је у 
дугој про це си ји пре ма цркви Све тог Луја, у којој је овај кар ди-
нал слу жио све ча ни Те Деум... Иско ва на је меда ља у спо мен маса-
кра, а у Вати ка ну се и данас могу виде ти три Васа ри је ве фре ске, 
на који ма се види напад на адми ра ла, краљ у двор ском саве ту за 
вре ме пла ни ра ња маса кра, и сам маса кр. Гргур је послао Шар лу 
орден Злат не руже, а чети ри месе ца после маса кра... задо вољ но 
је слу шао про по вед фран цу ског све ште ни ка... који је гово рио о 
‘том дану тако пуном сре ће и радо сти и весе ља, када је све ти 
отац добио вест и пошао у све ча ном рас по ло же њу да изра зи 
захвал ност Богу и све том Лују.’« (Henry White, Th e Mas sac re of St. 
Bartholomew, ch. 14, par. 34)

Исти дух који је иза звао маса кр на дан Све тог Вар то ло ме ја 
ста јао је и иза при зо ра рево лу ци је. За Хри ста је гово ре но да 
је вара ли ца, а рат ни поклич фран цу ских невер ни ка гла сио је: 
»Смр ви мо лопо ва«, то јест Хри ста. Бого ху ље ње које је сти за ло 
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до неба и одврат на без бо жност ишли су руку под руку, а нај-
по дли ји љу ди, чудо ви шта окрут но сти и поро ка, били су и нај-
ви ше сла вље ни. На тај начин, нај ви ше пошто ва ње ука зи ва но 
је сотони, док је Хри стос, уте ло вље ње исти ни то сти, непо роч но-
сти и несе бич не љу ба ви био раза пи њан.

»Онда ће звер, што изла зи из без да на учи ни ти с њи ма рат, и 
побе ди ће их и уби ће их.« Без бо жнич ка сила која је пре о вла да ва-
ла Фран цу ском у вре ме рево лу ци је и вла да ви не теро ра, заи ста 
се усу ди ла да обја ви рат Богу и Ње го вој све тој Речи, рат какав 
свет до тада није видео. Народ на скуп шти на уки ну ла је обо жа-
ва ње Бога. Библи је су биле поку пље не и јав но спа ље не са свим 
могу ћим изра зи ма пре зи ра. Бож ји закон био је бачен под ноге. 
Библиј ске уста но ве су уки ну те. Сед мич ни дан одмо ра је укло-
њен, а уме сто ње га сва ки десе ти дан посве ћен рас ка ла шним 
заба ва ма и бого ху ље њу. Одр жа ва ње крште ња и Вече ре Господ-
ње било је забра ње но. Нат пи си, упа дљи во ста вље ни изнад гроб-
них места, обја вљи ва ли су да је смрт веч ни сан.

Страх Бож ји више није сма тра н почет ком мудро сти, већ 
сасвим супрот но томе, почет ком лудо сти. Сва ка вер ска слу-
жба била је забра ње на, осим оне која је обављана у сла ву сло-
бо де и домо ви не. Зако ни ти пари ски бискуп био је изве ден да 
оди гра глав ну уло гу у нај бе стид ни јој и нај скан да ло зни јој коме-
ди ји која је ика да изве де на пред лицем народ не скуп шти не... 
Изве ден је у пуном орна ту да пред Кон вен том изја ви да је рели-
ги ја коју је толи ко годи на про по ве дао, у сва ком погле ду само 
све ште нич ка изми шљо ти на и да нема ника кав темељ ни у исто-
ри ји ни све тој исти ни. Он је поре као, све ча ним и одлуч ним 
речи ма, посто ја ње Бога за чију је слу жбу био руко по ло жен и 
обе ћао да ће се у будућ но сти посве ти ти слу же њу сло бо ди, јед-
на ко сти, врли ни и мора лу. После тога поло жио је на сто сво-
је бискуп ске озна ке и при мио у брат ски загр љај пред сед ни ка 
Кон вен та. Неко ли ко отпа лих све ште ни ка је сле ди ло при мер 
сво га пре ла та.« (Scott, vol.I, ch. 17)

»И који живе на земљи обра до ва ће се и раз ве се ли ће се за 
њих, и сла ће даре један дру го ме, јер ова два про ро ка мучи ше 
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оне који живе на земљи.« Невер нич ка Фран цу ска је ућут ка ла 
гла со ве уко ра ова два Бож ја све до ка. Реч исти не лежа ла је мртва 
на ње ним ули ца ма, а они који су мрзе ли огра ни че ња и зах те ве 
Бож јег зако на буч но су сла ви ли. Љу ди су јав но уста ја ли потив 
Цара Неба. Као гре шни ци из ста рих вре ме на и они су вика ли: 
»Како ће раза бра ти Бог, и зар Вишњи зна?« (Пса лам 73,11)

С бого хул ном дрско шћу која је пре ма ши ва ла сва ку меру, 
један од све ште ни ка нове вере је узвик нуо: »Боже, уко ли ко 
посто јиш, осве ти се због свог увре ђе ног име на! Ја те иза зи вам! 
Ти ћутиш, не усу ђу јеш се да поша љеш сво је гро мо ве! Ко ће 
после све га веро ва ти у тво је посто ја ње?« (Lac re tel le, History, vol. 
II, p. 309) Каквог ли одје ка фара о но вих речи: »Ко је Господ да 
послу шам глас ње гов?« »Не знам Госпо да!«

»Рече без ум ник у срцу сво је му: нема Бога!« (Пса лам 14,1) 
Господ је о они ма који извр ћу исти ну рекао: »Јер ће њи хо во 
без у мље поста ти јав но пред сви ма!« (2. Тимо ти ју 3,9) Пошто је 
одба ци ла обо жа ва ње живо га Бога, »који је висок и узви шен« и 
»који живи у веч но сти«, тре ба ло је да про ђе само мало вре ме на 
да Фран цу ска пад не у пони жа ва ју ће идо ло по клон ство, да поч не 
обо жа ва ње боги ње Разу ма у лич но сти јед не раз врат не жене. Све 
то дого ди ло се у скуп шти ни земље, пред пред став ни ци ма ње не 
нај ви ше гра ђан ске и зако но дав не вла сти! Један исто ри чар пише: 
»Јед на цере мо ни ја из тог без ум ног вре ме на ненад ма шна је по 
сво јој бесми сле но сти спо је ној с без бо жно шћу. Вра та Кон вен та 
отво ри ла су се да про пу сте гру пу музи ча ра, за који ма су у све ча-
ној повор ци ушли чла но ви град ског саве та пева ју ћи хим не у сла-
ву сло бо де и пра те ћи пред мет сво га буду ћег обо жа ва ња, жену 
оба ви је ну копре ном, коју су нази ва ли боги њом разу ма. Када је 
дове де на до огра ђе ног про сто ра, све ча но су јој ски ну ли копре ну 
и поста ви ли је с десне стра не пред сед ни ка, а онда су у њој сви 
пре по зна ли јед ну од игра чи ца у опе ри... Тој осо би, као нај при-
клад ни јем пред став ни ку разу ма који су обо жа ва ли, при пад ни ци 
народ не скуп шти не Фран цу ске ода ли су јав ну почаст.«

»Ова без бо жна и сме шна маска ра да изро ди ла се на изве-
стан начин у моду; узди за ње боги ње Разу ма обна вља но је и 
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подра жа ва но по целој земљи, у оним мести ма у који ма су ста-
нов ни ци желе ли да се пока жу достој ни свих виси на до којих 
је доспе ла рево лу ци ја.« (Scott, vol. I, ch. 17)

Говор ник који је наја вио обо жа ва ње разу ма, ова ко се изра-
зио: »Зако но дав ци! Фана ти зам је устук нуо пред разу мом! Ње-
го ве засле пље не очи нису могле издр жа ти сјај све тло сти! Данас 
се непре глед на маса оку пи ла испод ових гот ских луко ва, који, 
први пут одзва ња ју исти ном. Овде је Фран цу ска оба ви ла једи-
но пра во бого слу же ње – сла вље ње сло бо де, обо жа ва ње разу ма. 
Овде смо изра зи ли жеље за напре до ва њем оруж ја Репу бли ке. 
Овде смо одба ци ли бежи вот не идо ле и при хва ти ли разум, 
при хва ти ли овај живи лик, ремек-дело при ро де!« (M.A. Th i ers, 
History of the French Revo lu tion, vol. 2, pp. 370.371)

Када је боги ња била дове де на у Кон вент, говор ник ју је узео 
за руку, и окре нув ши се пре ма ску пу, рекао: »Смрт ни ци, пре-
ста ни те да дрх ти те пред немоћ ним гро мо ви ма Бога кога је ство-
рио ваш страх! Од сада немој те при зна ва ти нијед но божан ство 
осим разу ма. Ја вам пред ста вљам ње гов нај пле ме ни ти ји и нај чи-
сти ји лик; ако већ мора те има ти идо ле, онда жртве при но си те 
само пред ова кви ма какав је овај... Падај те пред сјај ним Сена-
том сло бо де! Покло ни те се разу му!«

»Боги ња, пошто ју је пред сед ник загр лио, ушла је у пре кра-
сна кола, и одве зе на, пра ће на кли ца њем непре глед ног мно штва, 
у кате дра лу Нотр Дам, да тамо зау зме место Божан ства. Ту је 
била подиг ну та на висо ки олтар и при ма ла изра зе обо жа ва ња 
свих при сут них.« (Ali son, vol. 1, ch. 10)

Уско ро после тога усле ди ло је јав но спа љи ва ње Библи ја. Јед-
ном при ли ком су чла но ви »Дру штва народ ног музе ја« ушли 
у град ску кућу, узви ку ју ћи: »Живео разум!« и носе ћи на врху 
шта па остат ке полу спа ље них књи га, бре ви ја ра, миса ла, Ста рог 
и Новог заве та, који су, пре ма речи ма пред сед ни ка, »испа шта ле 
у вели кој ватри за све лудо сти на које су наве ле људ ски род«. 
(Jour nal of Paris, 1793. No. 318. Текст цити ран у Buc hez-Roux, Col-
lec tion of Parliamentary History, vol. 30, pp. 200.201)

Упра во је пап ство запо че ло дело које је ате и зам довр шио. 
Поли ти ка Рима ство ри ла је ове окол но сти, дру штве не, поли-
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тич ке и вер ске, које су Фран цу ску дове ле до про па сти. Писци, 
опи су ју ћи ужа се рево лу ци је, кажу да се сви ови дога ђа ји мора-
ју ста ви ти на терет пре сто лу и Цркви (види: Дода так). Стро жа 
прав да при пи са ће их само Цркви. Пап ство је покре ну ло кра ље-
ве про тив рефор ма ци је, про гла ша ва ју ћи је непри ја те љем кру не, 
чини о цем нескла да, који може поста ти кобан за мир и склад у 
држа ви. Упра во је зао дух Рима на овај начин нај не по сред ни је 
надах нуо суро вост и нај љу ће наси ље које је кру на наре ди ла.

Дух сло бо де дола зи с Библи јом. Где год је јеван ђе ље било 
при хва ће но, будио се дух наро да. Љу ди су поче ли да одба цу ју 
око ве који су их држа ли у роп ству незна ња, поро ка и сује вер-
ја. Поче ли су да раз ми шља ју и делу ју као љу ди. Монар си су то 
виде ли и почи ња ли да стре пе за свој деспо ти зам.

Рим није про пу стио да под сти че њи хо ва себич на стра хо-
ва ња. Сам папа је рекао фран цу ском реген ту 1525. годи не: 
»Про те стан ти зам неће само упро па сти ти и уни шти ти рели-
ги ју, већ и сва погла вар ства, плем ство, зако не, редо ве и ста-
ле же.« (G. de Feli ce, History od the Pro te stants of Fran ce, b. 1, ch. 
2, par. 8) Неко ли ко годи на касни је пап ски нун цио упо зо рио 
је кра ља: »Госпо ди не, немој те се вара ти! Про те стан ти ће угро-
зи ти сав гра ђан ски, али и вер ски поре дак... Пре сто лу пре ти 
исто толи ка опа сност као и олта ру... Уво ђе ње нове рели ги је 
мора бити пра ће но уво ђе њем новог порет ка.« (D’Aubig ne, 
History of the Refor ma ton in Euro pe in the Time of Cal vin, b. 2. 
ch. 36) Тео ло зи су буди ли пред ра су де у наро ду изја вљу ју ћи да 
про те стант ска док три на »под сти че љу де да уво де ново та ри је 
и глу по сти; она лиша ва кра ља ода не љу ба ви ње го вих пода ни-
ка, и пусто ши и Цркву и држа ву«. На овај начин Рим је успео 
да Фран цу ску окре не про тив рефор ма ци је. »У Фран цу ској је 
мач про гон ства био ису кан из кори ца првен стве но зато да би 
се узди гао пре сто, сачу ва ло плем ство и одр жа ла зако ни тост.« 
(Wylie, b. 13, ch. 4)

Земаљ ски вла да ри нису били у ста њу да пред ви де после ди це 
такве коб не поли ти ке. Библиј ска уче ња уса ди ла би у мисли и 
срца љу ди она наче ла пра вед но сти, уме ре но сти, исти не, јед на-
ко сти и добро чин ства, која пред ста вља ју уга о ни камен сва ког 
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напрет ка држа ве. »Прав да поди же народ.« (При че 14,34) »Јер се 
прав дом утвр ђу је пре сто.« (При че 16,12) »И мир ће бити дело 
прав де, што ће прав да учи ни ти биће покој и без бри жност до 
века.« (Иса и ја 32,17) Онај који пошту је Бож ји закон, нај и скре-
ни је ће пошто ва ти и испу ња ва ти и зако не сво је земље. Онај 
који се боји Бога, пошто ва ће и кра ља, када се пра вед но и зако-
ни то слу жи сво јим ауто ри те том. Међу тим, несрећ на Фран цу-
ска забра ни ла је Библи ју и про те ра ла ње не след бе ни ке. Из сто-
ле ћа у сто ле ће, љу ди наче ла и поште ња, љу ди од про све ће ног 
инте лек та и морал не сна ге, који су има ли хра бро сти да изра-
зе сво ја уве ре ња и веру да трпе исти не ради – упра во ти љу ди 
робо ва ли су на гали ја ма, уми ра ли на лома ча ма, или тру ну ли у 
там нич ким ћели ја ма. Хиља де и хиља де сигур ност су потра жи-
ле у бежа њу, а то је тра ја ло пре ко две сто ти не и педе сет годи на 
после почет ка рефор ма ци је.

»Ско ро да нијед на гене ра ци ја у Фран цу ској током тог 
дугог вре мен ског раз до бља није про пу сти ла да види како све-
до ци јеван ђе ља беже пред бесо муч ним гне вом про го ни ла ца, 
одно се ћи са собом зна ње, вешти ну, мар љи вост, ред, који ма су 
се одли ко ва ли, да би њи ма послу жи ли, нај пре на бла го слов 
земља ма у који ма су нашли уто чи ште. У истој мери у којој су 
тим даро ви ма бла го си ља ли дру ге земље, оси ро ма ши ва ли су 
сво ју земљу. Да су сви који су били иза гна ни оста ли у Фран-
цу ској, да је у раз до бљу од те три сто ти не годи на занат ска 
вешти на изгна ни ка обо га ћи ва ла ње но тло, да је током те три 
сто ти не годи на уме шност у раду узди за ла ње ну про из вод њу, 
да је током те три сто ти не годи на њи хов ства ра лач ки ум и 
истра жи вач ка спо соб ност обо га ћи ва ла ње ну лите ра ту ру и 
раз ви ја ла ње ну нау ку, да је њи хо ва мудрост усме ра ва ла ње не 
скуп шти не, да је њи хо ва хра брост води ла ње не бит ке, да је 
њи хо ва непри стра сност обли ко ва ла ње не зако не, да је библиј-
ска рели ги ја јача ла разум и упра вља ла саве шћу наро да, каква 
би сла ва до дана шњег дана пра ти ла Фран цу ску! Каква би то 
вели ка, напред на и срећ на земља – узор оста лим наро ди ма, 
могла бити!«
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»Међу тим, сле па и лице мер на вер ска зату ца ност изго ни ла је 
са ње ног тла сва ког учи те ља врли не, сва ког заго вор ни ка реда, 
сва ког искре ног бра ни те ља пре сто ла, гово ри ла је љу ди ма који 
би сво ју земљу могли учи ни ти ‘вели ком и слав ном’: бирај те шта 
хоће те: лома чу или изгнан ство! Конач но, про паст земље била је 
довр ше на, није више било саве сти која би могла бити осу ђе на, 
рели ги је коју би тре ба ло спа ли ти на лома чи, патри о ти зма који 
би могао бити про те ран из земље.« (Wylie, b. 13, ch. 20) Рево лу-
ци ја, са свим сво јим ужа си ма, била је зла после ди ца!

»После одла ска хуге но та у Фран цу ској је дошло до општег 
наза до ва ња. Напред ни ману фак тур ни цен три су про па да ли, 
плод на под руч ја била су вра ће на у сво је нека да шње дивље ста-
ње, инте лек ту ал на оту пе лост и морал но опа да ње заме ни ли су 
раз до бље нео бич ног напрет ка. Париз се пре тво рио у огром но 
сиро ти ште, тако да посто ји про це на да је, при ли ком изби ја ња 
рево лу ци је, две сто ти не хиља да про сја ка тра жи ло мило сти њу 
из кра ље вих руку. Само је језу ит ски ред цве тао усред про па да-
ња држа ве, и вла дао стра шном тира ни јом над црква ма и шко ла-
ма, затво ри ма и гали ја ма.«

Јеван ђе ље је Фран цу ској могло доне се реше ње ових поли-
тич ких и дру штве них про бле ма, али су га успе шно осу је ти ли 
ње но све штен ство, њен вла дар и ње ни зако но дав ци, који су 
земљу конач но гур ну ли у анар хи ју и про паст. На несре ћу, под 
пре вла шћу Рима народ је забо ра вио бла го сло ве не Спа си те ље ве 
поу ке о пожр тво ва њу и несе бич ној љу ба ви. Био је наве ден да 
забо ра ви поу ке о само о дри ца њу за добро дру гих. Бога те нико 
није уко ра вао због тла че ња сиро ма шних, сиро ма шни ма нико 
није пома гао да се изву ку из роп ства и пони же ња. Себич ност 
бога тих и моћ них поста ја ла је све очи глед ни ја и насил ни ја. 
Веко ви ма су похле па и рас пу ште ност плем ства изла га ли сеља-
ке оштром изра бљи ва њу. Бога ти су чини ли зло сиро ма шни ма, 
а сиро ма шни су мрзе ли бога те.

У мно гим про вин ци ја ма има ња су била вла сни штво пле ми-
ћа, а при пад ни ци рад нич ке кла се били су само закуп ци, изло-
же ни мило сти и неми ло сти сво јих госпо да ра и при мо ра ва ни да 
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се пови ну ју њи хо вим пре те ра ним зах те ви ма. Терет издр жа ва ња 
Цркве и држа ве падао је на сред ње и ниже кла се, које су гра ђан-
ске и цркве не вла сти тешко опо ре зо ва ле. »Ужи ва ње плем ства 
пред ста вља ло је врхов ни закон, сеља ци су могли да гла ду ју, а за 
то њи хо ви тла чи те љи нису ни нај ма ње мари ли... Народ је био 
при мо ран да у сва ком слу ча ју задо во ља ва искљу чи ве инте ре се 
земљо по сед ни ка. Живот пољо при вред них рад ни ка сво дио се на 
непре ста ни рад и нео пи си ву беду; њи хо ве жал бе, уко ли ко би се 
ика да усу ди ли да их под не су, биле су раз ма тра не с дрским пре-
зи ром. Судо ви су увек веро ва ли пле ми ћи ма, и пре су ђи ва ли про-
тив сеља ка; било је свима позна то да у та квом систе му опште 
поква ре но сти суди је при ма ју мито, па је само во ља плем ства 
сма тра на зако ном. Од поре за које су уте ри ва ли од обич них гра-
ђа на, с јед не стра не све тов ни моћ ни ци, а са дру ге све штен ство, 
ни поло ви на није сти за ла у кра љев ску или бискуп ску ризни цу; 
све оста ло било је раси па но у раз у зда ним заба ва ма. Љу ди који 
су на овај начин пљач ка ли сво је суна род ни ке били су осло бо-
ђе ни поре за, а по зако ну или оби ча ји ма има ли су пра во на све 
држав не поло жа је. При ви ле го ва не кла се бро ја ле су око сто ти ну 
и педе сет хиља да при пад ни ка, за чије су задо во ља ва ње мили о-
ни гра ђа на били осу ђе ни на без на де жан и пони жа ва ју ћи начин 
живо та.« (Види: Дода так)

Двор се одао рас ко ши и расип но сти. Непо ве ре ње је посто ја-
ло изме ђу наро да и упра вља ча. Сва ку меру вла сти пра ти ле су 
сум ње и про гла ша ва ле је под му клом и себич ном. У раз до бљу 
дужем од пола сто ле ћа пре изби ја ња рево лу ци је на пре сто лу је 
седео Луј XV, који је, чак и у вре ме ну те поква ре но сти, био сма-
тран немар ним, лако ум ним и блуд ним вла да рем. Поред тако 
окрут ног и изо па че ног плем ства, оси ро ма ше не и неу ке ниже 
кла се, пре за ду же ности држав не касе и огор че ности наро да, 
није било потреб но има ти про роч ке очи и запа зи ти наго ве штај 
ужа сне ката стро фе која се при бли жа ва ла. На све опо ме не сво-
јих савет ни ка, краљ је обич но одго ва рао: »Поку шај те да све 
нека ко иде док ја будем жив, а после моје смр ти нека буде како 
мора бити!« Били су пот пу но уза луд ни сви зах те ви за рефор ма-
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ма. Краљ је био све стан свих зала, али није имао ни хра бро сти 
ни сна ге да се суо чи са њи ма. Суд би на која је оче ки ва ла Фран-
цу ску била је нај бо ље опи са на ње го вим рав но ду шним и себич-
ним одго во ром: »После мене потоп!«

Кори сте ћи сум њи ча во шћу кра ља и вла да ју ће кла се, Рим је 
ути цао на њих да народ држе у око ви ма, добро зна ју ћи да ће 
држа ва на тај начин осла би ти, и да ће тако и упра вља че и народ 
задр жа ти у сво јим рука ма. Рим је, воде ћи дале ко вид ну поли ти-
ку, схва тио да се народ може успе шно држа ти у роп ству око ви ма 
духов не при ро де, да ње го ве напо ре да зба ци око ве нај си гур ни је 
може осу је ти ти тиме што ће га учи ни ти неспо соб ним да живи у 
сло бо ди. Морал но про па да њае било је хиља ду пута стра шни је 
од после ди ца физич ких пат њи које је иза зва ла вла да ви на Рима. 
Оста вљен без Библи је, пре пу штен вер ској зату ца но сти и себич-
но сти, народ је тонуо у незна ње, сује вер је и поро ке, тако да је 
постао пот пу но неспо со бан да упра вља собом.

Међу тим, после ди це свих ових зби ва ња биле су вео ма раз-
ли чи те од оних које је Рим оче ки вао. Уме сто да задр жи масе 
у сле пој покор но сти сво јим дог ма ма, он је сво јим дело ва њем 
допри нео да љу ди поста ну невер ни ци и рево лу ци о на ри. Като-
ли чан ство су пре зи ра ли као све ште нич ку изми шљо ти ну. Гле да-
ли су на све ште ни ке као на сау че сни ке у наси љу које су трпе ли. 
Једи ни бог кога су позна ва ли био је бог Рима; рим ско уче ње је 
било њи хо ва једи на рели ги ја. Лако мост и суро вост Рима про-
гла си ли су зако ни тим про из во дом Библи је и нису хте ли да има-
ју ника квог посла с тим.

Рим је погре шно пред ста вио Бож ји карак тер и изо па чио Ње-
го ве зах те ве, а љу ди су одба ци ли и Библи ју и ње ног Ауто ра. 
Црква је зах те ва ла сле по веро ва ње у сво је дог ме, про гла ша ва ју-
ћи да за то има потвр ду Библи је. Вол тер је одго ва ра ју ћи на то, 
зајед но са сво јим сарад ни ци ма пот пу но одба цио Бож ју Реч и 
на све стра не ширио отров невер ни штва. Рим је бацио народ 
под ноге и газио га гво зде ном петом; сада су пони же не и поди-
вља ле масе, одго ва ра ју ћи на ње го ву тира ни ју, одба ци ле сва 
огра ни че ња. Гнев не на бли ста ву пре ва ру којој су се тако дуго 
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кла ња ле, нај ши ре масе одба ци ле су зајед но и лаж и исти ну; сма-
тра ју ћи беза ко ње сло бо дом, ови робо ви поро ка ужи ва ли су у 
сво јој зами шље ној сло бо ди.

При ли ком изби ја ња рево лу ци је, кра ље вим уступ ком народ је 
у скуп шти ни добио пред став ни штво које је бро јем над ма ши ва ло 
зајед нич ко пред став ни штво пле ми ћа и све штен ства. Тако је сада 
рав но те жа вла сти пре шла у руке наро да; али народ није био у ста-
њу да се њо ме мудро и одме ре но послу жи. Жељ ни да укло не зла 
која су трпе ли, пред став ни ци тре ћег ста ле жа одлу чи ли су да пре-
у ре де дру штво. Гнев ни гра ђа ни, чије мисли су биле пуне гор ких 
и дуго трај них успо ме на на пре тр пље не неправ де, одлу чи ли су да 
про ме не бед но ста ње које је поста ло неи здржи во и да се осве те 
они ма које су сма тра ли одго вор ним за сво је пат ње. Потла че ни су 
при ме ни ли поу ку коју су нау чи ли под тира ни јом и поста ли тла чи-
те љи оних који су њих тла чи ли.

Несрећ на Фран цу ска пожње ла је у крви жетву од семе на које 
је посе ја ла. Стра шне су биле после ди це ње не пот чи ње но сти вла-
да ју ћој сили Рима. На месту на коме је Фран цу ска поди гла сво-
ју прву лома чу у почет ку рефор ма ци је, рево лу ци ја је поста ви ла 
сво ју прву гиљо ти ну. На оном истом месту на коме је у шесна е-
стом сто ле ћу био спа љен први муче ник за про те стан ску веру, 
биле су у осам на е стом гиљо ти ни ра не прве жртве. Одба цу ју ћи 
јеван ђе ље, које би јој доне ло оздра вље ње, Фран цу ска је отво-
ри ла вра та невер ни штву и про па сти. Пошто су била одба че на 
огра ни че ња која је зах те вао Бож ји закон, пока за ло се да су људ-
ски зако ни немоћ ни да задр же и зау ста ве сна жну пли му људ-
ских стра сти, и држа ва је тако упа ла у анар хи ју и буну. Ратом 
про тив Библи је запо че ла је ера, позна та у људ ској исто ри ји као 
»вла да ви на теро ра«. Мира и сре ће неста ло је из домо ва и срца 
љу ди. Нико више није био сигу ран. Онај који је данас побе дио, 
сутра је био осум њи чен, осу ђен. Наси ље и поква ре ност сте кли 
су пре власт.

Краљ, све штен ство и пле ми ћи били су при си ље ни да се поко-
ре сви ре по сти ма раз ја ре ног и гнев ног наро да. Ње го ва глад за 
осве том била је покре ну та погу бље њем кра ља, па су уско ро и 
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они који су изгла са ли ње го ву смрт пошли истим путем. Доне се-
на је одлу ка о погу бље њу свих осум њи че них за непри ја тељ ство 
пре ма рево лу ци ји. Затво ри су били пре пу ни, и у јед ном раз до-
бљу у њи ма је било пре ко две сто ти не хиља да затво ре ни ка. Ужа-
сни при зо ри могли су се виде ли на ули ца ма гра до ва у целој кра-
ље ви ни. Јед на рево лу ци о нар на пар ти ја уста ла је про тив дру ге 
рево лу ци о нар не пар ти је и Фран цу ска је поста ла огром но бој но 
поље на коме су се суче ља ва ле про тив нич ке масе, покре та не 
бесом сво јих стра сти. »У Пари зу је јед на буна сусти за ла дру гу, а 
гра ђа ни су били поде ље ни у без број фрак ци ја, које нису мисли-
ле ни о чему дру го ме него о међу соб ном истре бље њу.« Општа 
беда је била пове ћа на и тиме што је држа ва била уву че на у дуг и 
уни шта ва ју ћи рат с вели ким европ ским сила ма. »Земља је била 
ско ро уни ште на, вој ска се буни ла због неис пла ће них при на дле-
жно сти, Пари жа ни су гла до ва ли, про вин ци је су биле опу сто ше-
не после похо да раз бој ни ка, а циви ли за ци ја је ско ро неста ла 
под уда ри ма анар хи је и раз вра та.«

Народ је врло добро схва тио лек ци је о окрут но сти и муче њу, 
који ма га је Рим тако вред но поу ча вао. Конач но је дошао и дан 
осве те. Ису со ви уче ни ци сада више нису баца ни у там ни це и 
вуче ни на губи ли шта. Они су одав но били поу би ја ни или про те-
ра ни у изгнан ство. Окрут ни Рим сада је осе тио смр то но сну сна-
гу оних које је обу чио да ужи ва ју у крва вим дели ма. »При мер 
про гон ства који је фран цу ско све штен ство дава ло током мно-
гих веко ва, сада му се вра ћао стра шном сили ном. Губи ли шта 
су се црве не ла од крви све ште ни ка. Гали је и затво ри, нека да пре-
тр па ни хуге но ти ма, сада су били пре пу ни њи хо вих гони те ља. 
Лан ци ма при ко ва ни за клу пе, зно је ћи се над весли ма, рим ски 
све ште ни ци  пре жи вља ва ли су све оне муке које је Црква тако 
оби ла то зада ва ла крот ким јере ти ци ма.« (Види: Дода так)

»А онда је осва нуо дан при ме не нај вар вар ски јег од свих зако-
ни ка у нај вар вар ски јем од свих судо ва; када нико није могао да 
поздра ви сво га сусе да или да упу ти  сво ју моли тву, а да не дово де 
себе у опа сност да учи ни смрт ни пре ступ, јер су доу шни ци вре-
ба ли из сва ког угла; тако да је гиљо ти на ради ла од рано га јутра; 
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када су затво ри били пуни као пот па лу бља бро до ва за пре воз 
робо ва, када се град ским ули ца ма крв сли ва ла пре ма Сени... Док 
су сва ко га дана ули ца ма Пари за пре ма губи ли шту про ла зи ла 
кола нато ва ре на жртва ма, дотле су про кон зу ли, које је Кон вент 
слао у департ ма не, ужи ва ли у нео пи си вим суро во сти ма, која су 
пре ва зи ла зи ла чак и она учињена у пре сто ни ци. Нож смр то но-
сне маши не поди зао се и падао суви ше спо ро да оба ви сво је дело 
погу бље ња. Дуге коло не затво ре ни ка биле су уби ја не кар те чом. 
Лађе пре пу не несрећ них жрта ва су пота па не. Лион је пре тво-
рен у пусти њу. У Ара су је чак и окрут на милост брзе смр ти била 
ускра ће на затво ре ни ци ма. Дуж Лоа ре, од Саму ра до мора, вели ка 
јата вра на и јастре бо ва гости ла су се нагим теле си ма, испре пле те-
ни ма у одврат ном загр ља ју. Није било мило сти ни пре ма полу ни 
пре ма годи на ма. Број мла ди ћа и дево ја ка ста рих тек седам на ест 
годи на које је поби ла та опа ка власт дости зао је сто ти не. Бебе, 
отрг ну те из мај чи ног загр ља ја биле су баца не с копља на копље 
дуж јако бин ских редо ва.« (Види: Дода так) У крат ком раз до бљу 
од десет годи на, поби је но је мно штво људ ских бића.

Све се дога ђа ло упра во она ко како је то сотона хтео. Он 
је све то сто ле ћи ма уна пред при пре мао. Ње го ви поступ ци су 
поступ ци пре ва ре од почет ка до кра ја, а ње го ва трај на наме ра 
да љу ди ма доне се нево љу и беду, да уна ка зи и оскр на ви Бож-
је дело, да осу је ти Бож је наме ре добро те и љу ба ви, да иза зо ве 
жалост и на Небу. Сво јом пре вар љи вом вешти ном тако засле-
пљу је чове ко ве мисли да га наве де да кри ви цу за сво ја зла дела 
пре ба ци на Бога, као да су све несре ће после ди ца Ство ри те ље-
вог пла ни ра ња. На сли чан начин, када они које је сво јом окрут-
ном моћи пони жа вао и зло ста вљао, избо ре сво ју сло бо ду, тада 
их под сти че да чине испа де и звер ства. Тира ни и угње та чи ту 
сли ку нео б у зда не рас пу ште но сти, после тога прика зу ју као при-
мер после ди ца које доно си сло бо да.

Када јед на заблу да буде раз от кри ве на, сотона је одмах пре-
о бла чи у дру гу оде ћу, а мно штво је при хва та исто тако жељ но 
као и прву. Када је народ схва тио да је рим ско уче ње, пре ва ра, и 
када га сотона уз помоћ тог сред ства више није могао наво ди ти 
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да крши Бож ји закон, тада је обја вио да је цело куп на рели ги ја 
пре ва ра и да је Библи ја само бај ка, Народ је после тога одба цио 
све божан ске про пи се, и одао се нео б у зда ном беза ко њу.

Зане ма ри ва ње јед не вели ке исти не - да се пра ва сло бо да 
нала зи у окви ру про пи са Бож јег зако на, било је коб на гре шка 
која је доне ла тако вели ке нево ље ста нов ни ци ма Фран цу ске. 
»О, да си пазио на запо ве сти моје, мир би твој био као река, 
и прав да тво ја као вало ви мор ски...Нема мира без бо жни ци ма, 
вели Господ!« (Иса и ја 48,18.22) »Ако ме ко слу ша, бора ви ће без-
бри жно, и биће на миру не боје ћи се зла.« (При че 1,33)

Без бо жни ци, невер ни ци и отпад ни ци про ти ве се Бож јем 
зако ну и опту жу ју га, али после ди це њи хо вог ути ца ја пока зу ју 
да је чове ко во бла го ста ње уско пове за но с ње го вом послу шно-
шћу божан ским пра ви ли ма. Они који не желе да чита ју поу ке 
из Бож је књи ге мора ће да их чита ју из исто ри је наро да.

Када се сотона послу жио папи сти ма да одвра ти љу де од 
пута послу шно сти, ње го во дело ва ње било је при кри ве но, а 
ње гов рад тако закло њен да пони же ње и беда, који су дола зи-
ли као ње го ва после ди ца, нису могли бити схва ће ни као плод 
пре сту па. Осим тога, ње го ва моћ је у толи кој мери била пони-
шта ва на супрот ним дело ва њем Све то га Духа да ње го ве наме ре 
нису могле бити у пот пу но сти оства ре не. Љу ди нису пра ти ли 
дога ђа је од узро ка до после ди це с циљем да откри ју извор сво-
јих нево ља. Међу тим, у рево лу ци ји Господ њи закон био је отво-
ре но одба чен одлу ком Народ не скуп шти не, тако да су за вре ме 
»вла да ви не теро ра«, која је усле ди ла, сви могли да пра те зби ва-
ња од узро ка до после ди це.

Пошто се Фран цу ска јав но одре кла Бога и одба ци ла Библи ју, 
зли љу ди и духо ви таме радо ва ли су се што су дости гли тако 
дуго жеље ни циљ – да сво је кра љев ство осло бо де огра ни че ња 
Бож јег зако на. »Што нема одмах осу де за зло дело, зато срце 
сино ва људ ских кипи у њи ма да чине зло.« (Про по вед ник 8,11) 
Међу тим, пре сту па ње пра вед ног и све тог Зако на неиз бе жно 
води у беду и про паст. Иако није била одмах похо ђе на Бож јим 
судо ви ма, људ ска опа кост сама иза зи ва сво ју сигур ну про паст. 
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Веко ви отпа да и зло чи на гоми ла ли су гнев за дан осве те Господ-
ње, и када се напу ни ла чаша беза ко ња, они који су пре зи ра ли 
Бога пре ка сно су схва ти ли како је стра шно када је исцр пље но 
божан ско стр пље ње. Бож ји Дух, који обу зда ва окрут ну сотон-
ску силу, у вели кој мери је пову чен, а онај чије је једи но ужи ва-
ње да уни шта ва љу де могао је да оства ри сво ју вољу. Они који су 
иза бра ли да слу же побу ни оста вље ни су да жању ње не пло до ве, 
док земља није била пуна зло чи на, сувише стра шних да би их 
перо могло опи са ти. Из опу сто ше них про вин ци ја и пору ше них 
гра до ва чула се стра шна вика – крик нај цр њег оча ја ња. Фран-
цу ска је била уздр ма на као после земљо тре са. Рели ги ја, закон, 
соци јал ни ред, поро ди ца, држа ва и Црква – све је било обо ре но 
без бо жном руком, која се поди гла про тив Бож јег зако на. Мудри 
човек је заи ста рекао исти ну: »А без бо жник пада од сво је без бо-
жно сти!« (При че 11,5) »Нека гре шник сто пута чини зло и одга-
ђа му се, ја ипак знам да ће бити добро они ма који се боје Бога, 
који се боје лица ње го ва, а без бо жни ку неће бити добро!« (Про-
по вед ник 8,12.13) »Јер мрзи ше на зна ње и стра ха Господ ње га не 
иза бра ше... зато ће јести плод од путо ва сво јих и наси ти ће се 
саве та сво јих!« (При че 1,29.31)

Бож ји вер ни све до ци, које је уби ла бого хул на сила »која 
изла зи из без да на«, нису дуго оста ли неми. »А после три дана 
и по дух живо та од Бога уђе у њих, и ста ше оба на ноге сво је, и 
страх вели ки напа де на оне који их гле да ху.« (Откри ве ње 11,11) 
Годи не 1793. у фран цу ској Народ ној скуп шти ни изгла са ни су 
декре ти који ма је уки ну та хри шћан ска рели ги ја и одба че на 
Библи ја. Три и по годи не после тога иста Скуп шти на при хва-
ти ла је резо лу ци ју којом су декре ти про тив рели ги је пову че ни 
и тако гаран то ва на сло бо да Библи ји. Свет је био згра нут пред 
вели чи ном зала која су била учи ње на после одба ци ва ња Све тог 
писма, па су сада љу ди схва ти ли нео п ход ност вере у Бога и у 
Ње го ву Реч као темељ врли не и мора ла. Господ је рекао: »Кога 
си ружио и хулио? И на кога си поди гао глас? И поди гао увис 
очи сво је? На све ца Изра и ље ва!« (Иса и ја 37,23) »Зато, ево, ја ћу 
их нау чи ти сада, пока за ћу им руку сво ју и силу сво ју, да позна ју 
да ми је име Господ.« (Јере ми ја 16,21)
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Про рок је још гово рио о два све до ка: »И чуше глас вели ки с 
неба који им гово ри: изи ђи те амо! И изи ђо ше на небо на обла-
ци ма, и виде ше их непри ја те љи њи хо ви!« (Откри ве ње 11,12) 
Отка ко је Фран цу ска обја ви ла рат дво ји ци Бож јих све до ка, они 
су били пошто ва ни као ника да до тада. Годи не 1804. орга ни зо-
ва но је Бри тан ско и ино стра но библиј ско дру штво. После тога 
осно ва но је неко ли ко слич них орга ни за ци ја са мно го број ним 
огран ци ма на европ ском кон ти нен ту. Аме рич ко библиј ско дру-
штво осно ва но је 1816. годи не. У време осни ва ња Бри тан ског и 
ино стра ног библиј ског дру штва, Библи ја је штам па на и шире-
на на педе сет јези ка. Од тада је пре ве де на на мно го сто ти на јези-
ка и дија ле ка та (види: Дода так).

У раз до бљу од педе сет годи на које су прет хо ди ле 1792. годи-
ни, мало пажње посве ћи ва но је дело ва њу миси ја у дру гим земља-
ма. Није било осно ва но нијед но ново дру штво и само неко ли ко 
Црка ва улага ло је неки напор да се хри шћан ство про ши ри по 
незна бо жач ким земља ма. Међу тим, при кра ју осам на е стог сто-
ле ћа насту пи ло је вели ка про ме на. Љу ди су поста ли неза до вољ-
ни резул та ти ма раци о на ли стич ког начи на раз ми шља ња и осе-
ти ли потре бу за божан ским откри ве њем и прак тич ном рели ги-
јом. Од тога вре ме на дело миси је у дру гим земља ма дожи ве ло 
је нечу ве ни пораст (види: Дода так).

Уса вр ша ва ње штам пар ске вешти не дало је вели ки допри-
нос шире њу Библи је. Пове ћа не могућ но сти у сао бра ћа ју изме-
ђу разних зема ља, руше ње пра ста рих пре пре ка ство ре них од 
пред ра су да и наци о нал не искљу чи во сти, слом све тов не вла сти 
рим ског пон ти фек са – све то отво ри ло је вра та шире њу Бож је 
Речи. Библи ја је већ за неко ли ко годи на сло бод но про да ва на и 
на рим ским ули ца ма, а сада је одне се на и у све наста ње не дело-
ве земаљ ске кугле.

Невер ник Вол тер јед ном при ли ком хва ли са во је изја вио: 
»Већ сам се умо рио слу ша ју ћи да је два на ест љу ди осно ва ло 
хри шћан ску рели ги ју. Ја ћу дока за ти да је један човек дово љан 
да је обо ри!« Од ње го ве смр ти про шли су мно ги нара шта ји. 
Мили о ни су се при дру жи ли рату про тив Библи је. Међу тим, 
прет ња уни ште њем дале ко  је од свог оства ре ња, јер на мести ма 
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на који ма је у Вол те ро во вре ме било сто ти ну Библи ја, сада је 
десет хиља да, па и сто ти ну хиља да при ме ра ка Бож је књи ге. 
Један од раних рефор ма то ра, гово ре ћи о хри шћан ској Цркви 
рекао је: »Библи ја је нако вањ на коме се истро шило мно го чеки-
ћа!« А Господ каже: »Ника кво оруж је начи ње но про тив тебе 
неће бити срећ но; и сва ки језик који се подиг не про тив тебе на 
суду сапре ћеш!« (Иса и ја 54,17)

»Али Реч Бога наше га оста је до века!« (Иса и ја 40,8) »Дела су 
руку ње го вих исти на и прав да, вер не су све запо ве сти ње го ве, 
твр де су за ва век века, осно ва не на исти ни и прав ди.« (Пса лам 
111, 7.8) Све што је изгра ђе но на чове ко вом ауто ри те ту биће 
обо ре но, али оно што је уте ме ље но на сте ни Бож је непро мен љи-
ве Речи оста ће дове ка.
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поглавље

Енгле ски рефор ма то ри, иако су одба ци ли нау ку Рим ске 
цркве, задр жа ли су мно ге ње не спо ља шње одли ке. Тако је 

Англи кан ска црква, одба цив ши ауто ри тет и кре до Рима, у свом 
бого слу же њу сачу ва ла мно ге като лич ке оби ча је и цере мо ни је. 
Сма тра ли су да то нису пита ња саве сти, и пошто нису изри чи-
то про пи са ни у Библи ји, нису ни бит ни, нису ни забра ње ни, 
нити садр же неко изра зи то зло. Њи хо во пошто ва ње сма њи ва-
ло је про ва ли ју изме ђу рефор ми са не Цркве и Рима, и зато су 
мно ги сма тра ли да ће тиме олак ша ти като ли ци ма да при хва те 
про те стант ску веру.

За кон зер ва тив це и љу де скло не нагод ба ма, ови раз ло зи 
били су довољ ни. Међу тим, посто ја ла је и дру га гру па вер ни ка 
која није тако про су ђи ва ла. Чиње ни ца да су ти оби ча ји »пре мо-
шћа ва ли про ва ли ју изме ђу Рима и рефор ма ци је« (Martyn, vol. 
5, p. 22), била је по њи хо вом мишље њу дово љан раз лог да их не 
при хва те. Гле да ли су их као знак роп ства из кога су се већ изба-
ви ли и у које нису има ли наме ру да се вра те. Сма тра ли су да је 
Бог у сво јој Речи дао довољ но пра ви ла која регу ли шу бого слу-
же ње и да љу ди нема ју пра ва да ту нешто дода ју или оду зи ма-
ју. Сам поче так вели ког отпа да био је обе ле жен насто ја њем да 
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се Бож ји ауто ри тет заме ни ауто ри те том Цркве. Рим је започео 
своје дело намећући оно што Бог није забра њи вао, а завр шио је 
забра њу ју ћи оно што је Бог изри чи то наре ђи вао.

Мно ги су искре но желе ли да се вра те непо роч но сти и јед но-
став но сти, врли на ма које су обе ле жа ва ле прво бит ну Цркву. Мно-
ге тра ди ци нал не оби ча је Англи кан ске цркве сма тра ли су оста ци-
ма идо ло по клон ства, и при ли ком бого слу же ња нису могли да се 
чисте саве сти сје ди не с њом. Међу тим, Црква, подр жа на гра ђан-
ским вла сти ма, није дозво ља ва ла ника кво уда ља ва ње од усво је-
них форми. При су ство ва ње бого слу же њи ма било је про пи са но 
зако ном, тако да су нео до бре ни бого слу жбе ни састан ци били 
забра ње ни под прет њом там ни це, изгнан ства или смр ти.

Монарх који је почет ком седам на е стог сто ле ћа упра во 
сту пио на енгле ски пре сто, Енгле ске, обја вио је сво ју одлу ку 
да нате ра пури тан це »да се уса гла се или... ће их про те ра ти из 
земље, или ће им учи ни ти и нешто теже«. (Geor ge Ban croft , 
History of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, pt. 1, ch. 12, par. 6) Хва та ни, 
про го ње ни и затва ра ни, нису у будућ но сти могли оче ки ва ти 
неке боље дане, па су мно ги дошли до уве ре ња да за оне који 
желе да живе по дик та ту сво је саве сти, »Енгле ска зау век пре-
ста је да буде погод на за ста но ва ње« (J.G. Palfrey, History of New 
England, ch. 3, par. 43) Неки су конач но одлу чи ли да потра же 
уто чи ште у Холан ди ји. Суо чи ли су се с тешко ћа ма, губи ци ма, 
и там ни цом. Њи хо ве наме ре биле су осу је ће не, а они су изда јом 
пали у руке сво јим непри ја те љи ма. Међу тим, њи хо ва одлуч на 
истрај ност на кра ју је побе ди ла и они су нашли уто чи ште на 
при ја тељ ским оба ла ма холанд ске репу бли ке.

При ли ком бежа ња оста ви ли су сво је куће, сво ја има ња и сво ја 
сред ства за живот. Поста ли су стран ци у стра ној земљи, нашли 
се међу љу ди ма раз ли чи тог јези ка и дру га чи јих оби ча ја. Били су 
при си ље ни да при бег ну дру гим и до тада нео ку ша ним зани ма-
њи ма у напо ру да зара де свој сва ко днев ни хлеб. Сре до веч ни љу-
ди, који су цео свој живот про ве ли обра ђу ју ћи земљу, мора ли су 
сада да нау че неке зана те. Међу тим, радо сно су при хва ти ли свој 
нови поло жај и нису губи ли вре ме у лен ча ре њу и неза до вољ ству. 
Иако их је често про го ни ло сиро ма штво, захва љи ва ли су Богу на 
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бла го сло ви ма, које су и даље доби ја ли и нала зи ли сво ју радост у 
мир ном духов ном зајед ни штву. »Зна ли су да су само пут ни ци, и 
нису се мно го оба зи ра ли на оно што их окру жа ва, већ су поди-
за ли сво је очи пре ма небу, сво јој нај дра жој домо ви ни, и тиме се 
теши ли.« (Ban croft , pt. 1, ch. 12, par. 15)

Упр кос про гон ству и тешко ћа ма јача ла је њи хо ва вера и њи-
хо ва љу бав. Осла ња ли су се на Бож ја обе ћа ња, а Он их у вре ме 
потре бе није оста вљао. Ње го ви анђе ли су били уз њих, да их 
хра бре и подр жа ва ју. Када су схва ти ли да им Бож ја рука ука зу-
је да кре ну пре ко мора, у земљу у којој су могли да осну ју сво-
ју држа ву, да сво јој деци оста ве вер ску сло бо ду као дра го це но 
насле ђе, пошли су напред, без окле ва ња, ста зом Про ви ђе ња.

Бог је дозво лио да нево ље дођу на Ње гов народ да би га при-
пре мио за испу ње ње сво јих мило сти вих наме ра. Црква која је 
била пони же на, сада би опет могла да буде уздиг ну та. Бог је 
наме ра вао да сво ју моћ упо тре би за ње но добро, да све ту пру-
жи још један доказ да не забо ра вља оне који се осла ња ју на Ње-
га. Он је тако водио дога ђа је да су сотонин гнев и заве ре злих 
љу ди само допри не ли да Ње го ва сла ва буде уздиг ну та, а да Ње-
гов народ стиг не на сигур но место. Про гон ство и изгнан ство 
при пре ми ли су пут који ће их одве сти у сло бо ду.

Када су први пут били при мо ра ни да се одво је од Англи кан-
ске цркве, пури тан ци су се зајед нич ки заве то ва ли као Господ-
њи сло бо дан народ да ће »ходи ти сло жно свим путе ви ма које 
им је Он обја вио и које ће им обја ви ти« (J. Brown, Th e Pil grim 
Fat hers, p. 74). То је био пра ви дух рефор ме, живот но наче ло 
про те стан ти зма.

Пури тан ци су упра во са том наме ром кре ну ли из Холан-
ди је да осну ју нови дом у Новом све ту. Џон Робин сон, њи хов 
пастор, који је вољом Про ви ђе ња био спре чен да пође с њи ма, у 
свом опро штај ном гово ру ова ко се обра тио изгна ни ци ма:

»Бра ћо, ми ћемо се наско ро раста ти и само Господ зна да ли 
ћу дожи ве ти да поно во видим ваша лица. Али, без обзи ра да 
ли је то Господ одре дио или није, закли њем вас пред Богом и 
Ње го вим све тим анђе ли ма да мене не сле ди те даље него што 
сам ја сле дио Хри ста. Ако вам Господ буде открио било шта 
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пре ко неког свог ору ђа, буди те исто тако спрем ни да при ми те 
откри ве ње као што сте били спрем ни да при ми те сва ку исти ну 
за вре ме моје слу жбе, јер сам пот пу но сигу ран да Господ има 
још исти на и још виде ла да вам пока же из сво је све те Речи!« 
(Martyn, vol. 5, p. 70)

»Што се мене тиче, не могу довољ но да ожа лим ста ње у коме 
се нала зе рефор ми са не Цркве, које су заста ле на путу вере, и 
које сада не желе да иду даље од оних који су их пове ли путем 
рефор ме. Луте ра не нико не може нате ра ти да пођу даље од оно-
га што је Лутер сагле дао... а кал ви ни сти, како види те, чвр сто 
сто је на месту на коме их је оста вио вели ки Бож ји човек, који 
ипак није све видео. То је беда која се мора опла ка ти; јер иако 
су у сво је вре ме пред ста вља ли сјај не запа ље не све тиљ ке, ипак 
нису про др ли у све Бож је саве те, али, када би данас живе ли, 
били би исто тако спрем ни да при хва те нову све тлост као што 
су били када су је први пут при ми ли.« (D. Neal, History of the 
Puri tans, vol. 1, p. 269)

»Сети те се свог цркве ног заве та када сте се сло жи ли да ћете 
ходи ти свим путе ви ма које вам је Господ пока зао или ће вам пока-
за ти. Сети те се свог обе ћа ња и заве та са Богом и заве та који сте 
дали јед ни дру ги ма да ћете при хва ти ти сва ку исти ну и сва ко виде-
ло које ће вам бити обја вље но из Ње го ве све те Речи; али исто вре-
ме но, пази те, ја вас пре кли њем, да оно што сма тра те исти ном, 
одме ри те и упо ре ди те са оста лим тек сто ви ма исти не пре него 
што при хва ти те, јер ника ко није могу ће да хри шћан ски свет који 
је тек недав но иза шао из дубо ке анти хри шћан ске таме одјед ном 
при ми пуно савр шен ство зна ња.« (Martyn, vol. 5, pp. 70.71)

Упра во је жеља за сло бо дом саве сти надах ну ла ове побо жне 
пут ни ке да се хра бро суо че с опа сно сти ма дугог путо ва ња пре-
ко мора, да издр же тешко ће и опа сно сти које доно си живот у 
дивљи ни, и да уз Бож ју помоћ на оба ла ма Аме ри ке поло же теме-
ље јед ној моћ ној држа ви. Ипак, иако поште ни и бого бо ја зни, 
побо жни пут ни ци тада још нису пот пу но раз у ме ли вели ко наче-
ло вер ске сло бо де. Сло бо ду, за коју су толи ко жртво ва ли да би 
је оси гу ра ли, нису били спрем ни да гаран ту ју дру ги ма. »Врло су 
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рет ки они, чак и међу нај и стак ну ти јим мисли о ци ма и мора ли-
сти ма седам на е стог сто ле ћа, који су има ли јасно схва та ње овог 
вели ког наче ла, издан ка Новог заве та, које при зна је Бога као 
једи ног суди ју чове ко ве вере.« (Исто, vol. 5, p. 297) Док три на да 
је Бог пове рио Цркви пра во да упра вља саве шћу, да дефи ни ше 
и кажња ва јерес, само је јед на од дубо ко уко ре ње них пап ских 
заблу да. Иако су рефор ма то ри одба ци ли нау ку Рима, нису се 
пот пу но осло бо ди ли ње го вог духа нетр пе љи во сти. Дубо ка тама, 
којом је, током дугих сто ле ћа сво је вла да ви не, Рим зао де нуо цело 
хри шћан ство, није чак ни тада била пот пу но рас те ра на. Један од 
воде ћих пасто ра у коло ни ји у зали ву Маса чу сетс је рекао: »Упра-
во је толе рант ност учи ни ла да овај свет поста не анти хри шћан-
ски; Цркви ника да није нашко ди ло кажња ва ње јере ти ка!« (Исто, 
vol. 5, p. 335) Коло ни сти су при хва ти ли пра ви ло да само вер ни ци 
Цркве има ју пра во гла са у гра ђан ској упра ви. Била је осно ва на 
сво је вр сна држав на Црква, од свих ста нов ни ка зах те ва но је да 
допри не су издр жа ва њу све штен ства, а вла сти су биле овла шће-
не да сузби ја ју јерес. И тако је све тов на власт била ста вље на у 
руке Цркве. Није тре ба ло дуго чека ти да ове мере про у зро ку ју 
неиз бе жне после ди це – про гон ство.

Једа на ест годи на после осни ва ња прве коло ни је, Роџер Вили-
јамс сти гао је у Нови свет. Као и први побо жни пут ни ци и он је 
дошао да ужи ва у бла го да ти ма вер ске сло бо де, али, раз ли ку ју ћи 
се од њих, он је схва тио оно што су само рет ки у ње го во вре ме 
успе ли да раз у ме ју – да је сло бо да нео ту ђи во пра во свих, без 
обзи ра на њи хо во веро ва ње. Он је искре но тежио за исти ном, 
и зајед но с Робин со ном веро вао је да је немо гу ће да је свет већ 
при мио цело куп но виде ло од Бога. Вили јамс је био »прва осо ба 
у савре ме ном хри шћан ству која је гра ђан ску власт уте ме љи ла 
на уче њу о сло бо ди саве сти, на јед на ко сти мишље ња пред зако-
ном.« (Ban croft , pt. 1, ch. 15, par. 16) Он је обја вио да је дужност 
вла сти да обу зда ва зло чин, али да ника да не сме да упра вља 
саве шћу. Гово рио је: »Јав ност или власт може да одлу чу је шта 
је човек дужан чове ку, али када поку ша да про пи ше чове ко-
ве дужно сти пре ма Богу, пре ла зи гра ни це сво је над ле жно сти, 
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и онда неће бити ника кве сигур но сти; пот пу но је јасно да ако 
власт доби је то пра во онда би могла јед но га дана изда ти наред бу 
да се пошту је један низ мишље ња, а дру ги сутра, као што је било 
учи ње но у Енгле ској за вла да ви не разних кра ље ва и кра љи ца, и 
у Рим ској цркви за вре ме разних папа и кон ци ла; тако би веро ва-
ње поста ло гоми ла нере да.« (Martyn, vol. 5, p. 340)

При су ство ва ње бого слу же њи ма држав не Цркве било је про-
пи са но под прет њом нов ча не казне или затво ра. »Вили јамс је 
одба цио тај закон; нај го ре пра ви ло у енгле ском зако ну било је 
оно које је про пи си ва ло посе ћи ва ње паро хиј ске цркве. Нате ра-
ти чове ка да се ује ди њу је с љу ди ма који дру га чи је веру ју, зна чи-
ло је по ње го вом мишље њу отво ре но крши ти ње го ва при род на 
пра ва; довла чи ти на јав на бого слу же ња нере ли ги о зне и про тив-
не, зна чи ло би само зах те ва ти лице мер је... ‘Нико не сме да буде 
оба ве зан да при су ству је бого слу же њу или да покри ва тро шко-
ве бого слу же ња про тив сво је воље’, додао је затим. ‘Шта’, узвик-
ну ли су ње го ви про тив ни ци, запре па шће ни ње го вим уче њем, 
‘зар после ник није досто јан сво је пла те?’ Он је одго во рио: ‘Да! 
Од оних који су га унај ми ли!’« (Ban croft , pt. 1, ch. 15, par. 2)

Роџер Вили јамс био је пошто ван и вољен као веран про по-
вед ник, човек рет ких спо соб но сти, чвр стог поште ња и истин-
ске добро те, али ње го во истрај но одби ја ње пра ва гра ђан ских 
вла сти да има ју власт и над Црквом, и ње го во тра же ње вер ске 
сло бо де, није могло бити толе ри са но. При ме на ове нове нау ке, 
гово ри ли су: »Пот ко па ла би темеље вла сти у земљи«. (Исто, pt. 
1, ch. 15, par. 10). Био је осу ђен на про гон ство из коло ни ја и 
конач но, да би избе гао хап ше ње, био је при ну ђен да усред хлад-
не и олуј не зиме побег не у неис тра же ну пра шу му.

Сам је о томе ова ко писао: »Четр на ест сед ми ца био сам бол-
но бацан тамо амо по нај го рем вре ме ну, не зна ју ћи шта зна че 
хлеб или посте ља, гавра ни су ме хра ни ли у дивљи ни, а шупље 
дрво често ми је слу жи ло као скло ни ште.« (Martyn, vol. 5, pp. 
349.350) Тако је наста вљао сво је напор но бежа ње кроз снег и 
бес пут ну пра шу му, док није про на шао уто чи ште у јед ном инди-
јан ском пле ме ну чије је пове ре ње и накло ност сте као, док је 
поку ша вао да им откри је исти не јеван ђе ља.
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Напре ду ју ћи сво јим путем конач но је, после мно го месе ци 
про ме на и лута ња, сти гао на оба ле зали ва Наран ган сет и тамо 
поста вио теме ље прве држа ве савре ме ног доба која је у нај пот-
пу ни јем сми слу при зна ва ла пра во на вер ску сло бо ду. Основ но 
пра ви ло коло ни је Роџе ра Вили јам са је гла си ло: »Сва ки човек 
има пра во да слу жи Богу по све тло сти сво је саве сти.« (Исто, 
vol. 5, p. 354). Ње го ва мала држа ва, Род Ајленд, поста ла је уто-
чи ште за све потла че не, и пове ћа ва ла се и напре до ва ла све док 
ње на основ на наче ла – гра ђан ска и вер ска сло бо да – нису поста-
ле уга о ни камен аме рич ке репу бли ке.

У том вели ком ста ром доку мен ту који су наши пре ци саста-
ви ли као сво ју пове љу о пра ви ма, у Декла ра ци ји о неза ви сно сти, 
каза ли су: »Ми сма тра мо да су ове исти не саме по себи очи глед-
не, да су сви љу ди ство ре ни јед на ки, да им је њи хов Ство ри тељ 
дао изве сна нео ту ђи ва пра ва, и да су међу њи ма пра во на живот, 
на сло бо ду и на тра же ње сре ће.« Овај Устав гаран ту је, нај и зри-
чи ти јим речи ма, непо вре ди вост саве сти: »Ника кав вер ски услов 
ника да не сме да буде постављен као ква ли фи ка ци ја за оба вља ње 
било које слу жбе од јав ног пове ре ња у Сје ди ње ним Држа ва ма.« 
»Кон грес не сме да изда ника кав закон који се одно си на успо ста-
вља ње рели ги је или забра њу је ње но сло бод но испо ве да ње.«

»Твор ци Уста ва при зна ли су веч но наче ло да се чове ков однос 
пре ма Богу нала зи дале ко изнад обла сти људ ског зако но дав ства 
и да су чове ко ва пра ва на сло бо ду саве сти нео ту ђи ва. Разум нам 
није нео п хо дан да бисмо потвр ди ли ову исти ну; јер смо је све сни 
дубо ко у сво ме срцу. То је та иста свест која је упр кос људ ским 
зако ни ма одр жа ва ла толи ке муче ни ке у мука ма и на лома ча ма. 
Осе ћа ли су да је њи хо ва дужност пре ма Богу изнад људ ских одре-
да ба и да човек нема ника кве вла сти над њи хо вом саве шћу. То је 
уро ђе но наче ло које ништа не може избри са ти.« (Con gres si o nal 
docu ments, USA, serial No. 200, docu ment No. 271)

Када се по европ ским земља ма про ши ри ла вест о земљи у 
којој сва ки човек може да ужи ва пло до ве сво га рада и живи у 
скла ду са осве до че њи ма сво је саве сти, хиља де су пожу ри ле да 
стиг ну на оба ле Ново га све та. Коло ни је су се убр за но умно жа ва-
ле. »Посеб ним зако ном Маса чу сетс је пону дио добро до шли цу 
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и помоћ, на јав ни тро шак, хри шћа ни ма свих наци о нал но сти 
који су мора ли да беже пре ко Атлан ти ка ‘да избег ну од рато ва и 
гла ди, или од тла че ња сво јих про го ни ла ца.’ И тако су бегун ци и 
потла че ни, држав ним про пи сом, про гла ше ни гости ма држа ве.« 
(Martyn, vol. 5, p. 417) За два де сет годи на од првог искр ца ва ња у 
Пли му ту, исто толи ко хиља да побо жних пут ни ка наста ни ло се 
у Новој Енгле ској.

Да би пости гли циљ за којим су тежи ли, »били су задо вољ ни 
да зара де за свој опста нак живо том пуним одри ца ња и напор-
ног рада. Ни од земље нису ништа више оче ки ва ли осим да им 
разум но узвра ти за уло же ни труд. Ника ква злат на визи ја није 
баца ла свој пре вар љи ви сјај на њи хов пут... Били су задо вољ ни 
лага ним, али стал ним напре до ва њем сво је дру штве не зајед ни-
це. Стр пљи во су под но си ли одри ца ња у дивљи ни, зали ва ју ћи 
дрво сло бо де сво јим суза ма и зно јем сво га лица, све док није 
дубо ко уко ре ни ло у земљи.«

Библи ју су сма тра ли теме љом вере, изво ром мудро сти и 
пове љом сло бо де. Ње на наче ла мар љи во су про по ве да на у 
дому, у шко ли, и у цркви, а ње ни пло до ви иска зи ва ли су се у 
еко но мич но сти, обра зо ва но сти, непо роч но сти и уме ре но сти. 
Неко је годи на ма могао да живи у пури тан ској насе о би ни, а »да 
ника да не види пија ни цу, да не чује ружну реч, да не срет не про-
сја ка«. (Ban croft , pt. 1, ch. 19. par. 25) Пока за ло се да су библиј ска 
наче ла нај си гур ни ји чувар наци о нал не вели чи не. Сла ба шне и 
уса мље не коло ни је узра сле су у кон фе де ра ци ју сна жних држа-
ва и свет је с чуђе њем запа зио мир и напре дак »Цркве без папе, 
и држа ве без кра ља«.

Међу тим, све већи број љу ди био је при ву чен оба ла ма Аме-
ри ке, покре нут побу да ма које су се вео ма раз ли ко ва ле од побу-
да првих побо жних пут ни ка. Иако су прво бит на вера и непо-
роч ност и даље шири ле све о бу хва тан и пре о бра жа ва ју ћи ути-
цај, он је поста јао све сла би ји како се умно жа вао број оних који 
су тра жи ли само све тов не пред но сти.

Пра ви ло које су при хва ти ли први коло ни сти да само вер ни ци 
Цркве има ју пра во гла са и оба вља ња јав них гра ђан ских слу жби 
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има ло је врло штет не после ди це. Ова мера била је при хва ће на 
у тежњи да буде оси гу ра на непо роч ност држа ве, али ње на при-
ме на уве ла је поква ре ност у Цркву. Пошто је испо ве да ње вере 
поста ло услов за пра во гла са и оба вља ње јав них слу жби, мно ги, 
покре ну ти искљу чи во поли тич ким раз ло зи ма, при ла зи ли су 
Цркви не дожи вља ва ју ћи про ме ну срца. Тако су се Цркве састо-
ја ле, у при лич ној мери, од нео бра ће них љу ди па је чак и међу 
про по вед ни ци ма било таквих који су не само шири ли лажну нау-
ку, већ уоп ште нису ништа зна ли о обно ви тељ ској сили Све то-
га Духа. Тако су се још јед ном пока за ле после ди це, које су тако 
често могле бити запа же не у Цркви још од Кон стан ти но вих 
дана, па све до данас, поку ша ја да се Црква изгра ђује уз помоћ 
држа ве, да се од све тов них сила тражи да подржавају јеван ђе ље 
Оно га који је рекао: »Моје цар ство није од ово га све та!« (Јован 
18,36) Сје ди ња ва ње Цркве и држа ве, без обзи ра коли ко незнат но 
било, може наиз глед при бли жи ти свет Цркви, али у ствар но сти 
ће Цркву при бли жи ти све ту.

Вели ко наче ло, које су тако пле ме ни то засту па ли Робин сон 
и Роџер Вили јамс, да је исти на про гре сив на, да хри шћа ни тре-
ба да буду спрем ни да при хва те сва ку исти ну која про из ла зи 
из све те Бож је Речи, њи хо ви потом ци изгу би ли су из вида. 
Про те стант ске цркве у Аме ри ци, али и оне у Евро пи, које су 
има ле тако вели ку пред ност да доби ју бла го сло ве рефор ма ци-
је, про пу сти ле су да кре ну напред путем рефор ми. Иако се, с 
вре ме на на вре ме, поди за ло неко ли ко вер них љу ди да обја ве 
поне ку нову исти ну, већи на про те ста на та, слич но Јевре ји ма 
Хри сто вог вре ме на или папи сти ма Луте ро вог доба, била је задо-
вољ на да веру је оно што су њи хо ви оче ви веро ва ли и да живи 
као што су они живе ли. Зато се рели ги ја поно во деге не ри са ла 
и пре тво ри ла у фор ма ли зам, док су заблу де и сује вер је који би 
дав но били одба че ни да је Црква наста ви ла да живи у скла ду 
с Бож јом Реч ју, задр жа не у Цркви и бри жљи во него ва не. Тако 
је дух надах нут рефор ма ци јом посте пе но узу мро, и зато се у 
про те стант ским Црква ма јави ла исто тако вели ка потре ба за 
рефор мом као у рим ској Цркви у вре ме Луте ра. Оне су запа ле у 
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исто тао вели ку све тов ност и духов но мртви ло, пока за ле исто 
тако вели ко пошто ва ње пре ма људ ском мишље њу, и спрем ност 
да уче ње Бож је Речи заме не људ ским тео ри ја ма.

Широ ка рас про стра ње ност Библи је у првом делу девет на-
е стог сто ле ћа, и вели ка све тлост која је на тај начин оба сја ла 
свет, није била про пра ће на одго ва ра ју ћим напре до ва њем у 
позна ва њу откри ве них исти на, или прак тич ном при ме њи ва њу 
рели ги је у сва ко днев ном живо ту. Сотона више није могао, као 
у прет ход ним вре ме ни ма, да Бож ју Реч ускра ти наро ду; она је 
сада била сви ма при бли же на, али да би, ипак, оства рио сво ју 
наме ру, навео је мно ге да је ола ко при ма ју. Љу ди су зане ма ри ли 
про у ча ва ње Библи је, па су и даље при хва та ли ње на лажна тума-
че ња и изди за ли уче ња која нема ју осло нац у Библи ји.

Виде ћи про паст сво јих напо ра да исти не скр ши про гон-
ством, сотона се опет вра тио ста ром начи ну пре го ва ра ња и уса-
гла ша ва ња са све том, што је дове ло до вели ког отпа да и орга ни-
зо ва ња Рим ске цркве. Он је навео хри шћа не да се ује ди не, сада 
више не са незна бо шци ма, већ са они ма који су се сво јом ода-
но шћу све му што дола зи од све та, пока за ли исто толи ко идо-
ло по кло ни ци  као и они који себи гра де реза не лико ве. После-
ди це овог сје ди ње ња нису биле ништа мање зло ћуд не од оних 
у првим веко ви ма, охо лост и раз ме тљи вост шири ле су се под 
пла штом рели ги је и цркве су се изо па чи ле. Сотона је наста вио 
да ква ри бил биј ску нау ку, док су се тра ди ци је, које ће током 
веко ва поква ри ти мили о не, све више утвр ђи ва ле и уко ре њи ва-
ле. Црква је одр жа ва ла и бра ни ла тра ди ци је, уме сто да тежи за 
»вером која је јед ном била дана све ти ма«. Тако су била изо па че-
на наа че ла која су рефор ма то ри узди за ли и за која су се толи ко 
жртво ва ли.
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поглавље

Јед на од нај све ча ни јих, а ипак нај слав ни јих исти на откри-
ве них у Библи ји је исти на о дру гом дола ску Ису са Хри ста, 

који ће доћи да довр ши вели ко дело отку пље ња. Бож јем ходо ча-
снич ком наро ду, који је тако дуго бора вио »у овој доли ни сена 
смрт но га«, дра го це на, радо сна нада дата је обе ћа њем о дола ску 
Оно га који је »вас кр се ње и живот« и који ће »прог на не сво је 
вра ти ти кући«. Нау ка о дру гом дола ску је кључ на нау ка све-
тих Спи са. Од оно га дана када је први пар у жало сти иза шао 
из Еде ма, деца вере оче ки ва ла су дола зак Обе ћа но га да сру ши 
силу непри ја те ља и да их вра ти у изгу бље ни Рај. Све ти љу ди од 
ста ри не гле да ли су уна пред на Меси јин дола зак у сла ви као на 
испу ње ње сво је наде. Енох, сед ми пото мак оних који су бора ви-
ли у Еде му, човек који је три сто ти не годи на живо та на Земљи 
ходио с Богом, имао је пред ност да изда ле ка посма тра Изба ви-
те љев дола зак. Он је изја вио: »Гле, иде Господ с хиља да ма све-
тих анђе ла сво јих да учи ни суд сви ма!« (Јуда 14.15) Патри јарх 
Јов у ноћи сво је пат ње извик нуо је исти чу ћи с непо ко ле бљи вим 
пове ре њем: »Али знам да је жив мој иску пи тељ и на после дак да 
ће ста ти над пра хом... Опет ћу у телу свом виде ти Бога, ја исти 
виде ћу га и очи моје гле да ће га, а не дру ге!« (О Јову 19,25-27)

(299)
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Хри стов дола зак којим ће бити успо ста вље на вла да ви на 
прав де надах њи вао је све те писце нај у зви ше ни јим и нај о ду ше-
вље ни јим речи ма. Библиј ски песни ци и про ро ци опи си ва ли су 
тај дога ђај речи ма које су одсја ји ва ле небе ским жаром. Псал-
ми ста је певао о сили и вели чан ству цара Изра и ља: »Са Сио на, 
који је врх кра со те, јавља се Бог; иде Бог наш и не мучи... Дози-
ва небо озго и земљу, да суди наро ду сво је му.« (Пса лам 50,2-
4) »Нека се весе ле небе са, и земља нека се раду је... пред лицем 
Господ њим, јер иде да суди земљи. Суди ће васи ље ни по прав ди 
и наро ди ма по исти ни сво јој.« (Пса лам 96,11-13)

Про рок Иса и ја је рекао: »Про бу ди те се и певај те који ста ну-
је те у пра ху, јер је тво ја роса роса на тра ви; и земља ће измет-
ну ти мртва це.« »Ожи ве ће мртви тво ји, и моје ће мртво тело 
уста ти.« (Иса и ја 26,19) »Уни шти ће смрт зау век, и утр ће Господ 
Господ сузе са сва ко га лица, и сра мо ту наро да сво је га уки ну ће 
са све земље, јер Господ рече. И рећи ће се у оно вре ме: гле, 
ово је Бог наш, ње га чека смо, и спа шће нас; ово је Господ, ње га 
чека смо, радо ва ће мо се и весе ли ће мо се за спа се ње ње го во.« 
(Иса и ја 25,8.9)

Про рок Ава кум, оду ше вљен све тим виђе њем, ова ко је видео 
Ње го во поја вљи ва ње: »Бог дође до Тема на и све тац с горе Фара-
на, сла ва ње го ва покри небе са и земља се напу ни хва ле ње го ве. 
Све тлост му беше као сун це.« »Ста де и изме ри земљу, погле да 
и раз мет ну наро де, рас па до ше се веч не горе, сле го ше се хумо ви 
веч ни, путо ви су му веч ни.« »Када си поје здио на коњи ма сво-
јим и на коли ма сво јим за спа се ње.« »Виде ше те горе и уздрх-
та ше... без да на пусти глас свој, увис поди же руке сво је. Сун це 
и Месец ста до ше у ста ну сво ме, идо ше пре ма све тло сти тво је 
стре ле, пре ма сева њу сјај но га копља тво је га.« »Ишао си на спа-
се ње наро ду сво је му, на спа се ње с пома за ни ком сво јим.« (Ава-
кум 3,3.4.6.8.10.11.13)

Уочи растан ка са сво јим уче ни ци ма, Спа си тељ их је у њи хо-
вој жало сти тешио обе ћа њем да ће поно во доћи: »Да се не пла-
ши срце ваше... Мно ги су ста но ви у кући оца моје га... Идем да 
вам при пра вим место. И када оти дем и при пра вим вам место, 
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опет ћу доћи и узе ћу вас к себи, да и ви буде те где сам ја.« (Јован 
14,1-3) »А када дође син човеч ји у сла ви сво јој и сви све ти анђе-
ли с њи ме, онда ће сести на пре сто сла ве сво је и сабра ће се пред 
њим сви наро ди.« (Матеј 25,31.32) Анђе ли који су се после Хри-
сто вог уз не се ња, задр жа ли над Маслин ском гором поно ви ли 
су Ње го вим уче ни ци ма обе ћа ње о Ње го вом поврат ку: »Овај 
Исус који се од вас узе на небо тако ће доћи као што виде сте да 
иде на небо!« (Дела 1,11)

Апо стол Павле, надах нут Све тим Духом, ова ко је посве до-
чио: »Јер ће сам Господ са запо ве шћу, с гла сом архан ђе ло вим, 
и с тру бом Бож јом, сићи с неба.« (1. Солу ња ни ма 4,16) Про рок 
са Пат мо са је рекао: »Ено, иде с обла ци ма и угле да ће га сва ко 
око!« (Откри ве ње 1,7)

Од Ње го вог дола ска зави си сва лепо та све оп штег обна вља-
ња о коме »Бог гово ри усти ма свих све тих про ро ка сво јих од 
поста ња све та«. (Дела 3,21) Тада ће бити уки ну та дуго трај на 
вла да ви на зла; »цар ства ово га све та« поста ће цар ство »Госпо-
да наше га и Хри ста ње го ва и царо ва ће век веко ва«. (Откри ве-
ње 11,15) »И јави ће се сла ва Господ ња и сва ко ће тело виде ти.« 
»Тако ће Господ Бог учи ни ти да ник не прав да и похва ла пред 
свим наро ди ма.« »У оно ће вре ме Господ над вој ска ма бити 
слав на кру на и дичан венац остат ку наро да сво је га.« (Иса и ја 
40,5; 61,1; 28,5)

И управо тада ће миро љу би во и дуго чека но Меси ји но цар-
ство бити успо ста вље но под целим небом. »Јер ће Господ уте-
ши ти Сион, уте ши ће све раз ва ли не ње го ве, и пусти њу ње го ву 
учи ни ће да буде као Едем и пустош ње го ва као врт Господ њи.« 
»Сла ва ливан ска даће јој се и кра со та кар мил ска и сарон ска.« 
»Неће се више зва ти оста вље на, нити ће се земља тво ја зва ти 
пустош, него ће се зва ти мили на моја и земља тво ја уда та.« »И 
како се раду је женик неве сти, тако ће се теби радо ва ти Бог 
твој!« (Иса и ја 51,3; 35,2; 62,4.5)

Господ њи дола зак је током свих веко ва пред ста вљао наду 
Ње го вих истин ских след бе ни ка. Спа си те ље во опро штај но 
обе ћа ње на Маслин ској гори да ће поно во доћи, оба сја ва ло је 
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будућ ност Ње го вим уче ни ци ма, испу ња ва ло је њи хо ва срца 
радо шћу и надом, коју туга није могла поти сну ти ни нево ље 
потам не ти. Усред пат њи и про гон ста ва, »јавља ње сла ве вели-
ко га Бога и Спа са наше га Ису са Хри ста« било је њи хо ва »бла-
же на нада«. Када су солун ски хри шћа ни са тугом поко па ва ли 
сво је дра ге, који су се нада ли да ће дожи ве ти да виде Господ-
њи дола зак, Павле, њи хов учи тељ, ука зао им је на вас кр се ње 
које ће се дого ди ти при ли ком Спа си те ље вог дола ска. Тада ће 
уста ти мртви у Хри сту, и зајед но са живи ма биће узе ти на 
обла ке да доче ка ју Госпо да. »И тако ћемо сваг да с Госпо дом 
бити. Тако уте ша вај те један дру го га овим речи ма!« (1. Солу-
ња ни ма 4,16-18)

На сте но ви том Пат мо су, воље ни уче ник је чуо обе ћа ње: 
»Ево ћу доћи ско ро«, а ње гов чежњи ви одго вор као да изра жа ва 
моли тве Цркве изго во ре не у свим веко ви ма ње ног посто ја ња: 
»Да, дођи, Госпо де Ису се!« (Откри ве ње 22,20)

Из там ни ца, са лома ча, са губи ли шта, на који ма су муче ни ци 
све до чи ли за исти ну, током свих сто ле ћа одје ки ва ли су узви ци 
њи хо ве вере и наде. »Дубо ко осве до че ни у Ње го во вас кр се ње, 
у скла ду с тиме и у сво је при ли ком Ње го вог дола ска, пре зи ра-
ли су смрт, узди за ли се изнад ње«, каже један од тих хри шћа на. 
(Daniel T. Taylor, Th e Reign of Christ on Earth: или, Th e Voi ce of 
the Church in All Ages, p. 33) Били су прем ни да иду у гроб да би 
могли »уста ти сло бод ни«. (Исто, p. 54) Оче ки ва ли су »Госпо да 
да дође с Неба на обла ци ма у сла ви сво га Оца«, »доно се ћи пра-
вед ни ма вре ме цар ства«. И вал ден жа ни су гаји ли исту такву 
веру. (Исто, pp. 129-132) Виклиф је оче ки вао Отку пи те ље во 
поја вљи ва ње као наду Цркве. (Исто, pp. 132-134)

Лутер је изја вио: »Ја сам се заи ста уве рио да дан суда неће 
чека ти ни пуне три сто ти не годи на. Бог неће, не може, трпе ти 
мно го дуже овај поква ре ни свет. » »При бли жа ва се вели ки дан 
када ће цар ство гро зо те бити сру ше но.« (Исто, pp. 158.134)

»Овај оста ре ли свет није дале ко од сво га кра ја«, гово рио је 
Мелан хтон. Кал вин је пози вао хри шћа не да се не »коле ба ју, 
ватре но оче ку ју ћи дан Хри сто вог дола ска који је нај све ти ји од 
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свих дога ђа ја«, и затим изја вио да »ће цела поро ди ца вер них 
има ти на уму тај дан«. »Ми мора мо бити глад ни Хри ста, мора-
мо да Га тра жи мо, да раз ми шља мо о Ње му све до зоре тога вели-
ко га дана када ће наш Господ пот пу но пока за ти сла ву сво га цар-
ства.« (Исто, pp. 158.134)

»Зар Господ Исус није однео наше тело на Небо«, пита Нокс, 
шкот ски рефор ма тор, »и зар се Он неће вра ти ти? Ми зна мо да ће 
се вра ти ти, и то врло брзо!« Ридли и Лати мер, који су поло жи ли 
сво је живо те за исти ну, вером су оче ки ва ли Господ њи дола зак. 
Ридли је напи сао: »Овај свет се без сум ње – ја то заи ста веру јем 
и зато кажем, при бли жа ва кра ју. Зато зајед но с Јова ном, слу гом 
Бож јим, позо ви мо у сво јим срци ма сво га Спа си те ља, Ису са Хри-
ста: ‘Дођи, да, дођи, Госпо де Ису се!’« (Исто, pp. 151. 145)

»Раз ми шља ње о Госпо дњем дола ску мени је нај сла ђе и нај-
ра до сни је«, каже Бак стер. (Ric hard Baxter, Works, vol. 17, p. 555) 
»То је дело вере и карак те ра Ње го вих све тих да воле Ње гов 
дола зак и оче ку ју испу ње ње те бла же не наде.« »Ако смрт тре ба 
да буде послед њи непри ја тељ који ће бити уни штен при ли ком 
вас кр се ња, онда тре ба да схва ти мо коли ко искре но вер ни ци 
тре ба да чезну за другим Хри сто вим дола ском и да се моле за 
ње га, као за пуну и конач ну побе ду која ће бити постиг ну та.« 
(Исто, vol. 17, p. 500) »То је дан за којим сви вер ни ци тре ба да 
чезну, да му се нада ју, да га чека ју, као испу ње ње свих жеља и 
тежњи сво је душе.« »О, Госпо де, убр зај дола зак тог бла же ног 
дана!« (Исто, vol. 17, pp. 182. 183) Таква је била нада апо стол ске 
Цркве, »Цркве у пусти њи« и свих рефор ма то ра.

Про ро чан ство није само про ре кло начин и циљ Хри сто вог 
дола ска, већ је обја ви ло и зна ке помо ћу којих ће љу ди пре по зна-
ти да је бли зу. Исус је рекао: »И биће зна ци у сун цу и месе ци и 
зве зда ма; и љу ди ма на земљи туга од смет ње и од хуке мор ске 
и вало ва.« (Лука 21,25) »Сун це ће помра ча ти и месец сво ју све-
тлост изгу би ти. И зве зде ће спа с ти с неба и силе небе ске покре-
ну ти се. И тада ће угле да ти сина човеч је га где иде на обла ци ма 
са силом и сла вом вели ком.« (Мар ко 13,24-26) Писац Откри ве-
ња ова ко опи су је први знак који ће прет хо ди ти дру гом дола ску: 
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»И гле, затре се се земља врло, и сун це поста црно као вре ћа од 
костре ти, и месец поста као крв.« (Откри ве ње 6,12)

Ови зна ци запа же ни су пре почет ка девет на е стог сто ле ћа. Као 
испу ње ње овог про ро чан ства дого дио се, годи не 1755, нај стра-
шни ји земљо трес који је ика да био забе ле жен. Иако опште познат 
као Лиса бон ски земљо трес, потре сао је вели ки део Евро пе, Афри-
ке и Аме ри ке. Осе тио се на Грен лан ду, на карип ским остр ви ма, 
на остр ву Маде ри, у Нор ве шкој и Швед ској, Вели кој Бри та ни ји и 
Ирској. Потре сао је повр ши ну не мању од шест мили о на ква драт-
них кило ме тра ра. У Афри ци је потрес био ско ро исто толи ко јак 
као и у Евро пи. Вели ки део Алжи ра био је раз о рен, а неда ле ко од 
Маро ка цело село са осам до десет хиља да ста нов ни ка је неста ло. 
Висо ки талас пре пла вио је оба ле Шпа ни је и Афри ке, про гу тав ши 
гра до ве и иза зи ва ју ћи вели ка раза ра ња.

Ипак, у Шпа ни ји и Пор ту га ли ји земљо трес је дости гао нај-
ве ћи удар. У Кади зу, пре ма изја ва ма све до ка, надо ла зе ћи талас 
био је висок ско ро 19 мета ра. Пла ни не, »неке од њих нај ви ше 
у Пор ту га ли ји, биле су жесто ко уздр ма не, тако ре ћи до самих 
теме ља, а неке од њих су се отво ри ле на врхо ви ма, рас пу кле и 
рас па ле на нео би чан начин, а онда су се вели ке масе сте на сур-
ва ле у окол не доли не. При ча се да је пла мен изби јао из тих пла-
ни на«. (Sir Char les Lyell, Prin ci ples of Geology, p. 495)

У Лиса бо ну, »чула се нај пре под зем на тут ња ва, а непо сред но 
после тога сна жан уда рац је сру шио већи део гра да. У року од 
шест мину та поги ну ло је шезде сет хиља да љу ди. Море се прво 
пову кло, и оста ви ло за собом суву пешча ну оба лу, а онда се вра-
ти ло назад, поди гав ши се више од пет на ест мета ра изнад сво је 
уоби ча је не виси не.« »Међу дру га нео бич на зби ва ња о који ма се 
гово ри ло да су се за вре ме ове ката стро фе дого ди ла у Лиса бо ну, 
може се убро ји ти пота па ње новог кеја, сагра ђе ног из вели ке тро-
шко ве, искљу чи во од мер ме ра. Мно штво љу ди наго ми ла ло се на 
овом кра ју, као сигур ном месту, јер су рачу на ли да се овде нала зе 
дале ко од руше ви на које су пада ле, али изне на да, кеј је пото нуо 
у дуби ну са свим љу ди ма који су били на ње му; нијед но мртво 
тело ника да није испли ва ло на повр ши ну.« (Исто, p. 495)
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»Удар земљо тре са иза звао је пада ње свих црка ва и мана сти-
ра, ско ро свих вели ких јав них згра да и више од јед не четвр ти не 
свих кућа. Око два сата после уда ра, ватра је изби ла у раз ли-
чи тим град ским четвр ти ма, и бесне ла таквом сили ном током 
сле де ћа три дана, да је град био пот пу но опу сто шен. Земљо-
трес се дого дио на пра зник а тада су цркве и мана сти ри били 
пуни посе ти ла ца од којих су само рет ки успе ли да се спа су.« 
(Encyclopedia Ame ri ca na, art. »Lis bon«, note; ed. 1831) »Ужас наро-
да био је нео пи сив. Нико није пла као; несре ћа је над ма ши ва ла 
сузе. Трча ли су тамо и она мо, избе зу мље ни од ужа са и запре-
па шће ња; уда ра ју ћи се по лицу и прси ма и вичу ћи: »Милост! 
Дошао је крај све та!« Мај ке су забо ра вља ле сво ју децу, и трча ле 
уна о ко ло нато ва ре не рас пе ли ма. На несре ћу, мно ги су потра жи-
ли спа се ње упра во у црква ма, али уза луд су сакра мен ти били 
изло же ни, уза луд су јад на ство ре ња грли ла олта ре, ико не, све-
ште ни ци и народ били су у руше ви на ма зајед но поко па ни.« 
Про це њу је се да је око деве де сет хиља да љу ди изгу би ло живот 
тог суд бо но сног дана.

Два де сет и пет годи на после тога дого дио се сле де ћи знак 
спо ме нут у про ро чан ству – помра че ње Сун ца и Месе ца. Оно 
што га је учи ни ло још упа дљи ви јим била је упра во чиње ни ца 
да је вре ме ње го вог испу ње ња било јасно обја вље но. У току раз-
го во ра са уче ни ци ма на Маслин ској гори, пошто је опи сао дуго 
раз до бље иску ше ња за Цркву – 1260 годи на про гон ства за вре-
ме пап ске пре вла сти, за које је обе ћао да ће се скра ти ти, Спа-
си тељ је спо ме нуо неке дога ђа је који ће прет хо ди ти Ње го вом 
дола ску и утвр дио вре ме када ће се први од њих дого ди ти: »А 
у те дане, после те нево ље, сун це ће помра ча ти и месец сво ју 
све тлост изгу би ти!« (Мар ко 13,24) Тих 1260 дана или годи на 
исте кло је 1798. годи не. Четврт сто ле ћа пре тога про гон ство је 
ско ро пот пу но пре ста ло. После тога про гон ства, пре ма Хри сто-
вим речи ма, тре ба ло је да се дого ди помра че ње Сун ца. Дана 19. 
маја 1780. годи не, ово про ро чан ство се испу ни ло.

»Ско ро, уко ли ко није и пот пу но уса мљен, као нај та јан стве-
ни ји и до сада нео бја шње ни фено мен сво је врсте... сто ји мрач ни 
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дан 19. маја 1780. годи не – нај не о бја шњи ви је помра че ње целог 
видљи вог неба и атмос фе ре и Новој Енгле ској.« (R.M. Devens, 
Our First Century, p. 89)

Оче ви дац који је живео у Маса чу сет су ова ко је опи сао тај 
дога ђај: »У зору је Сун це јасно сија ло, али уско ро је било застр-
ве но. Обла ци су се спу сти ли, а из њих су, црних и пре те ћих, 
као што су се уско ро пока за ли, сева ле муње, одје ки ва ли гро мо-
ви, а пало је и нешто кише. Негде око девет сати, обла ци су се 
иста њи ли, доби ли су бакре наст или брон за ни одсјај, а зе мља, 
сте не, дрве ће, згра де, вода и љу ди као да су се про ме ни ли под 
том нео бич ном све тло шћу. Неко ли ко мину та после тога, тешки 
црни облак покрио је цело небо осим уске црте на хори зон ту и 
поста ло је тако мрач но као што то обич но бива за вре ме лет ње 
вече ри у девет сати...«

»Страх, забри ну тост, боја зан завла да ли су у људ ским мисли-
ма. Жене су ста ја ле на вра ти ма, посма тра ју ћи мрач не пре де ле, 
љу ди су се вра ти ли са сво га посла у пољи ма, дрво де ља је одба-
цио свој алат, ковач је оста вио ватру, трго вац тезгу. Шко ле су 
биле рас пу ште не, а пре стра ше на деца потр ча ла су кући. Пут ни-
ци су свра ћа ли у пр ве куће. ‘Шта се то дога ђа’, пита ло се сва ко 
срце, а исто пита ње било је и на свим усна ма. Изгле да ло је као 
да ће олу ја про ху ја ти земљом, или да је дошао дан про па сти 
свих ства ри.«

»Све тиљ ке су биле запа ље не, а ватра на огњи шти ма плам те-
ла је исто тако јасно као и у јесе ње вече ри без месе чи не... Коко-
ши су се пову кле на гра не и заспа ле, сто ка се оку пља ла око 
вра тница на пашња ци ма и мука ла, жабе су кре ке та ле, пти це 
пева ле сво је вечер ње песме, а сле пи мише ви лете ли су уна о ко-
ло. Међу тим, љу ди су зна ли да ноћ још није пала...«

»Др Ната наел Вита кер, про по вед ник цркве Табер накл у 
Сале му, одр жа вао је вер ску слу жбу у бого мо љи, а у про по ве ди 
коју је држао твр дио је да је ова тама нат при род на. Народ се 
оку пљао и на мно гим дру гим мести ма. Тек сто ви импро ви зо ва-
них про по ве ди неиз бе жно су ука зи ва ли да се тама поду да ра с 
библиј ским про ро чан стви ма... Тама је била нај гу шћа мало пре 
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једа на ест сати.« (Th e Essex Antiquarian, april 1899, vol. 3, No 4, pp. 
53.54) »У нај ве ћем бро ју места у земљи тама је била тако густа у 
току дана, да љу ди нису могли одре ди ти вре ме гле да њем на сат, 
нити су могли руча ти, ни оба вља ти сво је дома ће посло ве, без 
све тло сти све ћа....«

»Про ши ре ност ове таме била је нео бич на. Допи ра ла је до 
Фал му та на исто ку. Пре ма запа ду про сти ра ла се до нај у да ље-
њих дело ва Конек ти ке та и до Албе ни ја. Пре ма југу допи ра ла 
је до мор ске оба ле; а на севе ру све докле су досе за ле аме рич-
ке насе о би не.« (William Gor don, History of the Rise, Pro gress, and 
Esta blis hment of the Inde pen den ce of the USA, vol 3, p. 57)

После врло густе таме  ко ја је владала у току дана, поја ви ло се, 
сат или два пре вече ри, дели мич но ведро небо, и Сун це се пока-
за ло, иако и даље пре кри ве но црном, тешком маглом. »После 
зала ска Сун ца, обла ци су опет покри ли небо, и врло брзо се 
смра чи ло.« »Тама у току ноћи није била ништа мање нео бич на 
и застра шу ју ћа од оне пре ко дана; иако је било вре ме пуног месе-
ца, ништа се није могло раза зна ти осим уз помоћ неког вештач-
ког све тла, које би, када би било посма тра но из неке обли жње 
куће или неког места у даљи ни, изгле да ло као да про ди ре кроз 
неку врсту еги пат ске таме која је била ско ро непро бој на за ње го-
ве зра ке.« (Isa i ah Th o mas, Mas sac hu setts Spy, или Ame ri can Orac le 
of Liberty, vol. 10, No 472, 25. мај 1780) Један оче ви дац овог при зо-
ра је рекао: »Нисам се у то вре ме могао уздр жа ти да не закљу чим 
да када би сва ко све тло тело у све ми ру било оба ви је но непро бој-
ном сен ком, или избри са но из посто ја ња, тама не би могла бити 
гушћа.« (Писмо др. Samu e la Tenneyja из Exetera, New Ham pshi re, 
децем бар 1785, обја вље но у Mas sac hu setts Histo ri cal Society Col lec-
ti ons, 1792, 1st seri es, vol. 1, p. 97) Иако се око девет сати те ноћи 
поја вио пун месец, »ни нај ма ње није успе вао да расте ра ове смр-
то но сне сен ке«. После пола ноћи тама се рас пр ши ла, а Месец, 
када се први пут поја вио, изгле дао је крвав.

Дан 19. маја 1780. годи не у исто ри ји је остао забе ле жен као 
Мрач ни дан. Још од Мој си је вог вре ме на није забе ле же но ни-
јед но раз до бље таме такве густи не, про ши ре но сти и тра ја ња. 
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Опи си тог дога ђа ја, које су оста ви ли оче ви ци, пред ста вља ју 
само одјек Господ њих речи, које је забе ле жио про рок Јои ло, 
два де сет и пет веко ва пре њи хо вог испу ње ња: »Сун це ће се пре-
тво ри ти у таму и месец у крв пре него што дође вели ки и стра-
шни дан Господ њи.« (Јои ло 2,31)

Хри стос је позвао сво је след бе ни ке да пазе на зна ке Ње го вог 
дола ска и да се раду ју када виде дока зе да се њи хов Цар при бли-
жа ва. Рекао им је: »А кад се поч не ово зби ва ти, гле дај те, подиг-
ни те гла ве сво је, јер се при бли жу је изба вље ње ваше!« Сво јим 
след бе ни ци ма ука зао је на дрве ће које у про ле ће поч не да тера 
пупољ ке и рекао: »Када види те да већ поте ра ју сами зна те да је 
бли зу лето. Тако и ви, када види те ово да се зби ва знај те да је 
бли зу цар ство Бож је.« (Лука 21,28.30.31)

Међу тим, када је дух пони зно сти и ода но сти у Цркви усту-
пио место охо ло сти и фор ма ли зму, охла ди ла се љу бав пре ма 
Хри сту и изгу би ла вера у Ње гов дола зак. Обу зет све тов но шћу 
и трком за ужи ва њи ма, тако зва ни Бож ји народ забо ра вио је 
Спа си те ље ве речи о зна ци ма Ње го вог дола ска. Нау ка о дру гом 
дола ску била је зане ма ре на, библиј ски тек сто ви који су гово ри-
ли о ње му погре шно тума че ни, све док, у вели кој мери, није био 
одба чен и зане ма рен. Посеб но је то био слу чај са Црква ма у Аме-
ри ци. Сло бо да и удоб ност, у који ма су ужи ва ли сви дру штве ни 
сло је ви, похлеп на тежња за богат ством и оби љем, из које се рађа-
ла обу зе тост стра шћу за нов цем, неза си та тежња за попу лар но-
шћу и вла шћу, која је изгле да ла доступ на сва ко ме, наво ди ла је 
љу де да сво је инте ре се и наде усред сре де на овај живот, а да у 
дале ку будућ ност поти сну онај све ча ни дан када ће про ћи све 
што је пове за но са сада шњим порет ком ства ри.

Када је сво јим след бе ни ци ма ука зи вао на зна ке сво га дола-
ска, Спа си тељ је наја вио и ста ње све оп штег отпа да, које ће завла-
да ти непо сред но пре Ње го вог дру гог дола ска. Љу ди ће, као и у 
вре ме Ноје во, бити обу зе ти све тов ним посло ви ма и актив но-
сти ма, трком за ужи ва њи ма – купо ва њем, про да ва њем, сеја-
њем, зида њем, женид ба ма и уда ја ма – забо ра вља ју ћи на Бога и 
буду ћи живот. Они ма који ће живе ти у то вре ме Хри стос је дао 
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савет: »Али се чувај те да како ваша срца не оте жа ју жде ра њем 
и пијан ством и бри га ма ово га све та, и да вам овај дан не дође 
изне на да!« »Стра жи те, дакле, јед на ко и моли те се Богу да бисте 
се удо сто ји ли уте ћи од све га ово га што ће се зби ти и ста ти пред 
сином чове чи јим.« (Лука 21,34.36)

Ста ње у Цркви тога вре ме на опи са но је Спа си те ље вим речи-
ма у Откри ве њу: »Имаш име да си жив, а мртав си!« Они ма који 
буду одби ја ли да се про бу де из свог ста ња без бри жне сигур но-
сти, упу ће на је све ча на опо ме на: »Ако ли не уза стра жиш, доћи 
ћу на тебе као лупеж, и нећеш чути у који ћу час доћи по тебе!« 
(Откри ве ње 3,1.3)

Било је нео п ход но да љу ди поста ни све сни опа сно сти која 
им пре ти; да буду покре ну ти да се при пра ве за све ча не дога ђа-
је пове за не с кра јем вре ме на мило сти. Бож ји про рок изја вљу-
је: »Јер ће дан Господ њи бити велик и врло стра шан и ко ће га 
под не ти!« (Јои ло 2,11) Ко ће опста ти, када се буде поја вио Онај 
чије су очи чисте »да не може гле да ти зла«, да не може под не ти 
»беза ко ња«? (Ава кум 1,13) Они ма који вичу: »Боже мој, позна-
јем те«, а ипак крше Ње гов завет, који трче за дру гим бого ви ма, 
кри ју ћи беза ко ње у свом срцу, воле ћи непра вед не путе ве – њи-
ма ће дан Господ њи бити »мрак, а не виде ло; и тама без све тло-
сти«. (Оси ја 8,2.1; Пса лам 16,4; Амос 5,20) Господ каже: »И то 
ћу вре ме раз гле да ти Јеру са лим са жишци ма, и похо ди ћу љу де 
који седе на сво јој дро жди ни, који гово ре у срцу свом: Господ 
не чини ни добро ни зло!« (Софо ни ја 1,12) »И похо ди ћу васи-
ље ну за зло ћу и без бо жни ке за беза ко ње; и уки ну ћу раз ме та ње 
охо лих, и понос сил них обо ри ћу.« (Иса и ја 13,11) »Ни сре бро 
њи хо во ни зла то њи хо во неће их моћи изба ви ти у дан гне ва 
Господ ње га«, »и бла го ће се њи хо во раз гра би ти и куће њи хо ве 
опу сто ши ти.« (Софо ни ја 1,18.13)

Про рок Јере ми ја, гле да ју ћи уна пред то стра шно вре ме, узви-
ку је: »Боли ме у срцу... не могу муча ти, јер глас труб ни чујеш, 
душо моја, вику убој ну, поги бао на поги бао огла шу је се!« (Јере-
ми ја 4,19.20)

»Тај дан је дан када ће бити гнев, дан, када ће бити туга и 
мука, дан, када ће бити пусто ше ње и зати ра ње, дан, када ће 
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бити облак и магла, дан, када ће бити тру бље ње и поклич.« 
(Софо ни ја 1,15.16) »Ево, иде дан Господ њи... да обра ти земљу у 
пустош и гре шни ке да истре би из ње.« (Иса и ја ‚13,9)

Бож ја Реч, гово ре ћи све ча ним и нај у ти цај ним речи ма о том 
вели ком дану, пози ва Бож ји народ да се про бу ди из свог духов-
ног мртви ла и да у пока ја њу и пони зно сти потра жи Ње го во 
лице: »Тру би те у тру бу на Сио ну, и вичи те на све тој гори мојој, 
нека дрх те сви ста нов ни ци земаљ ски, јер иде дан Господ њи, 
јер је бли зу.« »Наре ди те пост, про гла си те свет ко ви ну, сабе ри те 
народ, осве ти те сабор, ску пи те стар це, сабе ри те децу... Женик 
нека иза ђе из сво је кле ти и неве ста из ложни це сво је. Изме ђу 
тре ма и олта ра нека пла чу све ште ни ци, слу ге Господ ње.« »Обра-
ти те се к мени свим срцем сво јим посте ћи, пла чу ћи и туже ћи. 
И раз де ри те срца сво ја, а не хаљи не сво је, и обра ти те се ка 
Госпо ду Богу сво је му, јер је мило стив и жало стив, спор на гнев 
и оби лан мило ср ђем.« (Јои ло 2,1. 15-17. 12. 13)

Да би се народ при пре мио да опста не у вели ки дан Господ-
њи, тре ба ло је да се оба ви вели ко дело рефор ме. Бог је видео 
да мно ги при пад ни ци Ње го вог тако зва ног наро да не гра де за 
веч ност, и зато се у сво јој мило сти спре мио да им упу ти вест 
опо ме не да би их трг нуо из оба мр ло сти и навео да се при ре ме 
за Господ њи дола зак.

Ова пору ка обја вље на је у 14. погла вљу Књи ге Откри ве ња. 
То је тро стру ка вест, коју обја вљу ју небе ска бића. Непо сред но 
после ње дола зи Син човеч ји да пожа ње »жетву земаљ ску«. 
Прва од ових опо ме на наја вљу је суд који се при бли жа ва. Про-
рок посма тра анђе ла како лети »посред неба, који има ше веч-
но јеван ђе ље да обја ви они ма који живе на земљи, и сва ко ме 
пле ме ну и јези ку, и коле ну и наро ду. И гово ра ше вели ким гла-
сом: бој те се Бога и подај те му сла ву, јер дође час суда ње го ва, и 
покло ни те се Оно ме који је ство рио небо и земљу, море и изво-
ре воде не.« (Откри ве ње 14,6.7)

Ова пору ка обја вље на је као дело »веч ног јеван ђе ља«. Дело 
про по ве да ња јеван ђе ља није пове ре но анђе ли ма, већ љу ди-
ма. Све ти анђе ли су запо сле ни усме ра ва њем овог дела, њи ма 
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је пове ре на одго вор ност за вели ко дело спа са ва ња љу ди, али 
ствар но про по ве да ње јеван ђе ља оба вља ју Хри сто ве слу ге које 
живе на Земљи.

Вер ни љу ди, који су послу ша ли упут ства Све то га Духа и уче-
ња Бож је Речи, ову опо ме ну тре ба да обја ве све ту. То су они 
који су обра ти ли пажњу на »нај по у зда ни ју про роч ку реч« као 
на »виде ло које све тли у там но ме месту докле дан не осва не и 
Дани ца се не роди у срци ма.« (2. Петро ва 1,19) Они су чезну-
ли за позна њем Бога више него за свим сакри ве ним бла гом, 
сма тра ју ћи да је »боље њо ме трго ва ти него трго ва ти сре бром, 
и доби так на њој бољи је од зла та«. (При че 3,14) Господ им је 
открио вели ке тај не о свом цар ству. »Тај на је Господ ња у оних 
који га се боје, и завет свој јавља им.« (Пса лам 25,14)

Уче ни тео ло зи нису дошли до позна ња ове исти не нити су се 
укљу чи ли у ње но про по ве да ње. Да су ти љу ди били буд ни стра-
жа ри, да су мар љи во и уз моли тву пре тра жи ва ли Писма, сазна-
ли би које је доба ноћи; из про ро чан ста ва би уста но ви ли који 
дога ђа ји тре ба да се оди гра ју. Међу тим, они нису оба ви ли ту 
слу жбу и пору ка је била пове ре на пони зни јим љу ди ма. Исус је 
рекао: »Ходи те док виде ло има те, да вас тама не обу зме!« (Јован 
12,35) Они који се одвра ћа ју од виде ла које им је Бог дао, или 
зане ма ре да га тра же када им се нађе надо хват, оста ју у тами. 
Међу тим, Спа си тељ је изја вио: »Ко иде за мном, неће ходи ти по 
тами!« (Јован 8,12) Ко је себи као једи ни циљ поста вио жељу да 
испу ни Бож ју вољу, ко је спре ман да ода но сле ди виде ло које је 
добио, тај ће доби ти веће виде ло; тој души биће посла на зве зда 
небе ског сја ја да је пове де у сва ку исти ну.

У вре ме Хри сто вог првог дола ска све ште ни ци и књи жев ни-
ци из све тог Гра да, љу ди који ма су биле пове ре не Бож је Речи, 
могли су пре по зна ти зна ке вре ме на и обја ви ти дола зак Обе ћа-
но га. Михе је во про ро чан ство обја ви ло је место Ње го вог рође-
ња; Дани ло је навео вре ме Ње го вог дола ска (Михеј 5,2; Дани ло 
9,25). Бог је та про ро чан ства пове рио јевреј ским ста ре ши на ма, 
који се нису могли оправ да ти што нису уста но ви ли и обја ви ли 
наро ду да је Меси јин дола зак пред вра ти ма. Њи хо во незна ње 
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било је после ди ца гре шне немар но сти. Јевре ји су поди за ли спо-
ме ни ке уби је ним Бож јим про ро ци ма, док су сво јим уга ђа њем 
вели ким љу ди ма на Земљи у ства ри ода ва ли почаст сотони ним 
слу га ма. Зау зе ти сво јом часто љу би вом бит ком за сти ца њем 
места и поло жа ја међу љу ди ма, изгу би ли су из вида божан ске 
поча сти које им је пону дио Цар неба.

Јудеј ске ста ре ши не са дубо ким и побо жним инте ре со ва њем, 
тре ба ло је да про у ча ва ју место, вре ме и окол но сти нај ве ћег 
дога ђа ја у свет ској исто ри ји – дола ска Бож је га Сина да оба ви 
дело отку пље ња чове ка. Цео народ тре ба ло је да стра жи и чека 
да би се нашао међу први ма који ће добро до шли цом доче ка ти 
Отку пи те ља све та. Али, гле, у Витле је му су дво је умор них пут-
ни ка, који су дола зи ли с наза рет ским бре жу ља ка, мора ли да 
про кр ста ре целу дужи ну уских ули ца све до источ ног дела гра-
да, уза луд но тра же ћи место за одмор и скло ни ште пре ко ноћи. 
Нијед на вра та нису се отво ри ла да их при ме. У бед ном закло ну 
при пре мље ном за сто ку, конач но су нашли уто чи ште, и ту се 
родио Спа си тељ све та.

Небе ски анђе ли виде ли су сла ву коју је Бож ји Син делио с 
Оцем пре ства ра ња све та, и са дубо ким инте ре со ва њем оче ки ва-
ли су Ње го во поја вљи ва ње на Земљи као дога ђај који ће доне ти 
вели ку радост свим љу ди ма. Анђе ли су се спре ма ли да радо сну 
вест обја ве они ма који су били спрем ни да је при ме и који ће 
је радо сно пре не ти оста лим ста нов ни ци ма Земље. Хри стос се 
пони зио да узме чове ко ву при ро ду; тре ба ло је да поне се бес-
крај ну тежи ну бола, када буде пону дио сво ју душу као жртву за 
грех; међу тим, анђе ли су желе ли да се чак и у сво јој пони зно сти 
Син Нај ви ше га поја ви с досто јан ством и сла вом која одго ва ра 
Ње го вом карак те ру. Хоће ли се вели ка ни Земље оку пи ти у изра-
иљ ској пре сто ни ци да поздра ве Ње гов дола зак? Хоће ли Га леги-
је анђе ла пред ста ви ти они ма који га чека ју?

Један анђео је посе тио Земљу да види ко се при пре ма да 
добро до шли цом поздра ви Ису са. Међу тим, није могао да при-
ме ти ника кав доказ да Га неко оче ку је. Није се чуо ника кав глас 
хва ле и радо сти што је вре ме Меси ји ног дола ска пред вра ти ма. 
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Анђео је неко вре ме леб део над све тим гра дом и Хра мом у ко-
ме се божан ска при сут ност сто ле ћи ма пока зи ва ла, али и ту је 
вла да ла иста рав но ду шност. Све ште ни ци, пом пе зно и охо ло 
при но си ли су сво је осквр ње не жртве у Хра му. Фари се ји су се 
гла сно обра ћа ли наро ду или упу ћи ва ли хва ли са ве моли тве на 
угло ви ма ули ца. У цар ским пала та ма, на ску по ви ма фило зо фа, 
у рабин ским шко ла ма, сви су били под јед на ко рав но ду шни пре-
ма узви ше ној чиње ни ци која је радо шћу и хва лом испу ни ла 
небе са – Отку пи тељ све та спре ма се да посе ти Земљу.

Нема дока за да Хри ста оче ку ју, не оба вља ју се ника кве при-
пре ме за дочек Кне за живо та! Изне на ђе ни небе ски весник упра-
во се спре мао да одне се на Небо ту срам ну вест када је открио 
гру пу пасти ра, који су пре ко ноћи чува ли сво ја ста да и који 
су, посма тра ју ћи зве зда ма осу то небо, раз ми шља ли о про ро чан-
ству да ће Меси ја доћи на свет и чезну ли да доче ка ју Отку пи те-
ља све та. Ево гру пе која је спрем на да при ми небе ску пору ку! 
Изне на да поја вио се анђео Господ њи, обја вљу ју ћи добру вест о 
вели кој радо сти. Небе ска сла ва оба сја ла је целу рав ни цу, поја-
ви ло се мно штво анђе ла, и као да је радост била суви ше вели ка 
да би је само један весник могао обја ви ти с Неба, мно штво гла-
со ва запе ва ло је песму коју ће јед но га дана пева ти сви спа се ни 
из свих наро да: »Сла ва на виси ни Богу, на земљи мир, међу љу-
ди ма добра воља!« (Лука 2,14)

Вели ку поу ку садр жи ова пре кра сна при ча из Витле је ма! 
Коли ко уко ра ва наше неве ро ва ње, нашу охо лост и нашу само-
до вољ ност! Коли ко нас опо ми ње да пази мо да сво јом рав но ду-
шно шћу не бисмо про пу сти ли да пре по зна мо зна ке вре ме на и 
не позна мо дан сво га похо ђе ња!

Анђе ли нису само на јудеј ским бре жуљ ци ма нити само међу 
пони зним пасти ри ма про на шли чека о це Меси ји ног дола ска. И 
у земљи незна бо жа ца било је оних који су Га чека ли; били су то 
мудра ци, бога ти и пле ме ни ти, фило зо фи са Исто ка. Про у ча ва-
ју ћи при ро ду, мудра ци су виде ли Бога у дели ма Ње го вих руку. 
Из јевреј ских Писа ма сазна ли су да ће иза ћи Зве зда из Јако ва и 
нестр пљи во чека ли дола зак Оно га, који неће бити само »Уте ха 
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Изра и ље ва«, већ и »Виде ло које ће оба сја ти незна бо шце« за »спа-
се ње све до кра је ва земаљ ских«. (Лука 2,25.32; Дела 13,47) Они су 
тра жи ли све тлост, и све тлост са Бож јег пре сто ла оба сја ла је ста-
зу под њи хо вим нога ма. Док су све ште ни ци и раби ни у Јеру са ли-
му, поста вље ни чува ри и тума чи исти не, били оба ви је ни тамом, 
Зве зда, посла на с Неба, води ла је ове незна бо шце и стран це до 
род ног места ново ро ђе ног Цара.

Исто тако ће се и »они ма који га чека ју« Хри стос »дру гом 
јави ти без гре ха на спа се ње«. (Јевре ји ма 9,28) Слич но вести о 
Спа си те ље вом рође њу, пору ка о дру гом дола ску неће бити пове-
ре на вер ским вођа ма наро да. Они су про пу сти ли да одр же сво ју 
везу са Богом, одба ци ли су виде ло са Неба и зато неће бити у 
бро ју оних које је опи сао апо стол Павле: »А ви, бра ћо, нисте у 
тами да вас дан као лупеж заста не, јер сте ви сви сино ви виде ла 
и сино ви дана; нисмо ноћи ни таме!« (1. Солу ња ни ма 5,4.5)

Стра жа ри на зидо ви ма Сио на тре ба ло је да буду први који ће 
сазна ти за вест о Спа си те ље вом дола ску, први који ће подиг ну ти 
свој глас да обја ве Ње го во при бли жа ва ње, први који ће опо ме ну-
ти љу де да се при пре ме за Ње гов дола зак. Међу тим, они су били 
опу ште ни, сне ва ли су о миру и сигур но сти, док су љу ди спа ва ли 
у сво јим гре си ма. Исус је видео сво ју Цркву, као неплод но смо-
ко во ста бло, пре кри ве но лишћем охо ло сти, али лише но дра го це-
ног рода. Бави ли су се хва ли са вим испу ња ва њем вер ских фор-
мал но сти, али не у духу истин ске пони зно сти, пока ја ња и вере 
– што једи но може учи ни ти да слу жба поста не угод на Богу. Уме-
сто духов них врли на, пока зи ва ла се охо лост, фор ма ли зам, пра-
зна сла ва, себич ност, наси ље. Отпа ла Црква затво ри ла је сво је 
очи пред зна ци ма вре ме на. Бог је није одба цио; нити је одсту пио 
од сво је вер но сти; али, она је одсту пи ла од Ње га и одво ји ла се од 
Ње го ве љу ба ви. Када је Црква одби ла да се уса гла си с усло ви ма, 
Ње го ва обе ћа ња нису се могла испу ни ти на њој.

Такве сигур не после ди це оче ку ју сва ко га који зане ма ри да 
пошту је виде ло и иско ри сти пред но сти које му Бог даје. Уко ли-
ко Црква не буде ходи ла путе ви ма које јој Про ви ђе ње пока зу-
је, уко ли ко не буде при хва ти ла сва ки зрак све тло сти, оба вља ла 
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сва ку дужност која јој буде пока за на, ње на рели ги ја неиз о став-
но ће се изро ди ти у фор ма ли зам, а неста ће и дух живо то дав-
не побо жно сти. Ова исти на неко ли ко пута била је откри ве на у 
исто ри ји Цркве. Бог од сво га наро да оче ку је дела вере и послу-
шно сти која одго ва ра ју бла го сло ви ма и пред но сти ма које му је 
дао. Послу шност зах те ва жртво ва ње и обу хва та и крст; упра-
во зато мно ги од тако зва них Хри сто вих след бе ни ка одби ја ју да 
при хва те виде ло с Неба, и као нека да Јевре ји, не пре по зна ју вре-
ме сво га похо ђе ња (Лука 19,44). Због њи хо ве охо ло сти и неве ро-
ва ња, Господ их је напу стио, а сво ју исти ну открио они ма који 
су, слич но пасти ри ма у Витле јему и мудра ци ма са Исто ка, пази-
ли на сва ки зрак све тло сти који им је био упу ћен.
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поглавље

Један честит и поштен земљо рад ник, наве ден да посум ња у 
божан ски ауто ри тет Писма, али ипак дубо ко заинтересован 

да упо зна исти ну, био је човек кога је Бог иза брао да пред во-
ди дело обја вљи ва ња вести о дру гом Хри сто вом дола ску. Као 
и мно ги дру ги рефор ма то ри, и Вили јам Милер у мла до сти се 
борио са сиро ма штвом и на тај начин нау чио вели ку лек ци ју о 
дело твор но сти и само о дри ца њу. Чла но ви поро ди це којој је при-
па дао одли ко ва ли су се неза ви сним, сло бо до љу би вим духом, 
истрај но шћу и патри о ти змом – осо би на ма које су зау зи ма ле 
истак му то место и у ње го вом карак те ру. Ње гов отац био је 
капе тан у рево лу ци о нар ној вој сци, и у жртва ма које је под но-
сио у бор ба ма и пат ња ма тог олуј ног вре ме на, могу се тра жи ти 
узро ци тешких окол но сти у који ма је Милер про вео ране годи-
не свог живо та.

Био је сна жне теле сне гра ђе, али још у детињ ству пока зи вао 
је да посе ду је и нат про сеч не инте лек ту ал не спо соб но сти. Како 
је растао, ова осо би на поста ја ла је све изра зи ти ја. Ње гов ум 
био је акти ван и добро раз ви јен, увек жељан зна ња. Иако није 
ужи вао пред но сти вишег школ ског обра зо ва ња, ње го ва љу бав 
пре ма уче њу, нави ка дубо ког раз ми шља ња и оштрог запа жа ња, 
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начи ни ле су од ње га чове ка здра вог расу ђи ва ња и широ ких 
погле да. Имао је бес пре ко ран мора лан карак тер и ужи вао зави-
дан углед и све оп ште пошто ва ње због свог поште ња, мар љи во-
сти и добро на мер но сти. Мар љи во шћу и одлуч но шћу врло рано 
се оса мо ста лио, али је нави ку да учи и даље задр жао. Оба вљао је 
успе шно мно ге гра ђан ске и вој не дужно сти, па је изгле да ло да му 
је широ ко отво рен пут сти ца њу богат ства и поча сти.

Ње го ва мај ка била је жена искре не побо жно сти, па је још у 
детињ ству био изло жен вер ским ути ца ји ма. Међу тим, као мла-
дић нашао се у дру штву деи ста, чији је ути цај био већи, јер су то 
углав ном били добри гра ђа ни, љу ди хума не и добро ду шне при-
ро де. Пошто су били окру же ни хри шћан ском сре ди ном, и њи хов 
карак тер се у изве сној мери при ла го дио том окру же њу. Врли не 
који ма су сти ца ли углед и пове ре ње дуго ва ли су Библи ји, али су 
те добре даро ве зло у по тре бља ва ли, јер су сво јим ути ца јем одвра-
ћа ли љу де од Библи је. Милер је дру же ћи се с тим љу ди ма, при хва-
тио њи хо ва схва та ња. Тада шње уоби ча је но тума че ње Писма наи-
ла зи ло је на тешко ће које су се ње му чини ле непре мо сти вим, али 
ни ње го во ново уве ре ње, у коме није било места за Библи ју, није 
уме сто ње нуди ло ништа боље и он је због тога оста јао неза до во-
љан. Ипак, држао се тих уве ре ња ско ро два на ест годи на. Међу-
тим, када је напу нио три де сет и чети ри годи не, под ути ца јем 
Све то га Духа схва тио је сво је гре шно ста ње. Ње го ва дота да шња 
уве ре ња нису му пру жа ла ника кве осно ве да веру је у сре ћу после 
гро ба. Будућ ност му је изгле да ла мрач на и неиз ве сна. Гово ре ћи 
касни је о сво јим осе ћа њи ма у то вре ме, рекао је:

»Поми сао на уни ште ње била је хлад на и гро зна, а могућност 
позивања на одго вор ност је зна чи ла сигур ну про паст за све. 
Небе са су била као оло во над мојом гла вом, а земља као гво-
жђе под мојим нога ма. Веч ност – шта је то? А смрт – због чега? 
Што сам више раз ми шљао, то сам био даље од могућ но сти да 
нађем објашњење. Што сам више мислио, то сам постајао све 
збуњенији. Поку шао сам да пре ста нем да о томе мислим, али 
нисам успе вао да усмеравам сво је мисли. Био сам дубо ко ожа ло-
шћен, али нисам знао узрок. Гун ђао сам и бунио се, али нисам 
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знао про тив кога. Знао сам да посто ји зло, али нисам знао како 
и где да тра жим добро. Јадао сам се, али без наде.«

У том ста њу остао је неко ли ко месе ци. О томе ова ко каже: 
»Изне на да Спа си те љев карак тер живо се поја вио у мојим мисли-
ма. Учинило ми се да можда ипак посто ји биће тако добро и 
пуно сажа ље ња да је дало себе да ока је наше пре сту пе, и тако 
нас спа сло од казне за грех. Одмах сам схва тио коли ко је добро 
такво биће и зами слио себе како се бацам у ње го во наруч је и 
како се осла њам на ње го ву милост. Али онда се на мет ну ло пита-
ње: Како би се могло дока за ти да такво биће заи ста и посто ји? 
Осим у Библи ји, уста но вио сам, ниг де не могу наћи дока зе о 
посто ја њу Спа си те ља, али ни о буду ћем живо ту...«

»Видео сам да ми Библи ја откри ва упра во она квог Спа си те-
ља какав је мени нео п хо дан; и био сам збу њен како јед на нена-
дах ну та књи га може да обја вљу је  на че ла тако савр ше но при ла-
го ђе на потре ба ма гре шног све та. Био сам при си љен да при знам 
да је Библи ја божан ско откри ве ње. Она је поста ла моја радост, 
а у Ису су сам нашао Ори ја те ља. Спа си тељ ми је постао ‘први 
међу десет тису ћа’, а Библи ја, нека да тако мрач на и пуна про-
тив реч но сти, поста ла је жижак нози мојој и виде ло ста зи мојој. 
Моје мисли су се сми ри ле и постао сам задо во љан. Уста но вио 
сам да је Господ Бог за мене као Сте на усред оке а на живо та. 
Библи ја је сада поста ла основ ни пред мет мог про у ча ва ња, и 
морам искре но да кажем, про у ча вао сам је с вели ким ужи ва-
њем. Уви део сам да ми ни поло ви на ње но га садр жа ја није била 
познат. Питао сам се зашто рани је нисам запа жао ње ну лепо ту 
и њен сјај и чудио се како сам могао да је одба цу јем. Било ми је 
откри ве но све за чиме је моје срце чезну ло, добио сам лек за све 
боле сти сво је душе. Изгу био сам жељу да читам дру ге књи ге, и 
потру дио се свим срцем да доби јем мудрост од Бога.« (S. Bliss, 
Memo irs of William Mil ler, pp. 65-67)

Милер је јав но изра зио сво ју веру у рели ги ју коју је нека да 
пре зи рао. Међу тим, ње го ви невер ни  при ја те љи пожу ри ли су да 
изне су све оне дока зе које је и он сам тако често изно сио про тив 
божан ског ауто ри те та Библи је. Тада још није био спре ман да им 
одго во ри, али закљу чио је да Библи ја, уко ли ко је заи ста Бож је 
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откри ве ње, мора бити дослед на себи; уко ли ко је заи ста дата чове-
ку за поу ча ва ње, мора бити при ла го ђе на ње го вој моћи схва та ња. 
Одлу чио је да сам про у ча ва Писмо и уве ри се да ли се све при вид-
не про тив реч но сти у ње му могу дове сти у склад.

Насто јао је да одба ци све уна пред ство ре не пред ра су де, не 
узи ма ју ћи у помоћ комен та ре, упо ре ђи вао је текст са тек стом 
помо ћу библиј ског реч ни ка и при ме да ба на мар ги ни тек ста. 
Про у ча ва ње је наста вљао систе мат ски и редов но, почев ши од 1. 
Мој си је ве читао је текст по текст, и није ишао даље све док му 
укуп но зна че ње није поста ло тако јасно да га више ништа није 
збу њи ва ло. Када би наи шао на неја сан текст, имао је оби чај да 
то место упо ре ђу је са свим оста лим мести ма за која је сма трао 
да има ју неке везе са пред ме том који је раз ма трао. Сва кој речи 
давао је при ли ку да допри не се раз у ме ва њу укуп ног тек ста, и ако 
би ње го во схва та ње било у скла ду са зна че њем свих спо ред них 
места, тада више није било про бле ма. И тако је увек, када би наи-
шао на текст тежак за раз у ме ва ње, нала зио обја шње ње у неком 
дру гом делу Писма. Пошто је у искре ној моли тви тра жио про-
све тље ње, било му је обја шња ва но све што је до тада изгле да ло 
неја сно. Дожи вео је исти ни тост речи псал ми сте: »Речи тво је кад 
се јаве, про све тљу ју и ура зу мљу ју про сте.« (Пса лам 119,130)

С нај ве ћим зани ма њем читао је Књи гу про ро ка Дани ла 
и Откри ве ње, слу же ћи се истом мето дом тума че ња као и 
приликом проучавања оста лих библиј ских књи га и уста но-
вио, на сво ју вели ку радост, да се и про роч ки сим бо ли могу 
раз у ме ти. Уви део је да се про ро чан ства, у оној мери у којој 
су се испу ни ла, испу ња ва ју дослов но, да све сли ке, мета фо ре, 
крат ке при че, поре ђе ња и слич но, нала зе сво је обја шње ње или 
у свом непо сред ном тек сту ал ном окру же њу или је сим бо ли-
ка у којој су биле изре че не обја шње на неким дру гим тек стом, 
па се тако обја шње ни опет могу дослов но схва ти ти. Он сам о 
томе ова ко пише: »На тај начин пока за ло се да Библи ја пред-
ста вља систем откри ве них исти на, тако јасно и јед но став но 
изре че них, да ни залу та ли човек, чак и када би био заве ден, 
не би могао да застра ни.« (Bliss, p. 70) Кари ка за кари ком у лан-
цу исти не награ ђи вала је ње го ве напо ре, док је корак по корак 
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кора чао ста зом про ро чан ста ва. Небе ски анђе ли усме ра ва ли су 
ње го ве мисли и пома га ли му да раз у ме Писмо.

Узи ма ју ћи начин на који су се про ро чан ства испу ња ва ла у 
про шло сти као мери ло по коме мора да оце ни како ће се неис-
пу ње на испу ња ва ти у будућ но сти, закљу чио је да врло широ ко 
при хва ће но гле ди ште о Хри сто вој духов ној вла да ви ни – о земаљ-
ском миле ни ју му пре кра ја све та, нема библиј ску потвр ду. Та 
нау ка која ука зу је на хиља ду годи на вла да ви не пра вед но сти и 
мира пре Господ њег дола ска, одла же дале ко у будућ ност нево ље 
Господ њег дана. Међу тим, коли ко год то зву чи при јат но, супро-
ти се уче њу Ису са Хри ста и Ње го вих апо сто ла, који су гово ри ли 
да пше ни ца и кукољ, све до кра ја све та; тре ба да расту зајед но 
до жетве, да ће »зли љу ди и вара ли це напре до ва ти на горе«; да 
ће »у послед ње дане наста ти вре ме на тешка«; и да ће цар ство 
таме посто ја ти све до дола ска наше га Госпо да и да ће бити уни-
ште но Духом уста Ње го вих и укло ње но сја јем Ње го вог дола ска 
(Матеј 3,30. 38-41; 2. Томо ти ју 3,13.1; 2. Солу ња ни ма 2,8).

Апо стол ска црква није веро ва ла у уче ње о обра ће њу све та и 
о Хри сто вој духов ној вла да ви ни. Она није била при хва ће на ни 
у хри шћан ском све ту све до почет ка осам на е стог сто ле ћа. Као 
и сва ка дру га заблу да, и ова је има ла рђа ве после ди це. Она је 
упу ћи ва ла љу де да гле да ју у дале ку будућ ност и оче ку ју Господ-
њи дола зак, и спре ча ва ла их да обра те пажњу на зна ке који су 
наја вљи ва ли бли зи ну Ње го вог дола ска. Она је уно си ла неу те-
ме ље но осе ћа ње поуз да ња и сигур но сти и наво ди ла мно ге да 
зане ма ре нео п ход ну при пре му за сусрет са Госпо дом.

Милер је уста но вио да Библи ја јасно гово ри о дослов ном, лич-
ном дола ску Ису са Хри ста. Павле каже: »Јер ће сам Господ са запо-
ве шћу, с гла сом архан ђе ло вим, и с тру бом Бож јом, сићи с неба.« 
(1. Солу ња ни ма 4,16) Спа си те љ је изја вио: »И угле да ће сина чове-
чи је га где иде на обла ци ма небе ски ма са силом и сла вом вели-
ком.« »Јер као што муња изла зи од исто ка и пока зу је се до запа да, 
такав ће бити и дола зак сина чове чи је га.« (Матеј 24,30.27) Пра ти-
ће га све небе ске чете. »А када дође син чове чи ји у сла ви сво јој, и 
сви све ти анђе ли с њи ме.« (Матеј 25,31) »И посла ће анђе ле сво је 
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с вели ким гла сом труб ним, и сабра ће иза бра не ње го ве од чети ри 
ветра, од кра ја до кра ја небе са.« (Матеј 24,31)

При ли ком Ње го вог дола ска вас кр сну ће умр ли пра вед ни ци, 
а живи пра вед ни ци ће се пре о бра зи ти. Павле каже: »Јер сви 
неће мо помре ти, а сви ћемо се пре тво ри ти, у један пут, у тре ну-
ћу ока, у послед њој тру би, јер ће затру би ти и мртви ће уста ти 
нерас па дљи ви, и ми ћемо се пре тво ри ти, јер ово рас па дљи во 
тре ба да се обу че у нерас па дљи вост, и ово смрт но да се обу че 
у бесмрт ност.« (1. Корин ћа ни ма 15,51-53) У сво јој посла ни ци 
Солу ња ни ма, пошто је опи сао дола зак Господ њи, Павле каже: 
»И мртви у Хри сту вас кр сну ће нај пре, а потом ми живи, који 
смо оста ли, зајед но с њи ма биће мо узе ти на обла ке на сусрет 
Госпо ду на небо, и тако ћемо сваг да с Госпо дом бити.« (1. Солу-
ња ни ма 4,16.17)

Све до Хри сто вог лич ног дру гог дола ска, Ње гов народ неће 
при ми ти цар ство. Спа си тељ је рекао: »А када дође син чове чи ји 
у сла ви сво јој и сви све ти анђе ли с њим, онда ће сести на пре сто 
сла ве сво је, и сабра ће се пред њим сви наро ди, и раз лу чи ће их 
изме ђу себе као пастир што раз лу чу је овце од јара ца. И поста-
ви ће овце с десне стра не себи, а јар це с леве. Тада ће рећи цар 
они ма што му сто је с десне стра не: ходи те бла го сло ве ни оца 
моје га, при ми те цар ство које вам је при пра вље но од поста ња 
све та.« (Матеј 25,3-34) Из наве де них тек сто ва већ смо виде ли да 
ће, када Син човеч ји буде дошао, мртви уста ти непро па дљи ви, 
а живи се пре о бра зи ти. Том вели ком про ме ном они ће се при-
пре ми ти да при ме цар ство; јер Павле каже: »Тело и крв не могу 
насле ди ти цар ства Бож је га, нити рас па дљи вост нерас па дљи вост 
насле ђу је.« (1. Корин ћа ни ма 5,50) У свом сада шњем ста њу, човек 
је смр тан, про па дљив, али Бож је цар ство биће непро па дљи во, 
тра ја ће веч но. Човек у свом сада шњем ста њу не може ући у Бож-
је цар ство. Међу тим, Исус ће при ли ком свог дола ска доде ли ти 
бесмрт ност при пад ни ци ма сво га наро да, и онда ће их позва ти да 
насле де оно чему су до тада били само наслед ни ци.

Миле ру су ови и дру ги тек сто ви јасно посве до чи ли да ће се 
дога ђа ји, које су сви оче ки ва ли пре Хри сто вог дола ска, као што 
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су све оп шта вла да ви на мира и успо ста вља ње Бож јег цар ства на 
Земљи, ипак дого ди ти тек после тога, тек после дру гог дола ска. 
Осим тога, сви зна ци вре ме на и ста ње у све ту одго ва ра ју про-
роч ком опи си ва њу послед њег вре ме на. Про у ча ва ју ћи Библи ју 
морао је да закљу чи, да се раз до бље одре ђе но посто ја њу Земље 
у ње ном сада шњем ста њу, при бли жа ва кра ју.

»Дру га врста дока за који су одлу чу ју ће ути ца ли на моје 
мисли«, каже он. »биле су библиј ске хро но ло ги је... Уста но вио 
сам да су про ре че ни дога ђа ји, који су се испу ња ва ли у про шло-
сти, често зби ва ли у окви ру наго ве ште ног вре ме на. Сто и два-
де сет годи на до Пото па (1. Мој си је ва 6,3); седам дана који су му 
прет хо ди ли, са четр де сет дана про ре че не кише (1. Мој сји је ва 
7,4); чети ри сто ти не годи на лута ња Авра мо вих пото ма ка (1. 
Мој си је ва 15,13); три дана из пека ро вог и пехар ни ко вог сна (1. 
Мој си је ва 40,12-20); седам годи на из фара о но вог сна (1. Мој си-
је ва 41, 28-54); четр де сет годи на у пусти њи (4. Мој си је ва 14,34); 
три и по годи не гла ди (1. О царе ви ма 17,1; види: Лука 4,25)... 
седам де сет годи на изгнан ства (Јере ми ја 25,11); седам Наву хо до-
но со ро вих вре ме на (Дани ло 4,13-16); седам сед ми ца, шезде сет 
и две сед ми це, и јед на сед ми ца, укуп но седам де сет сед ми ца, 
одре ђе ни хе Јевре ји ма (Дани ло 9,24-27) – дога ђа ји огра ни че ни 
овим вре ме ни ма, сви јед ном про ре че ни речи ма про ро ка, испу-
ни ли су се у скла ду са про ро чан ством.« (Bliss, pp. 74.75)

И зато, када би при ли ком про у ча ва ња Библи је, про на шао 
неке хро но ло шке низо ве, који су се, пре ма ње го вом схва та њу, 
про ду жа ва ли све до дру гог Хри сто вог дола ска, није могао дру га-
чи је него да их при хва ти као »уна пред одре ђе на вре ме на«, која 
је Бог открио сво јим слу га ма. Мој си је је рекао: »Што је тај но 
оно је Госпо да Бога наше га, а јав но је наше и сино ва наших дове-
ка«; Господ је пре ко про ро ка Амо са изја вио да »Господ, Господ, 
не чини ништа не открив ши тај не сво је слу га ма сво јим про ро-
ци ма.« (5. Мој си је ва 29,29; Амос 3,7) Пре ма томе, они који про у-
ча ва ју Бож ју Реч, могу оче ки ва ти да ће у њој, јасно наја вље не у 
Писми ма исти не, про на ћи и нај ве ли чан стве ни је дога ђа је у људ-
ској исто ри ји.
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Милер каже: »Пошто сам био пот пу но уве рен да је све 
’Писмо од Бога дано и кори сно’ (2. Тимо ти ју 3,16), да ни у јед-
ном тре нут ку није наста ја ло чове ко вом вољом, већ да су га 
писа ли све ти љу ди покре ну ти Све тим Духом (2. Петро ва 1,21) 
и да је напи са но ‘за нашу нау ку, да трпље њем и уте хом Писма 
над има мо’ (Римља ни ма 15,4), морао сам да при хва тим да су и 
хро но ло шки дело ви Библи је исто толи ко део Бож је Речи и исто 
толи ко достој ни нашег озбиљ ног раз ма тра ња, као и сва ки дру-
ги део Писма. Осе ћао сам зато да у насто ја њу да схва тим шта је 
Бог у сво јој мило сти нашао за добро да нам откри је, немам пра-
во да зане ма рим про роч ке вре мен ске низо ве.« (Bliss, p. 75)

Про ро чан ство које наизглед нај ја сни је откри ва вре ме дру-
гог дола ска нала зи ло се у Књи зи про ро ка Дани ла 8,14: »До 
две хиља де и три сто ти не дана и ноћи; онда ће се све ти ња очи-
сти ти.« Држе ћи се свог пра ви ла да Писмо само себе нај бо ље 
тума чи, Милер је схва тио да један дан у сим бо лич ким про ро-
чан стви ма пред ста вља јед ну кален дар ску годи ну (4. Мој си је ва 
14,34; Језе киљ 4,6); и да се раз до бље од 2300 про роч ких дана 
или дослов них годи на, про ду жу је дале ко иза вре ме на одре ђе-
ног Јевре ји ма, па се, пре ма томе, не може одно си ти ни на све-
ти ли ште тога наро да. Милер је при хва тио све оп ште гле ди ште 
да се у раз до бљу хри шћан ске ере, Земља мора сма тра ти све ти-
ли штем, па је на тој осно ви закљу чио да чишће ње све ти ли шта, 
про ре че но у Књи зи про ро ка Дани ла 8,14, тре ба схва ти ти као 
чишће ње Земље огњем дру гог Хри сто вог дола ска. Уко ли ко би, 
онда, могла бити установљена почет на годи на раз до бља од 
2300 дана и ноћи, било би могу ће уста но ви ти и вре ме дру гог 
дола ска. Тако би било откри ве но и вре ме вели ког кра ја, вре ме 
када ће ово сада шње ста ње »са свом сво јом охо ло шћу и силом, 
рас ко ши и ташти ном, поква ре но шћу и тла че њем, доћи сво ме 
кра ју«, када ће про клет ство бити »укло ње но са Земље, смрт 
бити уни ште на, награ да бити дата Бож јим слу га ма, про ро ци ма 
и све ци ма, и они ма који се боје Ње го вог име на, и бити уни ште-
ни они који Земљу уни шти ше«. (Bliss, p. 76)

Милер је наста вио да истра жу је про ро чан ства с новом и 
још већом озбиљ но шћу, посве ћу ју ћи ноћи и дане про у ча ва њу 
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оно га што му је сада изгле да ло тако зна чај но и буди ло тако вели-
ки инте рес. У осмом погла вљу Књи ге про ро ка Дани ла није успе-
вао да нађе реше ње за почет ну тач ку раз до бља од 2300 дана и 
ноћи, јер ни анђео Гаври ло, иако му је било наре ђе но да обја сни 
виђе ње Дани лу, није про ро ку дао ништа више од дели мич ног 
обја шње ња. Када је стра шно про гон ство, с којим ће се Црква суо-
чи ти, било откри ве но про ро ку у виђе њу, напу сти ла га је теле сна 
сна га. Више није могао да издр жи и анђео га је оста вио за неко 
вре ме. »Тада ја Дани ло зане мо гох, и боло вах неко вре ме...и чудих 
се утва ри, али нико не дозна«, обја шња ва сам про рок.

Међу тим, Бог је запо ве дио свом весни ку: »Гаври ло, кажи 
ово ме утва ру!« Ова наред ба се морала испунити. Послу шан 
Богу, анђео се после изве сног вре ме на, вра тио Дани лу и рекао: 
»Дани ло, сада дођох да те ура зу мим... Зато слу шај реч и раз у меј 
утва ру!« (Дани ло 8,27.16; 9,22.23.25-27) Јед на важна поје ди ност 
посто ја ла је у виђе њу запи са ном у осмом погла вљу, која је оста-
ла нераз ја шње на, и која се одно си на вре ме – на раз до бље од 
2300 дана и ноћи; зато се анђео у свом обја шње њу, углав ном 
бави пита њем вре ме на:

»Седам де сет је неде ља одре ђе но тво ме наро ду и тво ме гра ду 
све то ме… Зато знај и разу миј: откад изи ђе реч да се Јеру са лим 
опет сази да до пома за ни ка вој во де биће седам неде ља, шезде-
сет и две неде ље да се опет погра де ули це и зидо ви, и то у тешко 
вре ме. А после те шезде сет и две неде ље погу бљен ће бити пома-
за ник и ништа му неће оста ти… И утвр ди ће завет с мно ги ма 
за неде љу дана, а у поло ви ни неде ље уки ну ће жртву и при нос.« 
(Дани ло 9,24-27)

Анђео је пошао Дани лу с наро чи тим циљем да му обја сни 
оно што није раз у мео из виђе ња у осмој гла ви, а то је изве штај 
о вре ме ну: »До две хиља де и три сто ти не дана и ноћи, тад ће 
се све ти ња очи сти ти.« Пошто је позвао Дани ла: »Зато слу шај 
реч и раз у меј утва ру«, анђео је наста вио: »Седам де сет је неде ља 
одре ђе но тво ме наро ду и тво ме гра ду све то ме.« Реч »одре ђе но« 
зна чи дослов но »одсе че но«. Анђео обја шња ва да је седам де сет 
неде ља, то зна чи 490 годи на, одсе че но и да се одно си само на 
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Јевре је. Међу тим, од чега су оне одсе че не? Пошто је раз до бље 
од 2300 дана једи но вре ме које је спо ме ну то у осмој гла ви то 
је седам де сет сед ми ца одсе че но од тог раз до бља. То зна чи да 
је седам де сет сед ми ца део раз до бља од 2300 дана, а та два дела 
почи њу у исто вре ме. Седам де сет сед ми ца, пре ма обја шње ну 
које је дао анђео, могле су да поч ну једи но у вре ме изда ва ња 
запо ве сти да се Јеру са лим опет сази да. Када би могао бити утвр-
ђен датум ове запо ве сти, онда би била одре ђе на и пола зна тач-
ка вели ког вре мен ског одсе ка од 2300 дана.

Ова запо вест запи са на је у сед мој гла ви Књи ге Јездри не 
(Јездра 7,12-26). Пер сиј ски цар Артак серкс издао је овај декрет 
у ње го вом конач ном обли ку 457. годи не пре Хри ста. У Књи зи 
Јездри ној 6,14. пише да је дом Господ њи у Јеру са ли му сагра ђен 
»по запо ве сти Кира, Дари ја и Артак серк са, царе ва пер сиј ских«. 
Ова три цара изда ла су, потвр ди ла и упот пу ни ла декрет, тако 
да тај декрет, пре ма про ро чан ству, озна ча ва почет ну тач ку 2300 
дана. Ако узме мо годи ну 457. пре Хри ста, у којој је декрет био 
упот пу њен, као вре ме ње го вог изда ва ња, може мо закљу чи ти да 
је испу ње на сва ка поје ди ност из про ро чан ства о седам де сет сед-
ми ца (види: Дода так).

»Откад изи ђе реч да се Јеру са лим опет сази да до пома за ни-
ка вој во де биће седам неде ља и шезде сет и две неде ље«, одно-
сно шезде сет и девет неде ља или 483 годи не. Артак серк со ва 
запо вест сту пи ла је на сна гау у јесен 457. годи не пре Хри ста. 
Ако 483 годи не почи њу од ове одре ђе не тач ке, онда оне захва-
та ју раз до бље до 27. годи не после Хри ста. У то вре ме про ро чан-
ство се испу ни ло. Реч »Меси ја« зна чи »Пома за ник« или »Хри-
стос«. У јесен два де сет и сед ме годи не, Јован је крстио Хри ста, 
и Хри стос је при мио пома за ње Све тим Духом. Апо стол Петар 
све до чи да је Ису са из Наза ре та »Бог пома зао Све тим Духом и 
силом«. /Дела 10,38) Сам Спа си тељ гово ри: »Дух је Господ њи 
на мени, зато ме пома за да јавим јеван ђе ље сиро ма си ма.« (Лука 
4,18) Исус је после свог крште ња пошао у Гали ле ју »про по ве да-
ју ћи јеван ђе ље о цар ству Бож јем, и гово ре ћи; испу ни ло се вре-
ме«. Мар ко 1,14.15)
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»И утвр ди ће завет с мно ги ма за неде љу дана.« Ова сед ми-
ца је послед ња у низу од седам де сет сед ми ца, то су послед њих 
седам годи на у раз до бљу које је посеб но одре ђе но Јевре ји ма. 
Током тога вре ме на, које се про те же од 27. до 34. годи не наше 
ере, Хри стос је, нај пре сам, а после пре ко сво јих уче ни ка, упу-
ћи вао еван ђе о ски позив посеб но Јевре ји ма. Када су апо сто ли 
кре ну ли с добрим вести ма о цар ству, Спа си тељ им је наре дио: 
»На пут незна бо жач ки не иди те, и у град самар јан ски не ула зи-
те, него иди те к изгу бље ним овца ма дома Изра и ље ва!« (Матеј 
10,5.6)

»А у поло ви ни неде ље уки ну ће жртву и при нос.« Годи не 
31. наше ере, три и по годи не после свог крште ња, наш Господ 
је био раза пет. Вели ком жртвом која је при не се на на Гол го ти, 
завр шен је вели ки систем при но ше ња жрта ва, који је пре ко 
чети ри хиља де годи на уна пред ука зао на Бож је Јаг ње. Тако се 
тип срео са сво јим про то ти пом, сим бол са сво јим оства ре њем, 
па су све жртве и при но си из цере мо ни јал ног систе ма мора ли 
да пре ста ну.

Седам де сет сед ми ца, или 490 годи на, посеб но одре ђе них Је-
вре ји ма, дошло је сво ме кра ју, као што смо виде ли, 34. годи не 
после Хри ста. У то вре ме, одлу ком јевреј ског Сине дри о на, на-
род је, каме но ва њем Сте фа на и про гон ством Хри сто вих след-
бе ни ка, запе ча тио сво је одба ци ва ње јеван ђе ља. После тога вест 
спа се ња, која више није била искљу чи во усме ре на иза бра ном 
народ, обја вље на је све ту. Уче ни ци, при мо ра ни про гон ством 
да беже из Јеру са ли ма, »про ла жа ху про по ве да ју ћи реч«. »А 
Филип, сишав ши у град сама риј ски, про по ве да ше им Хри ста.« 
Петар, вођен Бож јим духом, обја вио је јеван ђе ље цен ту ри о ну 
из Цеза ре је, бого бо ја зном Кор ни ли ју; а ватре ни Павле, пошто 
је при хва тио хри шћан ску веру, добио је зада так да Радо сну вест 
одне се »дале ко... међу незна бо шце«. (Дела 8,4.5; 22,21)

Све до тог тре нут ка, сва ки навод из про ро чан ста ва дослов но 
се испу нио, и поче так седам де сет сед ми ца је изван сва ке сум ње 
сме штен у годи ну 457. пре Хри ста, а њи хов завр ше так у 34. годи-
ну после Хри ста. На осно ву ових пода та ка није било тешко про-
на ћи и вре ме завр шет ка раз до бља од 2300 дана и ноћи. Пошто 
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је седам де сет сед ми ца – 490 годи на – одсе че но од 2300 годи на, 
пре о ста ло је још 1810 годи на. После завр шет ка 490 дана или 
годи на, још је тре ба ло да про ђе 1810 дана или годи на. Када 34. 
годи ни после Хри ста, дода мо још 1810 годи на, доспе ће мо до 
1844. годи не. У скла ду с овим рачу на њем, 2300 дана и ноћи из 
Књи ге про ро ка Дани ла 8,14. исти чу 1844. годи не после Хри ста. 
После завр шет ка овог вели ког про роч ког раз до бља, пре ма све-
до чан ству Бож јег анђе ла, »онда ће се све ти ња очи сти ти«. Тако 
је вре ме чишће ња Све ти ли шта – за које се ско ро јед но ду шно 
веро ва ло да ће се испу ни ти при ли ком дру гог Хри сто вог дола-
ска – било конач но утвр ђе но.

Милер и ње го ви сарад ни ци у почет ку су веро ва ли да ће се 
раз до бље од 2300 дана и ноћи завр ши ти у про ле ће 1844. годи не, 
иако је про ро чан ство ука зи ва ло на јесен те исте годи не (види: 
Дода так!). Погре шно тума че ње ове поје ди но сти доне ло је раз о-
ча ра ње и збу ни ло оне  ко ји су при хва ти ли рани ји датум као вре-
ме Господ њег дола ска. Међу тим, оно ни нај ма ње није ути ца ло 
на сна гу дока за, који су пока зи ва ли да се раз до бље од 2300 дана 
и ноћи завр ша ва 1844. годи не, и да се вели ки дога ђај, опи сан 
као чишће ње Све ти ли шта, мора тада дого ди ти.

Запо чи њу ћи про у ча ва ње Писма с циљем да дока же да оно 
пред ста вља откри ве ње од Бога, Милер није оче ки вао да ће доћи 
до закљу ча ка до којих је дошао. Он сам једва је могао да пове ру-
је у резул та те сво јих истра жи ва ња. Међу тим, дока зи из Писма 
били су толи ко јасни и сна жни да није могао да их одба ци.

Пошто је истра жи ва њу Писма посве тио две годи не, Милер 
је 1818. годи не све ча но закљу чио да ће се кроз око 25 годи на 
Хри стос поја ви ти да отку пи свој народ. Он о томе ова ко пише: 
»Не тре ба ни да гово рим о радо сти која је испу ни ла моје срце 
када сам схва тио ту пре кра сну будућ ност, нити о ватре ним 
жеља ма моје душе да уче ству јем у радо сти отку пље них. Библи-
ја ми је сада поста ла нова књи га. Заи ста је пред ста вља ла бога-
ту трпе зу за моје мисли; све што ми је било мрач но, тајан стве-
но, или сакри ве но у ње ном уче њу сада је неста ло пред јасном 
све тло шћу која је бли ста ла са ње них све тих стра ни ца; о, како 
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ми је бли ста во и слав но изгле да ла исти на! Неста ло је свих про-
тив реч но сти и недо след но сти које сам рани је нала зио у ње ним 
речи ма; иако је још било мно гих ње них дело ва које нисам на 
задо во ља ва ју ћи начин и пот пу но раз у ме вао, са ње них стра ни-
ца шири ло се толи ко све тло сти која је оба сја ва ла мој до тада 
помра че ни ум да сам с оду ше вље њем, за које нисам ни мислио 
да може наста ти из про у ча ва ња ње ног уче ња, листао ње не стра-
ни це.« (Bliss, pp. 76.77)

»Када сам сте као све ча но уве ре ње да ће тако зна чај ни дога-
ђа ји, про ре че ни у Библи ји, бити испу ње ни у тако крат ком вре-
ме ну, сна жно ме је пого ди ло пита ње каква је сада моја дужност 
пре ма све ту, ако узмем у обзир дока зе који су толи ко ути ца ли на 
моје мисли!« (Исто, p. 81) Није могао да се оду пре уве ре њу да је 
дужан да дру ги ма пре не се све тлост коју је при мио. Оче ки вао је 
да ће се суо чи ти с про ти вље њем без бо жни ка, али био је сигу ран 
да ће се сви хри шћа ни обра до ва ти нади да срет ну воље ног Спа си-
те ља. Ипак, пла шио се да ће љу ди у вели кој радо сти што ће бити 
слав но изба вље ни и тако ско ро дожи ве ти оства ре ње сво је наде, 
при хва ти ти нау ку не истра жу ју ћи довољ но Писмо које би потвр-
ди ло ту исти ну. Зато је окле вао да је обја ви, да не би, уко ли ко је 
у заблу ди, и дру ге повео за собом. То га је наве ло да пре и спи та 
дока зе у при лог закључ ци ма до којих је дошао и да пажљи во раз-
мо три сва ку при мед бу која би се поја ви ла у ње го вим мисли ма. 
Уста но вио је да тешко ће неста ју као магла пред зра ци ма Сун ца. 
После пет годи на про ве де них у овом истра жи ва њу, постао је пот-
пу но уве рен у пра вил ност ство ре них закљу ча ка.

Ду жност да и дру ги ма обја ви оно што мисли да је јасно уче-
ње Писма, наме та ла се новом сили ном. Рекао је: »Док сам се 
бавио сво јим посло ви ма, стал но ми је одзва ња ло у уши ма: ‘Иди, 
и кажи све ту у каквој се опа сно сти нала зи!’ Сле де ћи текст стал-
но ми се вра ћао у сећа ње: ‘Када речем без бо жни ку: без бо жни-
че, поги ну ћеш, а ти не про го во риш и не опо ме неш без бо жни ка 
да се про ђе пута сво је га; тај ће без бо жник поги ну ти за сво је 
беза ко ње, али ћу крв ње го ву иска ти из тво је руке. Ако ли ти опо-
ме неш без бо жни ка да се вра ти са сво га пута, а он се не вра ти са 
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сво га пута, он ће поги ну ти за сво је беза ко ње, а ти ћеш сачу ва ти 
душу сво ју.’ (Језе киљ 33,8.9) Осе ћао сам да би се мно штво беза-
ко ни ка пока ја ло када бисмо их дело твор но опо ме ну ли, али и да 
би њи хо ва крв могла бити тра же на из моје руке, уко ли ко их не 
опо ме не мо. » (Bliss, p. 92)

Сво је мишље ње почео је да изно си у ужем кру гу када би му 
се за то ука за ла при ли ка, моле ћи се да и неки про по вед ник осе-
ти њи хо ву сна гу и да се посве ти њи хо вом шире њу. Међу тим, 
није се могао осло бо ди ти уве ре ња да му је пове ре на лич на 
одго вор ност да обја вљу је вест опо ме не. Стал но су га про го ни-
ле речи: »Иди и кажи то све ту; њи хо ву крв ћу иска ти из тво-
је руке!« Чекао је још девет годи на, али је терет одго вор но сти 
тешко при ти скао ње го ву душу, све док 1831. годи не није први 
пут обја вио раз ло ге сво га уве ре ња.

Као што је Јели си је био позван, док је у пољу ишао за воло-
ви ма, да пре у зме плашт посве ће ња про роч кој слу жби, тако је 
и Вили јам Милер био позван да оста ви свој плуг и да љу ди ма 
обја ви тај не Бож је га цар ства. Са стреп њом је отпо чео свој рад, 
воде ћи сво је слу ша о це, корак по корак, кроз про роч ка раз до-
бља све до дру гог Хри сто вог дола ска. Сва ки напор доно сио му 
је и нову сна гу и хра брост док је запа жао непо де ље но инте ре со-
ва ње којим су биле доче ки ва не ње го ве речи.

Милер је тек на наго ва ра ње сво је бра ће, у чијим је речи ма пре-
по зна вао Бож ји глас, при стао да јав но обја ви сво је погле де. Било 
му је већ педе се так годи на, и није био навик нут да јав но гово ри, 
био је опте ре ћен све шћу да није при пре мљен за дело које му пред-
сто ји. Међу тим, од самог почет ка ње гов рад на спа са ва њу душа 
био је бла го сло вљен на посе бан начин. Ње го во прво пре да ва ње 
изазвало је вер ско про бу ђе ње које је, осим две осо бе, дове ло до 
обра ће ња три на ест поро ди ца. Одмах је добио пози ве да гово ри 
у дру гим мести ма, а у ско ро сва ком месту ње гов рад доводио је 
до ожи вља вања је Бож јег дела. Гре шни ци су се обра ћа ли, хри шћа-
ни покре та ни на веће посве ће ње, а деи сти и невер ни ци пози ва-
ни да при зна ју веро до стој ност исти не и библиј ске рели ги је. О 
ње го вом раду све до чи ли су они с који ма је радио: »Он је имао 
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успе ха код оних на које дру ги нису успе вали  да ути чу!« (Исто, p. 
138) Ње го во про по ве да ње има ло је циљ да заин те ре су је јав ност 
за вели ке вер ске исти не и зау ста ви продор све веће све тов ности 
и сензуалности у тадашње друштво.

Ско ро у сва ком месту било је по неко ли ко десе ти на, у неким 
и по неко ли ко сто ти на обра ће ња, што је било резул тат ње го вог 
про по ве да ња. Про те стант ске цркве свих дено ми на ци ја у мно-
гим мести ма отва ра ле су му своја врата, а пози ви на рад сти за-
ли су обич но од про по вед ни ка разних црка ва. Ње го во пра ви ло 
је гла си ло да не ради ни у јед ном месту у које није позван, али 
уско ро се нашао у поло жа ју да не може да одго во ри ни на поло-
ви ну пози ва који су му били упу ћи ва ни са свих стра на. Мно ги, 
који се нису сла га ли с ње го вим мишље њем о тач ном пред ви ђа њу 
вре ме на Хри сто вог дола ска, били су осве до че ни у бли зи ну Ње го-
вог дола ска и у нео п ход ност при пре ме за ње га. У неким вели ким 
гра до ви ма ње го ве про по ве ди оста вља ле су сна жан ути сак. Про-
дав ци алко хол них пића напу шта ли су свој посао и сво је трго ви-
не пре тва ра ли у места за оку пља ње, затва ра не су коц кар ни це, 
невер ни ци, деи сти, уни вер за ли сти, па чак и нај го ри раз врат ни-
ци су се мења ли, иако неки ме ђу њима годи на ма нису ушли у 
цркву. Раз ли чи те Цркве у разним град ским четвр ти ма, у ско ро 
сва ко доба, орга ни зо ва ле су моли тве не састан ке, а послов ни љу-
ди оку пља ли су се око подне ва да се моле и сла ве Бога. То није 
било ника кво настра но узбу ђе ње, већ су мисли љу ди биле про же-
те неким све о бу хват ним све ча ним рас по ло же њем. Угле да ју ћи се 
на ране рефор ма то ре, тру дио се да осве до чи ум љу ди и про бу ди 
њи хо ву савест уме сто да само покре не њи хо ва осе ћа ња.

Милер је од Бап ти стич ке цркве, чији је био вер ник, годи не 
1833. добио овла шће ње да про по ве да. Вели ки број про по вед ни-
ка ње го ве Цркве одо бра вао је ње гов рад, и упра во је охрабрен 
тим њи хо вим фор мал ним одо бра ва њем наста вио сво је дело ва-
ње. Стал но је путо вао и про по ве дао, иако је ње го во дело ва ње 
било углав ном огра ни че но на држа ве Нове Енгле ске и Сред њег 
запа да. Годи на ма је све сво је издат ке покри вао из сво га џе па, а 
ни касни је ника да није доби јао довољ но да покри је пут не тро-
шко ве до места у која је бивао позван. Ње гов јав ни рад, није му 
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доно сио мате ри јал ну корист, али је зато вео ма опте ре ћи вао ње-
гов име так, који се током ње го вог живо та посте пе но сма њи вао. 
Био је отац број не поро ди це, али, пошто су сви били ште дљи ви 
и мар љи ви, поро дич но има на је било је довољ но и за њи хо во и 
ње го во издр жа ва ње.

Годи не 1833, две годи не пошто је Милер запо чео јав но обја-
вљи ва ње све до чан ства о Хри сто вом ско ром дола ску, поја вио се 
послед њи зна к који је Спа си тељ обе ћао као дока з близине свог 
Дру гог дола ска. Исус је сам рекао: »И зве зде ће с неба спа сти.« 
(Матеј 24,29) Апо стол Јован изја вљу је у Откри ве њу, гле да ју ћи 
у виђе њу при зо ре који наја вљу ју дан Господ њи: »И зве зде небе-
ске падо ше на земљу, као што смо ква одба цу је пуп ке сво је када 
је вели ки ветар заљу ља.« (Откри ве ње 6,13) Ово про ро чан ство 
је доби ло сво је изра зи то и нео бич но испу ње ње 13. новем бра 
1833. годи не у вели ком мете о рит ском пљу ску. То је био вели чан-
ствен при мер пада ња зве зда какав исто ри ја до тада није забе ле-
жу и ла. »Цео небе ски свод изнад Сје ди ње них Држа ва нала зио 
се сати ма у ста њу огње не уско ме ша но сти. Нијед ну небе ску поја-
ву, која је ика да при ме ће на у овој земљи, отка ко је први пут 
била насе ље на, нису посма тра ли с таквим дивље њем при пад ни-
ци јед ног дела дру штва, и са тако мно го ужа са и стра ха при пад-
ни ци дру гог.« »Ње на вели чан стве ност и стра шна лепо та и сада 
мно ги ма леб ди пред очи ма... Ника да кишне капи нису пада ле 
гушће од тих мете о ра који су се роји ли пре ма земљи; на исто ку, 
запа ду, севе ру и југу, сву да је исто било. Јед ном реч ју, изгле да ло 
је као да је цело небо у покре ту... При зор, опи сан у нови на ма 
про фе со ра Сили ма на (Pro fes sor Sili man’s Jour nal), био је виђен 
по целој Север ној Аме ри ци... Од два сата па све до белог дана, 
док је небо било савр ше но мир но и ведро, непре кид на игра сјај-
них све тле ћих тела наста вља ла се по целом небу.« (R.M.Devens, 
Ame ri can Pro gress; или, Th e Gre at Event of the Gre a test Century, ch. 
28, pars. 1-5)

»Није дан језик, заи ста, не може да опи ше сјај тог вели чан-
стве ног при зо ра... нико, осим оних који су га виде ли, не може 
да ство ри одго ва ра ју ћу сли ку ње го ве над зе маљ ске лепо те. 
Изгле да ло је као да се цело зве зда но небо при ку пи ло на јед ном 
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месту у бли зи ни зени та, а онда је исто вре ме но брзи ном муње 
кре ну ло пре ма свим дело ви ма хори зон та; не ицр пљу ју ћи се – 
хиља де су муње ви то лете ле тра гом хиља да, као да су ство ре не 
за ову при ли ку.« (F. Reed, у Th e Chri stian Advo ca te and Jour nal, 
13. децем бар 1833) »Није могла бити зами шље на тач ни ја сли-
ка ста бла смо кве које одба цу је сво је пло до ве под уда ри ма сна-
жног ветра.« (»Th e Old Cauntryman« у пор тланд ском Eve ning 
Adver ti ser, 26. новем бра 1833)

У њу јор шком часо пи су Jour nal of Com mer ce од 14. новем бра 
1833. годи не поја вио се дуга чак чла нак о овом нео бич ном фено-
ме ну: »Прет по ста вљам да није дан фило зоф или науч ник није 
опи сао или забе ле жио дога ђај сли чан оно ме који се дого дио 
јуче пред јутро. Про рок га је тач но пред ска зао пре осам сто ти-
на годи на, уко ли ко бисмо били у непри ли ци да поми сли мо да 
пада ње зве зда зна чи само пада ње зве зда... и то на један једи ни 
начин на који може мо бити дослов но веро до стој ни.«

Тако се испу нио послед њи од оних зна ко ва Ње го вог дола ска, 
на које је Исус желео да обра ти пажњу сво јих уче ни ка: »Тако и 
ви, кад види те све ово, знај те да је бли зу код вра та.« (Матеј 24,33) 
Јован после тих зна ко ва, посма тра, као сле де ћи дога ђај, како се 
небе са сави ја ју као књи га, док се земља тре се, пла ни не и остр ва 
поме ра ју са сво јих места, а беза ко ни ци ужа сну то поку ша ва ју да 
побег ну из бли зи не Сина човеч јег (Откри ве ње 6, 12-17).

Мно ги који су посма тра ли пада ње зве зда гле да ли су тај дога-
ђај као наја ву суда који дола зи, »као стра шни сим бол, сигур ног 
пре те чу, мило сти ви пред знак вели ког и стра шног дана.« (Th e 
Old Countryman у пор тланд ском Eve ning Adver ti ser од 26. новем-
бра 1833. годи не). Тако је пажња љу ди била усме ре на на испу ње-
ње про ро чан ста ва, док су мно ги су били покре ну ти да послу ша-
ју опо ме ну пове за ну с дру гим дола ском.

Годи не 1840. дру го зна чај но испу ње ње про ро чан ства побу ди-
ло је широ ко зани ма ње. Две годи не пре тога, Џо са ја Лич, један 
од истак ну тих про по вед ни ка који су наја вљи ва ли дру ги Хри-
стов дола зак, обја вио је тума че ње тек ста из 9. погла вља Књи ге 
Откри ве ња, наго ве шта ва ју ћи про паст Ото ман ског цар ства. 
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Пре ма ње го вим про ра чу ни ма, та веле си ла тре ба ло је да про пад-
не »годи не 1840. после Хри ста, негде у месе цу авгу сту«. Све га 
неко ли ко дана пре испу ње ња про ро чан ства он је напи сао: »Узи-
ма ју ћи да се прво раз до бље од 150 годи на тач но навр ши ло пре 
него што је Деа ко зес (Кон стан тин XI- прим. прев) по одо бре њу 
Тура ка сту пио на пре сто, а да је раз до бље од 391 годи не и пет на-
ест дана запо че ло завр шет ком првог раз до бља, онда ће се оно 
завр ши ти 11. авгу ста 1840. годи не, када се може оче ки ва ти да ће 
ото ман ска сила у Кон стан ти но по љу про па сти. То ће се, веру јем, 
заи ста и дого ди ти.« (Josi ah Litch, у Signs of the Times, и Expositor 
of Prophecy, 1. август 1840)

Тур ска је, и упра во у наве де но вре ме, пре ко сво га посла ни ка, 
при хва ти ла зашти ту ује ди ње них европ ских сила, и на тај начин 
ста ви ла себе под кон тро лу хри шћан ских наро да. Овај дога ђај 
пред ста вљао је тач но испу ње ње про ро чан ства (види: Дода так). 
Када је све ово поста ло позна то, мно ги љу ди схва ти ли су пра-
вил ност наче ла тума че ња про ро чан ста ва које су при хва ти ли 
Милер и ње го ви сарад ни ци, а покрет чека ла ца Хри сто вог дола-
ска добио је нови, сна жан замах. Обра зо ва ни и ути цај ни љу ди 
при дру жи ли су се Миле ру, и у про по ве да њу и у обја вљи ва њу 
вести пре ко штам пе, тако да се од 1840. до 1844. ње го во дело 
нагло про ши рило.

Вили јам Милер имао је изван ред не мен тал не спо соб но сти, 
изгра ђе не раз ми шља њем и про у ча ва њем, а сам је томе додао 
и небе ску мудрост када се пове зао с Изво ром мудро сти. Био 
је то човек висо ких вред но сти, који је будио пошто ва ње и сти-
цао углед у сва кој сре ди ни која је цени ла љу де поште ног карак-
те ра и морал не непо роч но сти. Сје ди њу ју ћи истин ску добро-
ту срца са хри шћан ском пони зно шћу и само са вла ђи ва њем, 
био је пажљив и љу ба зан пре ма сви ма, спре ман да саслу ша 
мишље ње дру гих и оце ни вред ност њи хо вих дока за. Без стра-
сти и узбу ђе ња оце њи вао је сва ку нау ку и тео ри ју у скла ду са 
мери ли ма Бож је Речи, а ње го во здра во расу ђи ва ње и теме љи-
то позна ва ње Писма оспо со бља ва ли су га да одба ци заблу де и 
раз об ли чи лажи.
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Ипак, ње гов рад није се одви јао без огор че ног про ти вље ња. 
Као и у дело ва њу рани јих рефор ма то ра, пред став ни ци вели-
ких рели ги ја нису бла го на кло но доче ки ва ли исти не које је обја-
вљи вао. Пошто сво је мишље ње нису могли дока за ти Библи јом, 
били су при си ље ни да при бе га ва ју изре ка ма и људ ској нау ци 
и отач кој тра ди ци ји. Међу тим, про по вед ни ци бли зи не Хри сто-
вог дола ска при хва та ли су све до че ње Бож је Речи. »Библи ја и 
само Библи ја«, била је њи хо ва лозин ка. Њи хо ви про тив ни ци 
су недо ста так  би блиј ских дока за надок на ђи ва ли исме ја ва њем 
и руга њем. Вре ме, сред ства и спо соб но сти ста вља ни су у слу-
жбу кле ве та ња оних чија је једи на кри ви ца била у томе што су 
радо сно оче ки ва ли дола зак сво га Госпо да, што су желе ли да 
живе све тим живо том и да пози ва ју и дру ге да се при пре ме за 
Ње гов дола зак.

Про тив ни ци су ула га ли озбиљ не напо ре да мисли љу ди 
скре ну с Хри сто вог дола ска. Сва ко про у ча ва ње про ро чан ста-
ва о Хри сто вом дола ску и кра ју све та про гла ша ва ли су гре хом, 
нечим чега се тре ба сти де ти. Тако су при пад ни ци вели ких рели-
ги ја пот ко па ва ли веру наро да у Бож ју Реч. Њи хо ва нау ка пре е-
тва ра ла је љу де у невер ни ке, а мно ги међу вер ни ци ма узи ма ли 
су сло бо ду да живе у скла ду са сво јим без бо жним жеља ма, а 
онда су зачет ни ци зла све после ди це при пи си ва ли про по вед ни-
ци ма бли зи не Хри сто вог дола ска.

Иако је при вла чио мно штво инте ли гент них и пажљи вих 
слу ша ла ца који су пуни ли дво ра не у који ма је гово рио, Миле-
ро во име рет ко се поја вљи ва ло у вер ској штам пи, осим када 
би било изло же но исме ја ва њу или опту жи ва њу. Рав но ду шни 
и без бо жни, осла ња ју ћи се на свој поло жај вер ских учи те ља, 
при бе га ва ли су погрд ним изра зи ма, ниским и бого хул ним 
досет ка ма, у свом напо ру да окле ве та ју ње га и ње гов рад. Седо-
ко си човек који је напу стио удоб ност сво га дома да би о свом 
тро шку путо вао од гра да до гра да, од села до села, неу мор но 
насто је ћи да све ту обја ви све ча ну опо ме ну о при бли жа ва њу 
суда, био је под сме шљи во опту жи ван као фана тик, лажов и 
про ми шље ни вара ли ца.
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Исме ја ва ње, лажи и пору ге који ма су га оба си па ли, иза зи-
ва ле су него до ва ње и жаље ње чак и све тов не штам пе. »Да се 
теми тако узви ше не вели чи не и тако суд бо но сних после ди ца 
при сту па с таквом лако ми сле но шћу и про ста штвом«, гово ри-
ли су све тов ни љу ди, »не зна чи само игра ти се осе ћа њи ма ње-
них пред став ни ка и бра ни ла ца, већ изру ги ва ти се и дану суда, 
исме ја ва ти и само Божан ство, пре зи ра ти ужа се Ње го ве суд ни-
це.« (Bliss, p. 183)

Зачет ник све га зла поку ша вао је не само да пони шти ути цај 
вести о Хри сто вом дру гом дола ску, већ да уни шти и самог весни-
ка. Милер је библиј ским исти на ма прак тич но ути цао на срца 
сво јих слу ша ла ца, уко ра ва ју ћи их због гре ха, руше ћи њи хо во 
само за до вољ ство, а ње го ве јед но став не и про дор не речи буди-
ле су њи хо во непри ја тељ ство. Про ти вље ње које су припадници 
Црка ва пока зи ва ли пре ма ње го вој вести охра бри ва ло је ниже 
дру штве не кла се и на отво ре ни је поте зе; неки непри ја те љи су 
се заве ри ли да му оду зму живот док буде напу штао дво ра ну. 
Међу тим, све ти анђе ли нала зи ли су се у мно штву, и један од 
њих, у обли ку чове ка, узео је за руку овог Бож јег слу гу и извео 
га у сигур ност изван дома ша ја раз ја ре ног мно штва. Ње го во 
дело још није било довр ше но, и зато су сотона и ње го ви посла-
ни ци оста ли раз о ча ра ни.

Упр кос вели ком про ти вље њу, заин те ре со ва ност љу ди за вест 
о Хри сто вом дола ску све више је расла. Од десе ти на и сто ти на, 
ску по ви чека ла ца Хри сто вог дола ска умно жи ли су се на хиља де 
и сто ти не хиља да. Раз ли чи те Цркве дожи вља ва ле су нео че ки ва-
ни при лив мно гих нових вер ни ка, али после изве сног вре ме на 
дух про ти вље ња окре нуо се и про тив њих, јер су Цркве поче ле 
да пред у зи ма ју дисци плин ске мере про тив оних који су при хва-
та ли Миле ро ве погле де. Овај потез од стра не Црка ва навео је 
Миле ра да се при хва ти пера и упу ти пору ку хри шћа ни ма свих 
зајед ни ца, тра же ћи да му, у слу ча ју да је ње го ва нау ка лажна, 
тек сто ви ма из Библи је дока жу ње го ве заблу де.

Ова ко је писао: »Шта смо ми то узе ли да веру је мо што нам 
Бож ја Реч није нало жи ла да веру је мо, иста Бож ја Реч за коју 
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каже те да је пра ви ло, једи но пра ви ло, наше вере и пона ша-
ња? Шта смо ми то учи ни ли чиме бисмо иза зва ли тако отров-
не опту жбе про тив себе са про по ве да о ни ца и у штам пи, шта 
је то што је вама пру жи ло оправ дан раз лог да нас искљу чи те 
из сво јих црка ва и из сво га зајед ни штва?« »Ако нисмо у пра-
ву, моли мо вас, пока жи те нам од чега се састо ји наша кри ви ца. 
Пока жи те нам из Бож је Речи у чему смо у заблу ди, доста нам је 
руга ња, њи ме нас ника да нећете уве ри ти да смо погре ши ли, јер 
само Бож ја Реч може да про ме ни наше погле де. Сво је закључ ке 
доне ли смо про ми шље но и са моли твом, она ко како смо за њих 
нашли потвр ду у Писму.« (Исто, pp. 250.252)

Из века у век опо ме не које је Бог пре ко сво јих слу гу слао 
све ту биле су при ма не с истом таквом сум њи ча во шћу и истим 
неве ро ва њем. Када га је беза ко ње прет по топ них ста нов ни ка 
покре ну ло да допу сти да воде пото пе Земљу, Бог је прво обја-
вио сво ју наме ру да би им пру жио при ли ку да се вра те са сво јих 
злих путе ва. Сто ти ну и два де сет годи на у њи хо вим уши ма одје-
ки вао је позив да се пока ју да се Бож ји гнев не би пока зао у њи-
хо вом уни ште њу. Међу тим, њи ма је пору ка изгле да ла као бај ка, 
и нису јој пове ро ва ли. Огре зли у беза ко њу, руга ли су се Бож јем 
весни ку, ола ко одба ци ва ли ње го ве опо ме не, чак су га опту жи-
ва ли за дрскост. Како се један човек усу ђу је да уста не про тив 
свих вели ка на на Земљи? Ако је Ноје ва пору ка тач на, зашто је 
није веро вао и при хва тио цео свет? Твр ђе ње јед ног чове ка про-
тив мудро сти цело га све та! Нису желе ли да пове ру ју опо ме ни, 
нити су хте ли да потра же уто чи ште у ков че гу!

Руга чи су се пози ва ли на при род не поја ве – на непро мен љи-
во сме њи ва ње годи шњих доба, на пла во небо из кога ника да 
није пада ла киша, на зеле на поља осве жа ва на нежном ноћ ном 
росом, и вика ли: »Он заи ста при ча само при че!« Пре зри во су 
изја вљи ва ли да је про по вед ник прав де само нера зум ни зане се-
њак, и наста ви ли су да живе, још рев ни ји у сво јој трци за ужи ва-
њи ма, још упор ни ји, него рани је на сво јим злим путе ви ма. Међу-
тим, њи хо во неве ро ва ње није спре чи ло про ре че ни дога ђај. Бог 
је дуго и стр пљи во под но сио њи хо ву поква ре ност, пру жао им 
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обил не при ли ке за пока ја ње; али у одре ђе но вре ме Ње го ви судо-
ви похо ди ли су оне који су одба ци ли Ње го ву милост.

Хри стос је наја вио да ће се слич но неве ро ва ње поја ви ти и 
пред Ње гов дру ги дола зак. Као што љу ди Ноје вог вре ме на »не 
осе ти ше док не дође потоп и одне се све«, тако ће, пре ма речи ма 
наше га Спа си те ља, »бити и дола зак Сина чове чи је га«. (Матеј 
24,39) Када се тако зва ни Бож ји народ буде сје ди нио са све том, 
живео као што свет живи, удру жи вао се са све том у ње го вим 
забра ње ним задо вољ стви ма, када све тов на рас кош, поста не 
рас кош Цркве, када свад бе на зво на буду одје ки ва ла, а сви буду 
оче ки ва ли мно ге годи не све тов ног бла го ста ња – тада ће, изне-
на да као што муња заси ја на небу, доћи крај њи хо вим бли ста-
вим визи ја ма и пре вар ним нада ма.

Као што је Бог послао сво га слу гу да опо ме не свет да ће доћи 
потоп, тако је послао и сво је иза бра не весни ке да обја ве бли зи-
ну конач ног суда. И као што су се Ноје ви савре ме ни ци сме ја-
ли и пока зи ва ли пре зир пре ма про ро чан стви ма про по вед ни ка 
прав де, тако су се у Миле ро ве дане, чак и при пад ни ци тако зва-
ног Бож јег наро да, руга ли речи ма опо ме не.

Зашто су нау ка о Хри сто вом дру гом дола ску и ње но про по-
ве да ње наи ла зи ли на такво непри хва та ње Црка ва? Зато што 
дола зак нашег Госпо да доно си тугу и про паст беза ко ни ци ма, 
док међу пра вед ни ци ма буди радост и наду! Ова вели ка исти на 
била је уте ха Бож јим вер ним след бе ни ци ма током свих веко ва; 
зашто је поста ла, као и њен Аутор, »камен спо ти ца ња« и »сте на 
сабла зни« Ње го вом тако зва ном наро ду? Упра во је наш Господ 
сам обе ћао сво јим уче ни ци ма: »И када оти дем и при пра вим 
вам место опет ћу доћи и узе ћу вас к себи!« (Јован 14,3) Упра во 
је Спа си тељ, испу њен сау че шћем, пред о се ћа ју ћи уса мље ност и 
тугу сво јих след бе ни ка, дао налог анђе ли ма да их уте ше обе ћа-
њем да ће Он сам поно во доћи, исто она ко као што је оти шао на 
Небо. Док су уче ни ци ста ја ли и напе то гле да ли пре ма небу да 
још послед њим погле дом испра те Оно га кога су толи ко воле ли, 
њи хо ву пажњу при ву кле су речи: »Љу ди Гали леј ци! Што сто ји-
те и гле да те на небо? Овај Исус који се од вас узе на небо, тако 
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ће доћи као што виде сте да иде на небо!« (Дела 1,11) Ове анђе о-
ске речи понов но су ожи ве ле њи хо ву наду. Уче ни ци »вра ти ше 
се у Јеру са лим с вели ком радо шћу, и беја ху јед на ко у цркви, хва-
ле ћи и бла го си ља ју ћи Бога.« (Лука 24,52.53) Они се нису радо-
ва ли зато што се Исус одво јио од њих и што их је оста вио да 
се сами боре с нево ља ма и иску ше њи ма у све ту, већ због анђе о-
ског обе ћа ња да ће поно во доћи.

Обја вљи ва ње Хри сто вог дола ска тре ба ло би данас да поста-
не, као што је било оном при ли ком када су га анђе ли наја ви ли 
пасти ри ма у Витле је му, добра вест која наја вљу је вели ку радост. 
Они који ствар но воле Спа си те ља не могу дру га чи је него да 
радо сно поздра ве вест уте ме ље ну на Бож јој Речи да ће Онај 
који је сре ди ште њи хо ве наде у веч ни живот поно во доћи, али 
не зато да буде вре ђан, пре зрен, и одба чен, као при ли ком свог 
првог дола ска, већ да у сили и сла ви отку пи свој народ. Само 
они који не воле сво га Спа си те ља желе да Он оста не дале ко, и 
заи ста нема јасни јег дока за да су се Цркве уда љи ле од Бога од 
огор че ња и непри ја тељ ства којим доче ку ју ову вест са Неба!

Они који су при хва ти ли вест о понов ном Спа си те ље вом 
дола ску, схва ти ли су потре бу да се пока ју и пони зе пред Богом. 
Мно ги који су се већ дуго коле ба ли изме ђу Хри ста и све та, сада 
су схва ти ли да је дошло вре ме да се опре де ле. »Све што се одно-
си ло на веч ност за њих је сада поста ло нео бич на ствар ност; 
Небо им се при бли жи ло, осе ти ли су да су кри ви пред Богом.« 
(Bliss, p. 146) Хри шћа ни су се про бу ди ли у нови духов ни живот. 
Осе ти ли су да је вре ме крат ко и да оно што мора ју да учи не 
за сво је бли жње мора ју брзо учи ни ти. Земља се повла чи ла, веч-
ност је изгле да ла као да се отва ра пред њи ма, а њи хо ва душа, 
са свим што је могло да буде ура чу на то у ње но бесмрт но добро 
или зло, као да је поче ла да напу шта све што је про ла зно. Бож-
ји Дух почи вао је на њи ма и давао сна гу њи хо вим озбиљ ним 
пози ви ма упу ће ним њи хо вој бра ћи, али и гре шни ци ма, да се 
при пре ме за Господ њи дан. Тихо све до че ње њи хо вог сва ко днев-
ног живо та, пред ста вља ло је ста лан укор наа и зглед побо жним 
и непо све ће ним вер ни ци ма Цркве. Такви нису желе ли да их 
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неко оме та у трци за ужи ва њи ма, у жељи за сти ца њем нов ца, 
у чежњи за све тов ним части ма. И упра во због тога поја ви ло се 
непри ја тељ ство и про ти вље ње вери у дру ги дола зак и они ма 
који су је обја вљи ва ли.

Про тив ни ци су, пошто су уви де ли нео бо ри вост дока за о 
про роч ким раз до бљи ма, поку ша ли да обес хра бре љу де и да их 
наве ду да пре ки ну про у ча ва ње ове тема ти ке твр де ћи да су про-
ро чан ства запе ча ће на. У томе су про те стан ти у сто пу пра ти ли 
като ли ке. Док је пап ска Црква вер ни ци ма ускра ћи ва ла Библи ју 
(види: Дода так), про те стант ске Цркве твр ди ле су да је један 
важан део Библи је – упра во онај део који обја вљу је исти не за 
наше вре ме – пот пу но нера зу мљив.

Про по вед ни ци и вер ни ци изја вљи ва ли су да су про ро чан-
ства из Књи ге про ро ка Дани ла и Откри ве ња несхва тљи ве тај не. 
Међу тим, Хри стос је сво је уче ни ке лич но под се тио на речи про-
ро ка Дани ла које опи су ју дога ђа је њи хо вог вре ме на, и рекао: 
»Који чита да раз у ме!« (Матеј 24,15) При мед ба да је Откри ве ње 
тајан стве но и нера зу мљи во, супро ти се самом насло ву књи ге: 
»Откри ве ње Ису са Хри ста које даде ње му Бог да пока же слу га-
ма сво јим шта ће ско ро бити... Бла го оно ме који чита и они ма 
који слу ша ју речи про ро штва и држе што је напи са но у ње му, 
јер је вре ме бли зу.« (Откри ве ње 1,1-3)

Про рок каже: »Бла го оно ме који чита«, али има и оних који 
не желе да чита ју и зато се бла го слов не одно си на њих. »И они-
ма који слу ша ју«, биће и оних који ће одби ти да слу ша ју све 
што је пове за но са про ро чан стви ма, бла го слов није наме њен 
ни тој гру пи. »И држе што је напи са но у ње му«, мно ги одби-
ја ју да послу ша ју опо ме не и саве те који посто је у Откри ве њу, 
пре ма томе није дан од таквих не може да тра жи обе ћа ни бла го-
слов. Сви они који се руга ју про роч ким тема ма и сме ју сим бо-
ли ма који су овде тако све ча но обја вље ни, сви који одби ја ју да 
про ме не свој живот и да се при пре ме за дола зак Сина човеч јег, 
оста ће без бла го сло ва.

Суо чен са све до чан стви ма Надах ну ћа, како човек сме да се 
усу ди да твр ди да је Откри ве ње тај на коју људ ски ум не може 
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да схва ти? То је откри ве на тај на, отво ре на књи га! Про у ча ва ње 
Откри ве ња усме ра ва мисли пре ма Дани ло вим про ро чан стви-
ма, а обе књи ге изно се нај ва жни је поу ке, које Бог упу ћу је љу ди-
ма, и које се одно се на дога ђа је који ће наста ти на кра ју исто ри-
је ово га све та.

Јова ну су били откри ве ни при зо ри који има ју дубок и узбу-
дљив зна чај за иску ство Цркве. Он је видео поло жај, опа сно сти, 
суко бе и конач но изба вље ње Бож јег наро да. Запи сао је завр шне 
пору ке које ће убр за ти сазре ва ње жетве земаљ ске, било као сно-
по ва које ће све сти у небе ске жит ни це, или пле ве која ће бити 
уни ште на веч ним огњем. Откри ве не су му теме од неиз мер не 
важно сти, посеб но за послед њу Цркву, да би они који ће одба ци-
ти заблу ду и при хва ти ти исти ну могли да зна ју какве им опа сно-
сти и суко би пред сто је. Нико не тре ба да оста не у тами незна ња 
када је у пита њу све оно што дола зи на Земљу.

Зашто се, онда, поја вљу је тако широ ко рас про стра ње но не-
зна ње о тако важном делу Све то га писма? Зашто посто ји све оп-
шта одбој ност пре ма истра жи ва њу ње го вог уче ња? То је после-
ди ца добро пла ни ра них напо ра кне за таме да од љу ди сакри је 
све што откри ва ње го ве пре ва ре. Хри стос, аутор Откри ве ња, 
пред ви ђа ју ћи рат који ће се води ти про тив про у ча ва ња Откри-
ве ња, из тог раа зло га, изри че свој бла го слов сви ма они ма који 
ће чита ти, слу ша ти и држа ти речи тога про ро чан ства.
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поглавље

Бож је дело на Земљи веко ви ма пока зу је да посто ји изра зи-
та слич ност изме ђу сва ке вели ке рефор ме и вер ског покре-

та. Наче ла Бож јег посту па ња пре ма љу ди ма увек су била иста. 
Зна чај ни савре ме ни покре ти има ју слич но сти у они ма из про-
шло сти, а иску ства Цркве у про шлим вре ме ни ма пру жа ју дра-
го це не поу ке Цркви нашег вре ме на.

Нијед на дру га исти на није у Библи ји тако јасно изра же на 
као она да Бог Све тим Духом посеб но усме ра ва сво је слу ге 
у вели ким покре ти ма за уна пре ђе ње дела спа се ња. Љу ди су 
ору ђа у Бож јој руци који ма се Он слу жи да оства ри сво је наме-
ре бла го да ти и мило сти. Сва ко има свој део посла; сва ко ме 
је дата мера све тло сти, при ла го ђе на потре ба ма ње го вог вре-
ме на, и довољ на да га оспо со би за оба вља ње посла који му је 
Бог доде лио. Међу тим, није дан човек, ма коли ко био цењен 
на Небу, ника да се није узди гао до пот пу ног схва та ња вели ког 
пла на отку пље ња, или само до савр ше ног позна ва ња божан-
ске наме ре за дело ње го вог вре ме на. Љу ди не раз у ме ју шта 
Бог жели да постиг не делом које им је дао да раде, они не схва-
та ју ни пору ку коју у ње ним пот пу ним окви ри ма, обја вљу ју у 
Ње го во име.

(343)
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»Можеш ли ти тај не Бож је доку чи ти? Или доку чи ти савр шен-
ство Све мо гу ће га?« »Јер мисли моје нису ваше мисли, нити су 
ваши путо ви моји путо ви, вели Господ. Него, коли ко су небе са 
виша од Земље, толи ко су моји путо ви виши од ваших путо ва, и 
мисли моје од ваших мисли.« »Јер сам ја Бог и нема дру го га Бога, 
и нико није као ја, који од почет ка јављам крај и из дале ка што 
још није било.« (О Јову 11,7; Иса и ја 55,8.9; 46,9.10)

Про ро ци, који су има ли пред ност да буду посеб но про све-
тље ни Духом, нису пот пу но схва та ли сми сао откри ве ња која 
су им била пове ре на. Њи хо во зна че ње је откри ва но из сто ле ћа 
у сто ле ће, када су Бож јем наро ду била потреб на упут ства која 
посто је у њи ма.

Пишу ћи о спа се њу које било обја вље но јеван ђе љем, Петар 
изја вљу је: »Које спа се ње тра жи ше и испи ти ва ше за њ про ро-
ци, који за вашу бла го дат про ре ко ше, испи ту ју ћи у какво или 
у које вре ме јавља ше Дух Хри стов у њи ма, напред све до че ћи 
за Хри сто ве муке и за сла ве по томе; који ма се откри да не 
сами ма себи него нама слу жа ху овим што вам се сада јави.« 
(1. Петро ва 1,10-12)

Међу тим, иако про ро ци ма није било дано да пот пу но раз у ме-
ју откри ве ња која су доби ли, они су се искре но тру ди ли да стек-
ну цело куп ну све тлост коју им је Бог по сво јој мило сти пока зао. 
Они су мар љи во »тра жи ли и испи ти ва ли«, »испи ту ју ћи у какво 
или у које вре ме јавља ше Дух Хри стов у њи ма«. Ово је узви ше-
на поу ка за Бож ји народ хри шћан ске ере, за чије добро су ова 
про ро чан ства и била дата Бож јим слу га ма! »Који ма се откри да 
не сами ма себи, него нама слу жа ху!« Посма трај те те све те Бож је 
љу де, док су мар љи во испи ти ва ли и тра жи ли да раз у ме ју откри-
ве ња која су доби ли за још неро ђе не нара шта је! Упо ре ди те њи-
хо ву све ту рев ност с без бри жном рав но ду шно шћу с којом су 
повла шће ни поје дин ци током касни јих веко ва при сту па ли том 
дару Неба! Каквог ли уко ра рав но ду шним љу би те љи ма удоб но-
сти и све тов но сти, који се задо во ља ва ју тиме што изја вљу ју да 
про ро чан ства није могу ће раз у ме ти!

Иако је огра ни че ни људ ски ум неспо со бан да про дре у ми-
сли Све мо гу ће га или пот пу но раз у ме оства ри ва ње Ње го вих 
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наме ра, често се дога ђа да упра во због неке сво је гре шке или 
немар но сти само магло ви то схва ти небе ске пору ке. Често је 
људ ски ум, па чак и ум Бож јих слу гу, тако засле пљен људ ским 
мишље њем, тра ди ци јом и лажним уче њи ма да само дели мич но 
схва та вели ке чиње ни це које је Бог открио у сво јој Речи. Тако је 
било и са Ису со вим уче ни ци ма, чак и у вре ме када је Спа си тељ 
сам био с њи ма. Њи хо ве мисли толи ко су биле про же те широ-
ко при хва ће ним схва та њи ма о Меси ји као земаљ ском вла да ру, 
који тре ба да уздиг не Изра иљ на пре сто свет ске импе ри је, да 
нису успе ва ли да схва те зна че ње Ње го вих речи који ма је про ри-
цао сво је стра да ње и сво ју смрт.

Хри стос их је послао у народ с пору ком: »Изи ђе вре ме и 
при бли жи се цар ство Бож је; покај те се и веруј те јеван ђе ље!« 
(Мар ко 1,15) Ова вест била је уте ме ље на на про ро чан ству из 
9. погла вља Књи ге про ро ка Дани ла. Шезде сет и девет сед ми ца 
су се, пре ма речи ма анђе ла, про те за ле све до вре ме на »Пома за-
ни ка вој во де«, и уче ни ци су с вели ким нада ма и радо сним стр-
пље њем оче ки ва ли осни ва ње Меси ји ног цар ства у Јеру са ли му, 
цар ства које ће вла да ти целом Земљом.

Про по ве да ли су вест коју им је Хри стос пове рио, иако ни 
сами нису добро раз у ме ли ње но зна че ње. Иако је њи хо во про-
по ве да ње било уте ме ље но на тек сту из Књи ге про ро ка Дани ла 
9,25. нису уочи ли да ће Меси ја, пре ма сле де ћем тек сту из истог 
погла вља, бити погу бљен. Од самог рође ња њи хо ва срца оче ки-
ва ла су сла ву земаљ ске импе ри је, и то је пому ти ло њи хо во раз у-
ме ва ње про роч ких изја ва, али и речи само га Хри ста.

Обављали су сво ју дужност да јевреј ском наро ду објаве 
позив мило сти и онда, упра во у вре ме када су оче ки ва ли да 
виде сво га Госпо да како седа на Дави дов пре сто, гле да ли су како 
Га хва та ју као зло чин ца, бичу ју, исме ја ва ју, осу ђу ју и поди жу на 
крст на Гол го ти. Какво је само оча ја ње, каква забри ну тост раз-
ди ра ла срца тих уче ни ка у току времена које је њи хов Господ 
про вео почи ва ју ћи у гро бу!

Хри стос је дошао упра во у оно вре ме и на онај начин који 
су про ре кли про ро ци. Све до чан ство Писма испу ни ло се у сва-
кој поје ди но сти током Ње го ве слу жбе. Он је про по ве дао вест 
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спа се ња, »и ње го ва бесе да беше сил на«. Срца Ње го вих слу ша-
ла ца све до чи ла су да она поти че с Неба. Бож ја Реч и Бож ји Дух 
потвр ди ли су божан ско послан ство Бож је га Сина.

Уче ни ци су се у неу ни шти вој љу ба ви и даље држа ли сво га 
воље ног Учи те ља. Ипак, њи хо ве мисли биле су рас тр за не неси-
гур но шћу и сум њом. У сво јој забри ну то сти тада се нису ни 
сети ли речи који ма је Хри стос наја вљи вао сво је пат ње и сво ју 
смрт. Ако је Исус из Наза ре та заи ста пра ви Меси ја, зар би сада 
тре ба ло да их обу зи ма такво оча ја ње и раз о ча ра ње? То је било 
пита ње које је тишта ло њи хо ву душу, док је Спа си тељ лежао у 
гро бу током без на де жних сати те Субо те која се умет ну ла изме-
ђу Ње го ве смр ти и Ње го вог вас кр се ња.

Иако је тужна ноћ тамом оба ви ја ла ове Ису со ве след бе ни ке, 
они нису били забо ра вље ни. Про рок каже: »Ако седим у мра ку, 
Господ ће ми бити виде ло ... Изве шће ме на виде ло, виде ћу прав-
ду ње го ву.« »Ни мрак неће замра чи ти од тебе, и ноћ је све тла 
као дан, мрак је као виде ло.« »У тами сја је виде ло пра вед ни ци-
ма.« »И води ћу слеп це путем који нису зна ли, води ћу их ста за-
ма којих нису зна ли, обра ти ћу пред њи ма мрак у све тлост, и 
што је нерав но у рав но. То ћу им учи ни ти и нећу их оста ви ти.« 
(Михеј 7,8.9; Пса лам 139,12; 112,4; Иса и ја 42,16)

Вест коју су уче ни ци обја вљи ва ли у Господ ње име била је у 
сва кој поје ди но сти тач на, а дога ђа ји на које је ука зи ва ла већ тада 
су се зби ва ли. »Изи ђе вре ме и при бли жи се цар ство Бож је«, гла-
си ла је пору ка. Када је »изи шло вре ме« - шезде сет и девет сед ми-
ца из Књи ге про ро ка Дани ла 9. погла вље које су тра ја ле све до 
Меси је, »Пома за ни ка« - Хри стос је био пома зан Све тим Духом 
пошто га је Јован крстио у Јор да ну. »Бож је цар ство«, чију су 
бли зи ну наја вљи ва ли, било је успо ста вље но Хри сто вом смр ћу. 
Ово цар ство није било, како су нау чи ли да веру ју, нека земаљ-
ска импе ри ја. То није било ни оно буду ће, непро ла зно цар ство 
које ће бити успо ста вље но када буде »цар ство и власт и вели-
чан ство цар ско над свим небом дато наро ду све та ца Вишње га«; 
то ће бити веч но цар ство у коме ће све »вла сти ње му слу жи ти и 
слу ша ти га«. (Дани ло 7,27) Она ко како је у Библији упо тре бље-
на гру па речи »Бож је цар ство«, ако озна ча ва и цар ство бла го да-
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ти и цар ство сла ве. Павле је обја вио цар ство бла го да ти у сво јој 
Посла ни ци Јевре ји ма. Пошто је ука зао на Хри ста, мило сти вог 
Посред ни ка, који сао се ћа с нама у нашим сла бо сти ма, апо стол 
каже: »При сту пи мо, дакле, сло бод но к пре сто лу бла го да ти, да 
при ми мо милост и нађе мо бла го дат.« (Јевре ји ма 4,15.16) Пре-
сто бла го да ти пред ста вља цар ство бла го да ти, јер посто ја ње пре-
сто ла ука зу је на посто ја ње цар ства. Хри стос се у мно гим крат-
ким при ча ма слу жи пој мом »цар ство небе ско« да би озна чио 
дело ва ње божан ске бла го да ти у људ ским срци ма.

Исто тако, пре сто сла ве пред ста вља цар ство сла ве, а Спа си-
тељ о томе цар ству гово ри када каже: »А када дође син човеч-
ји у сла ви сво јој и сви све ти анђе ли с њи ме, онда ће сести на 
пре сто сла ве сво је и сабра ће се пред њим сви наро ди.« (Матеј 
25,31.32) То цар ство је још у будућ но сти. Оно ће бити успо ста-
вље но при ли ком дру гог Хри сто вог дола ска.

Цар ство бла го да ти осно ва но је одмах после чове ко вог пада 
у грех, када је активиран и план за отку пље ње гре шног рода. 
Оно је до тада посто ја ло у Бож јим наме ра ма и обе ћа њи ма, и 
љу ди су вером могли да поста ну ње го ви пода ни ци. Оно није 
било ствар но успо ста вље но све до Хри сто ве смр ти. Спа си тељ 
би чак и после пре у зи ма ња сво је земаљ ске миси је, замо рен твр-
до кор но шћу и неза хвал но шћу љу ди, могао да оду ста не од сво је 
жртве на Гол го ти. У Гет си ма ни ји чаша бола дрх та ла је у Ње го-
вим рука ма. Чак и тада могао је да отре крва ве капи зно ја са сво-
га чела и да пре пу сти гре шни род да про пад не у свом беза ко њу. 
Да је то учи нио, не би било отку пље ња за гре шног чове ка. Али, 
када је Спа си тељ жртво вао свој живот, и сво јим послед њим 
дахом узвик нуо: »Свр ши се«, тек тада је оси гу ра но оства ре ње 
пла на отку пље ња. Обе ћа ње о спа се њу дато гре шном пару у Еде-
му било је потвр ђе но. Цар ство бла го да ти, које је до тада посто-
ја ло само у Бож јем обе ћа њу, сада је било успо ста вље но.

Тако је Хри сто ва смрт – упра во дога ђај на који су уче ни ци 
гле да ли као на конач но уни ште ње сво је наде – постао ње на 
конач на и веч на потвр да. Иако им је доне ла суро во раз о ча ра ње, 
пред ста вља ла је врхун ски доказ да је њи хо ва вера била оправ да-
на. Дога ђај који их је испу нио жаље њем и оча ја њем отво рио 
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је вра та наде свим Ада мо вим потом ци ма, био је то дога ђај у 
коме су се сје ди ни ли буду ћи живот и веч на сре ћа ода них Бож-
јих след бе ни ка из свих веко ва.

Наме ре бес крај не мило сти при бли жа ва ле су се сво ме испу-
ње њу, чак и пре ко раз о ча ра ња уче ни ка. Иако су њи хо ва срца 
била задо би је на божан ском бла го да ћу и сна гом уче ња Оно га, 
који је »гово рио као што човек ника да није гово рио«, ипак је 
чисто зла то њи хо ве љу ба ви пре ма Ису су било поква ре но неу-
год ним додат ком све тов не охо ло сти и себич ног часто љу бља. 
Чак и у пас хал ној дво ра ни, у том све ча ном тре нут ку када се њи-
хов Учи тељ већ нала зио у сен ци Гет си ма ни је, »поста пре пи ра-
ње међу њи ма који би се држао међу њи ма да је нај ве ћи« (Лука 
22,24). Пред њи хо вим очи ма увек је леб де ла сли ка пре сто ла, 
кру не и сла ве, иако их је упра во оче ки ва ла сра мо та и аго ни ја 
у Гет си ма ни ји, суд ни ци и на гол гот ском крсту. Охо лост њи хо-
вог срца, жеђ за све тов ном сла вом, наве ла их је да тако упор но 
при а ња ју уз лажна уче ња сво га вре ме на, да не обра те пажњу 
на Спа си те ље ве речи које су откри ва ле пра ву при ро ду Ње го-
вог цар ства и уна пред ука зи ва ле на Ње го ву аго ни ју и смрт. Те 
заблу де доне ле су им нево ље – муч не, али нео п ход не – које су 
послу жи ле за њи хо во попра вља ње. Иако нису схва ти ли зна че-
ње сво је вести, иако нису успе ли да оства ре сво ја оче ки ва ња, 
уче ни ци су ипак про по ве да ли вест опо ме не коју су доби ли од 
Бога, а Господ је награ дио њи хо ву веру и ценио њи хо ву послу-
шност. Њи ма је пове ре но дело да слав но јеван ђе ље о вас кр слом 
Спа си те љу обја ве свим наро ди ма. Само зато да би се при пре ми-
ли за то дело било је дозво ље но да про ђу кроз иску ство које им 
је тако гор ко изгле да ло.

И сус се после сво га вас кр се ња пока зао уче ни ци ма на путу за 
Ема ус, и »почев ши од Мој си ја и од свих про ро ка кази ва ше им 
шта је за ње га у све му писму«. (Лука 24,27) Срца уче ни ка била су 
покре ну та. Њи хо ва вера рас плам са на. Они су били »пре по ро ђе-
ни за живу наду« чак и пре него што им се Исус открио. Желео 
је да про све тли њи хов разум, а њи хо ву веру уте ме љи на »нај по у-
зда ни јој про роч кој речи«. Желео је да се исти на чвр сто уко ре ни 
у њи хо вом уму, не само због тога што је потвр ђе на Ње го вим 

349



337СВЕТЛОСТ У ТАМИ

све до чан ством, већ и зато што је посве до че на нео бо ри вим дока-
зи ма које су пру жа ли сим бо ли и сен ке обред ног зако на и про-
ро чан става Ста ро га заве та. Хри сто вим след бе ни ци ма била је 
нео п ход на раз бо ри та вера, не само њих ради, већ и зато да би 
зна ње о Хри сту могли да одне су све ту. Исус је као први корак у 
пре но ше њу тога зна ња, упу тио сво је уче ни ке на »Мој си ја и на 
све про ро ке«. Вас кр сли Спа си тељ дао је такво све до чан ство о 
вред но сти и важно сти спи са Ста ро га заве та.

Каква је про ме на мора ла да се дого ди у срци ма уче ни ка, 
када су још јед ном могли да погле да ју воље но лице сво га Учи-
те ља (Лука 24,32). У мно го пот пу ни јем и савр ше ни јем сми слу 
него ика да пре тога, они су »нашли Оно га, о које му је писа но 
у зако ну Мој си је ву и у про ро ци ма«. Неси гур ност, стра хо ва ње 
и оча ја ње – све то било је заме ње но савр ше ном сигур но шћу у 
непо му ће ној вери. Није ника кво чудо што су после Ње го вог уз-
не се ња апо сто ли били »јед на ко у цркви хва ле ћи и бла го си ља ју-
ћи Бога«. Народ, зна ју ћи једи но за Спа си те ље ву сра мот ну смрт, 
поку ша вао је да на њи хо вим лици ма про на ђе израз жало сти, 
збу ње но сти и пора за али про на шао је само радост и свест о 
побе ди. Какву су при пре му доби ли ови уче ни ци за дело које 
је ста ја ло пред њи ма! Про шли су кроз нај те жа иску ше ња кроз 
која су могли да про ђу, и виде ли како се, када је пре ма људ ском 
схва та њу све било изгу бље но, Бож ја Реч побе до но сно испу ни-
ла. Шта би још могло да уздр ма њи хо ву веру или охла ди вре ли-
ну њи хо ве љу ба ви? У нај ве ћој тузи има ли су »јаку уте ху«, наду 
која им је слу жи ла као »тврд и поуз дан лен гер душе«. (Јевре-
ји ма 6,18.19) Били су све до ци Бож је мудро сти и силе, и били 
уве ре ни да ни »смрт, ни живот, ни анђе ли, ни погла вар ства, ни 
силе, ни сада шње ни буду ће« неће бити у ста њу да их одво је »од 
љу ба ви Бож је која је у Хри сту Ису су, Госпо ду наше му«. Гово-
ри ли су: »Али у све му ово ме побе ђу је мо оно га ради који нас 
је љу био!« (Римља ни ма 8,38.39.37) »Али, реч Господ ња оста је 
до века!« (1. Петро ва 1,25) »Ко ће осу ди ти? Хри стос Исус, који 
умре, па још и вас кр се, који је с десне стра не Богу и моли се за 
нас?« (Римља ни ма 8,34)
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Господ је рекао: »Народ мој неће се посра ми ти дове ка!« (Јои-
ло 2,26) »Вече ром дола зи плач, а јутром радост!« (Пса лам 30,5) 
Када су се на дан вас кр се ња ови уче ни ци сре ли са сво јим Спа-
си те љем, када су њи хо ва срца горе ла у њи ма док су слу ша ли 
Ње го ве речи, док су гле да ли гла ву, руке и ноге рање не због њих, 
када их је, пре сво га уз не се ња, извео из гра да све до Вита ни је 
и, подиг нув ши сво је руке на бла го слов, наре дио: »Иди те по све-
му све ту и про по ве дај те јеван ђе ље«, а затим додао: »Гле, ја сам 
с вама у све дане« (Мар ко 16,15; Матеј 28,20); када се на дан 
Педе сет ни це обе ћа ни Уте ши тељ спу стио и дао им силу са виси-
не, када су њи хо ве душе биле про же те све шћу о ствар ној при-
сут но сти њи хо вог Госпо да који се узнео на небо – тада, чак и 
тада, када је њи хов пут, слич но Ње го вом, водио ста зом жртве и 
муче ни штва, да ли би заме ни ли слу жбу јеван ђе љу Ње го ве бла-
го да ти, зајед но с »вен цем пра вед но сти« који ће при ми ти при ли-
ком Ње го вог дола ска, за сла ву било којег земаљ ског пре сто ла, 
коме су се нада ли током првих дана сво га уче ни штва? Онај који 
»може још изо бил ни је све чини ти него што иште мо или мисли-
мо«, обе ћао им је, осим зајед ни це Ње го вих мука, и зајед ни штво 
у Ње го вим радо сти ма – у радо сти што могу још »мно ге сино ве 
дове сти у сла ву«, у неиз ре ци вој радости, »веч ној и од све га пре-
те жни јој сла ви«, са којом се, каже Павле, »ова наша сада шња 
мала мука« не може упо ре ди ти!

Иску ство уче ни ка који су при ли ком првог Хри сто вог дола-
ска про по ве да ли »јеван ђе ље о цар ству«, може се упо ре ди ти са 
иску ством оних који обја вљу ју вест о Ње го вом дру гом дола-
ску. Као што су уче ни ци пошли у свет  да про по ве да ју пору ку: 
»Изи ђе вре ме и при бли жи се цар ство Бож је«, тако су и Милер 
и ње го ви сарад ни ци пошли да обја вљу ју да ће се нај ду жи и 
послед њи про роч ки ланац, про ре чен у Библи ји, уско ро завр ши-
ти, да је дан суда пред вра ти ма, и да тре ба да наста не веч но 
Бож је цар ство. Про по ве да ње уче ни ка било је уте ме ље но на про-
ро чан ству о седам де сет сед ми ца из Књи ге про ро ка Дани ла 9. 
погла вље. Вест коју су обја вљи ва ли Милер и ње го ви сарад ни ци 
нагла ша ва ла је завр ше так про роч ког лан ца од 2300 дана и ноћи 
из Књи ге про ро ка Дани ла 8,14, ланца коме при па да и низ од 70 
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сед ми ца. Обе гру пе наја вљи ва ле су испу ње ње раз ли чи тих дело-
ва истог вели ког про роч ког раз до бља.

Слич но првим уче ни ци ма, ни Вили јам Милер ни ње го ви 
сарад ни ци нису у пуној мери схва ти ли зна че ње вести коју су 
носи ли. Заблу де које су већ дуго биле уко ре ње не у Цркви, спре-
чи ле су их да про на ђу пра вил но тума че ње јед ног важног дела 
овог про ро чан ства. Пре ма томе, они су заи ста шири ли вест, 
коју им је Бог пове рио да је обја ве све ту, али захва љу ју ћи погре-
шном тума че њу ње ног зна че ња дожи ве ли су раз о ча ре ње.

Обја шња ва ју ћи текст из Књи ге про ро ка Дани ла 8,14: »До 
две хиља де и три сто ти не дана и ноћи, онда ће се све ти ња очи-
сти ти«, Милер је, као што је већ било спо ме ну то, при хва тио 
широ ко при хва ће но мишље ње да Земља пред ста вља све ти њу, 
а чишће ње све ти ње је про ту ма чио као чишће ње Земље огњем 
дру гог Господ њег дола ска. Пошто је про на шао да је крај раз до-
бља од 2300 дана и ноћи био јасно про ре чен, пове ро вао је да 
то откри ва и вре ме Хри сто вог дру гог дола ска. Ње го ва гре шка 
је била у томе што је при хва тио опште гле ди ште о томе шта 
пред ста вља све ти њу.

У обред ном систе му, који је пред ста вљао сен ку Хри сто вог 
све штен ства и Ње го ве жртве, чишће ње Све ти ли шта пред ста-
вља ло је послед њу слу жбу коју је прво све ште ник оба вљао у 
годи шњем рас по ре ду слу жби. Било је то и завр шно дело слу-
жбе поми ре ња – укла ња ње или чишће ње гре ха из Изра и ља. 
Оно је сим бо лич ки пред ста вља ло завр шно дело слу жбе нашег 
Прво све ште ни ка на Небу, укла ња ње или бри са ње гре ха Ње го-
вог наро да, гре ха који су запи са ни у небе ским књи га ма. Ова 
слу жба је обу хва та ла и дело истра ге, дело суда, и непо сред но 
прет хо ди Хри сто вом дола ску са силом и сла вом вели ком на 
небе ским обла ци ма, јер када Он дође, сва ки слу чај биће већ 
одлу чен. Исус каже: »И пла та моја са мном да дан сва ко ме по 
дели ма ње го вим!« (Откри ве ње 22,12) То дело суда, непо сред-
но прет хо ди дру гом дола ску и наја вље но је у вести првог анђе-
ла из Откри ве ња 14,7: »Бој те се Бога и подај те му сла ву, јер 
дође час суда ње го ва!«
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Они који су обја вљи ва ли ову пору ку дава ли су пра ву вест 
у пра во вре ме. Међу тим, као што су први уче ни ци гово ри ли: 
»Изи ђе вре ме и при бли жи се цар ство Бож је«, на осно ву про ро-
чан ства из Књи ге про ро ка Дани ла 9. погла вља, али су забо ра-
вља ли да је у истом тек сту наја вље на и Меси ји на смрт, тако је 
и Милер са сво јим сарад ни ци ма про по ве дао вест уте ме ље ну на 
тек сто ви ма из Књи ге про ро ка Дани ла 8,14. и Откри ве ња 14,7, 
а нису запа зи ли да у истом погла вљу има и дру гих пору ка, које 
мора ју бити обја вље на пре дру гог Хри сто вог дола ска. Као што 
су се уче ни ци пре ва ри ли у свом раз ми шља њу о цар ству, које 
тре ба да буде успо ста вље но на кра ју раз до бља од седам де сет 
сед ми ца, тако су се и миле ри ти, чекаоци Христа пре ва ра ли у 
свом схва та њу дога ђа ја који ће се зби ти после исте ка 2300 дана 
и ноћи. У оба слу ча ја било је изра же но при хва та ње или бар 
осла ња ње на врло широ ко при хва ће не заблу де оног вре ме на, 
које су засле пи ле вер ни ке да не виде исти ну. Обе гру пе весни ка 
испу ни ле су Бож ју вољу обја вљу ју ћи вест коју је слао љу ди ма, и 
обе су, погре шним схва та њем садр жи не сво је вести, дожи ве ле 
гор ко раз о ча ра ње.

Међу тим, Бог је ипак оства рио сво ју добру наме ру, дозво ља-
ва ју ћи да вест о суду буде обја вље на упра во она ко како је била 
обја вљи ва на. Вели ки дан је био пред вра ти ма, а Бож је про ви ђе-
ње учи ни ло је да љу ди буду изло же ни про би утвр ђе ног вре ме на 
да би им било откри ве но шта је у њи хо вим срци ма. Вест је била 
обја вље на да оку ша и про чи сти Цркву. Вер ни ци су мора ли да 
одлу че да ли је њи хо ва љу бав посве ће на овом све ту или Хри сту 
и Небу. Они су гово ри ли да воле Спа си те ља; сада је тре ба ло да се 
оку ша њи хо ва љу бав. Да ли су спрем ни да одба це сво је све тов не 
наде и часто љу би ве пла но ве, и да добро до шли цом доче ка ју дола-
зак сво га Госпо да? Вест је сро че на тако да их оспо со би да пре по-
зна ју сво је пра во духов но ста ње. Била је посла на из мило сти да 
их покре не да тра же Госпо да у пока ја њу и пони зно сти.

Раз о ча ре ње, пре ма томе, иако је било после ди ца њи хо вог 
погре шног тума че ња вести коју су обја вљи ва ли, тре ба ло је да 
им послу жи на добро. Оно ће оку ша ти срца оних који су твр ди-
ли да су при ми ли опо ме ну. Суо че ни с раз о ча ре њем, да ли ће се 
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брзо одре ћи сво га пове ре ња у Бож ју Реч или ће, пони зно и са 
моли твом, поку ша ти да откри ју где су про пу сти ли да раз у ме-
ју зна че ње про ро чан ства? Коли ки су веро ва ли само из стра ха, 
неког несве сног наго на или само зато што су воле ли узбу ђе ња? 
Коли ко је било нео д луч них и невер них? Мно ги љу ди гово ри ли 
су да оче ку ју дола зак Госпо да Ису са. Међу тим, када су били 
позва ни да под не су руга ње и под смех све та, про бу раз о ча ре ња 
због неис пу ње них нада, да ли ће се тада одре ћи вере? Пошто 
нису одмах схва ти ли Бож је поступ ке, да ли ће одба ци ти и исти-
не посве до че не јасним дока зи ма Писма?

Ово иску ше ње тре ба ло је да откри је чвр сти ну оних који су 
искре ном вером били послу шни све му што су веро ва ли да је 
нау ка Боиж је Речи и Бож јег Духа. Ово иску ство, више него сва-
ко дру го, тра бало је да им пока же коли ко је о па сно при хва ти ти 
људ ске тео ри је и тума че ња, уме сто да Библи ја буде соп стве ни 
тумач. Тешко ће и жало сти, које су се поја ви ле као после ди ца 
њи хо ве заба лу де, тре ба ло је да помог ну деци вере да се про ме-
не. Ово иску ство могло је да их под стак не да саве сни је про у ча-
ва ју про роч ке пору ке, да их поу чи да пажљи во испи ту ју теме ље 
сво је вере и одба це све што не поти че из Библи је, без обзи ра 
коли ко је раши ре но у хри шћан ском све ту.

Овим вер ни ци ма, као и првим уче ни ци ма, оно што је изгле-
да ло неја сно и нера зу мљи во у часу иску ша ња, касни је ће бити 
откри ве но. Када буду виде ли крај, они ће схва ти ти да су се, без 
обзи ра на иску ше ња која су дожи вља ва ли због сво јих заблу да, 
Бож је наме ре поте кле из љу ба ви пре ма њи ма стал но испу ња-
ва ле. Они ће у скла ду са бла го сло ве ним иску стви ма нау чи ти, 
да је Господ »мило стив и жало стив« и да су Ње го ви путе ви 
»милост и исти на пре ма они ма који држе завет Ње гов и све до-
чан ства Ње го ва«.
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поглавље

У про роч кој вести првог анђе ла из 14. погла вља Откри ве ња 
наго ве ште но је да ће захва љу ју ћи обја вљи ва њу пору ке о 

ско ром Хри сто вом дола ску насту пи ти вели ко вер ско про бу ђе-
ње. Опи сан је анђео који лети »посред неба, који има ше веч но 
јеван ђе ље да обја ви они ма који живе на земљи, и сва ко ме пле-
ме ну, и јези ку, и коле ну, и наро ду«. Тај анђео је гово рио »вели-
ким гла сом«: »Бој те се Бога и подај те му сла ву, јер дође час суда 
ње го ва; и покло ни те се оно ме који је ство рио небо и земљу, и 
море и изво ре воде не.« (Откри ве ње 14,6.7)

Вео ма је зна ча јан пода так да је јед ном анђе лу пове рен зада так 
да обја ви ову опо ме ну. Божан ска мудрост је хте ла да непо роч но-
шћу, сла вом и силом небе ског весни ка при ка же узви ше ни карак-
тер дела које пре ма овој пору ци тре ба да се оба ви , али и силу 
и сла ву које ће га пра ти ти. Анђе лов лет »посред неба«, »вели ки 
глас« којим је пору ка обја вље на и ње но упу ћи ва ње »они ма који 
живе на земљи«, свим пле ме ни ма и јези ци ма, коле ни ма и наро ди-
ма, пока зу је брзи ну и глобални карак тер покре та.

Вест осве тља ва вре ме наста ја ња тог покре та. Обја вље но је 
да он тре ба да буде део »веч ног јеван ђе ља«, и да ће наја ви ти 
поче так суда. Пору ка о спа се њу про по ве дала се током свих 
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вре ме на, али ова вест је део јеван ђе ља које тре ба да се обја вљује 
једи но у послед ње вре ме, јер ће само тада бити исти на да је час 
суда заи ста дошао! Про ро чан ства опи су ју низ дога ђа ја који 
се сме њу ју све до почет ка суда. То се посеб но одно си на Књи-
гу про ро ка Дани ла. Међу тим, Дани ло је упра во онај део сво је 
књи ге који се одно си на послед ње вре ме, морао да запе ча ти 
»до послед њег вре ме на«. Све док не буде мо сти гли до вре ме на 
послет ка, вест о суду се бити обја вљи ва ти, јер је уте ме ље на на 
испу ње њу ових про ро чан ста ва. Али, у вре ме ну послет ка, каже 
про рок, »мно ги ће пре тра жи ва ти и зна ње ће се умно жи ти«. 
(Дани ло 12,4)

Апо стол Павле упо зо рио је Цркву да у ње го во вре ме не оче ку-
је Хри стов дола зак. Он ова ко пору чу је: »Да вас нико не пре ва ри 
ника квим начи ном, јер неће доћи док не дође нај пре отпад, и не 
пока же се човек беза ко ња, син поги бли!« (2. Солу ња ни ма 2,3) 
Дола зак нашег Госпо да може мо оче ки ва ти, тек после вели ког 
отпа да и дугог раз до бља вла да ви не »чове ка беза ко ња«. »Човек 
беза ко ња« који је назван и »тај на беза ко ња« и »син поги бли« и 
»беза ко ник« пред ста вља пап ство, које је тре ба ло, као што је у 
про ро чан ству наја вље но, да задр жи пре власт 1260 годи на. То 
раз до бље завр ше но је 1798. годи не. Тек после исте ка овог вре ме-
на могао се оче ки вати Хри стов дола зак, јер и Павле сво јом опо-
ме ном покри ва сво вре ме посто ја ња хри шћан ства све до 1798. 
годи не. Тек после исте ка ово га вре ме на тре ба да се про по ве да  
вест о Хри сто вом дру гом дола ску.

Ника да у току про шлих вре ме на није била обја вљи ва на 
таква вест. Павле је, као што смо виде ли, није про по ве дао; он 
је сво јој бра ћи ука зи вао на тада дале ку будућ ност као на вре ме 
Хри сто вог дола ска. Рефор ма то ри је нису обја вљи ва ли. Мар тин 
Лутер је вре ме суда ста вљао у будућ ност, око три сто ти не годи-
на после сво га вре ме на. Међу тим, после 1798. годи не, Књи га 
про ро ка Дани ла била је отпе ча ће на, позна ва ње про ро чан ста ва 
се пове ћа ло, а мно ги су поче ли да обја вљу ју све ча ну пору ку о 
бли зи ни суда.

Као и вели ка рефор ма ци ја у шесна е стом сто ле ћу, покрет који 
је наја вљи вао бли зи ну Хри сто вог дола ска настао је исто вре ме но у 
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многим хри шћан ским земља ма. У Евро пи и Аме ри ци, љу ди вере 
и моли тве поче ли су да про у ча ва ју про ро чан ства и да, пра те ћи 
надах ну те изве шта је, про на ла зе увер љи ве дока зе да је крај све му 
пред вра ти ма. У разним земља ма наста ле су уса мље не гру пе хри-
шћа на, који су, једи но захва љу ју ћи про у ча ва њу Писма, сте кли 
уве ре ње да се Спа си те љев дола зак при бли жио.

Годи не 1821, три годи не пошто је Милер уоб ли чио тума че ње 
про ро чан ста ва која су ука зи ва ла на вре ме суда, др Јозеф Волф, 
»миси о нар упу ћен цело ме све ту«, почео је да обја вљу је ско ри 
Господ њи дола зак. Волф је рођен у Немач кој, у јевреј ској поро-
ди ци, а ње гов отац био је јевреј ски рабин. Још као врло млад, 
осве до чио се у веро до стој ност хри шћан ске рели ги је. Обда рен 
актив ним, истра жи вач ким духом жељ но је слу шао раз го во ре 
које су у кући ње го вог оца води ли побо жни Јевре ји, који су се 
сва ко днев но оку пља ли да раз ма тра ју наде и оче ки ва ња сво га 
наро да, сла ву Меси је који ће доћи и обна вља ње Изра и ља. Јед но-
га дана, када је чуо да је спо ме ну то име Исус из Наза ре та, дечак 
је упи тао ко је тај човек. »Јевре јин вели ких спо соб но сти«, гла-
сио је одго вор, »али, пошто се изда вао за Меси ју, јевреј ски суд 
осу дио га је на смрт!« Дечак је наста вио да поста вља пита ња: »А 
зашто је Јеру са лим раз о рен и зашто смо у изгнан ству?« »Нажа-
лост, нажа лост«, одго во рио је ње гов отац, »зато што су Јевре ји 
поу би ја ли про ро ке!« У деча ко вим мисли ма одмах се поја ви ла 
сум ња: »Можда је и Исус био про рок, а Јевре ји су Га уби ли, иако 
је био невин!« (Tra vels and Adven tu res of the Rev. Joseph Wolff , vol. 
1, p. 6) Ово осе ћа ње било је тако сна жно да је често, иако му је 
било забра ње но да ула зи у хри шћан ску бого мо љу, ста јао на ње-
ном ула зу и слу шао про по ве да ње.

Када му је било тек седам годи на хва лио се пред неким ста ри-
јим хри шћа ни ном, сво јим сусе дом, буду ћом побе дом Изра и ља 
при ли ком Меси ји ног дола ска, али му је ста рац љу ба зно одвра-
тио: »Дра ги деча че, каза ћу ти ко је заи ста био Меси ја: Исус из 
Наза ре та... кога су тво ји пре ци раза пе ли, као што су чини ли и са 
ста рим про ро ци ма. Иди кући и про чи тај педе сет и тре ће погла-
вље из Књи ге про ро ка Иса и је, па ћеш се осве до чи ти да је Исус 
Хри стос заи ста Бож ји Син.« (Исто, vol. 1, p. 7) И заиста се одмах 
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осведочио. У кући је про чи тао тек сто ве, диве ћи се њи хо вом савр-
ше ном испу ње њу у Ису су из Хаза ре та. Зар су онда речи хри шћа-
на исти ни те? Затра жио је од оца да му обја сни про ро чан ства, али 
га је овај доче као тако стро гим ћута њем да се више није усу дио 
да покре не ову тему. Међу тим, све то је само пове ћа ло ње го ву 
жељу да сазна нешто више о хри шћан ској рели ги ји.

Зна ње за којим је чезнуо било му је намерно ускра ћи ва но у 
ње го вом јевреј ском дому, али када је напу нио једа на ест годи на, 
напу стио је роди тељ ску кућу и кре нуо у свет да стек не обра зо-
ва ње, да иза бе ре сво ју рели ги ју и свој живот ни позив. Нашао је 
при вре ме но уто чи ште код неких рођа ка, али је уско ро био иза-
гнан као отпад ник, па је сам и без сред ста ва морао да се, окру-
жен стран ци ма, про би ја кроз живот. Ишао је од места до места, 
мар љи во уче ћи и издр жа ва ју ћи се дава њем часо ва из јевреј ског 
јези ка. Под ути ца јем свог като лич ког настав ни ка при хва тио је 
като лич ку веру и донео одлу ку да поста не миси о нар међу при-
пад ни ци ма сво га наро да. С тим циљем пред очи ма, после неко-
ли ко годи на оти шао је у Рим да наста ви шко ло ва ње у висо кој 
шко ли за шире ње като ли чан ства. Овде га је нави ка неза ви сног 
раз ми шља ња и отво ре ног начи на изра жа ва ња убр зо изло жи ла 
опту жби да је јере тик. Отво ре но је напа дао зло у по тре бе Цркве и 
исти цао потре бу за ње ном рефор мом. Иако су му пап ски досто-
јан стве ни ци у почет ку при сту па ли с посеб ном накло но шћу, 
после изве сног вре ме на уда љен је из Рима. Под над зо ром Цркве 
ишао је из места у место, све док није поста ло јасно да се ника да 
неће поко ри ти око ви ма Рима. Про гла шен је непо пра вљи вим и 
дата му је сло бо да да иде куда год жели. Пошао је у Енгле ску и 
изра зив ши сво ју вер ност наче ли ма про те стан ти зма, при сту пио 
је Англи кан ској цркви. После дво го ди шњег шко ло ва ња, кре нуо 
је 1821. годи не да испу ни сво ју миси ју.

При хва та ју ћи вели ку исти ну о Хри сту који је први пут 
дошао као »бол ник и вичан боле сти ма«, Волф је уско ро схва тио 
да про ро чан ства истом јасно ћом гово ре и о Ње го вом дру гом 
дола ску у сили и сла ви. Док се тру дио да при пад ни ци ма сво га 
наро да гово ри о Ису су из Наза ре та као о обе ћа ном Меси ји, и 
да им ука же на Ње гов први дола зак скромни као на Жртву за 
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гре хе љу ди, учио их је да ће Он доћи поно во као Цар и као Осло-
бо ди лац.

Гово рио је: »Исус из Наза ре та, истин ски Меси ја, коме су ноге 
и руке биле про бо де не, који је био вођен као јаг ње на закла ње, 
који је био Бол ник и вичан боле сти ма, који је први пут дошао, 
пошто је пали ца вла да лач ка узе та од Јуде и зако но дав на власт из 
ње го вих руку, доћи ће поно во на обла ци ма небе ским и са тру бом 
архан ђе ло вом« (Joseph Wolff , Rese ar ches and Missionary Labors, p. 
62), »и ста ће на Маслин ску гору, и сва власт, нека да доде ље на Ада-
му над свим ство ре њи ма, власт коју је Адам изгу био (1. Мој си је-
ва 1,26; 3,17), биће дата Ису су. Он ће поста ти вла дар целе Земље. 
Пре ста ће јади ко ва ње и узди са ње ство ре них бића, и одјек ну ће 
песме сла вље ња и захва љи ва ња... Када Исус буде дошао у сла ви 
сво га Оца, са свим све тим анђе ли ма... умр ли вер ни ци први ће 
уста ти (1. Солу ња ни ма 4,16; 1. Корин ћа ни ма 15,32). То је оно што 
хри шћа ни нази ва ју првим вас кр се њем. Тада ће и живо тињ ско 
цар ство про ме ни ти сво ју при ро ду (Иса и ја 11,6-9) и поко ри ти се 
Ису су (Пса лам 8). Завла да ће све оп шти мир.« (Jour nal of the Rev. 
Joseph Wolff , pp. 378.379) »И Господ ће поно во погле да ти на Земљу 
и каза ти: ‘Гле, све је вео ма добро!’« (Исто, p. 294)

Волф је веро вао да је Хри стов дола зак пред вра ти ма, а сво јим 
тума че њем про роч ких раз до бља ста вља о је њи хо во вели ко испу-
ње ње у вре мен ске окви ре оних неко ли ко годи на на које је Милер 
ука зи вао. Они ма који су осла ња ју ћи се на Писмо при го ва ра ли 
да о »дану томе и часу нико не зна«, да љу ди ништа не могу зна-
ти ни о бли зи ни Ње го вог дола ска, Волф је одго ва рао: »Да ли је 
наш Господ гово рио да се о дану томе и часу томе ника да неће 
сазна ти? Зар нам Он није обја вио зна ке сво га дола ска да бисмо 
макар могли сазна ти да се Ње гов дола зак при бли жа ва, као што 
неко може сазна ти да се лето при бли жа ва по томе што смо кви не 
гра не оли ста ва ју (Матеј 24,32)? Зар ника да неће мо сазна ти за то 
раз до бље, за које нам је Он сам рекао не само да истра жу је мо о 
Ње му Књи гу про ро ка Дани ла, већ и да раз у ме мо оно што чита-
мо, упра во у истој Књи зи про ро ка Дани ла, у којој нам је рече но 
да ће речи бити запе ча ће не све до вре ме на послет ка (као што 
је било у ње го во вре ме), и да ће мно ги пре тра жи ва ти (што је 
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јевреј ски израз за посма тра ње вре ме на и раз ми шља ње о ње му), 
и да ће се ‘зна ње (о том вре ме ну) умно жи ти’? (Дани ло 8,14) Осим 
тога, наш Господ тиме није желео да каже да ће при бли жа ва ње 
тога вре ме на оста ти непо зна то, већ да тачан дан и час дола ска 
неће бити нико ме познат! Довољ но ће се, рекао је Он, сазна ти 
пре ко зна ко ва вре ме на, да бисмо се могли при пре ми ти на Ње гов 
дола зак, као што је Ноје при пре мао свој ков чег!« (J. Wolff , Rese ar-
ches and Missionary Labors, pp. 404.405)

О оми ље ном систе му тума че ња или извр та ња Писма у то 
вре ме, Волф каже: »Нај ве ћи део хри шћан ске Цркве се уда љио 
од јасног зна че ња Писма и окре нуо сабла сном систе му буди ста, 
који веру ју да ће се буду ћа сре ћа чове чан ства састо ја ти у леб де-
њу и кре та њу тамо-амо по вазду ху. Тај део хри шћа на прет по ста-
вља да тре ба да про чи та незна бо шци када у Библи ји сто ји Јевре-
ји, и Црква када сто ји Јеру са лим; да када пише земља да тре ба да 
раз у ме ју небо. Када је говор о Господ њем дола ску они мисле да 
се ради о миси о нар ским дру штви ма, а када тре ба да се поп ну 
на гору Господ њег дома да се ради о вели ком општем састан ку 
мето ди ста.« (Jour nal of the Rev. Joseph Wolff , p. 96)

У раз до бљу од 24 годи не, од 1821. до 1845. годи не, Волф је 
интен зив но путо вао: по Афри ци, посе ћу ју ћи Еги пат и Ети о пи-
ју; по Ази ји, путу ју ћи Пале сти ном, Сири јом, Ира ном, Буха ром, 
Инди јом. Посе тио је и Сје ди ње не Држа ве, а у току путо ва ња 
задр жао се и про по ве дао и на остр ву Све та Јеле на. Сти гао је у 
Њу јорк у авгу сту месе цу 1837. годи не; а пошто је гово рио у том 
гра ду, про по ве дао је још у Фила дел фи ји и Бал ти мо ру, и конач-
но сти гао и у Вашинг тон. Овде му је, како сам каже, »на пред-
лог нека да шњег пред сед ни ка Џо на Квин си Адам са, у јед ном од 
домо ва Кон гре са, Кон грес јед но гла сно одо брио да се послу жи 
вели ком дво ра ном Кон гре са, да одр жи пре да ва ње, које је и одр-
жао у субо ту, поча ство ван при сут но шћу свих чла но ва Кон гре-
са, биску па Вир џи ни је, мно гих све ште ни ка и гра ђа на Вашинг то-
на. Исту пред ност одо бри ли су му и чла но ви Вла де Њу Џер си ја 
и Пен сил ва ни је, у чијој при сут но сти је одр жао пре да ва ња о сво-
јим истра жи ва њи ма у Ази ји, али и о вла да ви ни Ису са Хри ста.« 
(Исто, pp. 398.399)
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Др Волф је путо вао и нај вар вар ски јим земља ма без ика кве 
зашти те било које европ ске силе, издр жао је мно ге тешко ће и био 
окру жен без број ним опа сно сти ма. Био је бати нан по таба ни ма 
и изглад њи ван, про да ван као роб, и три пута осу ђи ван на смрт. 
Био је окру жен раз бој ни ци ма и неко ли ко пута ско ро умро од 
жеђи. Јед ном су му узе ли све што је имао и оста ви ли га да путу је 
сто ти на ма миља пеши це кроз пла ни не, док му је снег уда рао у 
лице, а босе ноге, одр ве не ле од хода ња по смр зну том тлу.

Када су га упо зо ра ва ли да не иде нена о ру жан међу дивља 
и непри ја тељ ски рас по ло же на пле ме на, изја вио је да је снаб де-
вен оруж јем: »Моли твом, рев но шћу за Хри ста, и пове ре њем у 
Ње го ву помоћ«. »Снаб де вен сам и Бож јом љу ба вљу и љу ба вљу 
пре ма бли жњи ма које горе у мом срцу, а Библи ја ми је у рука-
ма.« (W.H.D. Adams, In Perils Oft , p. 192) Библи ју на јевреј ском 
и енгле ском јези ку носио је са собом сву да куда је ишао. О јед-
ном од касни јих путо ва ња је рекао: »Стал но сам имао отво ре ну 
Библи ју у рука ма. Осе ћао сам да се сна га кри је у тој књи зи, и да 
ме она може одр жа ти.« (Исто, p. 201)

Истра јао је у свом раду, све док вест о суду није била обја вље-
на у вели ком делу наста ње ног све та. Међу Јевре ји ма, Тур ци ма, 
Пер си јан ци ма, Хин ду си ма и мно гим дру гим наро ди ма и раса-
ма он је ширио Бож ју Реч на разним јези ци ма и сву да обја вљи-
вао ско ру Меси ји ну вла да ви ну.

Током свог путо ва ња по Буха ри уста но вио је да нау ку о 
Господ њем ско ром дола ску познају уда ље ни и уса мље ни ста-
нов ни ци. Ара пи у Јеме ну, каже он, »има ју у посе ду књи гу која 
се зове Сее ра, и која спо ми ње дру ги Хри стов дола зак и Ње го ву 
вла да ви ну у сла ви; они оче ку ју да ће се вели ки дога ђа ји зби ти 
1840. годи не.« (Jour nal of the Rev. Joseph Wolf, p. 377) »У Јеме ну... 
про вео сам шест дана с Риха во вим сино ви ма. Они не пију вина, 
не саде вино гра де, не сеју семе, живе под шато ри ма и сећа ју се 
ста рог доброг Јона да ва, сина Риха во вог; у њи хо вом дру штву 
про на шао сам сино ве Изра и ље ве из Дано вог пле ме на... који 
оче ку ју, зајед но са Риха во вим сино ви ма, ско ри дола зак Меси је 
на небе ским обла ци ма.« (Исто, p. 389)
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Слич но веро ва ње, пре ма јед ном дру гом миси о на ру, посто ји 
у земљи Тата ра. Татар ски све ште ник упи тао је миси о на ра када 
ће Хри стос доћи по дру ги пут. Када је миси о нар одго во рио да 
о томе ништа не зна, све ште ник је изгле дао вео ма изне на ђен 
таквим незна њем неко га који твр ди да љу де упо зна је с Библи-
јом, и изре као сво је веро ва ње, уте ме ље но на про ро чан стви ма, 
да ће Хри стос доћи око 1844. годи не.

Про по ве да ње вести о Хри сто вом дру гом дола ску у Енгле ској 
поче ло је већ 1826. годи не. Покрет овде није добио тако одре ђе-
не обли ке као у Аме ри ци, тач но вре ме Хри сто вог дола ска није 
тако јед но гла сно про по ве да но, али вели ка исти на о Хри сто вом 
ско ром дола ску у сили и сла ви била је интен зив но про по ве да на 
и то не само међу диси ден ти ма и нон ком фор ми сти ма. Моран 
Брок, један енгле ски писац, твр ди да је око седам сто ти на про-
по вед ни ка Англи кан ске цркве било укљу че но у про по ве да ње 
»овог јеван ђе ља о цар ству«. И пору ка, која је ука зи ва ла на 1844. 
годи ну као вре ме Господ њег дола ска, била је обја вљи ва на и у 
Енгле ској. Миле рит ске публи ка ци је, штам па не у Сје ди ње ним 
Држа ва ма, шире не су на све стра не. Књи ге и часо пи си пре-
штам па ва ни су у Енгле ској. Годи не 1842, Роберт Вин тер, Енглез 
по рође њу, који је вест о ско ром Хри сто вом дола ску при хва тио 
у Аме ри ци, вра тио се у сво ју род ну земљу да огла си Господ њи 
дола зак. Мно ги су се у овом раду ује ди ни ли с њим, и вест о 
суду била је обја вље на у разним дело ви ма Енгле ске.

У Јужној Аме ри ци, усред дивљаштва и вер ске зату ца но сти, 
Мануел де Лакун ца, шпан ски језу и та, нашао је начи на да се при-
бли жи Библи ји и откри је исти ну о Хри сто вом ско ром дола ску. 
Покре нут да обја ви опо ме ну, а желе ћи да избег не рим ску цен зу-
ру, обја вио је сво је погле де под псе у до ни мом »Раби Бен-Езра«, 
пред ста вља ју ћи себе као обра ће ног Јевре ји на. Лакун ца је живео 
у осам на е стом сто ле ћу, али је тек 1825. годи не ње го ва књи га, 
која је нека ко допр ла до Лон до на, била пре ве де на на енгле ски 
језик. Ње но изда ва ње послу жи ло је да оја ча инте ре со ва ње дру-
ги Хри стов дола зак, које је већ посто ја ло у Енгле ској.

Ову док три ну још у осам на е стом веку про по ве дао је Бен гел, 
про по вед ник Евангеличке цркве и углед ни библиј ски тео лог и 
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кри ти чар. Зао кру жу ју ћи сво је обра зо ва ње, Бен гел се посве тио 
»про у ча ва њу тео ло ги је, којој је ње гов озбиљ ни и дубо ко рели ги-
о зни дух, оја чан и раним вас пи та њем и дисци пли ном, при род но 
наги њао. Као и оста ли мла ди љу ди озбиљ ног карак те ра пре и 
после ње га, морао је да се бори са сум ња ма и тешко ћа ма вер ске 
при ро де, и сам се са дубоким, осе ћа њима при се ћа »мно гих стре-
ла које су про ба дал е ње го во јад но срце, и допри но си ле да тешко 
под но си сво ју мла дост«. Када је постао члан кон зи сто ри је у Вир-
тем бер гу, засту пао је иде ју вер ске сло бо де. »Док је исти цао пра ва 
и пред но сти Цркве, био је и бра ни лац сва ке разум не сло бо де која 
би била гаран то ва на они ма који су се осе ћа ли веза ни зах те ви ма 
сво је саве сти да исту пе из ње ног зајед ни штва.« (Encyclopaedia Bri-
tan ni ca, 9th ed. art »Ben gel«) Пози тив не после ди це ове поли ти ке 
и сада се осе ћа ју у ње го вој род ној про вин ци ји.

Док је при пре мао про по вед пре ма тек сту из Откри ве ња 21. 
погла вље за адвент ну неде љу виде ло о дру гом Хри сто вом дола-
ску оба сја ло је ње гов ум. Про ро чан ства из Откри ве ња поста ла 
су му јасна као ника да до тада. Обу зет све шћу о вели чан стве-
ном зна че њу и нео гра ни че ној сла ви при зо ра које про рок опи-
су је, био је при ну ђен да неко вре ме пре ста не да раз ми шља о 
њи ма. Међу тим, када је иза шао на про по ве да о ни цу, они су му 
се поно во поја ви ли пред очи ма, у свој сво јој живо пи сно сти и 
сна зи. Од тога вре ме на пот пу но се посве тио про у ча ва њу про-
ро чан ста ва, посеб но оних из Откри ве ња, и уско ро је сте као уве-
ре ње да она све до че о бли зи ни Хри сто вог дола ска. Вре мен ски 
оквир у који је ста вио дру ги дола зак раз ли ко вао се само за неко-
ли ко годи на од оно га који је касни је при хва тио Милер.

Бен ге ло ви спи си про ши ри ли су се по свим хри шћан ским 
земља ма. Ње го ва гле ди шта била су ско ро опште при хва ће на у 
ње го вој држа ви, у Вир тем бер гу, а дели мич но и у дру гим дело-
ви ма Немач ке. Покрет је наста вио да се шири и после ње го ве 
смр ти, па се вест о дру гом дола ску исто вре ме но про по ве да ла у 
Немач кој и у дру гим земља ма у који ма је зао ку пља ла пажњу љу-
ди. У рани јим вре ме ни ма неки вер ни ци пре се ли ли су се у Руси ју 
у којој су обра зо ва ли сво је насе о би не, па се веро ва ње у ско ри 
Хри стов дола зак све до сада одр жа ло у немач ким евангеличким 
црква ма у тој земљи.
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Све тлост је заси ја ла и у Фран цу ској и Швај цар ској. У Жене-
ви, у којој су Фарел и Кал вин шири ли исти не које је засту па ла 
рефор ма ци ја, Луј Госен почео је да про по ве да вест о дру гом Хри-
сто вом дола ску. Док је још био у шко ли, Госен се суо чио с духом 
раци о на ли зма који је про жи мао Евро пу током послед њег дела 
осам на е стог сто ле ћа и првих годи на девет на е стог; и зато када 
је запо чео про по вед нич ку слу жбу не само да није знао за пра-
ву веру, већ је био склон скеп ти ци зму. Међу тим, још од мла до-
сти, Госе на је посеб но при вла чи ло про у ча ва ње про ро чан ста ва. 
Пошто је про чи тао Ролин со ву »Исто ри ју ста ро га века«, ње го ву 
пажњу при ву кло је дру го погла вље Књи ге про ро ка Дани ла. Био 
је зади вљен изу зет ном тач но шћу којом се испу ни ло ово про ро-
чан ство, што се могло виде ти из запи са овог исто ри ча ра. Био је 
то доказ надах ну то сти Библи је који му је послу жио као сидро 
усред опа сно сти касни јих годи на. Раци о на ли стич ка уче ња нису 
га више при вла чи ла, па је про у ча ва ју ћи Писмо и тра же ћи јасни ја 
сазна ња, после неког вре ме на сте као пра ву веру.

Наста вља ју ћи да про у ча ва про ро чан ства, дошао је до уве ре-
ња да је Господ њи дола зак пред вра ти ма. Зади вљен све ча но шћу 
и важно шћу те вели ке исти не, поже лео је да је обја ви дру гим 
љу ди ма, међу тим, све оп ште веро ва ње да су Дани ло ва про ро чан-
ства тајан стве на и нера зу мљи ва, пред ста вља ло је сна жну пре-
пре ку на том путу. Конач но је одлу чио, као Фарел пре ње га док 
је про по ве дао јеван ђе ље у Жене ви, да поч не да ради са децом, 
нада ју ћи се да ће пре ко њих заин те ре со ва ти и роди те ље.

Гово ре ћи о наме ри коју је желео да оства ри тим поду хва том, 
рекао је: »Да се раз у ме мо, не зато што сам сма трао да је та исти-
на мање важна, већ упра во зато што сам је висо ко ценио, желео 
сам да је обја вим у том лако разу мљи вом обли ку, да се прво обра-
тим деци. Желео сам да ме љу ди чују, а пла шио сам се да ме неће 
чути уко ли ко се будем прво обра тио одра сли ма!« »Одлу чио сам 
да прво иза ђем пред нај мла ђе. Оку пио сам децу око себе. Уко-
ли ко се гру па буде пове ћа ва ла, уко ли ко се буде виде ло да деца 
слу ша ју, да су задо вољ на, заин те ре со ва на, да раз у ме ју тему и да 
су у ста њу да је обја сне, био сам сигу ран да ћу уско ро обра зо ва ти 
и дру гу гру пу, и да ће и одра сли, са сво је стра не, уви де ти да се 
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испла ти седе ти и про у ча ва ти. Када то будем пости гао, бит ка ће 
бити доби је на.« (L. Gaus sen, Daniel the Prop het, vol. 2, Pre fa ce)

Напор је био успе шан. Када се обра ћао деци, одра сли су 
дола зи ли да слу ша ју. Гале ри је у ње го вој цркви биле су пре пу-
не пажљи вих слу ша ла ца. Међу њи ма је било и врло углед них 
и позна тих љу ди, али и стра на ца који су дола зи ли да посе те 
Жене ву, и тако је пору ка сти гла и у дру ге кра је ве.

Охра брен овим успе хом, Госен је обја вио сво ја пре да ва ња, 
нада ју ћи се да ће у црква ма на фран цу ском говор ном под руч-
ју охра бри ти вер ни ке да про у ча ва ју про роч ке књи ге. Гово рио 
је: »Обја ви ти поу ке упу ће не деци зна чи каза ти одра сли ма, који 
често зане ма ру ју такве књи ге под лажним изго во ром да су 
нера зу мљи ве: ‘Како би могле бити нера зу мљи ве када их ваша 
деца раз у ме ју?’« Затим је додао: »Имам вели ку жељу, уко ли ко 
ми то буде омо гу ће но, да при пад ни ци ма наше га ста да оми лим 
упо зна ва ње с про ро чан стви ма.« »Заи ста, нијед но дру го про у-
ча ва ње не може боље задо во љи ти потре бе наше га вре ме на.« 
»Упра во се на тај начин мора мо при пре ми ти за нево ље које нас 
уче ку ју, да стра жи мо и оче ку је мо Ису са Хри ста!«

Иако је спа дао међу нај и стак ну ти је и нај о ми ље ни је говор ни-
ке на фран цу ском јези ку, Госен је после неког вре ме на био уда-
љен из про по вед нич ке слу жбе, а ње го ва нај ве ћа гре шка била 
је у томе што се, док је поу ча вао мла де, уме сто цркве ним кате-
хи зи сом, досад ним и раци о на ли стич ким при руч ни ком, ско ро 
пот пу но лише ним позна ња ствар не вере, слу жио Библи јом. 
Касни је је постао настав ник у тео ло шкој шко ли, али неде љом је 
наста вљао да делу је као кати хе та, обра ћа ју ћи се деци и упо зна-
ва ју ћи их с Библи јом. Ње го ва дела о про ро чан стви ма буди ла су 
вели ко инте ре со ва ње. Са про фе сор ске говор ни це, путем штам-
пе и пре ко свог оми ље ног зани ма ња да буде учи тељ деци, мно-
го годи на ширио је изу зе тан ути цај и био сред ство пре ко кога 
је пажња мно гих усме ре на на про ро чан ства која су све до чи ла 
да је Господ њи дола зак пред вра ти ма.

Вест о Хри сто вом дру гом дола ску про бу ди ла је у Скан ди на-
ви ји широ ко инте ре со ва ње. Мно ги су били позва ни да се отре-
су сво је без бри жне рав но ду шно сти, да при зна ју и одба це сво је 
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гре хе, да затра же опро ште ње у име Госпо да Ису са. Међу тим, све-
штен ство држав не Цркве успро ти ви ло се овом покре ту и под 
њи хо вим ути ца јем неки од оних који су про по ве да ли вест били 
су баче ни у там ни цу. На мно гим мести ма на који ма су про по вед-
ни ци Господ њег ско рог дола ска били на тај начин ућут ка ни, Бог 
је одлу чио да сво ју вест обја ви на нео би чан начин - пре ко мале 
деце. Пошто су била мало лет на, држав ни закон није могао да их 
огра ни ча ва, па су несме та но могла да гово ре гла сно.

Покрет се углав ном ширио међу при пад ни ци ма нижих сло је-
ва, па су се у скром ним рад нич ким ста но ви ма љу ди оку пља ли да 
чују глас опо ме не. И деца - про по вед ни ци нај ве ћим делом при па-
да ла су поро ди ца ма које су живе ле у скром ним коли ба ма. Нека 
од њих нису била ста ри ја од шест до осам годи на, и док су сво јим 
живо том све до чи ла да воле Спа си те ља и да се тру де да живе у 
скла ду са Бож јим све тим зах те ви ма, обич но се инте ли ген ци јом 
и спо соб но сти ма нису изди за ла изнад оста ле деце сво јих годи на. 
Међу тим, када би се нашла пред љу ди ма, било је очи глед но да се 
нала зе под ути ца јем силе која над ма шу је њи хо ве при род не спо-
соб но сти. Мењао се звук и начин њи хо вог гово ра и пона ша ња, 
и са неком све ча ном силом обја вљи ва ла су вест о суду, слу же ћи 
се упра во речи ма из Писма: »Бој те се Бога и подај те ми сла ву, јер 
дође час суда Ње го ва!« Уко ра ва ла су грех љу ди, нису осу ђи ва ла 
само неморал и злочин, већ и све тов ност и отпад, пози ва ју ћи 
сво је слу ша о це да пожу ре и да избег ну гнев који дола зи.

Љу ди су их слу ша ли уздрх та лих срца. Бож ји Дух им се обра-
ћао и осве до ча вао њи хов ум. Мно ги су били покре ну ти да про-
у ча ва ју Писмо с новим и дубљим инте ре сом; неу ме ре ни и немо-
рал ни су се попра вља ли, дру ги су одба ци ва ли сво је непо ште не 
нави ке, а про ме не су биле тако очи глед не да су чак и про по вед-
ни ци држав не Цркве били при си ље ни да при зна ју да Бож ја 
рука води овај покрет.

Бож ја воља је била да вест о Спа си те ље вом дола ску буде обја-
вље на у скан ди нав ским земља ма, а када је глас Ње го вих слу гу 
био ућут кан, излио је сво га Духа на децу да би дело било завр-
ше но. Када се Исус при бли жа вао Јеру са ли му пра ћен радо сним 
мно штвом, које Га је побе до но сним покли ци ма и подиг ну тим 
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пал мо вим гран чи ца ма про гла ша ва ло за Дави до вог сина, зави-
дљи ви фари се ји су Га пози ва ли да их ућут ка, али Исус је одго-
во рио да се оним што се дога ђа испу ња ва про ро чан ство и да 
би каме ње про го во ри ло ако би ути шао љу де. Народ, запла шен 
прет ња ма све ште ни ка и гла ва ра, чим је про шао кроз јеру са лим-
ска вра та пре стао је да радо сно узди же Ису са, али су деца у пре-
двор ју Хра ма при хва ти ла песму и, машу ћи пал мо ви ма гран чи-
ца ма, узви ки ва ла: »Оса на Сину Дави до ву!« (Матеј 21,8-16) Када 
су фари се ји, дубо ко раз о ча ра ни тиме, каза ли Ису су: »Чујеш ли 
шта гово ре за Тебе?« Он им је одго во рио: »Да! зар нисте ника да 
чита ли: из уста мале деце и оних која сиса ју начи нио си себи 
хва лу!« Као што је пре ко деце дело вао у вре ме Хри сто вог првог 
дола ска, тако је дело вао и сада обја вљу ју ћи пре ко њих вест о 
Ње го вом дру гом дола ску. Бож ја Реч била је испу ње на - вест о 
Спа си те ље вом дола ску обја вље на је свим наро ди ма, јези ци ма 
и пле ме ни ма.

Вили ја му Миле ру и ње го вим сарад ни ци ма била је пове ре на 
дужност да вест опо ме не обја ве у Аме ри ци. Та земља поста ла је 
сре ди ште вели ког покре та чека ла ца дру гог Хри сто вог дола ска. 
Упра во се ту нај о чи глед ни је испу ни ло про по чан ство из прве 
анђе о ске пору ке. Спи си Вили ја ма Миле ра и ње го вих сарад ни ка 
одно ше ни су у дале ке земље. Где год су миси о на ри у све ту оба вља-
ли сво је дело, обја вљи ва на је и радо сна вест о Хри сто вом ско ром 
дола ску. Бли зу и дале ко шири ла се пору ка веч ног јеван ђе ља: »Бој-
те се Бога и подај те му сла ву, јер дође час суда ње го ва!«

Све до че ње про ро чан ства које је наиз глед ука зи ва ло да ће Хри-
стос доћи у јесен 1844. годи не дубо ко се уре за ло у мисли љу ди. 
Пору ка је пре ла зи ла из држа ве у држа ву, и на све стра не буди ла 
широ ко рас про стра ње но инте ре со ва ње. Мно ги су били дубо ко 
уве ре ни да су дока зи у при лог про роч ким раз до бљи ма пра вил-
ни, и запо ста вља ју ћи сво је пра во на неза ви сно мишље ње, радо-
сно су при ма ли исти ну. Неки про по вед ни ци су мења ли сво ја 
уско гру да схва та ња и осе ћа ња, напу шта ли сво ја пла ће на рад на 
места и сво је цркве, и ује ди ња ва ли се у обја вљи ва њу Хри сто вог 
дола ска. Али, било је, ипак, сра змер но мало про по вед ни ка који 
су при хва та ли ову вест; па је нај ве ћим делом била пре пу ште на 
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скром ним вер ни ци ма. Фар ме ри су оста вља ли сво ја поља, зана-
тли је сво је ала те, тргов ци сво је тезге, слу жбе ни ци сво је поло жа-
је, а број рад ни ка ипак је и даље био мали у поре ђе њу са делом 
које је тре ба ло оба ви ти. Ста ње у које је запа ла без бо жна Црква 
и свет огре зао у беза ко њу тишта ло је душе пра вих стра жа ра, и 
они су добро вољ но трпе ли напо ре, одри ца ња, и пат ње само да би 
могли да пози ва ју љу де на пока ја ње и спа се ње. Иако му се сотона 
про ти вио, дело је упор но ишло напред, а мно ге хиља де при хва ти-
ле су исти ну о ско ром Хри сто вом дру гом дола ску.

На све стра не могло се чути озбиљ но све до чан ство, које је 
опо ми ња ло гре шни ке, све тов не љу де и вер ни ке црка ва, да избег-
не гнев који дола зи. Про по вед ни ци су као нека да Јован Крсти-
тељ, Хри стов пре те ча, ста вља ли секи ру код коре на дрве ту и 
пози ва ли све љу де да доне су родо ве пока ја ња. Њи хо ви потре-
сни пози ви су били у изра зи тој супрот но сти са уве ра ва њи ма у 
мир и сигур но ст која су се чула са слу жбе них про по ве да о ни ца, 
и где год је била обја вљи ва на, вест је покре та ла љу де. Јед но став-
но, непо сред но све до чан ство Писма, пра ће но силом Све то га 
Духа, било је толи ко увер љи во да су му се само рет ки могли 
пот пу но оду пре ти. Хри шћа ни само по име ну били су покре та-
ни из сво је лажне сигур но сти. Уви ђа ли су свој отпад од исти не, 
сво ју све тов ност и невер ство, сво ју охо лост и себич ност. Љу-
бав која је тако дуго била усме ре на према земаљ ским добри ма, 
сада се окре та ла пре ма Небу. Бож ји Дух се спуштао на њи х, и 
омек ша ла и пони зна срца при дру жи ва ли су се узви ку: »Бој те се 
Бога и подај те му сла ву, јер дође час суда ње го ва!«

Гре шни ци су са суза ма пита ли: »Шта да чиним да се спа сем?« 
Љу ди чији је живот био обе ле жен непо ште њем, желе ли су да на-
док на де све што су оте ли. Сви који су нашли мир у Хри сту, чезну-
ли су да са дру ги ма поде ле бла го сло ве. Роди тељ ска срца окре ну ла 
су се деци, а деч ја роди те љи ма. Пре пре ке изгра ђе не од охо ло сти 
и оту ђе но сти биле су пору ше не. Чула су се мно га искре на при-
зна ња, а чла но ви дома ћин ства тру ди ли су се око спа се ња својих 
нај бли жих и нај дра жих. Често су се упућивале речи озбиљ ног 
посре до ва ња у моли тва ма. На све стра не виделе су се душе како 
се у дубо кој забри ну то сти боре са Богом. Мно ги су се рва ли целе 
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ноћи у моли тви да им гре си буду опро ште ни или да се обра ти 
неко од њи хо вих сусе да или рођа ка.

Љу ди из свих дру штве них сло је ва хрли ли су на пре да ва ња 
чека ла ца Хри сто вог дола ска. Бога ти и сиро ма шни, при зна ти и 
непо зна ти, сви су, из раз ли чи тих раз ло га, били жељ ни да сами 
чују уче ње о дру гом дола ску. Господ је сузби јао дух про ти вље ња, 
док су Ње го ве слу ге обја шња ва ле раз ло ге сво је вере. Поне кад је 
ору ђе било сла бо, али је Бож ји Дух давао сна гу сво јој исти ни. На 
ску по ви ма је могла да се осе ти при сут ност све тих анђе ла и мно-
ги су сва ко га дана при сту па ли вер ни ци ма. Када су били пона вља-
ни дока зи о Хри сто вом ско ром дола ску, непре глед но мно штво 
слу ша ло је без даха и без речи те све ча не изја ве. Изгле да ло је 
као да се Небо и Земља при бли жа ва ју. Мла ди, ста ри и љу ди сред-
њег доба осе ћа ли су Бож ју силу. Љу ди су одла зи ли сво јим кућа-
ма са хва лом на усна ма, а радо сне песме одје ки ва ле су мир ним 
ноћ ним вазду хом. Нико од оних који су посе ћи ва ли те састан ке 
ника да неће забо ра ви ти ове толи ко зна чај не при зо ре.

Обја вљи ва ње одре ђе ног вре ме на Хри сто вог дола ска покре-
ну ло је вели ко про ти вље ње свих дру штве них сло је ва, од про-
по вед ни ка на про по ве да о ни ци до нај о ко ре ли јег гре шни ка који 
је иза зи вао Небо. Као да су се испу ња ва ле речи про ро чан ства: 
»Али ово знај те нај пре да ће у послед ње дане доћи руга чи који 
ће живе ти по сво јим жеља ма и гово ри ти: где је обе ћа ње дола-
ска ње го ва? Јер, отка ко оци помре ше, све сто ји тако од почет ка 
ства ра ња!« (2. Петро ва 3,3.4) Мно ги који су гово ри ли да воле 
Спа си те ља, изја вљи ва ли су да нема ју ништа про тив нау ке о дру-
гом дола ску, већ да се само про ти ве одре ђи ва њу тач ног вре ме на 
дола ска. Међу тим, Бож је све ви де ће око пра ти ло је шта се зби ва 
у њи хо вим срци ма. Они нису желе ли да слу ша ју да ће Хри стос 
поно во доћи да пра вед но суди све ту. Они су били невер не слу ге, 
њи хо во дело није могло да под не се Бога који испи ту је срца, па 
су се пла ши ли да се срет ну са својим Госпо даром. Као Јевре ји у 
вре ме Хри сто вог првог дола ска, нису били спрем ни да доче ка ју 
Ису са. Нису само одби ја ли да саслу ша ју јасне дока зе из Библи је, 
већ су се руга ли сви ма који су чека ли Госпо да. Сотона је лико-
вао зајед но са сво јим демо ни ма и Хри сту и Ње го вим анђе ли ма 
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у лице добацивао тврд ње да народ који се сма тра Ње го вим има 
тако мало љу ба ви пре ма Ње му и да не жели Ње гов дола зак.

»А о дану томе и часу нико не зна«, био је доказ којим се 
служила  већи на оних који су одба ци ва ли веру у дру ги дола зак. 
Библиј ски текст заи ста гла си: »А о дану томе и о часу нико не 
зна, ни анђе ли небе ски, до отац мој сам!« (Матеј 24,36) Они који 
су оче ки ва ли Госпо да дава ли су јасно и склад но обја шње ње овог 
тек ста и дока зи ва ли да га њи хо ви про тив ни ци зло у по тре бља ва-
ју. Сам Хри стос изго во рио је ове речи у неза бо рав ном раз го во-
ру са сво јим уче ни ци ма на Маслин ској гори, пошто је послед њи 
пут иза шао из Хра ма. Уче ни ци су му поста ви ли пита ње: »Какав 
је знак тво га дола ска и послет ка века?« Исус им је обја вио зна ке, 
и онда додао: »Тако и ви, када види те све ово, знај те да је бли зу 
код вра та!« (Матеј 24,33) Јед на Ису со ва изја ва не може бити тако 
упо тре бље на да се њо ме поби ја дру га. Иако нико не зна дан ни 
час Ње го вог дола ска, ипак нау че ни смо и од нас се тра жи да пре-
по зна мо ње го ву бли зи ну! После све га, рече но нам је да ће све сно 
одба ци ва ње опо ме не, одби ја ње да сазна мо када ће Ње гов дола-
зак бити пред вра ти ма, има ти исто суд бо но сно зна че ње за нас 
као што је за оне који су живе ли у Ноје во доба, било одби ја ње да 
сазна ју вре ме Пото па. Ису со ва при ча у истом погла вљу, која упо-
ре ђу је вер ног и невер ног слу гу, и која осу ђу је оно га који је рекао 
у свом срцу: »Неће мој госпо дар још заду го доћи«, пока зу је у 
каквој све тло сти ће Исус гле да ти и награ ди ти оне које затек не 
да стра же и гово ре о Ње го вом дола ску и оне који Га одба цу ју. 
Јасно каже: »Стра жи те дакле... бла го томе слу зи које га дошав ши 
госпо дар ње гов нађе да извр шу је тако!« (Матеј 24,42.46) »Ако ли 
не уза стра жиш, доћи ћу на тебе као лупеж, и нећеш чути у који 
ћу час доћи на тебе!« (Откри ве ње 3,3)

Павле гово ри о гру пи коју ће Господ њи дола зак изне на ди ти. 
»Јер и сами зна те јамач но да ће дан Господ њи доћи као лупеж 
по ноћи. Јер када рек ну: мир је и нема мо се чега боја ти, онда ће 
изне на да напа сти на њих поги бао... и неће уте ћи.« Међу тим, 
ради оних који су послу ша ли Спа си те ље во упо зо ре ње дода је: 
»Али, ви бра ћо нисте у тами да вас дан као лупеж заста не. Јер 
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ви сте сви сино ви виде ла и сино ви дана: нисмо ноћи ни таме.« 
(1. Солу ња ни ма 5,2-5)

На тај начин је пока за но да Библи ја не даје ника кву дозво-
лу љу ди ма да оста ну у незна њу о бли зи ни Хри сто вог дола ска. 
Међу тим, они који су тра жи ли само изго вор да би одба ци ли 
исти ну, затво ри ли су сво је уши да не чују ње но обја шње ње, па 
су речи: »А о дану томе и часу нико не зна«, наста ви ли да пона-
вља ју или као дрски руга чи или чак и као такоз вани Хри сто ви 
про по вед ни ци. Када су љу ди били покре ну ти, када су поче ли 
да се рас пи ту ју за пут спа се ња, вер ски учи те љи су ста ли име-
ђу њих и исти не, поку ша ва ју ћи да сми ре њи хов страх лажним 
тума че њи ма Бож је Речи. Невер ни стра жа ри при кљу чи ли су се 
делу вели ког вара ли це и вика ли: Мир, мир, иако Господ није 
гово рио о миру. Као и фари се ји из Хри сто вог вре ме на, мно ги 
који сами одби ја ју да уђу у цар ство небе ско, оме та ју онима који 
би хте ли да уђу. Крв тих душа биће затра же на из њи хо ве руке.

Нај скром ни ји и нај о да ни ји у црква ма обич но су први при-
хва та ли пору ку. Они који су сами про у ча ва ли Библи ју нису 
могли да не виде неби блиј ски карак тер широ ко при хва ће них 
гле ди шта о про ро чан стви ма; и где год љу ди нису били изло же-
ни сна жном ути ца ју све штен ства, где год су желе ли да сами 
истра жу ју Бож ју Реч, било је довољ но упо ре ди ти нау ку о дру-
гом Хри сто вом дола ску с Писмом и тако дока за ти ње но божан-
ско поре кло.

Мно ге су про го ни ла њи хо ва невер на бра ћа. Да би задр жа ли 
свој поло жај у цркви неки су при ста ли да не гово ре о сво јој нади, 
док су дру ги сма тра ли да им њи хо ва ода ност Богу нала же да не 
сакри ва ју исти не које су им пове ре не на чува ње. Нису били рет-
ки ни они који су искљу че ни из сво јих црка ва само зато што су 
јавно изра зи ли сво је веро ва ње у Хри стов ско ри дола зак. Они ма 
који су трпе ли нево ље због сво је вере биле су врло дра го це не 
про роч ке речи: »Бра ћа ваша, која мрзе на вас и изго не вас име на 
моје га ради, гово ре: ‘Нека се пока же сла ва Господ ња!’ И пока за ће 
се на вашу радост, а они ће се посра ми ти.« (Иса и ја 66,5)

Бож ји анђе ли с нај ду бљим зани ма њем пра ти ли су резул та те 
обја вљи ва ња опо ме не. Тамо где су цркве јед но гла сно одби ја ле 
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вест, анђе ли су се тужно одвра ћа ли од њих. Међу тим, било је 
мно го и оних чији однос пре ма вести о ско ром Хри сто вом дола-
ску још није био ста вљен на про бу. Мно ге су пре ва ри ли муже-
ви, жене, роди те љи или деца и наве ли их да пове ру ју да је грех 
чак и само слу ша ти “јере тич ке” нау ке које шире они који чека ју 
Хри стов дола зак. Анђе ли ма је наре ђе но да вер но стра же над 
таквим душа ма, јер је нова све тлост с Бож јег пре сто ла тре ба ло 
да оба сја њи хо ву ста зу.

Они који су при хва ти ли вест, с неиз ре ци вом чежњом оче ки-
ва ли су дола зак сво га Спа си те ља. Вре ме када су мисли ли да ће 
се сре сти с Њим било је пред вра ти ма. При бли жа ва ли су се том 
тре нут ку мир но и све ча но. Одр жа ва ли су радо сну зајед ни цу са 
Богом, зајед ни цу која је пред ста вља ла залог мира који ће у све-
тлој будућ но сти успо ста ви ти с Њим. Није дан од оних који су 
осе ти ли ту наду и пове ре ње ника да неће забо ра ви ти те дра го це-
не сате чека ња. Већ је неко ли ко сед ми ца пре тога вре ме на нај ве-
ћи део све тов них посло ва био оста вљен. Искре ни вер ни ци су 
пажљи во испи ти ва ли сва ку сво ју мисао и осе ћа ње сво га срца 
као да се нала зе на самрт нич кој посте љи и да ће кроз неко ли-
ко сати затво ри ти сво је очи за све што је земаљ ско. Нико није 
ни поку шао да начи ни неке посеб не хаљи не за уз не се ње (види: 
Дода так!), али су сви осе ћа ли потре бу за уну тра шњим осве до-
че њем да су спрем ни да доче ка ју сво га Спа си те ља; њи хо ве беле 
хаљи не пред ста вљале су непо роч ност њи хо ве душе, карак те ра 
који је Хри сто вом посред нич ком крвљу очи шћен од гре ха. О, 
када би и сада међу они ма који се нази ва ју Бож јим наро дом 
вла дао исти дух само и спи ти ва ња срца, иста искре на, одлуч-
на вера! Да је Бож ји народ наста вио да тако пони зно дола зи 
пред Бога и изно си сво је моли тве пред пре сто мило сти, сте као 
би мно го бога ти ја иску ства од оних која сада има. Премало је 
моли т ви, пре ма ло осве до че но сти у своје гре шно ста ње, а недо-
ста так живе вере мно ге оста вља без бла го да ти коју нам је наш 
Отку пи тељ тако бога то ставио на располагање.

Бог је желео да испи та свој народ. Ње го ва рука покри ла је гре-
шку у изра чу на ва њу про роч ких раз до бља. Чека о ци Хри сто вог 
дола ска нису откри ли гре шку, а нису је откри ли ни нај у че ни ји 
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међу њи хо вим про тив ни ци ма. Један од њих је рекао: »Ваше изра-
чу на ва ње про роч ких раз до бља је пра вил но. Неки вели ки дога-
ђај ствар но ће се дого ди ти, али не онај који наја вљу је госпо дин 
Милер; насту пи ће обра ће ње цело га све та, а не и дру ги Хри стов 
дола зак.« (види: Дода так!)

Оче ки ва но вре ме је про шло, а Хри стос се није поја вио да 
изба ви свој народ. Они који су у искре ној вери и дубо кој љу ба-
ви оче ки ва ли сво га Спа си те ља, дожи ве ли су гор ко раз о ча ра ње. 
Ипак, Бож ја наме ра је била испу ње на, Он је сам испи тао срце 
оних који су твр ди ли да чека ју Ње гов дола зак. Међу такви ма 
било је мно го оних који нису има ли ника кве узви ше не побу де, 
већ су били покре ну ти једи но стра хом. Њи хо во при ста ја ње уз 
веру није про ме ни ло ни њи хо во срце, ни њи хов живот. Када се 
оче ки ва ни дога ђај није збио, ови љу ди изја ви ли су да уоп ште 
нису раз о ча ра ни, јер ника да нису ни веро ва ли да ће Хри стос 
ствар но доћи. Они су се међу први ма при кљу чи ли они ма који 
су се руга ли разочарању искре них вер ни ка.

Међу тим, Исус и сва небе ска вој ска с љу ба вљу и сао се ћа њем 
пра ти ли су оку ша не и вер не, али раз о ча ра не Хри сто ве след бе-
ни ке. Да је тада заве са која одва ја неви дљи ви од видљи вог све-
та, била пову че на устра ну могли би се виде ти анђе ли како сто је 
поред тих истрај них душа и шти те их од сотони них стре ла.
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поглавље

Вили јам Милер и ње го ви сарад ни ци, про по ве да ју ћи нау ку 
о Хри сто вом дру гом дола ску, има ли су само један циљ - да 

покре ну љу де да се при пре ме за суд. Тру ди ли су се да у срци-
ма фор мал них хри шћа на раз бу де истин ску наду Цркве, да им 
ука жу на потре бу да стек ну дубље хри шћан ско иску ство, да 
и нео бра ће не покре ну да схва те сво ју дужност да се сме ста 
пока ју и обра те Богу. »Нису ни поку ша ва ли да љу де при ву ку 
каквој сек ти или вер ској гру пи. Зато су дело ва ли међу при пад-
ни ци ма свих гру па ци ја и сек ти, не меша ју ћи се у њи хо ву орга-
ни за ци ју или ред.«

»У цело куп ном свом раду« - каже сам Милер, »ника да 
нисам поже лео, нити само поми слио, да осну јем неку посеб ну 
гру пу мимо посто је ћих црка ва, или да некој ука жем пред ност 
на ште ту дру ге. Желео сам да будем на корист сви ма. Сма тра ју-
ћи да ће се сви хри шћа ни радо ва ти нади у Хри стов дола зак, и 
да они који нису дели ли моје мишље ње неће зато мање воле ти 
оне који су при хва ти ли ову нау ку, нисам ни поми шљао да ће се 
ика да поја ви ти потре ба за одво је ним оку пља њем. Једи ни мој 
циљ био је да се душе обра те Богу, да буде свет оба ве штен о 
суду који дола зи, и да моји сугра ђа ни учи не све да сво ја срца 
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при пре ме да би се у миру могли сре сти са сво јим Госпо дом. 
Већи на оних који су се обра ти ли мојим радом при сту пи ла је 
већ посто је ћим црква ма.« (Bliss, p. 328)

Пошто је изгле да ло да сво јим радом утвр ђу је Цркве, оне су 
га неко вре ме бла го на кло но посма тра ле. Међу тим, када су про-
по вед ни ци и вер ске ста ре ши не одлу чи ли да уста ну про тив нау-
ке о дру гом Хри сто вом дола ску и поже ле ли да сузби ју сва ко 
даље бавље ње том тема ти ком, не само да су гово ри ли про тив 
ње га с про по ве да о ни ца, већ су сво јим вер ни ци ма ускра ти ли и 
пра во да при су ству ју про по ве ди ма о дру гом дола ску или да чак 
само гово ре о тој нади на састан ци ма у сво јој цркви. Тако су се 
вер ни ци нашли у тешком поло жа ју, оста ли су збу ње ни. Воле ли 
су сво је цркве и нису желе ли да се од њих одва ја ју; али када су 
уста но ви ли да у њи ма поти ску ју све до чан ство Бож је Речи, да 
им се ускра ћу је пра во да истра жу ју про ро чан ства, осе ти ли су 
да им вер ност Богу забра њу је да се поко ре. Оне који су поку-
ша ва ли да ућут ка ју све до чан ство Бож је Речи више нису могли 
да сма тра ју делом Хри сто ве цркве, »сту бом и твр ђом исти не«. 
Уве ри ли су се да има ју оправ дан раз лог да се одво је од сво јих 
дота да шњих Црка ва. У лето 1844. годи не око педе сет хиља да 
вер ни ка напу сти ло је сво је Цркве.

У то вре ме, у већи ни Црка ва у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Држа ва ма могла је да се запа зи изра зи та про ме на. Већ годи на-
ма, пола ко али упор но, оне су се све више при ла го ђа ва ле све-
тов ним нави ка ма и оби ча ји ма, и у скла ду са тим насту пи ло је и 
опа да ње ствар ног духов ног живо та. Међу тим, те годи не, у ско-
ро свим Црква ма у земљи пока за ли су се зна ци изне над ног, али 
изра зи тог духов ног опа да ња. Иако нико није могао да про на ђе 
раз лог томе, сама чиње ни ца била је широ ко запа же на и о томе 
се рас пра вља ло и у штам пи и са про по ве да о ни ца.

На састан ку про по вед ни ка у Фила дел фи ји, госпо дин Барнс, 
писац позна тог библиј ског комен та ра и пастор јед не од воде ћих 
црка ва у гра ду, »изја вио је да ради као про по вед ник већ два де сет 
годи на и да ника да, све до послед ње Господ ње вече ре, није оба-
вио тај обред не при ма ју ћи у Цркву већи или мањи број нових 
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вер ни ка. Међу тим, сада више нема буђе ња, нема обра ће ња, нема 
ника квог видљи вог рас те ња вер ни ка у бла го да ти, и нико не дола-
зи у ње го ву кан це ла ри ју да раз го ва ра о спа се њу сво је душе. Пове-
ћа ње посло ва и бли ста ви изгле ди у трго ви ни и про из вод њи као 
да су иза зва ли и све веће посве то вље ње вер ни ка. Тако је то у 
свим Црква ма«. (Con gre ga ti o nal Jour nal, 23. мај, 1844. годи не)

Месе ца фебру а ра исте годи не, про фе сор Фини из коле џа у 
Обер ли ну дао је сле де ћу изја ву: »Већ дуго нам је позна та чиње-
ни ца да су, уоп ште но гово ре ћи, про те стант ске Цркве у нашој 
земљи рав но ду шне или непри ја тељ ски рас по ло же не пре ма ско-
ро свим морал ним рефор ма ма у нашем вре ме ну. Има и дели мич-
них изу зе та ка, али они нису довољ ни да би се про ме ни ло опште 
чиње нич но ста ње. Може се наве сти и дру га потвр ђе на чиње-
ни ца: ско ро свеопште неспремност да се наше Цркве обно ве и 
про буде из сна. Духов на рав но ду шност про жи ма ско ро све, и 
застра шу ју ће је дубо ка, што потвр ђу је и вер ска штам па по целој 
земљи... У вели кој мери, вер ни ци Цркве поста ли су покло ни ци 
моде – при дру жу ју се невер ни ци ма на забав ним при је ми ма, 
на пле со ви ма, на про сла ва ма, и тако даље... Међу тим, не тре ба 
да пре ви ше гово ри мо о овој бол ној теми. Довољ ни су дока зи 
који се гоми ла ју и који нас пре пла вљу ју, да пока же мо да Цркве 
углавном поста ју жало сно узо па че не. Оти шле су се врло дале ко 
од Госпо да, а и Он се пову као из њих.«

Писац члан ка у часо пи су Вер ски теле скоп (Reli gi o us Tele sco-
pe) све до чи: »Ника да до сада нисмо били све до ци тако општег 
опа да ња рели ги озност као што је сада слу чај. Заи ста, Цркве 
би се мора ле про бу ди ти и потра жи ти узро ке ове нево ље; јер 
сва ки који воли Сион тре ба да такво ста ње сма тра нево љом. 
Када се под се ти мо како су рет ки и вре мен ски уда ље ни слу ча-
је ви истин ског обра ће ња, како су неу по ре ди во без об зир ни и 
твр до вра ти гре шни ци, ско ро да нехо ти це узви ку је мо: ‘Зар је 
Господ забо ра вио да буде мило стив? Или, зар су се већ затво-
ри ла вра та мило сти?’«

Ова кво ста ње свој пра ви узрок увек је има ло у самој Цркви. 
Духов на тама која је обу зе ла наро де, Цркве и поје дин це, не 
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може се при пи са ти само вољ ном божан ском ускра ћи ва њу бла-
го да ти, већ људ ском зане ма ри ва њу или одба ци ва њу божан-
ског виде ла. Изра зи ти при мер истинитости овог тврђења пред-
ста вља ју зби ва ња у кри лу јевреј ског наро да у Ису со во вре ме. 
Сво јом ода но шћу све ту, сво јим забо ра вља њем Бога и Ње го ве 
Речи, допри не ли су да им ум потам ни, а срца поста ну теле сна 
и сензуална. Зато нису могли да схва те да је Меси ја дошао, па 
су у сво јој охо ло сти и свом неве ро ва њу одба ци ли Отку пи те-
ља. Међу тим, Бог ни тада јевреј ском наро ду није ускра тио ни 
позна ва ње бла го сло ва спа се ња ни уче ство ва ње у њи ма. Међу-
тим, они који су одба ци ли исти ну изгу би ли су сва ку жељу за 
тим даром Неба. Они су ства ра ли »од мра ка све тлост, а од све-
тло сти мрак« све док све тлост која је била у њи ма није поста ла 
тама, а коли ко је само вели ка била та тама!

Пот пу но је у скла ду са сотони ним наме ра ма да љу ди задр же 
спо ља шњи облик рели ги је, а да одба це пра ви дух живо то дав не 
побо жно сти. Јевреји су, пошто су одба ци ли јеван ђе ље, наста-
ви ли да рев но сно оба вља ју сво је пра ста ре обре де, да стро го 
чува ју сво ју наци о нал ну искљу чи вост, иако су мора ли да при-
зна ју да се Бож ја при сут ност више не о се ћа у њи хо вој сре ди ни. 
Дани ло во про ро чан ство је тако изри чи то обја вљи ва ло вре ме 
Меси ји ног дола ска и тако тач но про ри ца ло Ње го ву смрт да су 
раби ни поче ли да одвра ћа ју љу де од ње го вог про у ча ва ња, док 
конач но нису изре кли и про клет ство над сви ма који би поку-
ша ли да изра чу на ју наја вље но вре ме. У сво јој засле пље но сти и 
непо ка ја њу, изра иљ ски народ про жи вља вао је сто ле ћа која су 
се од тада низа ла, рав но ду шан пре ма мило сти вој пону ди спа се-
ња, не обра ћа ју ћи пажњу на бла го сло ве јеван ђе ља, на све ча ну и 
застра шу ју ћу опо ме ну која га је упо зо ра ва ла на опа сност коју 
доно си одба ци ва ња све тло сти с Неба.

Сву да где посто ји исти узрок поја ви ће се и исте после ди це. 
Онај који намер но гуши сво ју свест о дужно сти зато што се 
супро ти ње го вим скло но сти ма, конач но ће изгу би ти спо соб ност 
да раз ли ку је исти ну од заблу де. Спо соб ност схва та ња ће потам-
не ти, савест оту пе ти, срце отврд ну ти и душа ће се одво ји ти од 
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Бога. Када се пору ка божан ске исти не одба цу је или ома ло ва жа-
ва, Цркву почи ње да оба ви ја тама, вера и љу бав се хла де, а оту-
ђе ње и раз дор поја вљу ју. Вер ни ци усред сре ђу ју сво је инте ре се и 
енер ги ју на све тов не поду хва те, а гре шни ци поста ју твр до вра ти 
у свом непо ка ја њу.

Пору ка првог анђе ла из 14. погла вља Откри ве ња наја вљу ју ћи 
час Бож јег суда и пози ва ју ћи љу де да се боје Бога и да Му слу же, 
има циљ да оне који су се изја сни ли као при пад ни ци Бож јег наро-
да одво ји од поква ре ног ути ца ја све та и да их покре не да уви-
де да се нала зе у ста њу све тов но сти и отпад ни штва. Бог је у тој 
пору ци упу тио опо ме ну Цркви, и она би, да је била при хва ће на, 
укло ни ла зла која су је одва ја ла од Ње га. Да су вер ни ци при хва-
ти ли пору ку са Неба, да су пони зи ли сво је срце пред Госпо дом, 
да су искре но поже ле ли да се при пре ме да опста ну у Ње го вој 
при сут но сти, Бож ји Дух и Бож ја сила би се пока за ли међу њи ма. 
Црква би поно во дости гла бла го сло ве но ста ње једин ства, вере и 
љу ба ви које је вла да ло у апо стол ско доба, када су вер ни ци били 
»јед но га срца и јед не душе«, када су »гово ри ли Реч Бож ју са сло-
бо дом«, када је Господ »сва ко га дана умно жа вао дру штво оних 
који се спа са ва ху«. (Дела 4,32.31; 2,47)

Да су они који су се изја сни ли као при пад ни ци Бож јег наро-
да при хва ти ли све тлост која их је оба сја ла из Ње го ве Речи, 
дости гли би једин ство за које се Хри стос молио, једин ство које 
је апо стол опи сао као »једин ство духа у све зи мира«. »Јед но 
тело, један дух, као што сте и позва ни у јед ном наду зва ња сво-
је га; један Господ, јед на вера, јед но крште ње«, закљу чио је он 
(Ефе сци ма 4,3-5).

Такве бла го сло ве не резул та те дожи ве ли су они који су при-
хва ти ли пору ку о дру гом дола ску. Они су дола зи ли из раз ли чи-
тих Црка ва, али су обо ри ли огра де који ма су вер ске зајед ни це 
поку ша ле да их раз дво је, раз би ли су у ато ме њи хо ва про тив реч-
на веро ва ња, одба ци ли неби блиј ску наду у земаљ ско хиља ду го-
ди шње цар ство, испра ви ли сво ја погре шна гле ди шта о дру гом 
Хри сто вом дола ску, укло ни ли охо лост и при ла го ђа ва ње све ту, 
попра ви ли учи ње на зла, сје ди ни ли сво ја срца веза ма брат ског 
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зајед ни штва, тако да је међу њи ма завла да ла љу бав и радост. Ако 
је ова нау ка то могла да учи ни за оно мало ста до које ју је при хва-
ти ло, учи ни ла би то и за све који би је при гр ли ли.

Међу тим, у већи ни слу ча је ва Цркве нису при хва ти ле опо-
ме ну. Њи хо ви про по вед ни ци, који би, као стра жа ри »у дому 
Изра и ље ву«, међу први ма мора ли да откри ју зна ке Ису со вог 
дола ска, про пу сти ли су да сазна ју исти ну или из изја ва про ро-
ка или на темељу зна ка вре ме на. Када све тов не наде и тежње 
испу ња ва ју срце, хла ди се љу бав пре ма Богу и вера у Ње го ву 
Реч, и тако, када је нау ка о дру гом дола ску била обја вље на, про-
бу ди ла је само њи хо ве пред ра су де и оја ча ла њи хо во неве ро ва-
ње. Чиње ни ца да су вест, у вели кој мери, про по ве да ли обич ни 
вер ни ци била је исти ца на као доказ про тив ње. Као и у ста ра 
вре ме на, јед но став но све до чан ство Бож је Речи било је доче ки-
ва но пита њем: »Веро ва ли га ко од кне зо ва или фари се ја?« Уви-
ђа ју ћи да ће врло тешко успе ва ти да поби ју дока зе до којих 
се дошло изра чу на ва њем про роч ких раз до бља, мно ги су гово-
ри ли да не тре ба про у ча ва ти про ро чан ства, јер су про роч ке 
књи ге запе ча ће не и да се зато не могу раз у ме ти. Нео гра ни че но 
веру ју ћи сво јим пасти ри ма, мно ги су одби ја ли да чују опо ме-
ну, а дру ги, иако осве до че ни у исти ну, нису се усу ђи ва ли да је 
при зна ју из стра ха да ће бити »искљу че ни из сина го ге«. Пору-
ка коју је Бог послао да би оку шао и очи стио Цркву јасно је ука-
за ла колико је оних који су сво ју љу бав покло ни ли све ту уме-
сто Хри сту. Везе које су их пове зи ва ле са Земљом биле су јаче 
од оних које су их спа ја ле с Небом. Одлу чи ли су да послу ша ју 
глас све тов не мудро сти и да окре ну леђа вести исти не која је 
испи ти ва ла срце.

Одби ја ју ћи пору ку првог анђе ла, одба ци ли су и сред ство 
које им је Небо пону ди ло да би се пре по родили. Пре зре ли су 
мило сти вог весни ка који би могао укло нити зла која су их одва-
ја ла од Бога, и зато су са још већом усрд но шћу окренули да раз-
ви ју при ја тељ ство са све том. У томе су се кри ли раз ло зи застра-
шу ју ћег ста ња све тов но сти, отпад ни штва и духов не смр ти које 
је завладало у америчким Црква ма 1844. годи не.
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У Откри ве њу у 14. погла вљу, првог анђе ла сле ди дру ги који 
обја вљу је: »Паде, паде Вави лон град вели ки, јер отров ним ви-
ном блу да сво је га напо ји све наро де.« (Откри ве ње 14,8) Појам 
»Вави лон« изве ден је из име на »Бабел« и озна ча ва збр ку. Упо-
тре бљен је у Писму да озна чи раз ли чи те обли ке лажне или 
отпа ле рели ги је. У Откри ве њу; у 17. погла вљу, Вави лон је пред-
ста вљен као жена – сли ка која се упо тре бљава у Библи ји као 
сим бол Цркве, тако да морал на жена пред ста вља чисту Цркву, 
а немо рал на отпа лу Цркву.

Посве ћен и тра јан карак тер одно са који посто ји изме ђу Хри-
ста и Ње го ве Цркве, у Библи ји је пред ста вљен брач ном зајед ни-
цом. Господ је свој народ сје ди нио са собом све ча ним заве том, 
којим је обе ћао да ће му бити Бог, док се народ заве то вао да 
ће при па да ти Ње му и само Ње му. Бог је изја вио: »И зару чи ћу 
те себи до века, зару чи ћу те себи прав дом и судом и мило шћу 
и мило ср ђем.« (Оси ја 2,19) И поно вио: »Јер сам ја муж ваш.« 
(Јере ми ја 3,14) Павле се слу жи истом сли ком у Новом заве ту и 
каже: »Јер вас обре кох мужу јед но ме да девој ку чисту изве дем 
пред Хри ста.« (2. Корин ћа ни ма 11,2)

Невер ство Цркве Хри сту, када је сво је пове ре ње и сво ју љу-
бав одвра ти ла од Ње га и дозво ли ла да љу бав пре ма оно ме што 
је на све ту осво ји ње ну душу, упо ре ђе но је с крше њем брач ног 
заве та. Град Изра иља грех изра жен у ње го вом уда ља ва њу од 
Госпо да пред ста вљен је истом сли ком, док је Бож ја узви ше на 
љу бав коју је народ на тај начин пре зрео, ова ко дир љи во опи са-
на: »Заклех ти се и учи них веру с тобом, гово ри Господ Господ, 
и ти поста моја.« »И беше врло лепа и при спе до цар ства. И 
рази ђе се глас о теби по наро ди ма ради лепо те тво је, јер беше 
савр ше на кра со том сво јом, коју мет нух на те, гово ри Господ 
Господ... Али се ти осло ни на лепо ту сво ју и поква ри се с гла са 
сво је га.« »Дои ста, као што жена изне ве ри дру га сво је га, тако 
изне ве ри сте мене, доме Изра и љев, вели Господ.« »Него као 
жена пре љу бо чи ни ца, која место мужа сво је га при ма дру ге.« 
(Језе киљ 16,8.13-15; Јере ми ја 3,20; Језе киљ 16,32)

У Новом заве ту, слич не речи упу ће не су тако зва ним хри-
шћа ни ма који ма је више ста ло до при ја тељ ства са све том него 

381

382



368 ВЕЛИКА БОРБА

до Бож је накло но сти. Апо стол Јаков каже: »Пре љу бо чин ци 
и пре љу бо чи ни це, не зна те ли да је при ја тељ ство ово га све-
та непри ја тељ ство Богу? Јер који хоће све ту при ја тељ да буде 
непри ја тељ Бож ји поста је.« (Јаков 4,4)

Жена (Вави лон) из 17. гла ве Откри ве ња опи са на је као »обу-
че на у пор фи ру и скер лет и наки ће на зла том и каме њем дра гим 
и бисе ром и има ше чашу злат ну у руци сво јој пуну мрзо сти 
и поган шти не блу да сво је га; и на челу ње зи ну напи са но име: 
тај на, Вави лон вели ки, мати блуд ни ца ма«. Про рок каже: »И 
видех жену пија ну од крви све тих и од крви све до ка Ису со вих.« 
Касни је је дато обја шње ње да је Вави лон »град вели ки, који има-
ше цар ство над царе ви ма земаљ ским«. (Откри ве ње 17,4-6.18) 
Рим је сила која је током мно гих сто ле ћа има ла деспот ску власт 
над хри шћан ским монар си ма. Пур пур на и скер лет на боја, зла-
то, дра го це но каме ње и бисе ри, живо сли ка ју вели чан стве ност 
и више него цар ску рас кош охо ле рим ске сто ли це. И нијед на 
дру га сила не може да буде тако веро до стој но опи са на сли ком 
»пија на од крви све та ца« као Црква која је суро во про го ни ла 
Хри сто ве след бе ни ке. Вави лон је опту жен и за грех неле гал не 
везе »с царе ви ма земаљ ским«. Јевреј ска црква је уда ља ва њем 
од Госпо да и ује ди ња ва њем са незна бо шци ма, поста ла блуд ни-
ца; Рим је, узо па чују ћи се на сли чан начин, тра же ћи подр шку 
све тов них сила, наву као на себе слич ну осу ду.

За Вави лон је рече но да је »мати блуд ни ца ма«. Ње ним »кће-
ри ма« сва ка ко су сим бо лич ки назва не Цркве које су при хва ти-
ле ње ну нау ку и тра ди ци ју, које су сле ди ле њен при мер и биле 
спрем не да жтву ју исти ну и Бож ју накло ност да би скло пи ле 
наза ко ни ти савез са све том. Пору ка из 14. погла вља Откри ве-
ња, која наја вљу је пад Вави ло на мора да буде при ме ње на на вер-
ске зајед ни це које су у почет ку биле непо роч не, а после су се 
поква ри ле. Пошто се ова пору ка објављује после упо зо ре ња о 
суду, сва ка ко ће се про по ве дати у послед ње дане, и зато се не 
може одно си ти искљу чи во на Рим ску цркву, јер се та Црква већ 
сто ле ћи ма нала зи у ста њу отпа да. Осим тога, у осам на е стом 
погла вљу Откри ве ња упу ћен је Бож јем наро ду позив да иза ђе 
из Вави ло на. Пре ма том тек сту, мно ги при пад ни ци Бож јег наро-
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да још и сада се нала зе у Вави ло ну. У којим се вер ским зајед ни-
ца ма се сада нала зи пре те жна већи на Хри сто вих след бе ни ка? 
Несум њи во, у раз ли чи тим Црква ма које испо ве да ју про те стант-
ску веру! У вре ме сво га настан ка, ове Цркве су достојанствено 
ста ле на стра ну Бога и исти не, а Ње гов бла го слов почи вао је 
на њи ма. Чак је и невер ни свет био при си љен да при зна бла-
го сло ве не после ди це при хва та ња еван ђе о ских наче ла, као што 
исти чу речи про ро ка упу ће не Изра и љу: »И рази де се глас о 
теби по наро ди ма ради лепо те тво је; јер беше савр ше на кра со-
том мојом, коју мет нух на те, гово ри Господ Господ.« Међу тим, 
оне су пале на истој жељи која се пока за ла у про клет ству и про-
па сти Изра и ља – на жељи да ими ти ра ју оби ча је без бо жни ка и 
негу ју при ја тељ ство с њи ма. »Али се ти осло ни на лепо ту сво ју, 
и поква ри се с гла са сво је га, те си про си па ла блуд свој сва ко ме 
који про ла жа ше!« (Језе киљ 16,14.15)

Мно ге про те стант ске Цркве, скла па њем беза ко нич ких веза 
»с царе ви ма земаљ ским«, сле де при мер Рима, јер неке држав-
не Цркве то чине сво јом пове за но шћу са све тов ним вла сти ма, 
а дру ге тра же њем накло но сти све та. Појам »Вави лон« - збр ка, 
може се сасвим при клад но при ме ни ти на те вер ске зајед ни це, 
од којих сва ка твр ди да сво ју нау ку црпи из Библи је, иако су без-
на де жно поде ље не на ско ро без број не сек те, са оштро супрот-
ста вље ним веро ва њи ма и тео ри ја ма.

Осим гре шног сје ди ња ва ња са све том, Цркве које су се одво-
ји ле од Рима пока зу ју и ње го ве дру ге карак те ри сти ке.

Јед но римо ка то лич ко дело каже да »уко ли ко је Рим ска црква 
ика да била кри ва за идо ло по клон ство у свом одно су пре ма све-
ци ма, ње на кћер ка, Англи кан ска црква, кри ва је за исто дело, 
јер има десет црка ва посве ће них Мари ји на јед ну која је посве-
ће на Ису су«. (Ric hard Chal lo ner, Th e Cat ho lic Chri stian Instruc ted, 
Pre fa ce, pp. 21.22)

Док тор Хоп кинс, у свом делу »Сту ди ја о миле ни ју му« изја-
вљу је: »Нема мо ника кав раз лог да сма тра мо да су анти хри шћан-
ски дух и оби ча ји огра ни че ни на Цркву која се сада нази ва Рим-
ском. Про те стант ске цркве има ју у себи мно го оно га што би 
се могло назва ти анти хри шћан ским и дале ко су од тога да су 
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пот пу но рефор ми са не од...осло бо ђе не поква ре но сти и без бо-
жно сти.« (Samuel Hop kins, Works, vol. 2, p. 328)

Гово ре ћи о одва ја њу Пре зви те ри јан ске цркве од Рима, др 
Гатри пише: »Пре три сто ти не годи на, наша Црква, са отво-
ре ном Библи јом на сво јој заста ви и лозин ком ‘Пре тра жуј те 
Писма’ на усна ма иза шла је кроз вра та Рима.« А после тога 
поста вља зна чај но пита ње: »Да ли је чиста иза шла из Вави ло-
на?« (Th o mas Gut hrie, Th e Gospel in Eze kiel, p. 237)

Спур џон каже: »Англи кан ска црква изгле да као да је пот-
пу но изје де на сакраментализмом; док је нонконформизам у 
исто толи кој мери изре ше та н фило зоф ским без вер јем. Они о 
који ма смо има ли боље мишље ње, јед ни за дру ги ма, напу шта-
ју теме ље вере. Веру јем да је и само срце Енгле ске пот пу но 
зара же но про кле тим невер ни штвом које се усу ђу је да и даље 
изла зи на про по ве да о ни цу и да се нази ва хри шћан ством.«

Где се кри је поче так овог вели ког отпа да? Где се Црква први 
пут уда љи ла од јед но став но сти јеван ђе ља? При ла го ђа ва ју ћи се 
незна бо жач ким оби ча ји ма да би незна бо шци ма олак ша ла да 
при хва те хри шћан ство! Апо стол Павле је изја вио да се већ у 
ње го вим дани ма »ради тај на беза ко ња«. (2. Солу ња ни ма 2,7) 
За живо та апо сто ла Црква је оста ла углав ном чиста. Међу тим, 
»при кра ју дру гог сто ле ћа већи на црка ва попри ми ла је нови 
облик; неста ло је прво бит не јед но став но сти, и нео сет но, док 
су се ста ри уче ни ци пола ко повла чи ли у сво је гро бо ве, њи хо-
ва деца, зајед но с ново о бра ће ни ма...пре у зе ла су власт и пре о-
бли ко ва ла дело«. (Robert Robin son, Eccle si a sti cal Rese ar ches, ch. 6, 
par. 17, p. 51) У напо ри ма да се придобије што више при ста ли-
ца, узви ше на мери ла хри шћан ске вере су била сни же на, и као 
после ди ца »пли ма незна бо штва пре пла ви ла је Цркву, доно се ћи 
са собом сво је оби ча је, нави ке и идо ле«. (Gavaz zi, Lec tu res, p. 
278) Када је хри шћан ство оси гу ра ло накло ност све тов них вла-
да ра, мно штво га је при вид но при хва ти ло; али, иако су наиз-
глед поста ли хри шћа ни, мно ги међу њи ма су »ствар но оста ли 
незна бо шци, јер су и даље потај но обо жа ва ли сво је идо ле« 
(Исто, p. 278).

385



371ОДБАЧЕНА ОПОМЕНА

Зар се исти овај про цес није поно вио у ско ро сва кој Цркви 
која себе нази ва про те стант ском? Када су осни ва чи, љу ди про-
же ти истин ским духом рефор ме, оти шли на почи нак, поја ви ли 
су се њи хо ви потом ци и »пре о бли ко ва ли дело«. Док су се држа-
ли веро ва ња сво јих ота ца и одби ја ли да при хва те било коју 
исти ну која је пре ла зи ла њи хов видо круг, след бе ни ци рефор-
ма то ра вео ма су се уда љи ли од њи хо вог при ме ра скром но сти, 
пожр тво ва ња и одри ца ња од све та. Тако је неста ло “прво бит-
не јед но став но сти”. Пли ма све тов но сти пре пла ви ла је Цркву, 
доно се ћи »са собом сво је оби ча је, нави ке и идо ле«.

На жалост, до које се мере међу тако зва ним Хри сто вим след-
бе ни ци ма сада гаји то при ја тељ ство са све том, које се изро ди ло 
у »непри ја тељ ство пре ма Богу«? Коли ко су се вели ке Цркве у 
целом хри шћан ству уда љи ле од библиј ских мери ла пони зно-
сти, само о дри ца ња, јед но став но сти и побо жно сти? Џон Весли 
је, гово ре ћи о пра вил ној упо тре би нов ца, рекао: »Не раси пај-
те уза луд није дан део овог тако дра го це ног дара само зато да 
бисте задо во љи ли жељу очи ју за суви шном или ску пом оде ћом, 
или за непо треб ним укра сима. Не раси пај те уза луд није дан ње-
гов део на посебно укра ша ва ње сво јих домо ва; на непо треб ни 
или ску пи наме штај; на ску пе сли ке, плат на, улеп ша ва ње... Не 
тро ши те ништа на задо во ља ва ње поно са живо та, да бисте задо-
би ли дивље ње или хва лу љу ди... ‘Све док будеш уга ђао себи, 
љу ди ће те сла ви ти!’ (Пса лам 49,18) Све док се будеш ‘оде вао 
у скер лет и сви лу’, све док будеш живео ‘господ ски сва ки дан’ 
(Лука 16,19), нема ника кве сум ње да ће мно ги узди за ти еле ган-
ци ју тво га уку са, тво ју вели ко ду шност и госто љу бље. Међу тим, 
немој тако ску по пла ћа ти њи хо во одо бра ва ње! Ради је се задо во-
љи чашћу која дола зи од Бога.« (Wesley, Works, Ser mon 50, »Th e 
Use of Money«) Ипак, у мно гим Црква ма наше га вре ме на овај 
савет је зане ма рен.

Испо ве да ње неке рели ги је поста ло је попу лар но у све ту. 
Вла да ри, поли ти ча ри, прав ни ци, лека ри, тргов ци, при сту па-
ју Цркви да би оси гу ра ли углед и пове ре ње у дру штву, и да 
би уна пре ди ли сво је све тов не инте ре се. Тру де се, у ства ри, да 
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под пла штем рели ги је при кри ју све сво је неза ко ни те послов-
не поте зе. Раз ли чи те вер ске зајед ни це, оја ча не богат ством и 
ути ца јем тих покр ште них све тов них љу ди, доби ја ју тако још 
бољу при ли ку да стек ну попу лар ност и при до би ју покро ви те-
ље. Сјај не цркве, укра ше не на нај ра ско шни ји начин, поди жу 
се у нај про мет ни јим аве ни ја ма. Оку пље ни вер ни ци поја вљу-
ју се у ску пој и модер ној оде ћи. Тален то ва ни про по вед ни ци 
доби ја ју висо ке пла те да заба вља ју и при вла че народ. Њи хо ве 
про по ве ди не сме ју да жиго шу оми ље не гре хе, већ мора ју бити 
угла ђе не и угод не уши ма савре ме них слу ша ла ца. Ови савре ме-
ни гре шни ци упи са ни су у цркве не књи ге, а модер ни гре си су 
прикри ве ни под пла штем побо жно сти.

Рас пра вља ју ћи о сада шњем одно су тако зва них хри шћа на 
пре ма све ту, један воде ћи све тов ни часо пис каже: »Црква се нео-
сет но поко ри ла духу вре ме на и при ла го ди ла сво је обли ке бого-
слу же ња савре ме ним зах те ви ма.« И заи ста, све што би могло 
помо ћи у напо ру да рели ги ја поста не при влач ни ја, Црква сада 
упо тре бља ва као сво је ору ђе.« Неки писац у њу јор шком часо-
пи су Инде пен дент ова ко опи су је ста ње у мето ди зму: »Гра ни ца 
одва ја ња изме ђу побо жних и нере ли ги о зних љу ди избле де ла је 
и поста ла неја сна, а рев но сни љу ди са обе стра не тру де се да 
избри шу сва ку раз ли ку изме ђу свог начи на пона ша ња и заба-
вља ња.« »Попу лар ност рели ги је неиз мер но је допри не ла да се 
пове ћа број оних који би желе ли да уско ри сте ње не пред но сти 
не испу ња ва ју ћи часно ње не оба ве зе.«

Хау ард Кро зби каже: »Вео ма нас забри ња ва када види мо да 
Хри сто ва црква тако сла бо оства ру је пла но ве сво га Госпо да. 
Исто она ко као што су ста ри Јевре ји дозво ли ли да бли ски доди ри 
са идо ло по кло нич ким наро ди ма уда ље њи хо ва срца од Бога... и 
Ису со ва црква сада, склапајући недо зво ље не везе с невер нич ким 
све том, оду ста ју ћи од божан ских правила ствар ног живо та, ода-
ју ћи се опа сним, иако често угод ним, оби ча ји ма нехри шћан ског 
дру штва, изно сећи раз ло ге и доно сећи закључ ке стра не Бож јим 
откри ве њи ма, непо сред но се про ти ви сва ком рас те њу у бла го да-
ти.« (Th e Healthy Chri stian: Am Apeal to the Church, pp. 141.142)
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У овој попла ви све тов но сти и трке за ужи ва њи ма, само о дри-
ца ње ради Хри ста ско ро пот пу но се изгу би ло. »Неки љу ди и жене 
који су сада актив ни у живо ту наших црка ва били су као деца вас-
пи та ни да под но се жртве да би се оспо со би ли да учи не или дају 
нешто за Хри ста.« Међу тим, »ако се сада при ку пља ју сред ства... 
нико га не сме те позва ти да при ло жи. О, не! При ре ди те сајам, при-
ред бу, весе ло вече, рас про да ју ста рих ства ри или при пре ми те 
неку заку ску – било шта само да заба ви те љу де.«

Гувер нер Ваш берн из Вискон си на у сво јој годи шњој бесе ди, 
одр жа ној 9. јану а ра 1873. годи не, дао је сле де ћу изја ву: »Изгле да 
да су нам потреб ни неки зако ни да рас пу сти мо шко ле у који-
ма се шко лу ју коц ка ри. Оне се сре ћу на све стра не. Чак се и 
Црква (нена мер но, сва ка ко) поне кад нала зи у поло жа ју да оба-
вља сотони но дело. Добро твор ни кон цер ти, добро твор ни поду-
хва ти и ждре ба ња, поне кад с наме ром да се помог ну вер ски и 
добро твор ни циље ви, али често и с мање вред ним наме ра ма, 
лутри је, наград ни паке ти и тако даље, све су то сред ства за 
доби ја ње нов ца без дава ња про тив вред но сти. Ништа тако не 
изо па чу је нити опи ја, посеб но мла де, као што је сти ца ње нов ца 
или има ња без ула га ња тру да. Ако часни љу ди, укљу че ни у те 
игре на срећу, уми ру ју сво ју савест мишљу да ће та сред ства 
бити утро ше на у добре свр хе, онда није чуд о да се и мла ди љу ди 
у нашој држа ви тако често ода ју нави ка ма, које се ско ро сигур-
но ства ра ју игра њем узбу дљи вих хазард них ига ра.«

Дух уса гла ша ва ња са све том про ди ре у цркве широм хри-
шћан ства. Роберт Еткинс, у про по ве ди коју је одр жао у Лон до-
ну, даје мрач ну сли ку ниског духов ног стања које пре о вла да ва у 
Енгле ској: »Истин ских пра вед ни ка је све мање на Земљи и нико 
то не узи ма к срцу. Тако зва ни рели ги о зни љу ди дана шњег вре ме-
на, при пад ни ци свих Црка ва, воле свет, уса гла ша ва ју се са све-
том, ужи ва ју у лич ној удоб но сти, чезну за пошто ва њем. Иако 
су позва ни да стра да ју са Хри стом, нису у ста њу да под не су 
чак ни укор... Отпад, отпад, отпад, као да стоји укле сано изнад 
ула за у сва ку цркву; али, када би вер ни ци то зна ли, када би то 
осе ћа ли, било би неке наде; међу тим, нажа лост, они узви ку ју: 
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бога ти смо, и обо га ти ли смо се и ништа не потре бу је мо!« (Second 
Advent Library, tract No 39)

Вави лон је опту жен за вели ки грех да је »отров ним вином 
блу да сво је га напо јио све наро де«. Ту чашу опој ног пића коју 
он нуди све ту пред ста вљају лажне нау ке које је сам при хва тио 
као после ди цу сво је неза ко ни те везе с вели ка ни ма ово га све та. 
При ја тељ ство са све том је поква ри ло ње го ву веру, а и он са сво-
је стра не шири ште тан ути цај на свет про по ве да ју ћи нау ке које 
се про ти ве нај ја сни јим изја ва ма Све тог писма.

Рим је Библи ју ускра тио наро ду и од свих љу ди зах те ва да 
при хва те ње го ву нау ку уме сто ње не. Рефор мци ја је има ла зада-
так да љу ди ма вра ти Бож ју Реч, али зар није и више него исти-
ни то да се у Црква ма нашег вре ме на љу ди ма гово ри да сво ју 
веру теме ље на веро ва њи ма и уче њи ма сво је Цркве уме сто на 
Библи ји? Чарлс Бичер је ова ко опи сао ста ње у про те стант ским 
Црква ма: »Они се устру ча ва ју од било које оштре речи про-
тив кре да, одно сно дог ми, са истом оном осе тљи во шћу којом 
би се све ти оци устру ча ва ли од оштре речи про тив све већег 
обо жа ва ња све та ца и муче ни ка које су под у пи ра ли. ... Про те-
стан ске еван ге лич ке зајед ни це тако су веза ле руке јед на дру гој, 
а и саме себи, да међу сви ма њи ма нико не може да поста не 
про по вед ник, било где, уко ли ко не при хва ти још неку књи гу 
осим Библи је... Нема ништа изми шље но га у изја ви да моћ дог-
ми сада почи ње да забра њу је Библи ју исто она ко ствар но као 
што је то Рим чинио, али на мно го лука ви ји начин.« (Про по вед 
»Th e Bible a Suffi    ci ent Creed«, одр жа на у Fort Wayne, Indi a na, 22. 
фебру а ра 1846)

Када вер ни учи те љи обја шња ва ју Бож јуРеч, одмах се поди-
жу уче ни љу ди, про по вед ни ци који твр де да раз у ме ју Писма, 
и про гла ша ва ју здра ву нау ку јере тич ком да би на тај начин 
одвра ти ли од исти не оне који је тра же. Да свет није тако без-
на де жно отро ван вави лон ским вином, зар се мно штво љу ди 
не би осве до чи ло и обра ти ло јасним, недво сми сле ним исти-
на ма Бож је Речи? Међу тим, у обла сти рели ги је вла да ју таква 
збр ка и несклад да љу ди више не зна ју шта да при хва те као 
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исти ну. Одго вор ност за грех непо ка ја ња све та заи ста лежи 
на Црква ма!

Дру га анђе о ска пору ка из 14. погла вља Откри ве ња први 
пут је била обја вље на у лето 1844. годи не и она је тада могла 
да буде непо сред но при ме ње на на Цркве у Сје ди ње ним Држа-
ва ма у који ма је опо ме на о суду била нај ши ре обја вље на и исто-
вре ме но нај ши ре одба че на, и у који ма је духов но ста ње нај бр-
же опа да ло. Међу тим, пору ка дру гог анђе ла није се пот пу но 
испу ни ла 1844. годи не. Цркве су тада дожи ве ле свој морал ни 
пад као после ди цу одба ци ва ња исти не о дру гом дола ску, али 
тај пад није био пот пун. Када су наста ви ле да одба цу ју посеб не 
исти не за сво је вре ме поче ле су да пада ју све дубље и дубље. 
Ипак, још није могло да се каже »Паде, паде Вави лон, град вели-
ки, јер отров ним вином блу да сво је га напо ји све наро де!« Вави-
лон још није успе вао да напо ји све наро де. Дух ускла ђи ва ња 
са све том и рав но ду шно сти пре ма исти на ма које пред ста вља-
ју проб ни камен нашег вре ме на посто ји и све више се шири 
у Црква ма про те стант ског усме ре ња по свим хри шћан ским 
земља ма, иако су и те Цркве оби хва ће не све ча ном и стра шном 
опту жбом дру гог анђе ла. Међу тим, дело отпа да још није дости-
гло свој врху нац.

Библи ја твр ди да ће пре дола ска нашег Госпо да, сотона дело-
ва ти »са сва ком силом и зна ци ма и лажним чуде си ма и са сва-
ком пре ва ром неправ де«, и да ће они »који љу ба ви исти не не 
при ми ше, да би се спа сли« бити оста вље ни да осе те »силу пре-
ва ре и да веру ју лажи«. (2. Солу ња ни ма 2,9-11) Тек када наста не 
такво ста ње, тек када у целом хри шћан ству буде успо ста вље но 
пот пу но једин ство Црка ва са све том, тек тада ће пад Вави ло на 
бити пот пун. Про ме на је про гре сив на, а савр ше но испу ње ње 
про ро чан ства из Откри ве ња 14,8. пред сто ји тек у будућ но сти.

Упр кос духов ној тами и оту ђе њу од Бога које посто ји у Црква-
ма које сачи ња ва ју Вави лон, мно штво Хри сто вих пра вих след бе-
ни ка се и даље нала зи у тим зајед ни ца ма. У њи ма има мно го 
љу ди који ника да нису чули за све ча не исти не за наше вре ме. 
Мно ги су неза до вољ ни сво јим сада шњим духов ним ста њем и 
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чезну за јасни јом све тло шћу. Они уза луд но тра же Хри стов лик 
у Црква ма у који ма се нала зе. Како се те зајед ни це све више буду 
уда ља ва ле од исти не, како се све више буду пове зи ва ле са све-
том, раз ли ка изме ђу ове две гру пе пове ћа ва ће се и конач но дове-
сти до раз два ја ња. Доћи ће вре ме када они који воле Бога изнад 
све га, више неће моћи да оста ну пове за ни са они ма који »више 
маре за сла сти него за Бога, који има ју облич је побо жно сти, а 
силе су се ње зи не одре кли«. (2. Тимо ти ју 3,4.5)

Откри ве ње у 18. погла вљу ука зу је на вре ме када ће, због одба-
ци ва ња тро стру ке анђе о ске вести из Откри ве ња 14,6-12, Црква 
у пот пу но сти доспе ти у поло жај про ре чен пору ком дру гог анђе-
ла и када ће при пад ни ци Бож јег наро да који се још нала зе у 
Вави ло ну бити позва ни да се одво је из зајед ни штва с њим. Та 
пору ка биће послед ња вест која ће ика да бити обја вље на све ту, 
и она ће оба ви ти сво је дело. Када они »који не веро ва ше исти ни, 
него воле ше неправ ду« (2. Солу ња ни ма 2,12), буду пре пу ште ни 
чари ма вели ке обма не да веру ју лажи, онда ће све тлост исти не 
оба сја ти оне који ће отво ри ти сво је срце да је при ме и тада ће 
сва Господ ња деца, која су оста ла у Вави ло ну, послу ша ти позив: 
»Изи ђи те из ње, наро де мој!« (Откри ве ње 18,4)
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поглавље

Када је први пут исте кло оче ки ва но вре ме Господ њег дола-
ска – у про ле ће 1844. годи не – они који су у вери чека ли 

Ње го во поја вљи ва ње неко вре ме били су обу зе ти сум ња ма и 
неси гур но шћу. Док је свет сма трао да су пот пу но пора же ни 
и да су пали као жртве заблу де, извор њи хо ве уте хе и даље 
је била Бож ја Реч. Мно ги су наста ви ли да истра жу ју Писма, 
изно ва про ве ра ва ју ћи теме ље сво је вере и пажљи во про-
у ча ва ју ћи про ро чан ства у жели да стек ну јасни ја сазна ња. 
Библиј ско све до чан ство које је потвр ђи ва ло њи хо ва гле ди-
шта изгле да ло им је јасно и увер љи во. Зна ци који нису могли 
бити погре шно схва ће ни ука зи ва ли су да је Господ њи дола-
зак бли зу. Посеб ни Господ њи бла го сло ви, како у обра ће њу 
гре шни ка, тако и у ожи вља ва њу духов ног живо та међу хри-
шћа ни ма, потвр ђи ва ли су да је вест дола зи ла с Неба. Иако 
нису успе ва ли да обја сне зашто је дошло до раз о ча ре ња, вер-
ни ци су осе ћа ли сигур ност да их је Бог водио у сти ца њу прет-
ход них иску ста ва.

Саве ти утка ни у про ро чан ства за која су сма тра ли да се одно-
се на вре ме дру гог Хри сто вог дола ска, били су посеб но при ла го-
ђе ни њи хо вом ста њу неси гур но сти и неиз ве сно сти, саве ти који 
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су их хра бри ли да стр пљи во чека ју, веру ју ћи да ће оно што им је 
изгле да ло нера зу мљи во поста ти јасно у одре ђе но вре ме.

Међу тим про ро чан стви ма нала зи ло се и оно запи са но у Књи-
зи про ро ка Ава ку ма 2,1-4: »На стра жи сво јој ста дох, и ста јах на 
кули, и мотрих да видим шта ће ми рећи и шта бих одго во рио 
оно ме који ме кора ше. И одго во ри ми Господ и рече: пиши утва-
ру, и да буде раз го вет но на пло ча ма да се лако чита. Јер ће још 
бити утва ра до одре ђе ног вре ме на, и гово ри ће шта ће бити до 
пошљет ка и неће сла га ти; ако окле ва, чекај је, јер ће заце ло доћи, 
и неће одоц ни ти. Гле ко се поно си, ње го ва душа није пра ва у ње-
му; а пра вед ник ће од вере сво је жив бити.« (Дани чић)

Упут ство дато у том про ро чан ству: »Пиши утва ру и да буде 
раз го вет но на пло ча ма да се лако чита«, наве ло је про по вед ни-
ка Чар лса Фича да још 1842. годи не при пре ми про роч ку кар-
ту на којој је илу стро вао виђе ња про ро ка Дани ла и Ава ку ма. 
Обја вљи ва ње ове кар те сма тра ло се испу ња ва њем запо ве сти 
дате пре ко Ава ку ма. Нико, међу тим, није запа зио да је у истом 
про ро чан ству било обја вље но и при вид но одла га ње испу ње ња 
виђе ња – вре ме чека ња. После раз о ча ре ња, овај текст је постао 
врло зна ча јан: »Јер ће још бити утва ре до одре ђе ног вре ме на, и 
гово ри ће шта ће бити до послет ка и неће сла га ти; ако окле ва, 
чекај је, јер ће заце ло доћи и неће одоц ни ти... а пра вед ник ће од 
вере сво је жив бити!«

Један део Језе ки ље вог про ро чан ства послу жио је вер ни ци-
ма као извор сна ге и уте хе: »Опет ми дође реч Господ ња гово-
ре ћи: сине човеч ји, каква је то при ча у вас о земљи Изра и ље вој 
што гово ри те: про те жу се дани, и од утва ре неће бити ништа? 
Зато им реци: ова ко вели Господ Господ... бли зу су дани, и реч 
сва ке утва ре... јер ћу ја Господ гово ри ти, и што речем зби ће се, 
неће се више одга ђа ти!« »Гле, дом Изра и љев гово ри: утва ра коју 
тај види, до ње има мно го вре ме на, и за дале ко вре ме тај про ро-
ку је. Зато им реци: ова ко вели Господ Господ, неће се више одга-
ђа ти нијед на моја реч; реч коју речем, зби ће се, гово ри Господ 
Господ.« (Језе киљ 12,21-25.27.28)

Чека о ци су се обра до ва ли, веру ју ћи да их је Онај који од 
почет ка зна крај уна пред кроз веко ве гле дао и да им је, пред ви-
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ђа ју ћи њи хо во раз о ча ре ње, упу тио речи охра бре ња и наде. Да у 
Библији није било ова квих тек сто ва, који су им пре по ру чи ва ли 
да стр пљи во и с дубо ким пове ре њем у Бож ју Реч чека ју, њи хо ва 
би се вера у овом тешком часу уга си ла.

Парабола о десет дево ја ка из Јеван ђе ља по Мате ју, 25. погла-
вљу при ка зу је иску ство чека ла ца Хри сто вог дола ска. У Јеван ђе-
љу по Мате ју, у 24. погла вљу, одго ва ра ју ћи на пита ње сво јих уче-
ни ка о зна ци ма сво га дола ска и кра ја све та, Хри стос је ука зао на 
неке вео ма важне дога ђа је у исто ри ји све та и Цркве од Ње го вог 
првог до Ње го вог дру гог дола ска; ука зао је наи ме на раза ра ње 
Јеру са ли ма, на вели ку нево љу коју ће Црква дожи ве ти за вре ме 
незна бо жач ких и пап ских про гон ста ва, на помра че ње Сун ца и 
Месе ца и пада ње зве зда. После тога је гово рио и о свом дола ску у 
цар ској сла ви, а испри чао им је и крат ку при чу о две врсте слу гу 
који оче ку ју Ње гов дола зак. Два де сет и пето погла вље почи ње 
речи ма: »Тада ће бити цар ство небе ско као десет дево ја ка.« У тој 
сли ци опи са на је Црква послед њег вре ме на, она иста на коју ука-
зу је крај 24. погла вља. У овој при чи иску ство Цркве опи са но је 
помо ћу дога ђа ја на некој источ њач кој свад би.

»Тада ће бити цар ство небе ско као десет дево ја ка које узе ше 
жишке сво је и изи ђо ше на сусрет жени ку. Пет од њих беја ху мудре, 
а пет луде. И луде узев ши жишке сво је не узе ше са собом уља. А 
мудре узе ше уља у судо ви ма сво јим са жишци ма сво јим. А буду-
ћи да женик одоц ни, задре ма ше све и поспа ше. А у поно ћи ста де 
вика: ето жени ка где иде, изла зи те му у сусрет.« (Матеј 25,1-6)

Хри стов дола зак, наја вљен вешћу првог анђе ла, био је по 
схва та њу вер ни ка пред ста вљен дола ском жени ка. Све о бу хват-
на рефор ма, иза зва на обја вљи ва њем вести о Хри сто вом дру гом 
дола ску, одго ва ра ла је изла же њу дево ја ка. У овој крат кој при чи, 
као и у оној из Јеван ђе ља по Мате ју, у 24. гла ви, пред ста вље не 
су две гру пе. Све девој ке узе ле су жишке, Библи ју, и уз ње ну 
све тлост иза шле да доче ка ју жени ка. Међу тим, »луде, узев ши 
жишке сво је, не узе ше са собом уља«, док »мудре узе ше уља у 
судо ви ма сво јим са жишци ма сво јим«. Дру га гру па је при ми ла 
Бож ју бла го дат, обна вља ју ћу, про све тљу ју ћу силу Све то га Духа, 
коју Бож ја Реч нази ва жишком нози и виде лом ста зи. У стра ху 
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Бож јем ова гру па про у ча ва ла је Писма да про на ђе исти ну, и 
искре но се тру ди ла да достиг не непо роч ност срца и живо та. 
Сте кла је лич на иску ства, веру у Бога и Ње го ву Реч, коју нису 
могла да савла да ју ника ква раз о ча ре ња нити одла га ња. Оста ле 
девој ке, »узев ши жишке сво је, не узе ше са собом уља«. Дело ва-
ле су осла ња ју ћи се на сво ја осе ћа ња. Све ча на вест покре ну ла 
је њи хо ва стра хо ва ња, али осло ни ле су се на веру сво јих дру га-
ри ца, задо вољ не титра вим све тлом пози тив них осе ћа ња, без 
темељ ног раз у ме ва ња исти не или ствар ног дело ва ња бла го да ти 
на срце. Оне су, тако ђе, иза шле да доче ка ју Госпо да, испу ње не 
надом да ће одмах доби ти награ ду, али нису биле спрем не на 
одла га ње и раз о ча ре ње. Када су наи шле нево ље, њи хо ва вера је 
осла би ла, а њи хо ва све тлост потам не ла.

»А буду ћи да женик одоц ни, задре ма ше све и поспа ше.« 
Кашње њем жени ка пред ста вље но је вре ме које је про те кло од 
часа када је Господ био оче ки ван, од раз о ча ре ња и при вид ног 
одла га ња Ње го вог дола ска. Током тога вре ме на пуног неси гур-
но сти, заин те ре со ва ност повр шних и мла ких уско ро је поче ла 
да сла би и они су тако поче ли да ула жу све мање напо ра, док су 
они чија је вера била уте ме ље на на добром позна ва њу Библи-
је има ли чвр сто тло под нога ма, које тала си раз о ча ра ња нису 
могли одне ти. »Задре ма ше и поспа ше све«, јед на гру па из немар-
но сти и недо стат ка вере, а дру га стр пљи во чека ју ћи да доби је 
јасни ју све тлост. Ипак, и дру га гру па је током ове ноћи нево ље 
наиз глед изгу би ла, макар у некој мери, сво ју рев ност и ода ност. 
Мла ки и повр шни више се нису могли осло ни ти на веру сво је 
бра ће. Сва ки је морао да сто ји или пада сам за себе.

Нека ко у то вре ме почео је да се поја вљу је фана ти зам. Неки 
који су гово ри ли да чвр сто веру ју у пору ку, одба ци ли су Бож ју 
Реч као једи ног непо гре ши вог води ча и, твр де ћи да се поко ра-
ва ју вод ству Све то га Духа, дозво ли ли да их поне се пли ма осе-
ћа ња, ути са ка и маште. Било је и оних који су пока зи ва ли сле-
пу, фари сеј ску рев ност, осу ђу ју ћи све који нису при ста ја ли да 
при хва те њи хо во мишље ње. Њи хо ве фана тич ке иде је, зајед но 
с њи хо вим поступ ци ма, нису наи ла зи ле на одо бра ва ње већи не 
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чека ла ца Хри сто вог дола ска, али послу жи ле су сотони да дело 
исти не изло жи пре зи ру.

Сотона је у ства ри поку ша вао да се на тај начин супрот ста-
ви Бож јем делу и да га пот ко па. Љу ди су се вео ма уско ме ша ли 
због про по ве да ња о дру гом Хри сто вом дола ску, на хиља де гре-
шни ка се обра ти ло, а вер ни љу ди пре да но су се посве ћи ва ли 
делу обја вљи ва ња исти не, чак и после првог раз о ча ре ња. Кнез 
таме губио је сво је пода ни ке, и да би наву као пре зир на Бож је 
дело, потру дио се да пре ва ри неке који су твр ди ли да веру ју 
и да их уву че у фана ти зам. После тога ње го ви пред став ни ци 
би спрем но иско ри сти ли сва ку погре шку, сва ки про пуст, сва ко 
нео д го ва ра ју ће дело, и онда их пред ста ви ли наро ду на нај го ри 
могу ћи начин да би пони зи ли чека о це и њихо ву веру. И тако, 
што је већи био број оних који су на речи ма при ста ја ли уз веру 
у дру ги дола зак, иако је у ства ри сотона вла дао њи хо вим срци-
ма, он је сти цао све већу пред ност при вла че њем пажње на њих 
као на пред став ни ке целе зајед ни це вер ни ка.

Сотона је »опа дач бра ће« и ње гов дух покре ће љу де да тра же 
гре шке и недо стат ке при пад ника Господ њег наро да и да их обе ло-
да њу ју, док њи хо ва добра дела и не спо ми њу. Он се увек рев но сно 
супро ти Госпо ду који се тру ди око спа се ња душа. Када се сино-
ви Бож ји оку пе да иза ђу пред Госпо да, и сото на дола зи да буде 
међу њи ма. При ли ком сва ког духов ног про бу ђе ња, он је увек на 
послу и чини све да дове де љу де непо све ће ног срца и неу рав но-
те же ног ума. Када такви при хва те неки део исти не, када стек ну 
место међу вер ни ци ма, он пре ко њих ради да раз ви је тео ри је који-
ма ће пре ва ри ти нео пре зне. Ни за кога се не може каза ти да је 
пра ви хри шћа нин само зато што се нала зи у дру штву Бож је деце, 
што седи у Бож јем дому и за Господ њом трпе зом. Сотона је често 
на истом месту и при ли ком нај све ча ни јих при ли ка у они ма које 
може да упо тре би као сво је слу ге.

Кнез зла се бори за сва ку сто пу земље којом Бож ји народ про-
ла зи на свом путо ва њу пре ма небе ском Гра ду. У цело куп ној исто-
ри ји Цркве нијед на рефор ма није била оства ре на а да није наи ла-
зи ла на озбиљ не пре пре ке. Тако је било у Павло ве дане. Тамо где 
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је апо стол поди зао цркве, сти за ли су љу ди који су твр ди ли да су 
при хва ти ли веру, иако су уно си ли јере си, које би, да су биле при-
хва ће не, на кра ју поти сну ле љу бав пре ма исти ни. Лутер је, тако ђе, 
имао вели ких тешко ћа и нево ља због дело ва ња фана ти ка који су 
твр ди ли да се Бог јавља непо сред но пре ко њих, и који су зато узди-
за ли сво је иде је и мишље ња изнад све до чан ста ва Писма. Мно ги 
вер ни ци који нису има ли довољ но вере и иску ства, који су има ли 
висо ко мишље ње о себи и воле ли да чују и пре но се нешто ново, 
били су обма ну ти недо ка за ним тврд ња ма ових нових учи те ља, 
па су се при дру жи ва ли сотони ним слу га ма у руше њу оно га што 
је Бог сагра дио пре ко Луте ра. Бра ћа Весли, и дру ги који су сво-
јим ути ца јем и сво јом вером послу жи ли на бла го слов све ту, на 
сва ком кора ку суо ча ва ли су се са сотони ним насто ја њи ма да пре-
те ра но рев но сне, нестал не и непо све ће не покре не на фана тич на 
дела свих врста.

Вили јам Милер није подр жа вао ути ца је који су води ли у 
фана ти зам. И он је, као и Лутер, изја вљи вао да се сва ки дух мора 
испи та ти у све тло сти Бож је Речи. Рекао је: »У дана шње вре ме 
сотона има вели ку власт над умом неких вер ни ка. Како бисмо 
могли сазна ти од кога су духа? ... Јер су мно ги духо ви иза шли у 
свет; а нама је запо ве ђе но да испи ту је мо духо ве. Дух који нас не 
наво ди да живи мо тре зве но, пра вед но и побо жно у сада шњем 
све ту, није Хри стов дух! Све више се уве ра вам да је сотона вео-
ма уме шан у ове нео б у зда не покре те... Мно ги међу нама који 
сма тра ју да су пот пу но посве ће ни у ства ри сле де људ ске тра ди-
ци је и очи глед но не позна ју исти ну ништа боље од оних који се 
тиме не хва ле.« (Bliss, pp. 236.237) »Дух заблу де одвра ћа ће нас од 
исти не, док ће нас Бож ји дух води ти у сва ку исти ну. Међу тим, 
ви каже те, човек може бити у заблу ди, иако веру је да је у исти-
ни. Па шта онда? Ми одго ва ра мо: Дух и Писмо се сла жу. Ако 
човек себе про це њу је у све тло сти Бож је Речи, и ако уста но ви да 
је у савр ше ном скла ду с цели ном Речи, тада мора да закљу чи да 
је у исти ни, али ако уста но ви да дух који га води није у скла ду 
с цело куп ним духом Бож јег зако на или Писма, нека ходи вео ма 
пажљи во да се не ухва ти у сотони ну зам ку.« (Th e Advent Herald 
and Signs of the Times Repor ter, vol. 8, No. 23 од 15. јану а ра 1845. 
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годи не) »Ја сам често доби јао више дока за о уну тра шњој побо-
жно сти од сузних очи ју, вла жних обра за и јеца ји ма пре ки да них 
изја ва, него од све буке у хри шћан ству.« (Bliss, p. 282)

У вре ме рефор ма ци је ње ни про тив ни ци су за сва зла фана-
ти зма опту жи ва ли упра во оне који су се нај о длуч ни је бори ли 
про тив њих. Слич но пона ша ње уоча ва но је и код оних који су 
уста ја ли про тив чека ла ца Хри сто вог дола ска. Неза до вољ ни 
тиме да само погре шно тума че и уве ли ча ва ју заблу де екс тре-
ми ста и фана ти ка, шири ли су непо вољ не гла си не које нису 
има ле ника кве слич но сти са исти ном. Те осо бе биле су покре-
та не пред ра су да ма и мржњом. Про по ве да ње о бли зи ни Хри-
сто вог дола ска нару ша ва ло је њи хов мир. Пла ши ли су се да 
би се то могло оби сти ни ти, а нада ли су се да неће, и у томе се 
крио раз лог њи хо ве бор бе про тив чека ла ца Хри сто вог дола-
ска и њи хо ве вере.

Чиње ни ца да је неко ли ко фана ти ка успе ло да се увуче у редо-
ве чека ла ца Хри сто вог дола ска не може да буде раз лог за твр ђе-
ње да тај покрет није од Бога, као што ни при сут ност фана ти ка 
или вара ли ца у Цркви Павло вог или Луте ро вог вре ме на била 
дово љан раз лог да се осу де њи хо во дело ва ње. Чим се при пад-
ни ци Бож јег наро да буду про бу ди ли из сна и буду озбиљ но 
кре ну ли у дело пока ја ња и рефор ме; чим буду поче ли да пре-
тра жу ју Писма у жељи да про на ђу исти ну каква је у Ису су; чим 
се буду пот пу но посве ти ли Богу, има ће довољ но дока за да је 
сотона акти ван и будан! Слу же ћи се свим могу ћим пре ва ра ма, 
он ће пока зи ва ти сво ју сна гу, пози ва ју ћи у помоћ све пале анђе-
ле који ма вла да.

Обја вљи ва ње дру гог дола ска није иза зва ло фана ти зам и 
поде лу. Те поја ве запа же не су у лето 1844. годи не, дакле, у вре ме 
када су чека о ци били збу ње ни и неси гур ни у сво је ствар но ста-
но ви ште. Про по ве да ње вести првог анђе ла и »поноћ ног покли-
ча« непо сред но је било упе ре но про тив фана ти зма и поде ла. 
Они који су уче ство ва ли у тим све ча ним поду хва ти ма били су 
сло жни; њи хо ва срца била су испу ње на међу соб ном љу ба вљу 
и љу ба вљу пре ма Ису су, јер су оче ки ва ли да ће Га уско ро виде-
ти. Јед на вера, јед на бла же на нада, узди за ли су их изнад вла сти 
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било каквог људ ског ути ца ја и слу жи ли им као штит про тив 
свих сотони них наср та ја.

»А буду ћи да женик одоц ни, задре ма ше све и поспа ше. А у 
поно ћи ста де вика: ето жени ка где иде, изла зи те му у сусрет! 
Тада уста ше све девој ке оне и укра си ше жишке сво је.« (Матеј 
25,5-7) У лето 1844. годи не, негде поло ви ном раз до бља изме ђу 
про ле ћа 1844. годи не када се први пут оче ки вао крај раз до бља 
од 2300 дана и ноћи, и јесе ни исте годи не када је ово раз до бље, 
пре ма касни јим истра жи ва њи ма, заи ста про шло, вест је обја-
вљи ва на дослов ним речи ма Писма: »Ето жени ка где иде!«

Поја ву овог новог покре та усло ви ло је откри ће да је Артак-
серк сов декрет о обна вља њу Јеру са ли ма, који је слу жио као 
почет на тач ка за изра чу на ва ње тра ја ња раз до бља од 2300 дана 
и ноћи, сту пио на сна гу тек у јесен 457. годи не пре Хри ста, а не 
почет ком исте годи не, као што се у првим поку ша ји ма тума че-
ња веро вало. Рачу на ју ћи од јесе ни 457. годи не, 2300 годи на се 
завр ша ва у јесен 1844. годи не (види: Дода так, при мед ба за 329. 
стра ни цу).

Дока зи које је пру жа ла ста ро за вет на слу жба сим бо ла, тако-
ђе су ука зи ва ли на јесен као вре ме када тре ба да се раз ви је дога-
ђај опи сан као »чишће ње све ти ли шта«. То је поста ло пот пу но 
јасно, када је пажња усме ре на на начин испу ње ња сим бо ла пове-
за них с Хри сто вим првим дола ском.

При но ше ње пас хал ног јаг ње та пред ста вља ло је Хри сто ву 
смрт. Павле каже: »Јер и пас ха наша закла се за нас, Хри стос.« 
(1. Корин ћа ни ма 5,7) Сноп први на, који је у вре ме Пас хе поди-
зан и обр тан пред Госпо дом, пред ста вљао је Хри сто во вас кр се-
ње. Павле каже, гово ре ћи о Господ њем вас кр се њу и о вас кр се-
њу целог Ње го вог наро да: »Но сва ки по сво ме реду: прве нац 
Хри стос, потом о Ње го ву дола ску, они који су Хри сто ви. » (1. 
Корин ћа ни ма 15,23; по пре во ду Сино да СПЦ) Као сноп који је 
поди зао и обр тао пред Госпо дом и пред ста вљао прву зре лу пше-
ни цу при ку пље ну пре жетве, Хри стос је први на оне бесмрт не 
жетве отку пље них, која ће при ли ком буду ћег вас кр се ња бити 
све зе на у Бож ју жит ни цу.
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Ови сим бо ли су се испу ни ли, не само као дога ђа ји, већ и у 
пра во вре ме. Четр на е сто га дана првог јевреј ског месе ца, упра-
во на дан и месец када је у раз до бљу дугом пет на ест сто ле ћа 
при но ше но пас хал но јаг ње, Хри стос је, пошто је зајед но са сво-
јим уче ни ци ма про сла вио Пас ху, уста но вио све ча ност која ће 
под се ћа ти на Ње го ву смрт када је као »Јаг ње Бож је које узе на 
се гре хе све та«. Те исте ноћи зло чи нач ке руке су га ухва ти ле 
и одве ле да буде раза пет и уби јен. Наш Господ је, као оства ре-
ње поди за ног и обр та ног сно па, био подиг нут из смр ти тре ће га 
дана, као »прве нац оних који су умр ли«, као сли ка свих вас кр-
слих пра вед ни ка, чије ће »пони же но тело« бити пре о бра же но 
»да буде јед на ко телу сла ве ње го ве«. (1. Корин ћа ни ма 5,20; по 
енгле ском ори ги на лу; Фили бља ни ма 3,21)

Сим бо ли који се одно се на дру ги Хри стов дола зак мора ли 
су да се испу не на сли чан начин, у вре ме на које је ука зи ва ла 
слу жба сим бо ла у Све ти ли шту. У вре ме мој си је вског систе ма, 
чишће ње Све ти ли шта или вели ки Дан поми ре ња, оба вља но је 
десе то га дана сед мог јевреј ског месе ца (3. Мој си је ва 16,29-34), 
када је прво све ште ник, после оба вље не слу жбе поми ре ња за 
цели Изра иљ, укло нивши тако и гре хе наро да из Све ти ли шта, 
изла зио и бла го си љао народ. Исто се тако веро ва ло да ће се Хри-
стос, наш Прво све ште ник, поја ви ти да очи сти Земљу од разор-
ног дело ва ња гре ха и гре шни ка, и да бесмрт но шћу бла го сло ви 
свој народ који Га је чекао. Десе ти дан сед мо га месе ца, вели ки 
Дан поми ре ња, вре ме чишће ња Све ти ли шта, који је 1844. годи-
не тре ба ло да буде 22. окто бра, про гла шен је даном Господ њег 
дола ска. То је било у скла ду са већ изне се ним дока зи ма да се 
раз до бље од 2300 дана и ноћи завр ша ва у јесен, и тај закљу чак 
чекаоцима Христовог доласка изгле дао необорив.

У крат кој при чи, запи са ној у Јеван ђе љу по Мате ју, у 25. 
погла вљу, после вре ме на про ве де ног у чека њу и спа ва њу, огла-
шен је дола зак жени ка. То је било у скла ду с упра во изне се ним 
дока зи ма, и из про ро чан ста ва и из сим бо ла. Вер ни ци су били 
дубо ко уве ре ни у њи хо ву веро до стој ност, и »поноћ ни поклич« 
одјек нуо је из хиља да грла.
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Овај покрет при ма пре крио земљу. Поклич је одје ки вао од 
гра да до гра да, од села до села, чак и у уса мље ним насе љи ма, све 
док Бож ји народ који је чекао Хри стов дола зак није био пот пу-
но про бу ђен. Фана ти зам је устук нуо пред овим обја вљи ва њем 
као што се јутар ња сла на топи пред зра ци ма изла зе ћег Сун ца. 
Вер ни ци су гле да ли како неста ју њи хо ве сум ње и њи хо ва збу-
ње ност, и како нада и хра брост ожи вља ва ју њи хо во срце. Дело 
је осло бо ђе но свих крај но сти које се увек пока зу ју када се раз-
ви је људ ско узбу ђе ње неспу та но ути ца јем Бож је Речи и Бож је-
га Духа. Ово дело по свом карак те ру је било слич но оним тре-
ну ци ма пони зно сти и вра ћа ња Госпо ду кроз које је про ла зио 
нека да шњи Изра иљ после уко ра које му је Бог слао пре ко сво-
јих слу гу. Оно је има ло иста обе леж ја која су у свим вре ме ни ма 
обележавала Бож је дело. Било је мало усхи ће ња, али зато дубо-
ког испи ти ва ња срца, при зна ва ња гре ха и одри ца ња од све та. 
При пре ма ње за сусрет са Госпо дом било је основ ни циљ ових 
душа које су се бори ле да га достиг ну, истрај ним моли тва ма и 
нео гра ни че ним пре да њем Богу.

Опи су ју ћи ово дело, Милер је рекао: »Није било неког вели-
ког изра жа ва ња радо сти, у ства ри, као да је била сузби ја на и 
чува на за буду ћу при ли ку када ће цело Небо и цела Земља одје-
ки ва ти неиз ре ци вом радо шћу и бити испу ње ни сла вом. Није 
било узви ки ва ња; јер је то било чува но за узви ке с Неба. Пева-
чи су ћута ли, чека ли су да се при дру же анђе о ским чета ма, небе-
ском хору... Није било суко ба осе ћа ња, сви су били јед но га срца 
и јед не мисли.« (Bliss, pp. 270.271)

Један дру ги уче сник покре та је посве до чио: »На све стра не 
покрет је дово дио до нај ду бљег испи ти ва ња срца и пони зно сти 
душе пред Богом небе ским. Допри но сио је одба ци ва њу љу ба-
ви пре ма оно ме што је све тов но и ово зе маљ ско, до пре ва зи ла-
же ња суко ба и непри ја тељ ста ва, до при зна ва ња гре ша ка, до 
пада ња пред Госпо дом, до покај нич ких, жало сних вапа ја Богу 
да опро сти кри ви це и при хва ти покај ни ке. Ника да као до тада 
није било такве пони зно сти пред Богом нити такве покор но сти 
душе пред Њим. Као што је Бог запо ве дио пре ко про ро ка Јои-
ла, вер ни ци су заи ста раз ди ра ли сво ја срца, а не хаљи не сво је, 
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и обра ћа ли се Богу постом, пла ка њем и туго ва њем. Бог је пре ко 
про ро ка Заха ри је, рекао да ће се дух бла го да ти и моли та ва изли-
ти на Бож ју децу, да ће гле да ти Оно га кога су про бо ли и биће 
вели ка жалост по свој Земљи... Они који су тра жи ли Госпо да 
мучи ће душе сво је пред Њиме.« (Bliss, Advent Shi eld and Review, 
vol. 1, p. 271, јану ар 1845)

Међу свим вели ким вер ским покре ти ма још од апо стол ских 
дана, није дан није био толи ко осло бо ђен људ ског неса вр шен-
ства и сотон ског лукав ства као онај из јесе ни 1844. годи не. 
Чак и сада, после мно го годи на, сви који су уче ство ва ли у том 
покре ту и који су чвр сто ста ја ли на плат фор ми исти не, и даље 
осе ћа ју све ти ути цај тог бла го сло ве ног дела и све до че да је поти-
цао од Бога.

На позив: »Ето жени ка где иде, изла зи те му у сусрет!« чека-
о ци су »уста ли и при пре ми ли жишке сво је«; про у ча ва ли су 
Бож ју Реч с до тада неви ђе ном пре да но шћу. Анђе ли су дола зи-
ли с Неба да охра бре оне који су се умо ри ли и да их при пре-
ме да при хва те вест. Дело није почи ва ло на људ ској мудро сти 
и људ ском зна њу, већ на Бож јој сили. Бож ји позив нису први 
чули и при хва ти ли они нај та лен то ва ни ји, већ нај скром ни ји и 
нај о да ни ји. Фар ме ри су оста вља ли сво ју жетву на пољи ма, зана-
тли је су спу шта ле сво је алат, и са суза ма и вели ком радо шћу 
изла зи ле да обја ве опо ме ну. Они који су нека да води ли покрет, 
међу послед њи ма су се при дру жи ли делу. Цркве су углав ном 
затва ра ле сво ја вра та пред пору ком, а вели ке гру пе оних који 
су је при ми ли иза шле су из њих. Пре ма Бож јем про ви ђе њу, ово 
обја вљи ва ње се сје ди ни ло с пору ком дру гог анђе ла и тако ули-
ло сна гу том делу.

Пору ка »Ето жени ка где иде!« није била пред мет дока зи ва ња, 
иако су библиј ски дока зи били јасни и убе дљи ви. Она се одли ко-
ва ла увер љи во шћу која је покре та ла душе. Није било сум ње, није 
било неси гур но сти. При ли ком Хри сто вог побе до но сног ула ска 
у Јеру са лим, љу ди оку пље ни из свих кра је ва земље да про сла ве 
пра зник, похр ли ли су на Маслин ску гору и када су се при дру жи-
ли мно штву које је пра ти ло Ису са и њих је захва ти ло све оп ште 
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оду ше вље ње, па су зајед но са оста ли ма радо сно кли ца ли: »Бла-
го сло вен који иде у име Господ ње!« (Матеј 21,9) Слич но томе и 
невер ни ци који су у вели ком бро ју дола зи ли на ску по ве чека ла-
ца, неки из радо зна ло сти, неки само да се руга ју, осе ћа ли су силу 
осве до че ња која је пра ти ла вест: »Ето жени ка где иде!«

У то вре ме било је вере која је доби ја ла одго во ре на моли тву 
– вере која је гле да ла на обе ћа ну награ ду. Дух бла го да ти сишао 
је на све оне који су озбиљ но истра жи ва ли Бож ју Реч као пљу-
ско ви кише која пада на жед ну земљу. Они који су оче ки ва ли да 
се уско ро лицем у лице срет ну са сво јим Отку пи те љем, осе ћа ли 
су све ту и неиз ре ци ву радост. Сила Све то га Духа, која омек ша-
ва и задо би ја љу де, сво јим бла го сло вом који се у обил ној мери 
изли вао на ода не и вер не, топи ла је њи хо ва срца.

Вео ма одго вор но и све ча но су они који су при хва ти ли вест 
при сту па ли вре ме ну када су се нада ли да ће сре сти сво га Госпо-
да. Сва ко га јутра осе ћа ли су да им је прва дужност да се уве ре 
да ли су достој ни да ста ну пред Бога. Њи хо ва срца била су уско 
сје ди ње на, моли ли су се мно го јед ни с дру ги ма и јед ни за дру ге. 
Често су се саста ја ли на уса мље ним мести ма да раз го ва ра ју са 
Богом, а гла со ви посред нич ких моли та ва узди за ли су се к Небу 
са поља и из шума ра ка. Сигур ност у Спа си те ље во одо бра ва ње 
била им је важни ја од сва ко днев не хра не; ако би неки облак 
замра чио њи хо ве види ке нису почи ну ли док га нису укло ни ли. 
Када су осе ти ли сигур ност у бла го дат опро ште ња, чезну ли су 
да угле да ју Оно га кога љу би њи хо ва душа.

Међу тим, поно во су мора ли да дожи ве раз о ча ре ње. Оче ки-
ва но вре ме је про шло, а њи хов Спа си тељ није се поја вио. С 
непо ко ле бљи вим пове ре њем чека ли су Ње гов дола зак, а сада су 
се осе ћа ли као нека да Мари ја која је дошла на Спа си те љев гроб, 
нашла га пра зног и онда са суза ма узвик ну ла: »Узе ше Госпо да 
моје га и не знам где га мет ну ше!« (Јован 20,13)

Осе ћа ње стра ха, боја зни да би пору ка могла бити исти ни та, 
неко вре ме је невер нич ки свет држа ло на одсто ја њу. Страха 
није неста ло ни после исте ка вре ме на. У почет ку нису се усу ђи-
ва ли да лику ју над раз о ча ра ни ма, али пошто се ника кви дока зи 
Бож је га гне ва нису пока зи ва ли, опо ра ви ли су се од стра ха и 
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поно во вра ти ли уко ри ма и под сме си ма. Вели ка гру па вер ни ка 
која је твр ди ла да веру је у ско ри Господ њи дола зак одре кла се 
сво је вере. Неки, који су били вео ма само у ве ре ни, осе ћа ли су се 
тако дубо ко повре ђе ни у свом поно су да су поже ле ли да неста-
ну са овог све та. Слич но Јони, при го ва ра ли су Богу и више су 
желе ли да умру него да живе. Они који су сво ју веру теме љи ли 
на мишље њу дру гих, а не на Бож јој Речи, били су опет спрем ни 
да про ме не мишље ње. Руга чи су сла бе и пла шљи ве при ву кли у 
сво је редо ве и сви су се сје ди ни ли у изја ва ма да више не може 
бити ника квог раз ло га за стра хо ва ња, али ни оче ки ва ња. Вре ме 
је про шло, Господ није дошао, а свет ће и даље, хиља да ма годи-
на, моћи да оста не непро ме њен.

Озбиљ ни, искре ни вер ни ци Хри ста ради су се одре кли све га 
и, као ника да рани је, зајед нич ки ужи ва ли у Ње го вој при сут но-
сти. Они су, у скла ду са сво јим дубо ким уве ре њем, обја ви ли све-
ту сво ју послед њу опо ме ну, и оче ку ју ћи да ће уско ро бити при-
мље ни у зајед ни цу са сво јим божан ским Учи те љем и небе ским 
анђе ли ма, гото во сасвим пову кли из дру штва оних који нису 
при хва ти ли пору ку. Моли ли су се с дубо ком чежњом: »Дођи, 
Госпо де Ису се, дођи ско ро!« Али, Он није дошао! А затим, поно-
во при хва ти ти тешки терет живот них бри га и нево ља, издр жа-
ти исме ја ва ње и руга ње све та, ста вља ло је њи хо ву веру и стр-
пље ње на тешку про бу.

Ипак, њи хо во раз о ча ра ње није било тако вели ко као раз о-
ча ра ње уче ни ка у вре ме Хри сто вог првог дола ска. Када је Исус 
у сла ви уја хао у Јеру са лим, Ње го ви уче ни ци су веро ва ли да 
ће Он убр зо сести на Дави дов пре сто и изба ви ти Изра иља из 
руке ње го вих тла чи те ља. С вели ким нада ма и радо сним ишче-
ки ва њем так ми чи ли су се у иска зи ва њу поча сти сво ме Цару. 
Мно ги су сво јим огта чи ма пре кри ли Ње гов пут или га попло-
ча ва ли лисна тим пал мо вим гра на ма. Испу ње ни оду ше вље њем 
и радо шћу, сје ди ња ва ли су сво је гла со ве у весе лим покли чи ма: 
»Оса на сину Дави до ву!« Када су фари се ји, узне ми ре ни и наљу-
ће ни овим изли ви ма ода но сти, затра жи ли од Ису са да уко ри 
сво је уче ни ке, Он је одго во рио: »Ако они ућу те, каме ње ће 
пови ка ти!« (Лука 19,40) Про ро чан ство је мора ло да се испу ни. 
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Уче ни ци су извр ша ва ли Бож ју наме ру, али ипак су мора ли да 
дожи ве раз о ча ре ње. Само неко ли ко дана после тога мора ли су 
да гле да ју Ње го ву аго ни ју и смрт и да Га поло же у гроб. Њи хо-
ва оче ки ва ња ни у нај ма њој поје ди но сти нису се испу ни ла, а 
њи хо ве наде су биле поко па не зајед но са Ису сом. Тек када је 
њи хов Господ побе до но сно устао из гро ба, схва ти ли су да је све 
то било наја вље но речи ма ста рих про ро ка и да је »тре ба ло да 
Хри стос постра да и вас кр сне из мртвих«. (Дела 17,3)

Господ је пет сто ти на годи на пре тога обја вио пре ко про ро ка 
Заха ри је: »Радуј се мно го, кће ри Сион ска, под ви куј кће ри Јеру-
са лим ска; ево, цар твој иде к теби, пра ве дан је и спа са ва, кро так 
и јаше на магр цу и на мага ре ту, мла де ту мага ри чи ну!« (Заха ри ја 
9,9) Да су уче ни ци зна ли да ће Исус бити одве ден на суд и да ће 
умре ти, сигур но не би испу ни ли ово про ро чан ство.

Милер и ње го ви сарад ни ци на сли чан начин, испу ни ли су 
про ро чан ство и про по ве да ли вест за коју је надах ну та Реч уна-
пред каза ла да ће бити обја вље на све ту, али коју сигур но не би 
изно си ли да су добро схва ти ли про ро чан ства која су ука зи ва ла 
на њи хо во раз о ча ра ње и пре но си ла дру гу пору ку која је мора ла 
бити обја вље на свим наро ди ма пре Господ њег дола ска. Пору ке 
првог и дру гог анђе ла биле су обја вље не у пра во вре ме и завр-
ши ле су дело које им је Господ одре дио да оба ве.

Свет се надао и прет по ста вљао, пошто је вре ме про шло и 
Хри стос се није поја вио, да ће цео систем нау ке о Хри сто вом 
дола ску бити одба че н. Међу тим, иако су мно ги чека о ци, изло-
же ни тешким иску ше њи ма, одба ци ли сво ју веру, било је и оних 
који су оста ли чвр сти. Пло до ви овог покре та чека ла ца Хри-
сто вог дола ска - дух пони зно сти и испи ти ва ња срца, про ме не 
живо та и одба ци ва ња све тов но сти, који су пра ти ли ово дело, 
све до чи ли су да је оно било од Бога. Непри ја те љи се нису усу-
ђи ва ли да кажу да сила Све то га Духа није под у пи ра ла про по ве-
да ње пору ке о дру гом дола ску, али нису ни успе ва ли да пона ђу 
неку гре шку у њи хо вом изра чу на ва њу про роч ких раз до бља. Ни 
нај спо соб ни ји про тив ни ци нису били у ста њу да обо ре њи хов 
систем тума че ња про ро чан ста ва. Зато се чека о ци нису могли 
одлу чи ти да без одго ва ра ју ћих библиј ских дока за одба це сазна-
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ња до којих су дошли озбиљ ним, пре да ним про у ча ва њем Писма 
пра ће ног моли твом, про све тље ни Бож јим Духом и срцем које је 
плам те ло Ње го вом живом сна гом; сазна ња која су одо ле ла нај-
о штри јој кри ти ци и нај о гор че ни јем про ти вље њу позна тих вер-
ских учи те ља и све тов но мудрих љу ди, која су опста ла у бор би 
про тив сје ди ње них напо ра уче но сти и речи то сти, али и пору га  
и кле ве та  углед них али и при про стих.

Исти на, били су у заблу ди, јер оче ки ва ни дога ђај није дошао, 
али чак ни то није могло да поко ле ба њи хо ву веру у Бож ју реч. 
Када је Јона на ули ца ма Ниниве обја вљи вао да ће град кроз 
четр де сет дана бити уни штен, Господ је при хва тио пока ја ње 
Нини вља на и про ду жио им вре ме мило сти; Јони на вест, ипак, 
је била од Бога и Нинива је оку ша на по Ње го вој вољи. Чека о ци 
Хри сто вог дола ска веро ва ли су да их је Бог на сли чан начин 
водио при ли ком обја вљи ва ња пору ке о суду. Гово ри ли су: »Он 
је оку шао срца свих који су је чули, буде ћи у јед ни ма жељу за 
Господ њим дола ском; док се код дру гих јавља ла мржња, мање 
или више при мет на али позна та Богу, пре ма Ње го вом дола ску. 
Он је пову као гра ни цу ... тако да они који ће испи ти ва ти сво је 
срце могу виде ти на којој ће се ње ној стра ни наћи ако Господ 
буде дошао и да ли ће усклик ну ти: ‘Гле, ово је Бог наш кога чека-
смо и изба ви ће нас’, или ће пози ва ти сте не и пла ни не да пад ну 
на њих и да их сакри ју од лица Оно га који седи на пре сто лу и од 
гне ва Јаг ње то ва. Бог је тако, ми веру је мо, испи тао свој народ, 
оку шао ње го ву веру, про ве рио сво ју децу, и видео хоће ли се у 
вре ме нево ље пову ћи са поло жа ја на који је нашао за добро да 
их поста ви, хоће ли се одре ћи све та и с пуним пове ре њем осло-
ни ти на Ње го ву Реч.« (Th e Advent Herald and Signs of the Times 
Repor ter, vol. 8, No 14, од 13. новем бра 1844. годи не)

Осе ћа ња оних који су и даље веро ва ли да их је Бог водио 
у сти ца њу иску ста ва из про шло сти изра зио је сам Вили јам 
Милер овим речи ма: »Када би тре ба ло да поно во про жи вим 
свој живот, са истим дока зи ма које сам тада имао, и тада бих 
остао поштен пред Богом и љу ди ма и учи нио исто што сам онда 
учи нио.« »Надам се да сам опрао сво је хаљи не од крви душа. 
Осе ћам да сам се, коли ко је било у мојој моћи, осло бо дио сва ке 
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кри ви це за њи хо ву осу ду.« Овај Бож ји човек напи сао је и сле-
де ће речи: »Иако сам се два пута раз о ча рао, нисам још обо рен 
или обес хра брен. ... Моја нада у Хри стов дола зак је сада исто 
тако сна жна као и увек. Учи нио сам само оно што сам после 
мно го годи на озбиљ ног раз ми шља ња сма трао сво јом све ча ном 
дужно шћу. Ако сам погре шио, онда је то било на стра ни добра, 
на стра ни љу ба ви пре ма бли жњем, на стра ни уве ре ња у сво ју 
дужно ст пред Богом.« »Јед но знам, про по ве дао сам само оно 
што сам веро вао и Бог је био са мном; Ње го ва сила пока зи ва ла 
се у том делу, и мно го добра је учи ње но.« »Мно ге хиља де, тако 
изгле да мени као чове ку, овим про по ве да њем вре ме на суда биле 
су покре ну те да про у ча ва ју Писма, и да се на тај начин, вером и 
кро пље њем крвљу Хри сто вом, поми ре са Богом.« (Bliss, pp. 256. 
255. 277. 280. 281) »Ника да се нисам тру дио да иза зо вем осмех 
охо лих, нити сам кло нуо када се свет мрштио. Ни сада нећу да 
купу јем њи хо ву накло ност, нити ћу зане ма ри ти сво ју дужност 
да не бих иза зи вао њи хо ву мржњу. Ника да нећу тра жи ти свој 
живот из њи хо ве руке, нити ћу устук ну ти, надам се, ако тре ба 
да га изгу бим, ако Бог у свом Про ви ђе њу буде тако одре дио.« (J. 
White, Life of William Mil ler, p. 315)

Бог није одба цио свој народ; Ње гов Дух је пра тио оне који 
се нису одре кли све тло сти коју су доби ли, који нису уста ли про-
тив наде у Хри стов дола зак. У Посла ни ци Јевре ји ма нала зи мо 
речи охра бре ња и опо ме не оним чека о ци ма који су у овој кри зи 
издр жа ли про бу: »Не одба цуј те, дакле, сло бо де сво је која има 
вели ку пла ту. Јер вам је трпље ње од потре бе да вољу Бож ју савр-
шив ши при ми те обе ћа ње, јер још мало, врло мало, па ће доћи 
онај који тре ба да дође и неће одоц ни ти. А пра вед ник живе ће 
од вере, ако ли одсту пи неће бити по вољи душе моје. А ми, бра-
ћо, нисмо од оних који одсту па ју на поги бао, него од оних који 
веру ју да спа су душу.« (Јевре ји ма 10,35-39)

Ова опо ме на упу ће на је Цркви послед њег вре ме на и то се 
очи глед но види из речи које ука зу ју на бли зи ну Господ њег дола-
ска: »Јер још мало, врло мало, па ће доћи онај који тре ба да дође 
и неће одоц ни ти!« Јасно је наго ве ште но да ће насту пи ти при-
вид но одла га ње и да ће изгле да ти као да Господ окле ва да дође. 
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Овде обја вље на поу ка посеб но при ла го ђе на иску ству чека ла ца 
овог вре ме на. Они који ма су упу ће не ове речи били су у опа-
сно сти да дожи ве бро до лом сво је вере. Они су испу ни ли Бож ју 
вољу, тако што су сле ди ли упут ства Ње го вог Духа и Ње го ве 
Речи, али са иску стви ма која су сте кли у про шло сти нису могли 
да схва те Ње го ву наме ру, нити су могли да пре по зна ју пут пред 
собом, па су били у иску ше њу да посум ња ју да ли их Бог заи ста 
води. На то вре ме посеб но су се одно си ле речи: »А пра вед ник 
ће од вере сво је жив бити.« Када је бли ста ва све тлост »поноћ-
ног покли ча« оба сја ла њи хо ву ста зу, када су виде ли како им 
отпе ча ће на про ро чан ства и зна ци који се брзо испу ња ва ју гово-
ре да је Хри стов дола зак бли зу, хода ли су, сло бод но може мо 
рећи, слу же ћи се само очи ма. Међу тим, сада обо ре ни нео ства-
ре ним нада ма, могли су да опста ну само вером у Бога и Ње го ву 
реч. Руга чи у све ту су им гово ри ли: »Пре ва ре ни сте. Одре ци те 
се сво је вере, при знај те да је сотона покре нуо покрет чека ла ца 
Хри сто вог дру гог дола ска!« Међу тим, Бож ја Реч их је опо ми ња-
ла: »Ако ли одсту пи, неће бити по вољи моје душе!« Одба ци ти 
сада сво ју веру, одре ћи да је сила Све то га Духа пра ти ла про-
по ве да ње пору ке, зна чи ло би вра ти ти се у про паст. Речи апо-
сто ла Павла охра бри ле су их да оста ну чвр сти: »Не одба цуј те, 
дакле, сло бо де сво је која има вели ку пла ту, јер вам је трпље ње 
од потре бе... јер још мало, врло мало, па ће доћи онај који тре ба 
да дође и неће одоц ни ти!« (Јевре ји ма 10,35-37) Пред њи ма је 
био једи ни сигу ран пут - да се чвр сто ухва те за Бож ја обе ћа ња, 
да наста ве да истра жу ју Писма, и да стр пљи во чека ју и стра же, 
док не доби ју више све тло сти.
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поглавље

Библиј ски текст који је више од свих оста лих постао темељ 
и сре ди шњи стуб вере у дру ги Хри стов дола зак гла си: »До 

две хиља де и три сто ти не дана и ноћи; онда ће се све ти ња очи-
сти ти.« (Дани ло 8,14) Ове речи биле су позна те сви ма који 
су веро ва ли у ско ри Господ њи дола зак. Усне хиља да вер ни ка 
пона вља ле су ово про ро чан ство као лозин ку сво је вере. Сви су 
веро ва ли да од дога ђа ја спо ме ну тих у том про ро чан ству зави си 
оства ре ње њи хо вих нај сјај ни јих оче ки ва ња и нај дра жих нада. 
Било им је пока за но да се ти про роч ки дани завр ша ва ју у јесен 
1844. годи не. Зајед но са свим оста лим при пад ни ци ма хри шћан-
ског све та, чека о ци Хри сто вог дола ска тада су веро ва ли да 
Земља, или неки њен део, пред ста вља Све ти ли ште. Мисли ли су 
да чишће ње Све ти ли шта зна чи чишће ње Земље огњем послед-
њег вели ког дана и да ће се то дого ди ти при ли ком Хри сто вог 
дру гог дола ска. Ода тле је поте као закљу чак да ће се Хри стос 
1844. годи не вра ти ти на Земљу.

Међу тим, одре ђе но вре ме је про шло, а Господ се није поја-
вио. Вер ни ци су били сигур ни да Господ ња Реч не може да изне-
ве ри, и да је њи хо во тума че ње про ро чан ства веро ват но било 
погре шно, али, где се кри је гре шка? Мно ги су одмах пре се кли 
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чвор изја вљу ју ћи да се раз до бље од 2300 дана и ноћи не завр ша-
ва 1844. годи не. Ника кав доказ за то нису има ли, осим чиње ни-
це да Хри стос заи ста није дошао у вре ме када су Га оче ки ва ли. 
Твр ди ли су да би се Хри стос сигур но вра тио да чисте ћи Земљу 
огњем, очи сти Све ти ли ште, да се про роч ко раз до бље заи ста 
завр ши ло 1844. годи не, а пошто није дошао, зна чи да се ти дани 
тада нису ни завр ши ли.

Ако би се при хва тио овај закључак мора ло би се одбацити 
прво бит но изра чу на ва ње про роч ких раздобља. Било је сигурно 
да раз до бље од 2300 дана и ноћи запо чи ње сту па њем на сна гу 
Артак серк со вог едик та о обна вља њу и изград њи Јеру са ли ма, у 
јесен 457. годи не пре Хри ста. Ако се тај датум узме као почет-
на тач ка, тада се сви про ре че ни дога ђа ји савр ше но укла па ју у 
обја шње ње тога раз до бља обе ле же ног у Књи зи про ро ка Дани-
ла 9,25-27. Шезде сет и девет сед ми ца, први део раз до бља од 
2300 годи на у тра ја њу од 483 годи не, тре ба ло је да допре до 
Меси је, Пома за ни ка, па се Хри сто во крште ње и пома за ње Све-
тим Духом 27. годи не наше ере савр ше но укла па у систем. Три 
и по годи не после крште ња, Хри стос је био раза пет, у јесен 31. 
годи не наше ере. Седам де сет сед ми ца или 490 годи на, било је 
посеб но одре ђе но јевреј ском народу. Исте ком тог раз до бља, 
јевреј ски народ запе ча тио је сво је одба ци ва ње Хри ста про гон-
ством Ње го вих уче ни ка, па су се апо сто ли 34. годи не наше ере, 
окре ну ли незна бо шци ма. Тада је завр ше но првих 490 годи на 
из лан ца од 2300 годи на, а оста ло је још 1810 годи на. Од 34. 
годи не наше ере, 1810 годи на допи ре до 1844. годи не. Анђео 
је рекао: »И тада ће се све ти ња очи сти ти!« Све наве де не поје-
ди но сти из про ро чан ства до тада су се несум њи во испу ни ле у 
одре ђе но вре ме.

Ако ово тума че ње буде при хва ће но све поста је јасно и склад-
но, осим што се 1844. годи не није збио није дан дога ђај, који би 
могао да буде про гла шен чишће њем Све ти ли шта. Одба ци ти 
чиње ни цу да се раз до бље завр ша ва у то вре ме, зна чи ло би иза-
зва ти општу збр ку, зна чи ло би одба ци ти и гле ди шта која су се 
теме љи ла на несу мљи во испу ње ним про ро чан стви ма.
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Међу тим, Бог је ипак водио свој народ током вели ког покре-
та чека ла ца Хри сто вог дру гог дола ска; Ње го ва сила и сла ва пра-
ти ле су ово дело, и Он сва ка ко није могао да одо бри да се оно 
завр ши у тами и раз о ча ре њу, да буде зло на мер но про гла ше но 
за неко лажно и фана тич ко узбу ђе ње. Он сва ка ко није могао да 
оста ви сво ју Реч да буде про гла ше на сум њи вом и неси гур ном. 
Иако су мно ги одба ци ли сво је пре ђа шње рачу на ње про роч ких 
раз до бља, а покрет, настао на осно ву ње га, про гла си ли непри-
хва тљи вим, било је и дру гих који су били неспрем ни да се одрек-
ну оних тача ка вере и иску ства, које су биле потвр ђе не Писмом 
и све до че њем Бож је га Духа. Веро ва ли су да су у току сво јих 
истра жи ва ња про ро чан ста ва при хва ти ли здра ва наче ла тума-
че ња и да им је дужност да узди жу исти не које су већ откри ли, 
али и да наста ве истра жи ва ње Писма. У искре ним моли тва ма 
испи ти ва ли су сво ја гле ди шта и про у ча ва ли Бил би ју да откри ју 
сво је гре шке. Пошто нису успе ли да про на ђу нијед ну гре шку у 
свом рачу на њу про роч ких раз до бља, поче ли су пажљи ви је да 
истра жу ју пита ње Све ти ли шта.

Током истра жи ва ња уста но ви ли су да нема ника квог библиј-
ског дока за за опште при хва ће но мишље ње да Земља пред ста вља 
Све ти ли ште, међу тим, у Библи ји су про на шли пот пу но обја шње-
ње пој ма све ти ли шта, ње го ве при ро де, места, и слу жби; све до-
чан ство посве ће них писа ца је било тако јасно и пот пу но да су 
сва пита ња била обја шње на. Апо стол Павле, у сво јој Посла ни ци 
Јевре ји ма, каже: »Тако и први завет има ше прав ду бого мољ ства и 
све ти њу земаљ ску. Јер ски ни ја беше начи ње на прва, у којој беше 
свећ њак и трпе за и поста вље ни хле бо ви, што се зове све ти ња. А 
за дру гим заве сом беше ски ни ја, која се зове све ти ња над све ти-
ња ма, која има ше злат ну кади о ни цу, и ков чег заве та око ван сву-
да зла том, у које му беше зла тан суд с маном и пали ца Аро но ва, 
која се беше омла ди ла, и пло че заве та. А више ње га беху херу ви-
ми сла ве, који осе ња ва ху олтар.« (Јевре ји ма 9,1-5)

Све ти ли ште о коме Павле гово ри било је у ства ри шатор 
који је Мој си је поди гао по божан ском наре ђе њу као земаљ ско 
бора ви ште Нај ви ше га. »И нека ми начи не све ти њу да међу њи-
ма наста вам« (2. Мој си је ва 25,8), гла си ло је упут ство које је Мој-
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си је добио, док је са Богом бора вио на Гори. Изра иљ ци су путо-
ва ли пусти њом, и шатор је био начи њен тако да су могли да га 
пре но се с места на место, али ипак пред ста вљао вели чан стве но 
зда ње. Ње го ви зидо ви састо ја ли су се од усправ них даса ка дебе-
ло пре сву че них зла том, које су биле поста вље не у лежи шта од 
сре бра, док је кров био начи њен од низа заве са или пре кри ва-
ча, спо ља шњи од коже, а уну тра шњи од финог лана на коме су 
били изве зе ни лико ви херу ви ма. Осим тре ма, у коме се нала зио 
олтар за жртве паље ни це, сам шатор се састо јао од две про сто ри-
је, назва не све ти ња и све ти ња над све ти ња ма, одво је не бога том 
прекрасном заве сом, док је слич на заве са затва ра ла улаз у прво 
оде ље ње Све ти ли шта, све ти њу.

У све ти њи се, на јужној стра ни, нала зио свећ њак, са седам 
жижа ка који су осве тља ва ли оде ље ње непре кид но и дању и 
ноћу; на север ној стра ни ста јао је сто с поста вље ним хле бо ви-
ма; испред заве се која је раз два ја ла све ти њу од све ти ње над 
све ти ња ма био је злат ни кади о ни олтар, са које га се мири сни 
облак тамјана с моли тва ма Изра и ља сва ко днев но узди зао пре-
ма Богу.

У све ти њи над све ти ња ма ста јао је ков чег, сан дук од ску по-
це но га дрве та пре сву чен зла том, ризни ца са две каме не пло че 
на који ма је Бог напи сао закон Десет запо ве сти. Изнад ков че га, 
обли ку ју ћи неку врсту поклоп ца све те ризни це, нала зио се пре-
сто мило сти, вели чан стве но умет нич ко дело са два херу ви ма, 
по један са сва ке стра не, све изра ђе но од чисто га зла та. У овом 
оде ље њу у Све ти ли шту божан ска при сут ност пока зи ва ла се у 
обла ку сла ве изме ђу херу ви ма.

Пошто су се Јевре ји насе ли ли у Хана ну, ово Све ти ли ште 
било је заме ње но Соло му но вим хра мом, који је, иако трај не 
при ро де и већи по димен зи ја ма, задр жао исте про пор ци је и 
био на сли чан начин наме штен. У овом обли ку Све ти ли ште је 
посто ја ло, изу зев вре ме на када је лежа ло у руше ви на ма, током 
Дани ло вог вре ме на – све док га нису разо ри ли Римља ни 70. 
годи не после Хри ста.

Ово је једи но Све ти ли ште које је ика да посто ја ло на Земљи, 
о којему Библи ја даје било какве подат ке. Павле га опи су је као 
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Све ти ли ште првог заве та. Али, зар онда нови завет нема ника-
кво све ти ли ште?

Обра ћа ју ћи се поно во Посла ни ци Јевре ји ма, истра жи ва чи 
исти не уста но ви ли су да посто ји и дру го, ново за вет но Све ти ли-
ште, чије посто ја ње Павле наго ве шта ва речи ма које смо упра во 
наве ли: »Тако и први завет има ше прав ду бого мољ ства и све ти-
њу земаљ ску.« Упо тре ба речи »и« пока зу је да је Павле већ рани-
је спо ме нуо ово Све ти ли ште. Вра тив ши се на поче так прет ход-
ног погла вља, могли су да про чи та ју: »А ово је гла ва од тога што 
гово ри мо: има мо такво га погла ва ра све ште нич ко га који седе с 
десне стра не пре сто ла вели чи не на небе си ма; који је слу га све-
ти ња ма и исти ни тој ски ни ји, коју начи ни Господ, а не човек.« 
(Јевре ји ма 8,1.2)

Овде је откри ве но Све ти ли ште ново га заве та. Све ти ли ште 
ста ро га заве та поди гао је човек, изгра дио га је Мој си је, ово дру-
го поди гао је Господ, а не човек. У оном Све ти ли шту слу жбе 
су оба вља ли земаљ ски све ште ни ци; док у ово ме, Хри стос, оба-
вља слу жбу с десне стра не Оца. Јед но Све ти ли ште је било на 
Земљи, а дру го је на Небу.

Осим тога, Шатор који је поди гао Мој си је био је начи њен по 
узо ру. Господ га је упу тио: »Као што ћу ти пока за ти сли ку од 
шато ра и сли ку од свих све тих ства ри ње го вих, тако да начи ни-
те.« Поно во му је пове рен исти зада так: »И гле дај, те начи ни све 
ово по сли ци која ти је пока за на на гори.« (2. Мој си је ва 25,9.40) 
Павле исти че да је прво Све ти ли ште било »при ли ка за сада шње 
вре ме, у којој се при но се даро ви и жртве«; да су ње го ва све та 
места била »облич је и сен небе ских ства ри«, да су све ште ни ци 
који су при но си ли даро ве у скла ду са зако ном слу жи ли »сени 
небе ских ства ри«, и да »Хри стос не уђе у руко тво ре ну све ти њу, 
која је при ли ка пра ве, него у само небо, да се пока же сада пред 
лицем Бож јим за нас.« (Јевре ји ма 9,9.23; 8,5; 9,24)

Небе ско Све ти ли ште, у коме Исус слу жи на нас, пред ста вља 
вели ки ори ги нал, док је Све ти ли ште, које је начи нио Мој си је, 
само копи ја. Бог је сво јим Духом надах нуо гра ди те ље тог земаљ-
ског Све ти ли шта. Умет нич ка вешти на, пока за на при ли ком 
његове изград ње, у ства ри је била израз божан ске мудро сти. 
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Зидо ви су изгле да ли као да су начи ње ни од зла та, и одсја ји ва ли 
су на све стра не све тлост седам жижа ка злат ног свећ ња ка. Сто са 
поста вље ним хле бо ви ма и кади о ни олтар бли ста ли су као угла ча-
но зла то. Рас ко шна заве са која је пред ста вља ла тава ни цу, изве зе-
на лико ви ма анђе ла у пла вој, пур пур ној и скер лет ној боји, пове-
ћа ва ла је лепо ту при зо ра. Иза дру ге заве се нала зи ла се Шеки на, 
видљи во откри ве ње Бож је сла ве, пред којом је могао да сто ји и 
оста не жив једи но погла вар све ште нич ки.

Неу по ре ди ва рас ко шност земаљ ског Све ти ли шта откри ва ла 
је људ ском погле ду сла ву небе ског Хра ма у коме Хри стос, наш 
Заступ ник, слу жи за нас пред Бож јим пре сто лом. Бора ви ште 
Цара над царе ви ма, у коме Ње му слу же хиља де хиља да и десет 
хиља да пута по десет хиља да сто је пред Њим (Дани ло 7,10), тај 
Храм, испу њен сла вом веч но га пре сто ла, у коме сера фи ми, ње-
го ви бли ста ви чува ри, закла ња ју сво је лице у знак обо жа ва ња, 
могао је у нај ве ли чан стве ни јој гра ђе ви ни коју су ика да поди гле 
људ ске руке наћи само бле ди одраз сво је неиз мер но сти и сла ве. 
Ипак, земаљ ско Све ти ли ште откри ва ло је зајед но са сво јим слу-
жба ма, важне исти не о небе ском Све ти ли шту и о вели ком делу 
које се у ње му оба вља за спа се ње чове ка.

Све та места у небе ском Све ти ли шту била су пред ста вље на 
све ти њом и све ти њом над све ти ња ма земаљ ског Све ти ли шта. 
Када је апо сто лу Јова ну у виђе њу било омо гу ће но да погле да 
Бож ји храм на Небу, угле дао је »седам жижа ка огње них који 
су горе ли пред пре сто лом«. (Откри ве ње 4,5) Видео је и анђе ла 
који је имао »кади о ни цу злат ну, а беше му дано мно го тамја на 
да да моли тва ма свих све тих на олтар злат ни пред пре сто лом«. 
(Откри ве ње 8,3) Про ро ку је овде било дозво ље но да види прво 
оде ље ње у небе ском Све ти ли шту; и угле дао је »седам жижа ка 
огње них« и »злат ни олтар«, који су били пред ста вље ни злат-
ним свећ ња ком и кади о ним олта ром у земаљ ском Све ти ли шту. 
И затим, »отво ри се црква Бож ја на Небу« (Откри ве ње 11,19) 
и он је добио при ли ку да погле да иза уну тра шње заве се, у све-
ти њу над све ти ња ма. Ту је видео »ков чег заве та Ње го ва«, пред-
ста вљен све тим ков че гом који је Мој си је начи нио да се у ње му 
чува Бож ји закон.
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Тако су они који су про у ча ва ли ову тему про на шли поуз-
дан доказ да посто ји небе ско Све ти ли ште. Мој си је је начи нио 
земаљ ско Све ти ли ште по угле ду на сли ку која му је била пока за-
на. Павле каже да му је узор било пра во Све ти ли ште на Небу. А 
Јован све до чи да је заи ста видео то небе ско Све ти ли ште.

У Хра му на Небу, у Бож јем бора ви шту, Ње гов пре сто уте-
ме љен је на прав ди и суду. У све ти њи над све ти ња ма нала зи се 
Ње гов закон, вели ко мери ло пра вед но сти пре ма коме се оце њу-
је цело куп но чове чан ство. Ков чег у коме се чува ју пло че Зако на 
покри вен је седи штем мило сти, пред којим Хри стос при но си 
сво ју крв за гре шни ке. На тај начин пред ста вље но је сје ди ње ње 
прав де и мило сти у пла ну за отку пље ње чове ка. Ово сје ди ње ње 
могла је да зами сли једи но бес крај на мудрост и оства ри једи но 
бес крај на сила, то сје ди ње ње цело Небо испу ња ва дивље њем и 
обо жа ва њем. Херу ви ми у земаљ ском Све ти ли шту, који са стра-
хо по што ва њем гле да ју пре ма пре сто лу мило сти, пока зу ју каквом 
заин те ре со ва но шћу небе ска вој ска пра ти дело отку пље ња. То је 
тај на мило сти у који би и анђе ли желе ли да зави ре – да Бог може 
бити пра ве дан, иако оправ да ва гре шни ка који се каје и обна вља 
свој однос са гре шним родом, да је Хри стос могао да се пони зи 
да из амби са про па сти подиг не небро је но мно штво и да га оде не 
у чисту оде ћу сво је пра вед но сти, да га сје ди ни с анђе ли ма који 
ника да нису пали и да зау век бора ви у Бож јој при сут но сти.

Хри сто во дело у уло зи чове ко вог Посред ни ка опи са но је 
у пре кра сном про ро чан ству које је запи сао про рок Заха ри ја 
у коме Бож ји слу га гово ри о Ње му као о Бићу »које му је име 
Кли ца«. Про рок каже: »Јер ће он сагра ди ти цркву Господ њу, и 
носи ће сла ву, и седе ће и вла да ти на свом пре сто лу, и биће све-
ште ник на пре сто лу сво ме, и савет мир ни биће међу обе ма.« 
(Заха ри ја 6,12.13)

»Јер ће он сагра ди ти цркву Господ њу.« Хри стос је сво јом 
жртвом и посре до ва њем постао исто вре ме но и темељ Бож је 
цркве и њен Гра ди тељ. Апо стол Павле ука зу је на Ње га као на 
»камен од угла... на које му сва гра ђе ви на саста вље на расте за 
цркву све ту у Госпо ду, на које му ћете се и ви сази да ти за стан 
Бож ји у Духу«. (Ефе сци ма 2,20-22)
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»И носи ће сла ву.« Хри сту при па да сла ва за отку пље ње гре-
шног рода. Током свих веч них веко ва отку пље ни ће пева ти: 
»Оно ме који нас љу би и уми нас од гре ха наших крвљу сво јом... 
томе сла ва и држа ва у век века!« (Откри ве ње 1,5.6)

»И седе ће и вла да ти на свом пре сто лу, и биће све ште ник на 
пре сто лу сво ме.« Сада још није успо ста вље но Ње го во цар ство 
сла ве, сада Он још није »на пре сто лу сла ве сво је«. Тек када се 
Ње го во посред нич ко дело буде завр ши ло, Бог ће му дати »пре-
сто Дави да, оца ње го ва«, цар ство коме »неће бити кра ја«. (Лука 
1,32.33) Хри стос као Све ште ник, већ сада седи са Оцем на Ње-
го вом пре сто лу (Откри ве ње 3,21). На пре сто лу, са веч ним, само-
по сто је ћим Богом је Онај који »боле сти наше носи и немо ћи 
наше узе на се«, »који је у сва че му иску шан као и ми, осим гре-
ха«, да би могао »помо ћи и они ма који се иску ша ва ју«. »Ако ко 
сагре ши, има мо заступ ни ка код оца, Ису са Хри ста, пра вед ни-
ка.« (Иса и ја 53,4; Јевре ји ма 4,15; 2,18; 1. Јова но ва 2,1) Ње го во 
посре до ва ње је ула га ње Ње го вог про бо де ног и сло мље ног тела, 
бес пре кор ног живо та. Ње го ве рање не руке, про бо де на прса и 
изра ње не ноге тра же милост за гре шног чове ка, чије је отку пље-
ње пла ће но тако неиз мер ном ценом.

»И савет мир ни биће међу обе ма.« Оче ва љу бав, ништа мање 
од Сино вље ве, пред ста вља извор спа се ња за изгу бље ни род. Исус 
је пре него што је оти шао рекао сво јим уче ни ци ма: »И не велим 
вам да ћу ја умо ли ти оца за вас, јер сам отац има љу бав к вама.« 
(Јован 16,26.27) »Јер Бог беше у Хри сту и свет поми ри са собом.« 
(2. Корин ћа ни ма 5,19) При ли ком оба вља ња слу жбе у небе ском 
Све ти ли шту »савет мир ни биће међу« обо ји цом. »Јер Богу тако 
оми ле свет да је и сина сво је га једи но род но га дао да није дан који 
га веру је не поги не, него да има живот веч ни.« (Јован 3,16)

Подпита ње: »Шта је Све ти ли ште?«, доби ло је у Писму јасан 
ого вор. Појам »све ти ли ште«, она ко као што је упо тре бљен у 
Библи ји, одно си се, прво, на Шатор који је поди гао Мој си је, као 
на сли ку небе ске ствар но сти, а дру го, на »пра ву ски ни ју« на Небу, 
на коју је ука зи ва ло земаљ ско Све ти ли ште. Хри сто вом смр ћу 
уки ну те су сим бо лич ке слу жбе. »Пра ва ски ни ја« на Небу је Све-
ти ли ште ново га заве та. Пошто се про ро чан ство из Дани ла 8,14. 
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испу ни ло у овом раз до бљу, Све ти ли ште о коме гово ри мора да 
буде Све ти ли ште ново га заве та. У вре ме исте ка 2300 дана и ноћи 
на Земљи није посто ја ло Све ти ли ште већ мно го дугих сто ле ћа. 
Пре ма томе про ро чан ство: »До две хиља де и три сто ти не дана 
и ноћи, онда ће се све ти ња очи сти ти«, несум њи во се одно си на 
небе ско Све ти ли ште.

Ипак тре ба про на ћи одго вор и на нај ва жни је пита ње: Шта 
пред ста вља чишће ње Све ти ли шта? Да је таква слу жба посто ја-
ла у земаљ ском Све ти ли шту, потвр ђу ју ста ро за вет ни спи си. 
Међу тим, зар и на Небу посто ји нешто што се мора чисти ти? У 
Посла ни ци Јевре ји ма, у 9. погла вљу, јасно се гово ри о чишће њу 
и земаљ ског и небе ског Све ти ли шта: »И гото во све се крвљу 
чисти по зако ну, и без про ли ва ња крви не бива опро ште ње. 
Тако је тре ба ло да се облич ја небе ских ови ма чисте, а сама небе-
ска бољим жртва ма од ових« (Јевре ји ма 9,22.23) – дра го це ном 
крвљу Ису са Хри ста.

И у сим бо лич кој и у ствар ној слу жби, чишће ње се једи но 
могло оба вити крвљу, у првој живо тињ ском крвљу, у дру гој 
крвљу Ису са Хри ста. Павле као раз лог што се чишће ње мора 
оба ви ти крвљу наво ди чиње ни цу да без про ли ва ња крви нема 
опро ште ња. Опро ште ње, или укла ња ње гре ха је дело које се 
мора оба ви ти. Али, на који је начин грех био пове зан са Све ти-
ли штем, било небе ским, било земаљ ским? То је могу ће откри ти 
про у ча ва њем сим бо лич ке слу жбе, јер су све ште ни ци, који су 
слу жи ли на Земљи, слу жи ли »облич ју и сену небе ских ства ри«. 
(Јевре ји ма 8,5)

Слу жбе у земаљ ском Све ти ли шту дели ле су се у две кате го-
ри је: све ште ни ци су сва ко га дана оба вља ли слу жбу у све ти њи, 
док је јед ном годи шње погла вар све ште нич ки оба вљао посеб-
но дело поми ре ња у све ти њи над све ти ња ма за очи шће ње Све-
ти ли шта. Пока ја ни гре шни ци из дана у дан доно си ли су сво је 
жртве до ула за у Све ти ли ште, и ста вља ју ћи руке на гла ву живо-
ти ње при зна ва ли сво је гре хе и тако их сим бо лич ки пре но си ли 
са себе на неви ну жртву. Живо ти ња је затим била при но ше на 
на жртву. »Јер без про ли ва ња крви«, каже апо стол, нема опро-
ште ња гре ха. »Јер је живот (душа) тела у крви!« (3. Мој си је ва 
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17,11; Бако тић) Пре кр ше ни Бож ји закон зах те вао је живот 
пре ступ ни ка. Крв, која је пред ста вља ла гре шни ков изгу бље ни 
живот, чију кри ви цу сада носи жртва, све ште ник је пре но сио у 
све ти њу и њо ме шкро пио пред заве сом, иза које се нала зио ков-
чег са Зако ном који је гре шник пре кр шио. У неким слу ча је ви ма 
крв није била уно ше на у све ти њу, али су све ште ни ци онда мора-
ли да једу месо жртве, као што је Мој си је запо ве дио сино ви ма 
Аро но вим, гово ре ћи: »Даде вам је Господ да носи те грех све га 
збо ра!« (3. Мој си је ва 10,17) И јед на и дру га цере мо ни ја на исти 
начин сим бо лич ки су пред ста вља ле пре но ше ње гре ха од покај-
ни ка на Све ти ли ште.

То је било дело које је оба вља но из дана у дан, током целе 
годи не. Гре си Изра и ља су на тај начин били пре но ше ни на Све-
ти ли ште, па је била потреб на посеб на слу жба за њи хо во укла-
ња ње. Бог је зато запо ве дио да се оба ви дело поми ре ња за сва ко 
све то оде ље ње у Све ти ли шту. »И тако ће очи сти ти све ти њу од 
нечи сто та сино ва Изра и ље вих и од пре сту па њи хо вих у свим 
гре си ма њи хо вим; тако ће учи ни ти и у шато ру од састан ка који 
је међу њи ма усред нечи сто та њи хо вих.« Дело поми ре ња мора-
ло је да буде оба вље но и за олтар за жртве паље ни це, »и тако ... 
га очи сти ти и посве ти ти од нечи сто та сино ва Изра и ље вих«. (3. 
Мој си је ва 16,16.19)

Јед ном годи шње, на вели ки Дан поми ре ња, све ште ник је 
ула зио у све ти њу над све ти ња ма да би оба вио дело чишће ња 
Све ти ли шта. Слу жба која се тада оба вља ла довр ша ва ла је годи-
шњи низ слу жби. На Дан поми ре ња два јар ца била су дово ђе на 
до ула за у Све ти ли ште и за њих је баца на коц ка: »Један здреб 
Госпо ду, а дру ги ждреб Аза зе лу.« (3. Мој си је ва 16,8) Јарац на 
кога би пао ждреб за Госпо да морао је да буде заклан као жртва 
за грех целог наро да. Све ште ник је ње го ву крв тре ба ло да уне се 
иза заве се и да њо ме пошкро пи пре сто мило сти и испред ње га. 
Истом крвљу тре ба ло је да пошкро пи и кади о ни олтар који се 
нала зио испред заве се.

»И мет нув ши Арон обе руке сво је на гла ву јар цу живо ме, 
нека испо ве ди над њим сва беза ко ња сино ва Изра и ље вих и све 
пре сту пе њи хо ве у свим гре си ма њи хо вим, и мет нув ши их на 
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гла ву јар цу нека га да чове ку спрем ном да га исте ра у пусти-
њу. И јарац ће одне ти на себи сва беза ко ња њи хо ва у пусти њу; 
и пусти ће оно га јар ца у пусти њу.« (3. Мој си је ва 16,21.22) Овај 
јарац више се није вра ћао у изра иљ ски логор, а чове к који га је 
извео у пусти њу морао је да опе ре себе и сво ју оде ћу пре него 
што се вра ти у логор.

Цело куп ни обред је био зами шљен тако да у свест Изра и ља-
ца уса ди мисао о Бож јој све то сти и Ње го вој одврат но сти пре-
ма гре ху; осим тога, и да им пока же да сва ки додир с гре хом 
зага ђу је чове ка. Од сва ко га се тра жило да мучи душу сво ју за 
вре ме оба вља ња цело куп не слу жбе поми ре ња. Морали су се 
одложити сви посло ви и сав збор Изра и љев морао је да про ве-
де цео дан у све ча ној скрушености пред Госпо дом, у моли тви, у 
посту и дубо ком испи ти ва њу срца.

Сим бо лич ка слу жба исти ца ла је врло зна чај не исти не о 
поми ре њу. Гре шни ко ва заме на могла је бити при хва ће на; али 
сам грех није могао бити укло њен крвљу жртве. Жртва је пред-
ста вља ла само сред ство да се грех пре не се на Све ти ли ште. При-
но ше њем крви гре шник је при зна вао ауто ри тет Зако на, при зна-
вао је сво ју кри ви цу због пре сту па и изра жа вао жељу да доби је 
опро ште ње вером у заслу ге Отку пи те ља који ће доћи, али тиме 
још није био пот пу но осло бо ђен закон ске осу де. Погла вар све-
ште нич ки би, на Дан поми ре ња, пошто је од наро да узео жртву, 
ула зио у све ти њу над све ти ња ма с крвљу те жртве и њо ме 
шкропио пре сто мило сти, непо сред но изнад Зако на, да би задо-
во љио ње го ве зах те ве. Тада, у сво јој посред нич кој уло зи, узи-
мао је гре хе на себе и изно сио их из Све ти ли шта. Ста вља ју ћи 
сво је руке на гла ву јар ца за Аза зе ла, испо ве дао би над њим све 
ове гре хе, сим бо лич ки их пре но се ћи са себе на јар ца. Јарац их 
је онда са собом одно сио у пусти њу, па се сма тра ло да су тиме 
зау век укло ње ни из наро да.

Ова ква слу жба се оба вља ла као »облич је и сен небе ских 
ства ри«. Све оно што се у земаљ ском Све ти ли шту при ли ком 
слу жби сим бо лич ки оба вља ло, оба вља се ствар но при ли ком 
слу жбе у небе ском Све ти ли шту. После сво га уз не се ња, наш 
Спа си тељ је запо чео сво је дело као наш Погла вар све ште нич ки. 
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Павле каже: »Јер Хри стос не уђе у руко тво ре ну све ти њу, која 
је при ли ка пра ве, него у само небо, да се пока же сада пред 
лицем Бож јим за нас.« (Јевре ји ма 9,24)

Све ште ни ко ва слу жба током годи не у првом оде ље њу Све-
ти ли шта, »иза заве се« која се нала зи ла на ула зу у прво оде ље-
ње Све ти ли шта и раз два ја ла све ти њу од тре ма, пред ста вља ла 
је дело слу жбе које је Хри стос запо чео при ли ком свог узне-
се ња. Било је то дело које су све ште ни ци оба вља ли за вре ме 
сва ко днев не слу жбе, изно се ћи пред Бога крв жрта ва за грех, 
али и тамјан који се узди зао с моли тва ма Изра и ља. Тако је и 
Хри стос изно сио сво ју крв пред Оца у корист гре шни ка, али 
и дра го це ни мирис сво је пра вед но сти, моли та ва пока ја них 
вер ни ка. Такво дело слу жбе оба вља ло се у првом оде ље њу 
Све ти ли шта на Небу.

Тамо су Хри сто ви уче ни ци вером пра ти ли сво га Госпо да, 
када се узди зао и неста јао с њи хо вог види ка. Тамо су биле упу-
ће не све њи хо ве наде, као што Павле каже: »Да се ухва ти мо 
за наду која нам је дата, коју има мо као тврд и поуз дан лен гер 
душе, која ула зи и иза нај да ље заве се, где Исус уђе напред за 
нас, постав ши погла вар све ште нич ки до века.« »Ни с крвљу 
јар чи јом нити теле ћом, него кроз сво ју крв уђе јед ном у све ти-
њу, и нађе веч ни откуп.« (Јевре ји ма 6,19.20; 9,12)

Осам на ест сто ле ћа оба вља ло се ово дело слу жбе у првом 
оде ље њу Све ти ли шта. Хри сто ва крв, при не се на у корист пока-
ја них гре шни ка, оси гу ра ва ла им је опро ште ње и могућ ност 
да буду при хва ће ни пред Богом, али су њи хо ви гре си и даље 
оста ја ли запи са ни у књи зи изве шта ја. Међу тим, као што се у 
сум бо лич кој слу жби дело поми ре ња оба вља но на кра ју сва ке 
годи не, тако ће се, пре него што Хри сто во дело отку пље ња љу-
ди буде завр ше но, оба вити и дело поми ре ња за укла ња ње гре-
ха из небе ског Све ти ли шта. То дело је запо че ло када је исте-
кло про роч ко раз до бље од 2300 дана и ноћи. У то вре ме, као 
што је про ре као про рок Дани ло, наш Погла вар све ште нич ки 
ушао је у све ти њу над све ти ња ма да оба ви послед њи део сво-
га све ча ног задат ка – да очи сти Све ти ли ште.

Као што су се у ста ро доба гре си наро да вером пре носили 
на жртву за грех и пре ко крви сим бо лич ки, на земаљ ско Све-
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ти ли ште, тако су се у новом заве ту гре си покај ни ка вером ста-
вљали на Хри ста и ствар но пре но сили у небе ско Све ти ли ште. И 
као што се сим бо лич ко чишће ње земаљ ског Све ти ли шта пости-
за ло укла ња њем гре ха који ма је било ука ља но, тако се и ствар но 
чишће ње небе ског Све ти ли шта мора пости ћи укла ња њем, или 
бри са њем гре ха који су у њему били запи са ни. Међу тим, пре 
него што се то постиг не, мора ју бити испи та не књи ге изве шта ја 
да би могло бити одлу че но ко је, пока ја њем и вером у Хри ста, 
сте као пра во на бла го сло ве поми ре ња. Чишће ње Све ти ли шта, 
пре ма томе, обу хва та и дело истра ге – дело суђе ња. Ово дело 
биће оба вље но пре него што Хри стос буде дошао да изба ви свој 
народ; јер када буде дошао, и награ да ће бити с Њи ме да би сва ко-
ме могао дати пре ма ње го вим дели ма (Откри ве ње 22,12).

Тако су они, који су сле ди ли све тлост про роч ке речи схва ти-
ли да је Хри стос, уме сто да 1844. годи не, после завр шет ка раз-
до бља од 2300 дана и ноћи, дође на Земљу у ства ри ушао у све-
ти њу над све ти ња ма небе ског Све ти ли шта да оба ви завр шно 
дело слу жбе поми ре ња које прет хо ди Ње го вом дола ску.

У ства ри, схва ти ли су да док је жртва за грех ука зи ва ла на 
Хри ста као на жртву, и док је погла вар све ште нич ки пред ста-
вљао Хри ста као Посред ни ка, да је јарац за Аза зе ла пред ста-
вљао сотону, зачет ни ка гре ха, на кога ће гре си свих искре них 
покај ни ка конач но бити ста вље ни. Када је погла вар све ште нич-
ки, заслу гом крви жртве за грех, укла њао гре хе из Све ти ли шта, 
ста вљао их је на јар ца за Аза зе ла. Када Хри стос, заслу гом сво-
је крви, буде укла њао гре хе сво га наро да из небе ског Све ти ли-
шта, ста ви ће их на сотону, који ће, када суд ска одлу ка буде извр-
ше на, мора ти да под не се конач ну казну. Јарац за Аза зе ла био 
је одво ђен у нена ста ње ну земљу, да се више ника да не вра ти у 
зајед ни штво Изра и ља ца. Тако ће и сотона зау век бити прог нан 
из бли зи не Бога и Ње го вог наро да, избри сан из дру штва живих 
при ли ком конач ног уни ште ња гре ха и гре шни ка.
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поглавље

Нау ка о Све ти ли шту пред ста вља ла је кључ којим је раз ја-
шње на тај на раз о ча ра ња из 1844. годи не. Она је изне ла на 

виде ло зао кру же ни систем исти на, пове зан и скла дан, пока зу ју-
ћи да је Бож ја рука усме ра ва ла вели ки покрет чека ла ца Хри сто-
вог дру гог дола ска; она је откри ла и њи хо ву сада шњу дужност, 
обја шња ва ју ћи њи хов поло жај и дело које им је пове ре но. Као 
што су Ису со ви уче ни ци после стра шне ноћи мука и раз о ча ре-
ња били радо сни угле дав ши сво га Госпо да, тако су сада радо-
сно кли ца ли они који су се у вери нада ли Ње го вом дру гом дола-
ску. Оче ки ва ли су да ће се Он поја ви ти у сла ви да награ ди сво је 
слу ге. Када су њи хо ве наде изне ве ре не, изгу би ли су Ису са из 
вида и узвик ну ли као нека да Мари ја покрај Ње го вог пра зног 
гро ба: »Узе ше мога Госпо да и не знам где га мет ну ше!« А сада су 
га поно во угле да ли у све ти њи над све ти ња ма, свог мило сти вог 
Погла ва ра све ште нич ког, који ће се уско ро поја ви ти као њи хов 
Цар и Изба ви тељ. Све тлост која је забли ста ла из Све ти ли шта 
расве тли ла је про шлост, сада шњост и будућ ност. Зна ли су да 
их је Бог водио руком сво га непо гре ши вог про ви ђе ња. Иако су, 
слич но првим уче ни ци ма, про пу сти ли да пра вил но схва те вест 
коју су обја вљи ва ли, она је ипак била пра вил на у све му. Ње ним 
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оба вљи ва њем испу ни ли су Бож ју наме ру, а њи хов рад није био 
уза лу дан пред Госпо дом. »По вели кој мило сти Господ њој пре-
ро ђе ни за живу наду« радо ва ли су се »радо шћу неис ка за ном и 
про сла вље ном«. (1. Петро ва 1,3.8)

Оба про ро чан ства, и оно у Књи зи про ро ка Дани ла 8,14: »До 
две тису ће и три сто ти не дана и ноћи, онда ће се све ти ња очи сти-
ти1«, и вест првог анђе ла из Књи ге Откри ве ња: »Бој те се Бога и 
подај те му сла ву, јер дође час суда ње го ва«, ука зи ва ла су на Хри-
сто ву слу жбу у све ти њи над све ти ња ма, на пре да двент ни суд, а 
не на Ње гов дола зак да изба ви свој народ и уни шти беза ко ни-
ке. Гре шка није била у изра чу на ва њу про роч ког раз до бља, већ у 
дога ђа ју који ће се зби ти на кра ју 2300 дана и ноћи. Због ове гре-
шке вер ни ци су дожи ве ли раз о ча ре ње, али све што је било наја-
вље но у про ро чан ству, и све што су по Писму могли оче ки ва ти 
да ће се дого ди ти, заи ста се и дого ди ло. У исто вре ме, док су 
опла ки ва ли про паст сво јих нада, зби вао се дога ђај наго ве штен 
њи хо вом вешћу, дога ђај који је морао да се оди гра пре него што 
се Господ поја ви да доне се награ ду сво јим слу га ма.

Хри стос је дошао, али не на Земљу, као што су оче ки ва ли, 
већ, као што је сим бо ли ма наго ве ште но, у све ти њу над све ти ња-
ма Бож јег хра ма на Небу. Про рок Дани ло га је пред ста вио како 
дола зи да се пока же пред Богом: »И видех у утва ра ма ноћ ним, и 
гле, као син човеч ји иђа ше с обла ци ма небе ским, и дође« - не на 
Земљу, већ – »до Стар ца и ста де пред њи ме.« (Дани ло 7,13)

И про рок Мала хи ја је про ре као овај дола зак: »И изне на да ће 
доћи у цркву сво ју Господ, које га ви тра жи те, и анђео завет ни, 
које га ви жели те, ево, доћи ће, вели Господ над вој ска ма.« (Мала-
хи ја 3,1) Господ њи дола зак у Ње гов храм био је изне на дан и 
1 Од јеврејске речи »SADAG« које значи »бити праведан«. Реч се 

у овом облику појављује само једном у Старом завету, што значи 
да има посебно значење. Преводиоци је узимају у различитом 
значењу, као што су: »оправдан«, »стављен у прави положај«, 
»бити проглашен праведним«, »бити оправдан«, »бити одбрањен«. 
Превод »очишћен« долази из Септуагинте, а прихвата га и Вулгата. 
Од наших преводиоца Шарић каже: »Тада ће светиште доћи до 
свога права«. - прим. прев.
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нео че ки ван за при пад ни ке Ње го вог наро да. Они Га нису оче ки ва-
ли на том месту. Сма тра ли су да ће доћи на Земљу, »у огњу пла ме-
но ме, који ће дати осве ту они ма који не позна ју Бога и не слу ша ју 
јеван ђе ља Госпо да наше га Ису са Хри ста«. (2. Солу ња ни ма 1,8)

Ипак, при пад ни ци Бож јег наро да још нису били спрем ни да 
се срет ну са сво јим Госпо дом. Још се за њих морало оба ви ти 
посебно дело при пре ме. Тре ба ло је да при ме све тлост која ће 
упра ви ти њи хо ве мисли пре ма Бож јем хра му на Небу; и док 
у вери буду пра ти ли сво га Погла ва ра све ште нич ког при ли ком 
оба вља ња Ње го ве слу жбе у Све ти ли шту, биће им откри ве не 
нове дужно сти које тре ба да оба ве. Црква је мора ла да доби је 
још јед ну опо ме ну и поу ку.

Про рок је рекао: »Али, ко ће под не ти дан дола ска ње го ва? 
И ко ће се одр жа ти када се пока же? Јер је он као огањ лив чев и 
као мило бељар ско и сешће као онај који лије и чисти сре бро, и 
очи сти ће сино ве Леви је ве, и пре то пи ће их као зла то и сре бро, и 
они ће при но си ти Госпо ду при но се у прав ди.« (Мала хи ја 3,2.3) 
Они који ће живе ти на Земљи у вре ме када Хри стос у небе ском 
Све ти ли шту буде пре стао да оба вља своју посред нич ку слу-
жбу, мораће да стоје пред све тим Богом без посред ни ка. Њи-
хо ва оде ћа ће тада морати да буде нео ка ља на, њи хов карак тер 
кро пље њем крвљу очи шћен од гре ха. Бож јом бла го да ћу и сво-
јим мар љи вим напо ри ма они ће морати да буду побед ни ци у 
бор би про тив зла. И док на Небу буде тра јао пре да двент ни суд, 
док се гре си пока ја них вер ни ка буду укла ња ли из Све ти ли шта, 
у кри лу Бож јег наро да на Земљи биће оба вље но посеб но дело 
очи шће ња, дело одба ци ва ња гре ха. Ово дело је јасни је пред ста-
вље но у пору ка ма из 14. погла вља Откри ве ња.

Када се ово дело буде оба вило, Хри сто ви след бе ни ци биће 
спрем ни за Ње гов дола зак. »И уго дан ће бити Госпо ду при нос 
Јудин и јеру са лим ски као у ста ро вре ме и као пре ђа шњих годи-
на.« (Мала хи ја 3,4) Тада ће Црква, коју ће Господ при ли ком сво-
га дола ска узе ти с себи, бити »слав на Црква, која нема мане ни 
мршти не или таквога чега«. (Ефе сци ма 5,27) Она ће тада бити 
као »зора, лепа као месец, чиста као сун це, стра шна као вој ска 
са заста ва ма«. (Песма над песма ма, 6,9)
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Осим Господ њег дола ска у Храм, Мала хи ја је овим речи ма про-
ре као и Ње гов дру ги дола зак, Ње го во поја вљи ва ње да оба ви дело 
суда: »И доћи ћу к вама на суд, и бићу брз све док про тив вра ча-
ра и про тив пре љу бо чи на ца и про тив оних који се куну кри во и 
про тив оних који заки да ју најам најам ни ку и удо ви ци и сиро ти и 
дошља ку кри во чине и не боје се мене, вели Господ над вој ска ма.« 
(Мала хи ја 3,5) Апо стол Јуда опи су је исти при зор и каже: »Гле, иде 
Господ с хиља да ма све тих анђе ла сво јих да учи ни суд сви ма и да 
пока ра без бо жни ке за сва њи хо ва без бо жна дела који ма без бо-
жност чини ше.« (Јуда 14.15) Овај дола зак, и Господ њи дола зак у 
свој Храм, су два одво је на и раз ли чи та дога ђа ја.

Хри стов дола зак као нашег Погла ва ра све ште нич ког у све-
ти њу над све ти ња ма да очи сти Све ти ли ште, опи сан у Дани лу 
8,14; дола зак Сина човеч јег к Стар цу, при ка зан у Књи зи про ро-
ка Дани ла 7,13; Господ њи дола зак у свој Храм, про ре чен речи ма 
про ро ка Мала хи је, све су то опи си истог дога ђа ја; који је пред-
ста вљен и дола ском жени ка на свад бу, у Хри сто вој крат кој при-
чи о десет дево ја ка из 25. погла вља Јеван ђе ља по Мате ју.

У лето и јесен 1844. годи не била је обја вље на вест: »Ето жени-
ка где иде!« Тада су се издво ји ле две гру пе љу ди које су пред ста-
вљене мудрим и лудим девој ка ма – јед на гру па која је радо сно 
оче ки ва ла дола зак сво га Госпо да, и која се мар љи во при пре ма ла 
да Га доче ка; и дру га, која је дело ва ла нагонски, под ути ца јем 
стра ха, и била задо вољ на тео ри јом исти не, али је оста ла без Бож-
је бла го да ти. У тој крат кој при чи, када је женик дошао, »гото ве 
уђо ше с њим на свад бу«. Дола зак жени ка, истак нут овде, дога-
ђа се пре свад бе. Свад ба пред ста вља тре ну так у коме Хри стос 
пре у зи ма сво је цар ство. Све ти град, Нови Јеру са лим, који је 
пре сто ни ца и пред став ник цар ства, назван је »неве стом, Јаг ње-
то вом женом«. Анђео је позвао Јова на и рекао му: »Ходи да ти 
пока жем неве сту, Јаг ње то ву жену!« Јован наста вља опис и каже: 
»И одве де ме у духу на гору вели ку и висо ку, и пока за ми град 
вели ки, све ти Јеру са лим, где сила зи с неба од Бога.« (Откри ве ње 
21,9.10) Пре ма томе, јасно је да неве ста пред ста вља Све ти град, 
и да су девој ке које изла зе да доче ка ју жени ка сим бол Цркве. У 
Откри ве њу је истак ну то да су при пад ни ци Бож јег наро да гости 
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на свад бе ној све ча но сти. Ако су гости, онда не могу бити пред-
ста вље ни и као неве ста. Хри стос ће, као што је рекао про рок 
Дани ло, при ми ти од Стар ца на Небу »власт, сла ву и цар ство«. 
Он ће при ми ти Нови Јеру са лим, пре сто ни цу сво га цар ства, 
»неве сту, укра ше ну мужу сво је му«. (Дани ло 7,14; Откри ве ње 
21,2) Када буде при мио цар ство, Он ће доћи у свој сла ви сво јој, 
као Цар над царе ви ма и Госпо дар над госпо да ри ма, да изба ви 
свој народ, све оне који ће »сести за трпе зу с Авра мом и Иса ком 
и Јако вом у цар ству небе ско ме« (Матеј 8,11; Лука 22,30), да уче-
ству ју у Јаг ње то вој свад бе ној вече ри.

Обја вљи ва ње вести: »Ето жени ка где иде«, у лето 1844. годи-
не наве ло је хиља де вер ни ка да оче ку ју непо сред ни дола зак сво-
га Госпо да. У озна че но вре ме Женик је заи ста дошао, али не на 
Земљу, као што су љу ди оче ки ва ли, већ на Небо, к Стар цу, на 
свад бу, да при ми сво је цар ство. »И гото ве уђо ше с њим на свад-
бу, и затво ри ше се вра та.« Није тре ба ло да и сами буду при сут ни 
на свад би, јер се она дога ђа на Небу, док су они и даље на Земљи. 
Хри сто ви след бе ни ци тре ба ло је да »чека ју госпо да ра сво је га 
када се вра ти са свад бе« (Лука 12,36). Међу тим, тре ба да раз у ме-
ју Ње го во дело и да Га у вери сле де када буде изла зио пред Бога. 
Упра во у том сми слу је рече но да тре ба да уђу на свад бу.

У при чи су упра во они који су има ли уља у сво јим судо ви ма 
са жишци ма сво јим ушли на свад бу. Они који су, осим позна-
ва ња исти не која се засни ва на Писму, има ли и Духа Бож је га 
и Ње го ве бла го да ти, и који су, у ноћи сво га куша ња, стр пљи во 
чека ли, пре тра жу ју ћи Библи ју да доби ју јасни је виде ло - управо 
су они схва ти ли исти ну о небе ском Све ти ли шту и о про ме ни 
Спа си те ље ве слу жбе, и они су у вери пра ти ли Ње гов рад у небе-
ском Све ти ли шту. И сви који у скла ду са све до чан стви ма из 
Писма при хва те исте исти не, вером сле де ћи Хри ста док ула зи 
пред Бога да оба ви послед ње дело посре до ва ња, да би после ње-
го вог завр шет ка при мио сво је цар ство – сви они пред ста вље ни 
су као мудре девој ке које су ушле на свад бу.

У крат кој при чи запи са ној у Јеван ђе љу по Мате ју у 22. погла-
вљу, упо тре бље на је иста сли ка свад бе, а пре да двент ни суд 
јасно је ста вљен у вре ме пре свад бе. Пре свад бе цар дола зи да 
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види госте, да уста но ви да ли су сви оде ве ни у свад бе но рухо, 
у нео ка ља ну оде ћу карак те ра опра ног и убе ље ног у крви Јаг-
ње то вој (Матеј 22,11; Откри ве ње 7,14). Онај који се нашао без 
свад бе ног руха био је изба чен, док су сви за које је при ли ком 
пре гле да уста но вље но да има ју при клад ну оде ћу, били при хва-
ће ни пред Богом и про гла ше ни достој ним да доби ју део у Ње го-
вом цар ству и да сед ну на Ње гов пре сто. Ово дело испи ти ва ња 
карак те ра, одре ђи ва ња ко је спре ман за Бож је цар ство, пред ста-
вља дело пре да двент ног суда, завр шно дело службе у небе ском 
Све ти ли шту.

Када дело истра жи ва ња буде завр ше но, када буду испи та ни 
и одлу че ни слу ча је ви свих оних који су у сва вре ме на твр ди ли 
да сле де Хри ста, тада, а не пре тога, вре ме мило сти биће завр ше-
но и вра та мило сти биће затво ре на. Тако смо јед ном крат ком 
рече ни цом: »И гото ве уђо ше с њим на свад бу и затво ри ше се 
вра та«, пове де ни кроз цело раз до бље Спа си те ље ве завр шне слу-
жбе све до вре ме на када ће бити довр ше но вели ко дело чове ко-
вог спа се ња.

За вре ме слу жби које су се оба вљеле у земаљ ском Све ти ли-
шту и које су, као што смо виде ли, биле сли ка слу жби у небе-
ском Све ти ли шту, када би погла вар све ште нич ки на Дан поми-
ре ња ушао у Све ти њу над све ти ња ма, пре ста ја ла је слу жба у 
све ти њи, у првом оде ље њу Све ти ли шта. Бог је запо ве дио: »А 
нико да не буде у шато ру од састан ка када он уђе да чини очи-
шће ње у све ти њи, докле не иза ђе и завр ши очи шће ње за себе и 
за дом свој и за сав збор Изра и љев.« (3. Мој си је ва 16,17) Исто 
тако, када је Хри стос ушао у све ти њу над све ти ња ма да оба ви 
завр шно дело поми ре ња, пре стао је да слу жи у првом оде ље њу. 
Међу тим, када је слу жба у првом оде ље њу била завр ше на, поче-
ла је слу жба у дру гом. Када је у вре ме обред не слу жбе, погла вар 
све ште нич ки на Дан поми ре ња изла зио из све ти ње, одла зио је 
пред Бога да при не се крв жртве за грех за цели Изра иљ, одно-
сно за оне Изра иљ це који су се истин ски пока ја ли за сво је гре-
хе. Тако је и Хри стос завр шио само један део сво је слу жбе као 
наш Посред ник, да би запо чео дру ги део сво га рада, али Он и 
даље при но си сво ју крв пред Оцем за све гре шни ке.
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Чека о ци дру гог Хри сто вог дола ска 1844. годи не нису раз-
у ме ли ову исти ну. Иако је про шло вре ме када су оче ки ва ли 
Спа си те ља, они су и даље веро ва ли да је Ње гов дола зак бли зу; 
сма тра ли су да је насту пи ла одлу чу ју ћа кри за и да је Хри стос 
престао да пред Богом обавља своје дело посре до ва ња за гре-
шни ке. Чини ло им се да Библи ја учи да ће се вре ме мило сти 
за чове ка завр ши ти крат ко вре ме пре ствар ног Господ њег дола-
ска на небе ским обла ци ма. Изгле да ло им је да то про из и ла зи 
из тек сто ва који ука зу ју на вре ме када ће љу ди тра жи ти, куца-
ти на вра та мило сти, али им се она неће отва ра ти. Сада су се 
пита ли није ли датум оче ки ва ног Хри сто вог дола ска у ства ри 
вре ме почет ка раз до бља које ће непо сред но прет хо ди ти Ње го-
вом дола ску. Обја вивши пору ку да је наста ло вре ме суда, поми-
сли ли су да су извр ши ли сво ју дужност пре ма све ту и да су се 
осло бо ди ли тере та одго вор но сти за спа са ва ње гре шни ка. Бого-
хул но и дрско руга ње беза ко ни ка изгле да ло им је као још један 
долаз да се Бож ји Дух заи ста пову као од оних који су одба ци ли 
Ње го ву милост. Све то утвр ђи ва ло их је у уве ре њу да је вре ме 
мило сти завр ше но или, као што су гово ри ли, да су се »затво ри-
ла вра та мило сти«.

Међу тим, јасни ја све тост се појавила после истра жи ва ња 
пој ма Све ти ли шта. Сада су уви де ли да су били у пра ву када 
су веро ва ли да се завршетком раз до бља од 2300 дана и ноћи 
у јесен 1844. годи не дого ди ло нешто врло зна чај но. Међу тим, 
иако је исти на да су се вра та наде и мило сти која су хиља ду и 
осам сто ти на годи на омо гу ћа ва ла људима при ступ Богу сада 
затво ри ла, отво ри ла су се јед на дру га вра та, па је љу ди ма опро-
ште ње гре ха било пону ђе но Хри сто вим посре до ва њем у све ти-
њи над све ти ња ма. Један део Ње го ве слу жбе био је завр шен, 
само зато да сво је место усту пи дру го ме. И даље су посто ја ла 
»отво ре на вра та« у небе ско Све ти ли ште, у коме Хри стос оба-
вља сво ју посред нич ку слу жбу за гре шни ке.

И сада су схватили зна че ње Хри сто вих речи у Откри ве њу, 
упу ће них Цркви упра во тога вре ме на: »Тако гово ри све ти и 
исти ни ти, који има кључ Дави дов, који отво ри и нико не затво-
ри, који затво ри и нико не отво ри. Знам тво ја дела, гле, дадох 
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пред тобом вра та отво ре на, и нико их не може затво ри ти.« 
(Откри ве ње 3,7.8)

Упра во ће они који вером сле де Ису са у вели ком делу поми ре-
ња при ми ти бла го сло ве Ње го вог посре до ва ња у њи хо ву корист, 
док они који одба це виде ло о овом делу Ње го ве слу жбе неће од 
ње га има ти ника кве кори сти. Јевре ји који су одба ци ли виде ло 
обја вље но Хри сто вим првим дола ском, који су одби ли да пове-
ру ју у Ње га као Спа си те ља све та, неће моћи да доби ју опро ште-
ње пре ко Ње га. Када је Исус после сво га уз не се ња ушао са сво-
јом крвљу у небе ско Све ти ли ште да би на сво је уче ни ке излио 
бла го сло ве сво га посре до ва ња, Јевре ји су оста ли да у пот пу ној 
тами наста ве сво је бес ко ри сне жртве и при но се. Слу жба сим бо-
ла и сен ки је уки ну та. Та вра та, кроз која су љу ди рани је нала зи-
ли при ступ Богу, нису више била отво ре на. Јевре ји су одби ли 
да тра же Бога на једи ни начин на који су могли да Га нађу, пре-
ко слу жбе у небе ском Све ти ли шту. Упра во зато нису ни успо-
ста ви ли везу са Богом. За њих су вра та била затво ре на. Нису 
има ли ника квог зна ња о Хри сту као истин ској жртви и једи ном 
Посред ни ку пред Богом, и зато нису ни могли да ужи ва ју у бла-
го сло ви ма Ње го вог посре до ва ња.

Ста ње Јевре ја који нису веро ва ли пред ста вља сли ку ста ња 
без бри жних и невер нич ки рас по ло же них љу ди који се изда ју 
за хри шћа не и који свесно одбијају да се упознају са слу жбом 
нашег мило сти вог Погла ва ра све ште нич ког. Када је погла вар 
све ште нич ки у доба цере мо ни јал не слу жбе ула зио у Све ти њу 
над све ти ња ма, од при пад ни ка целог Изра и ља се зах те ва ло да 
се оку пе око Све ти ли шта и да на нај све ча ни ји начин скрушено 
изађу пред Бога, да би могли да при ме опро ште ње сво јих гре ха и 
да не би били искљу че ни из зајед ни це вер них. Коли ко је важни-
је да на ствар ни Дан очи шће ња схва ти мо дело нашег Погла ва ра 
све ште нич ког и зна мо које дужно сти сто је под нама.

Љу ди не могу нека жње но да одба цу ју опо ме не које им Бог 
у сво јој мило сти шаље. Небо је у Ноје во доба љу ди ма у све ту 
посла ло пору ку, и њи хо во спа се ње зави си ло је од тога како ће је 
при ми ти. Пошто су је одба ци ли, Бож ји Дух се пову као, напу стио 
гре шни род и он је нестао у вода ма Пото па. У вре ме, Авра мо во, 
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милост је пре ста ла да пози ва гре шне ста нов ни ке Содо ма, и сви, 
осим Лота, ње го ве жене и две кће ри, изгу би ли су живот у огњу 
који је пао с неба. Тако је било и у Хри сто ве дане. Бож ји Син обја-
вио је невер ним Јевре ји ма сво га нара шта ја: »Ето ће вам се оста-
ви ти ваша кућа пуста!« (Матеј 23,38) Гле да ју ћи уна пред послед-
ње дане, та иста Неиз мер на сила изја ви ла је, гово ре ћи о они ма 
који »љу ба ви исти не не при ми ше да би се спа сли«: »И зато ће им 
Бог посла ти силу пре ва ре да веру ју лажи, да при ме суд сви који 
не веро ва ше исти ни, него воле ше неправ ду.« (2. Солу ња ни ма 
2,10-12) Када такви љу ди одба це уче ње Ње го ве Речи, Бог повла-
чи сво га Духа и пре пу шта их пре ва ра ма које воле.

Међу тим, Хри стос и сада посре ду је за чове ка, и виде ло ће 
бити даро ва но они ма који га тра же. Иако чека о ци дру гог Хри-
сто вог дола ска у почет ку нису схва та ли ову исти ну, она им је 
касни је поста ла јасна када су поче ли да про у ча ва ју библиј ске 
тек сто ве у који ма је опи сан њи хов пра ви поло жај.

Када је 1844. годи не исте кло одре ђе но вре ме, наста ло је доба 
вели ке кри зе за оне који су и даље веро ва ли у Хри стов дола-
зак. Њи хо ва једи на пот по ра, која их је учвр сти ла у одре ђи ва њу 
њи хо вог пра вог поло жа ја, било је виде ло које је њи хо ве мисли 
усме ра ва ло пре ма небе ском Све ти ли шту. Неки међу њи ма 
пре ста ли су да веру ју у сво је рани је изра чу на ва ње про роч ких 
раз до бља, па су људ ским или чак сотон ским сила ма поче ли да 
при пи су ју сна жан ути цај Све то га Духа који је пра тио покрет 
чека ла ца дру гог дола ска. Дру ги су били чвр сто уве ре ни да их 
је Господ водио у про шло сти, и док су чека ли и стра жи ли, док 
су се моли ли да упо зна ју Бож ју вољу, схва ти ли су да је њи хов 
вели ки Погла вар све ште нич ки запо чео дру ги део сво је слу жбе 
и, пра те ћи Га у вери, могли су да сагле да ју завр шно дело које 
Црква тре ба да оба ви. Јасни је су схва ти ли и вест првог и дру гог 
анђе ла, поста ли су спрем ни да при хва те и да све ту обја ве све ча-
ну опо ме ну тре ћег анђе ла из Откри ве ња, 14. погла вље.
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поглавље

»И отво ри се црква Бож ја на Небу и пока за се ков чег заве-
та ње го ва.« (Откри ве ње 11,19) Ков чег Бож јег заве та 

нала зи се у све ти њи над све ти ња ма, у дру гом оде ље њу Све-
ти ли шта. За вре ме слу жбе у земаљ ском Све ти ли шту, које је 
слу жи ло »сли ци и сени небе ских ства ри« (Јевре ји ма 8,5), ово 
оде ље ње отва ра но је једи но на вели ки Дан поми ре ња да би се 
Све ти ли ште очи сти ло. Пре ма томе, изја ва да је отво рен Бож ји 
Храм на Небу и да се може виде ти Ње гов ков чег заве та ука зу је 
на отва ра ње све ти ње над све ти ња ма у небе ском Све ти ли шту 
1844. годи не, када је Исус ушао у ње га да оба ви завр шно дело 
поми ре ња. Они који су у вери сле ди ли сво га Погла ва ра све ште-
нич ког, када је запо чео сво ју слу жбу у све ти њи над све ти ња ма, 
могли су да виде Ње гов ков чег заве та. Док су про у ча ва ли исти-
ну о Све ти ли шту успе ли су да схва те да је дошло по про ме не у 
Спа си те ље вој слу жби, виде ли су да Он сада слу жи пред Бож јим 
ков че гом заве та, при но се ћи сво ју крв за грешни ке.

У ков че гу заве та у Све ти ли шту на Земљи нала зи ле су се две 
каме не пло че, на који ма су били напи са ни про пи си Бож јег зако-
на. Ков чег је био само ризни ца у којој су чува не табли це Зако на, 
и при сут ност ових божан ских про пи са дава ла му је вред ност и 
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све тост. Када је отво рен Бож ји храм на Небу, могао се видети 
ков чег Ње го вог заве та. У све ти њи над све ти ња ма, у Све ти ли-
шту на Небу, Бож ји закон се чува као све ти ња – Закон који је 
сам Бог изго во рио усред гро мо ва на Сина ју и напи сао сво јим 
прстом на каме ним пло ча ма.

Бож ји закон у небе ском Све ти ли шту је вели ки ори ги нал, а 
про пи си напи са ни на каме ним пло ча ма и забе ле же ни у Мој си-
је вом петок њиж ју били су само ње гов вер ни пре пис. Они који 
су успе ли да схва те ову важну чиње ни цу, могли су да разумеју 
све ти и непро мен љи ви карак тер Бож јег зако на. Сагле да ли су, 
као ника да пре тога, сна гу Спа си те ље вих речи: »Докле небо и 
земља сто ји, неће неста ти ни нај ма ње га слов ца или јед не титле 
из зако на док се све не извр ши.« (Матеј 5,18) Бож ји закон, као 
откри ве ње Ње го ве воље, као израз Ње го вог карак те ра, мора 
веч но да оста не »као веран све док на небе си ма«. Нијед на ње го-
ва запо вест није уки ну та; нијед но слов це и нијед на титла изме-
ње на. Псал ми ста је рекао: »Дове ка је, Госпо де, Реч тво ја утвр ђе-
на на небе си ма.« »Вер не су све запо ве сти ње го ве, твр де су за 
век века.« (Пса лам 119,89; 111,7.8)

У самом срцу Дека ло га нала зи се четвр та запо вест, као што 
је била у почет ку обја вље на: »Сећај се дана од одмо ра да га свет-
ку јеш. Шест дана ради и свр шуј све посло ве сво је, а сед ми је 
дан одмор Госпо ду Богу тво је му; тада немој ради ти нијед но га 
посла, ни ти, ни син твој, ни кћи тво ја, ни слу га твој, ни слу шки-
ња тво ја, ни живин че тво је, ни стра нац који је међу вра ти ма 
тво јим. Јер је за шест дана ство рио Господ небо и земљу, море 
и што је год у њи ма, а у сед ми дан почи ну, зато је бла го сло вио 
Господ дан од одмо ра и посве тио га.« (2. Мој си је ва 20,8-11)

Бож ји Дух ути цао је на срце ових истра жи ва ча Ње го ве Речи. 
Довео их је до уве ре ња да су у незна њу крши ли овај про пис не 
пошту ју ћи Ство ри те љев дан одмо ра. Поче ли су да истра жу ју 
раз ло ге за свет ко ва ње првог дана у сед ми ци уме сто дана који 
је Бог посве тио. У Библи ји нису успе ва ли да про на ђу није дан 
доказ да је четвр та запо вест уки ну та, или да је дан одмо ра 
про ме њен; бла го сло ви који су од почет ка пра ти ли сед ми дан 
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ника да нису били укло ње ни. Они су се заи ста искре но тру ди-
ли да упо зна ју и извр ша ва ју Бож ју вољу; и сада, када су себе 
виде ли као пре ступ ни ке Бож јег зако на, жалост је испу ни ла 
њи хо ва срца, па су сво ју ода ност Богу пока за ли свет ко ва њем 
Ње го вог све тог дана одмо ра.

Мно го број ни и озбиљ ни напо ри били су уложени да се 
поко ле ба њи хо ва вера. Уко ли ко је земаљ ско Све ти ли ште било 
сим бол или сли ка небе ског, сва ко ме је мора ло бити јасно да је 
и Закон који је чува н у земаљ ском ков че гу заве та морао бити 
веро до сто јан пре пис Зако на у ков че гу на Небу, и да при хва-
та ње исти не о небе ском Све ти ли шту обу хва та и при зна ва ње 
зах те ва Бож јег зако на и оба ве зу свет ко ва ња Субо те из четвр те 
запо ве сти. Ту се кри ла тај на огор че ног и одлуч ног про ти вље-
ња склад ном тума че њу Писма које је откри ва ло Хри сто ву слу-
жбу у небе ском Све ти ли шту. Љу ди су поку ша ва ли да затво ре 
вра та која је Бог отво рио, и да отво ре она која је Бог затво рио. 
Међу тим, Бог, »који отво ри и нико не затво ри, који затво ри и 
нико не отво ри«, изја вљу је: »Дадох пред тобом вра та отво ре-
на, и нико их не може затво ри ти!« (Откри ве ње 3,7.8) Хри стос 
је отво рио вра та или запо чео слу жбу у све ти њи над све ти ња-
ма, све тлост је забли ста ла из отво ре них вра та небе ског Све ти-
ли шта, и пока за ло се да је четвр та запо вест обу хва ће на Зако-
ном који се тамо чува; оно што је Бог утвр дио, није дан човек 
не може да обо ри.

Они који су при хва ти ли исти ну о Хри сто вом посре до ва њу и 
трај но сти Бож јег зако на, уста но ви ли су да су ове исти не пред ста-
вље не и у Откри ве њу, у 14. погла вљу. Пору ке тог погла вља садр-
же тро стру ко упо зо ре ње (види: Дода так) које тре ба да при пре-
ми ста нов ни ке Земље за Господ њи дру ги дола зак. Обја ва: »Јер 
дође час суда ње го ва«, ука зу је на завр шни део Хри сто ве слу жбе 
за спа се ње чове ка. Она огла ша ва исти ну која мора да буде обја-
вље на све док Спа си те ље во посре до ва ње не пре ста не и док се 
Он не вра ти на Земљу да узме себи свој народ. Дело суда, које је 
запо че ло 1844. годи не, мора да се наста ви  све док слу ча је ви свих 
љу ди, и живих и мртвих, не буду одлу че ни; пре ма томе, оно ће 
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тра га ти све до кра ја вре ме на мило сти. Да би љу ди могли да се 
при пре ме да опста ну на суду, пору ка их пози ва: »Бој те се Бога 
и подај те му сла ву«, затим додаје: »Покло ни те се оно ме који је 
ство рио небо и земљу, и море и изво ре воде не!« Последица при-
хва та ња ових пору ка обја шње не су речи ма: »Овде је трпље ње 
све тих који држе запо ве сти Бож је и веру Ису со ву!« (Откри ве ње 
14,12) Да би се при пре ми ли за суд, љу ди ма је нео п ход но да држе 
Бож ји закон. Тај исти Закон биће и мери ло пре ма које му ће на 
суду бити оце њи ван чове ков карак тер. Апо стол Павле изја вљу-
је: »Који у зако ну сагре ши ше, по зако ну ће се осу ди ти... на дан 
када Бог уза су ди тај не људ ске по јеван ђе љу моје му пре ко Ису са 
Хри ста.« Затим ова ко наста вља: »Него ће се оправ да ти они који 
га тво ре!« (Римља ни ма 2,2-16) Вера је у држа њу Бож јег зако на, 
јер »без вере није могу ће уго ди ти Богу«. »И шта год није по вери, 
грех је!« (Јевре ји ма 11,6; Римља ни ма 14,23)

Први анђео позвао је љу де да се »боје Бога и да му дају сла-
ву«, да се покло не Оно ме који је ство рио небо и Земљу. Да би то 
могли да постиг ну, мора ли су да пошту ју Ње гов закон. Ста ри 
мудрац је рекао: »Бога се бој и запо ве сти ње го ве држи, јер то је 
све чове ку!« (Про по вед ник 12,13) Без послу шно сти Ње го вом 
зако ну ника кво обо жа ва ње не може бити угод но Богу. »Јер је 
ово љу бав Бож ја да запо ве сти ње го ве држи мо!« »Ко одвра ћа 
ухо сво је да не чује зако на, и моли тва је ње го ва мрска!« (1. Јова-
но ва 5,3; При че 28,9)

Дужност да обо жа ва мо Бога уте ме ље на је на чиње ни ци да је 
Он чове ков Ство ри тељ и да Ње му сва оста ла бића дугу ју сво је 
посто ја ње. И где год је у Библи ји обја вљен Ње гов зах тев да ужи-
ва веће пра во на пошто ва ње и обо жа ва ње од свих бого ва незна-
бо жа ца, наво ђе ни су и дока зи Ње го ве ства ра лач ке моћи: »Јер су 
сви бого ви у наро да ништа, а Господ је небе са ство рио!« (Пса лам 
96,5) »С киме ћете ме, дакле, изјед на чи ти, да бих био као он, вели 
све ти. Подиг ни те горе очи сво је и види те: ко је то ство рио?« »Јер 
ова ко вели Господ који је ство рио небо, Бог, који је саздао земљу 
и начи нио је и утвр дио... ја сам Господ и нема дру го га!« (Иса и ја 
40,25.26; 45,18) И псал ми ста каже: »Познај те Госпо да да је Бог. 
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Он нас је ство рио, и ми смо досто ја ње ње го во!« (Пса лам 100,3) 
»Ходи те, покло ни мо се, при пад ни мо, клек ни мо пред Госпо дом 
Твор цем сво јим!« (Пса лам 95,6) Небе ска бића, која на небе си ма 
обо жа ва ју Бога, ова ко обја вљу ју раз лог због кога су дужна да му 
се кла ња ју: »Досто јан си, Госпо де, да при миш сла ву и част и силу, 
јер си ти саздао све!« (Откри ве ње 4,11)

У Књи зи Откри ве ња, у 14. погла вљу, љу ди су позва ни да се 
покло не Ство ри те љу; а про ро чан ство исти че гру пу вер ни ка, 
који надах ну ти тро стру ком анђе о ском пору ком, почи њу да 
држе Бож је запо ве сти. Јед на од тих запо ве сти упу ћу је непо сред-
но на Бога као Ство ри те ља. Четвр та запо вест ова ко гла си: »А 
сед ми је дан одмор Госпо ду Богу тво је му... Јер је за шест дана 
ство рио Господ небо и земљу, и море и што је год у њи ма, а у 
сед ми дан почи ну; зато је бла го сло вио Бог сед ми дан и посве-
тио га.« (2. Мој си је ва 20,10.11) О дану за одмор, Субо ти, Гопод 
је обја снио да је она »знак...да зна те да сам ја Господ Бог ваш«. 
(Језе киљ 20,20) Дао је и раз лог за то: »Јер је за шест дана ство-
рио Господ небо и земљу, а у сед ми дан почи ну и одмо ри се.« (2. 
Мој си је ва 31,17)

»Субо та као успо ме на на ства ра ње је важна зато што нас 
стал но под се ћа на пра ви раз лог обо жа ва ња Бога«, јер је Он 
наш Ство ри тељ, а ми Ње го ва ство ре ња. »Субо та је пре ма томе 
угра ђе на у сам темељ бого слу же ња, јер на нај у ти цај ни ји начин 
узди же ту вели ку исти ну, што нијед на дру га уста но ва не чини. 
Истин ски темељ бого слу же ња, не само у току сед мог дана, већ 
сва ког бого слу же ња, нала зи се у разли ци изме ђу Ство ри те ља и 
Ње го вих ство ре ња. Та вели ка чиње ни ца ника да не сме заста ри-
ти нити се сме забо ра ви ти.« (J.N. Andrews, History of the Sab bath, 
ch. 27) Бог је у Еде му уста но вио Субо ту да би ту вели ку исти ну 
зау век ути снуо у мисли љу ди, и све док чиње ни ца да је Он наш 
Ство ри тељ буде била раз лог да Га сла ви мо и обо жа ва мо, и Субо-
та ће остати да буде знак и успо ме на. Да су сви љу ди наста ви ли 
да свет ку ју Субо ту, мисли чове ка и ње го ва љу бав били би усме-
ре ни пре ма Сво ри те љу као објек ту пошто ва ња и обо жа ва ња, и 
ника да не би било идо ло по кло ни ка, ни ате и ста, ни невер ни ка. 
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Свет ко ва ње Субо те је знак ода но сти пра вом Богу, »Оно ме који 
је ство рио небо и земљу, и мора и изво ре воде не«. Из тога про-
из ла зи да ће пору ка која пози ва љу де да обо жа ва ју Бога и држе 
Ње го ве запо ве сти, посеб но тра жи ти од њих да држе четвр ту 
запо вест.

Као супрот ност они ма који држе Бож је запо ве сти и има ју 
веру Ису со ву, тре ћи анђео исти че дру гу гру пу, а про тив ње них 
заблу да обја вљу је све ча ну и стра шну опо ме ну: »Ко се год покло-
ни Зве ри и ико ни ње зи ној и при ми жиг на чело сво је или на 
руку сво ју, и он ће пити од вина гне ва Бож је га!« (Откри ве ње 
14,9.10) Пра вил но тума че ње упо тре бље них сим бо ла нео п ход но 
је за раз у ме ва ње ове пору ке. Шта је пред ста вље но сим бо лом 
зве ри, ико не и жига?

Низ про ро чан ста ва у који ма нала зи мо ове сим бо ле почи ње 
тек сто ви ма у Откри ве њу, у 12. погла вљу, са ажда хом која је поку-
ша ва ла да уни шти Хри ста још при ли ком Ње го вог рође ња. За 
ажда ху се каже да пред ста вља сотону (Откри ве ње 12,9), који је 
покре нуо Иро да да поку ша да уби је Ису са. Међу тим, нај ва жни-
ји сотонин пред став ник у вође њу рата про тив Хри ста и Ње го вог 
наро да током првих сто ле ћа хри шћан ске ере била је Рим ска импе-
ри ја, у којој је мно го бо штво било рели ги ја пре те жног дела ста нов-
ни штва . Зато ажда ха, иако је првен стве но пред ста вља ла сотону, 
у ширем сми слу пред ста вља и сим бол паган ског Рима.

У 13. погла вљу, у сти хо ви ма од 1-10, опи са на је дру га звер, 
»као рис«, којој је ажда ха пре да ла »силу сво ју, и пре сто свој, 
и област вели ку«. Овај сим бол, као што већи на про те ста на та 
веру је, пред ста вља пап ство, које је насле ди ло силу, пре сто и 
власт нека да шње Рим ске импе ри је. О овој зве ри слич ној рису 
је рече но: »И дана јој бише уста која гово ре вели ке ства ри и 
хуље ња... и отво ри уста сво ја за хуље ње на Бога, да хули на име 
ње го во, и на кућу ње го ву, и на оне који живе на небу. И дано јој 
би да се бије са све ти ма, и да их побе ди; и дана јој би област над 
сва ким коле ном и наро дом, и јези ком и пле ме ном.« Ово про ро-
чан ство, које је ско ро исто вет но с опи сом Малог рога у Дани лу, 
7. погла вље, несум њи во се одно си на пап ство.
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»И дана јој би област да чини четр де сет и два месе ца.« А 
онда, каже про рок, »видех јед ну од гла ва ње зи них као рање ну 
на смрт«. И поно во: »Ко у роп ство води, биће у роп ство одве-
ден; ко ножем уби је, ваља да он ножем буде уби јен.« Четр де сет 
и два месе ца су иста као и »вре ме, вре ме на и пола вре ме на«, три 
и по годи не или 1260 дана из Књи ге про ро ка Дани ла, 7. погла-
вље – вре ме када ће пап ска сила тла чи ти Бож ји народ. Ово раз-
до бље, као што је рече но у прет ход ним погла вљи ма, почи ње 
успо ста вља њем пап ске супре ма ци је 538. годи не после Хри ста и 
завр ша ва се 1798. годи не. У то вре ме фран цу ска арми ја одве ла 
је папу у заро бље ни штво, пап ска сила задо би ла је смр то но сну 
рану, и испу ни ло се про ро чан ство: »Ко у роп ство води, биће у 
роп ство одве ден!«

У овом тре нут ку поја вљу је се нови сим бол. Про рок каже: 
»И видех дру гу звер где изла зи из земље, и има ше два рога као 
у јаг ње та.« (Откри ве ње 13,11) Поја вљи ва ње ове зве ри као и 
начин ње ног поја вљи ва ња ука зу ју да је држа ва коју пред ста вља 
дру га чи ја од оних које су биле пред ста вље не прет ход ним сим-
бо ли ма. Вели ка цар ства која су упра вља ла све том била су пред-
ста вље на про ро ку Дани лу као гра бљи ве зве ри, које се поја вљу-
ју када се »чети ри ветра небе ска уда ри ше на вели ком мору«. 
(Дани ло 7,2) У Откри ве њу, у 17. погла вљу, један анђео обја шња-
ва про ро ку да воде пред ста вља ју »љу де и наро де и пле ме на и 
јези ке«. (Откри ве ње 17,15) Ветро ви су сим бол суко ба. Чети ри 
ветра небе ска која се суда ра ју на широ ком мору пред ста вља ју 
стра шне при зо ре осва ја ња и рево лу ци ја уз чију помоћ цар ства 
дола зе на власт.

Међу тим, звер с рого ви ма као у јаг ње та била је виђе на »где 
изла зи из земље«. Уме сто да обо ри дру ге силе да би учвр сти ла 
себе, држа ва, пред ста вље на на овај начин, мора да наста не на 
до тада неза у зе тој тери то ри ји, да расте посте пе но и миро љу-
би во. Она, дакле, није могла да се поја ви међу број ним и међу-
соб но суко бље ним држа ва ма Ста ро га све та – тог олуј ног мора 
»коле на и наро да и јези ка и пле ме на«. Њу тре ба потра жи ти на 
запад ном кон ти нен ту.
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Која је држа ва у Новом све ту 1798. годи не поче ла да сти че моћ, 
да пру жа дока зе о сво јој буду ћој вели чи ни и сна зи и при вла чи 
пажњу цело га све та? При ме на овог сим бо ла је несум њи ва. Јед на 
држа ва, и само јед на једи на, испу ња ва наја ве овог про ро чан ства; 
око несум њи во ука зу је на Сје ди ње не Аме рич ке Држа ве. Често 
су се писци и исто ри ча ри несве сно слу жи ли мисли ма, чак и тач-
ним речи ма све тог писца при ли ком опи си ва ња настан ка и раз-
во ја ове држа ве. Про рок је видео звер како »изла зи из земље«, 
пре ма пре во ди о ци ма, реч која је овде пре ве де на као »изла зи« 
могла би се дослов но пре ве сти и као »про кли ја ти као биљ ка, 
израсти«. И, као што смо виде ли, држа ва је мора ла да наста не 
на до тада неза по сед ну тој тери то ри ји. Један истак ну ти писац, 
опи су ју ћи наста ја ње Сје ди ње них Држа ва, гово ри о »мисте ри ји 
ње ног наста ја ња из пра зни не« и каже: »Као без гла сна семен ка 
изра сли смо у импе ри ју.« (G. A. Townsend, Th e New World Com pa-
red With the Old, p. 462) Један европ ски часо пис из 1850. годи не 
гово ри о Сје ди ње ним Држа ва ма као о нео бич ној импе ри ји, која 
се »поја ви ла« и »окру же на тиши ном земље сва ко га дана уве ћа-
ва ла сво ју моћ и понос«. (Th e Dublin Nation) Едвард Еве рет, у јед-
ном гово ру о Оци ма ходо ча сни ци ма, осни ва чи ма ове држа ве, 
каже: »Да ли су тра жи ли неко заба че но место, нешко дљи во по 
сво јој пову че но сти, сигур но по сво јој уса мље но сти, на коме  би 
мала црква из Лај де на могла да ужи ва сло бо ду саве сти? Погле-
дај те само те огром не обла сти који ма су они, у миро љу би вом 
осва јач ком похо ду... про не ли заста ву крста!« (Говор одр жан у 
Пли му ту, Маса чу сетс, 22. децем бра 1824. годи не, p. 11)

»Има ше два рога као у јаг ње та.« Рого ви које има јаг ње ука зу-
ју на мла дост, неви ност и нежност, при клад но пред ста вља ју ћи 
карак тер Сје ди ње них Држа ва у вре ме када су пока за не про ро-
ку као земља која »изла зи« 1798. годи не. Међу хри шћан ским 
изгна ни ци ма који су побе гли у Аме ри ку и у њој потра жи ли 
уто чи ште од кра љев ског тла че ња и све ште нич ке нетр пе љи во-
сти мно ги су чезну ли за вла шћу орга ни зо ва ном на широ ким 
теме љи ма гра ђан ске и вер ске сло бо де. Њи хо ви погле ди нашли 
су сво је место у Декла ра ци ји о неза ви сно сти, која је нагла си ла 
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вели ку исти ну да су »сви љу ди ство ре ни јед на ки« и да рас по ла-
жу нео ту ђи вим пра вом на »живот, сло бо ду и тра же ње сре ће«. 
Устав је гра ђа ни ма гаран то вао пра во на само у пра вља ње, што 
зна чи да ће пред став ни ци које је народ иза брао изгла са ва ти и 
спро во ди ти зако не. Била је гаран то ва на и вер ска сло бо да; сва-
ком чове ку било је дозво ље но да слу жи Богу пре ма зах те ви ма 
сво је саве сти. Репу бли кан ство и про те стан ти зам поста ли су 
темељ на наче ла држав ног уре ђе ња. Ова наче ла ујед но су и тај-
на сна ге и напре до ва ња ове земље. Сви потла че ни и пога же ни 
широм целог хри шћан ства окре ну ли су се пре ма овој земљи 
пуни оче ки ва ња и мно го наде. Мили о ни су потра жи ли ње не 
оба ле, и Сје ди ње не Држа ве узди гле су се у ред нај моћ ни јих 
зема ља у све ту.

Међу тим, звер с рого ви ма као у јаг ње та, »гово ри ла је као 
ажда ха. И сву власт прве зве ри чиња ше пред њом, и учи ни да 
се земља и који живе на њој покло ни првој зве ри, којој се исце-
ли рана смрт на. ... гово ре ћи они ма што живе на земљи да начи-
не ико ну зве ри која има ше рану смрт ну и оста жива.« (Откри-
ве ње 13,11-14)

Рого ви као у јаг ње та и глас као у ажда хе ука зу ју на изра зи-
ту раз ли ку изме ђу оно га што гово ри и онога што чини држа-
ва пред ста вље на на овај начин. »Речи« држа ве су одлу ке ње не 
зако но дав не и суд ске вла сти. Овим дели ма пони шти ће та либе-
рал на и миро љу би ва наче ла која је при хва ти ла као темељ сво је 
поли ти ке. Про ро чан ство да ће гово ри ти као ажда ха и »чини ти 
сву власт прве зве ри« јасно наго ве шта ва раз вој духа нетр пе љи-
во сти и про гон ства који су пока зи ва ли наро ди пред ста вље ни 
ажда хом и зве ри слич ној рису. Изја ва да ће звер са два рога 
»учи ни ти да се земља и који живе у њој покло не првој зве ри« 
ука зу је да ће вла сти те земље усво ји ти неке про пи се који ће 
пред ста вља ти ука зи ва ње поча сти пап ству.

Таква дела биће у изра зи тој супрот но сти с наче ли ма ове 
вла да ви не, с при ро дом ње них сло бод них уста но ва, с непо сред-
ним и све ча ним заве ти ма Декла ра ци је о неза ви сно сти и Уста-
ва. Осни ва чи држа ве мудро су поку ша ли да спре че Цркву да 
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се послу жи ауто ри те том све тов не вла сти, и тако иза зо ве неиз-
бе жне после ди це – нетр пе љи вост и про гон ство. Устав тра жи 
да »Кон грес не доно си ника кав закон којим би се успо ста ви ла 
нека рели ги ја или забра ни ло сло бод но испо ве да ње неке рели ги-
је«, и да се »ника кав вер ски услов не сме поста вља ти као ква ли-
фи ка ци ја за било коју слу жбу од јав ног пове ре ња у Сје ди ње ним 
Држа ва ма«. Само уз очи глед но крше ње ових чува ра народ не 
сло бо де, гра ђан ске вла сти могле би да намет ну пошто ва ње 
неког вер ског про пи са. Међу тим, недо след ност ова квог посту-
па ња не би била ништа већа од оне која је при ка за на сим бо лом. 
Ради се о зве ри с рого ви ма као у јаг ње та – која изгле да непо роч-
на, нежна и без о па сна, иако гово ри као ажда ха.

»Гово ре ћи они ма што живе на земљи да начи не ико ну зве-
ри која има ше рану смрт ну и оста жива.« Овде је јасно опи сан 
облик држав не вла сти у којој зако но дав на власт сто ји у рука-
ма наро да, што је нај и зра зи ти ји доказ да су Сје ди ње не Држа ве 
ствар но држа ва наве де на у про ро чан ству.

Међу тим, шта је »ико на зве ри на«? Како се она може начи-
ни ти? Ико ну тре ба да начи ни дво ро га звер, и она пред ста вља 
звер. Она се зато и нази ва ико на зве ри на. Да бисмо откри ли 
како изгле да ико на и како тре ба да се начи ни, мора мо про у чи-
ти карак те ри сти ке саме зве ри – пап ства.

Када се прва Црква поква ри ла одсту па ју ћи од јед но став но-
сти јеван ђе ља и при хва та ју ћи незна бо жач ке обре де и оби ча је, 
изгу би ла је Бож ју силу и Бож ји Дух; да би задо би ла кон тро-
лу над саве шћу љу ди потра жи ла је подр шку све тов не вла сти. 
После ди ца је било пап ство, Црква која је усме ра ва ла моћ држа-
ве и слу жи ла се њо ме да би уна пре ди ла сво је инте ре се, посеб-
но при ли ком кажња ва ња »јере ти ка«. Да би Сје ди ње не Држа ве 
начи ни ле ико ну зве ри, вер ске вла сти мора ле би да стек ну такву 
кон тро лу над гра ђан ским вла сти ма да Црква буде у ста њу да се 
послу жи ауто ри те том држа ве да би пости гла сво је циље ве.

Где год је Црква сте кла све тов ну власт, слу жи ла се њо ме да 
би казни ла оне који су одсту пи ли од ње них дог ми. Про те стант-
ске Цркве које су пошле сто па ма Рима обра зу ју ћи савез са 
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све тов ним сила ма пока за ле су слич ну жељу да огра ни че сло бо-
ду саве сти. При мер таквог пона ша ња је дуго го ди шње про гон-
ство које је спро во ди ла Англи кан ска црква про тив оних који се 
нису сла га ли сње ним уче њем. У току шесна е стог и седам на е стог 
сто ле ћа, хиља де нон кон фор ми стич ких (енгле ски про те стан ти 
– дисен те ри, пре зви те ри јан ци, инде пен ден ти) про по вед ни ка 
било је при си ље но да бежи из сво јих црка ва, и мно ги, пасто ри 
и обич ни вер ни ци, били су изло же ни нов ча ним казна ма, там ни-
ца ма, муче њи ма и муче нич кој смр ти.

Упра во је отпад прве Цркве навео ње не ста ре ши не да потра-
же помоћ гра ђан ских вла сти и тај потез при пре мио је пут раз-
во ју пап ства – зве ри. Павле каже: »Јер неће доћи док не дође 
нај пре отпад и не пока же се човек беза ко ња, син поги бли.« (2. 
Солу ња ни ма 2,3) Пре ма томе, отпад у Цркви при пре ми ће и пут 
ства ра њу ико не зве ри не.

Библи ја твр ди да ће пре Господ њег дола ска у Цркви завла да-
ти ста ње духов ног опа да ња, слич но оно ме које је вла да ло током 
првих сто ле ћа хри шћан ства. »Али знај да ће у послед ње дане 
наста ти вре ме на тешка. Јер ће љу ди поста ти само жи ви, сре бро-
љуп ци, хва ли ше, поно си ти, хул ни ци, непо кор ни роди те љи ма, 
небла го дар ни, непра вед ни, нељу бав ни, непри мир љи ви, опа да чи, 
неуз др жни ци, бесни, недо бро љу би ви, издај ни ци, нагли, наду ве-
ни, који више маре за сла сти него ли за Бога. Који има ју облич је 
побо жно сти, а силе су се ње зи не одре кли.« (2. Тимо ти ју 3,1-5) »А 
Дух раз го вет но гово ри да ће у послед ња вре ме на одсту пи ти неки 
од вере слу ша ју ћи лажне духо ве и нау ке ђавол ске.« (1. Тимо ти ју 
4,1) сотона ће дело ва ти »са сва ком силом и зна ци ма и лажним 
чуде си ма и са сва ком пре ва ром неправ де«. И сви који »љу ба ви 
исти не не при ми ше да би се спа сли« биће пре пу ште ни себи да 
при хва те »силу пре ва ре, да веру ју лажи« (2. Солу ња ни ма 2,9-11). 
Када буде достиг ну то ово ста ње без бо жно сти, насту пи ће исте 
после ди це као и током првих веко ва.

Вели ке раз ли ке у веро ва њи ма међу про те стант ским Црква-
ма мно ги наво де као нео бо ри ви доказ да ника квим напо ри ма 
неће бити наве де не на макар само при вид но вер ско једин ство. 
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Међу тим, већ годи на ма у Црква ма про те стант ског усме ре ња 
посто ји јака и све сна жни ја жеља да се оства ри једин ство уте ме-
ље но на зајед нич ким док три нар ним наче ли ма. Да би се такво 
једин ство оства рило, сва ка рас пра ва о тема ма о који ма не 
посто ји општа сагла сност – ма коли ко оне биле важне с библиј-
ског ста но ви шта – мора се одло жи ти.

Чарлс Бичер, у про по ве ди коју је одр жао 1846. годи не, изја-
вио је да су про по вед ни ци »еван ге ли ч ких про те стант ских Црка-
ва стал но изло же ни не само стра шном при ти ску чисто људ ских 
стра хо ва ња, већ живе, кре ћу се и дишу у пот пу но исква ре ној 
атмсфе ри, тако да се сва ко га часа пози ва ју на све ниже еле мен-
те сво је при ро де да би ућут ка ли исти ну и сави ли коле на пред 
силом отпа да. Зар се нешто слич но није дога ђа ло и са Римом? 
Зар и ми не про жи вља ва мо поно во ње гов живот? Шта непо сред-
но види мо пред собом? Још један општи сабор? Свет ски скуп? 
Еван ге лич ку али јан су? Све оп шти сим бол вере?« (Про по вед на 
тему »Th e Bible a Suffi    ci ent Creed«, одр жа на у Форт Wаyне, Инди-
а на, 22. фебру а ра 1846) И када све то буде постиг ну то, у напо ру 
да буде оси гу ра на пот пу на сагла сност, биће то само корак пре-
ма упо тре би силе!

Када воде ће Цркве у Сје ди ње ним Држа ва ма, ује ди ње не око 
дог ми које су им зајед нич ке, поч ну да ути чу на држа ву да намет-
не њи хо ве декре те и подр жи њи хо ве уста но ве, онда ће про те-
стант ска Аме ри ка ство ри ти ико ну или копи ју рим ске хије рар-
хи је, а изри ца ње гра ђан ских казни они ма који дру га чи је веру ју 
биће неиз бе жна после ди ца.

Дво ро га звер нате ра ће све, »мале и вели ке, бога те и сиро ма-
шне, сло бод ња ке и робо ве« да носе »жиг на десној руци њи хо вој 
или на чели ма њи хо вим, да нико не може ни купи ти ни про да ти, 
осим ко има жиг, или име зве ри или број име на ње зи на.« (Откри-
ве ње 13,16.17) Опо ме на тре ћег анђе ла гла си: »Ко се год покло ни 
зве ри или ико ни ње зи ној и при ми жиг на чело сво је или на руку 
сво ју, и он ће пити од вина гне ва Бож је га!« Звер, спо ме ну та у овој 
пору ци, чије обо жа ва ње је намет ну то одлу ком дво ро ге зве ри, је 
прва звер, одно сно звер слич на рису из Откри ве ња, 13. погла вље 
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-пап ство. »Ико на зве ри на« пред ста вља онај облик отпа лог про-
те стан ти зма који ће се раз ви ти када про те стант ске Цркве буду 
затра жи ле помоћ гра ђан ских вла сти да намет ну сво је догме. Још 
нам преостаје да дефинишемо »жиг зве ри«!

Пошто је обја ви ло опо ме ну про тив обо жа ва ња зве ри и ње-
не ико не, про ро чан ство каже: »Овде је трпље ње све тих, који 
држе запо ве сти Бож је и веру Ису со ву.« (Откри ве ње 14,12) Када 
су они који држе Бож је запо ве сти на овај начин ста вље ни као 
супрот ност они ма који обо жа ва ју звер и ње ну ико ну и при ма ју 
њен жиг, про из ла зи да држа ње Бож јег зако на са јед не стра не, и 
ње го во крше ње са дру ге, пред ста вља ју лини ју раз два ја ња изме-
ђу Бож јих след бе ни ка и оних који обо жа ва ју звер.

Посеб но обе леж је зве ри, па пре ма томе и ње не ико не, је 
крше ње Бож јих запо ве сти. Про рок Дани ло ова ко гово ри о 
малом рогу, о пап ству: »И поми шља ће да про ме ни вре ме на и 
зако не.« (Дани ло 7,25) Апо стол Павле ту исту силу опи су је као 
»чове ка беза ко ња«, који се узди же изнад Бога. Јед но про ро чан-
ство допу њу је дру го. Само мења њем Бож јег зако на пап ство је 
могло да се уздиг не изнад Бога, јер сва ки који све сно држи тако 
про ме ње ни закон ода је врхун ску почаст оној сили која је про-
ме ни ла Закон. Ова ква послу шност пап ским зако ни ма озна ка је 
ода но сти папи, уме сто Богу.

Пап ство је поку ша ло да про ме ни Бож ји закон. Дру га за-
повест, која забра њу је обо жа ва ње идо ла, изо ста вље на је из 
зако на, а четвр та је тако про ме ње на да наре ђу је свет ко ва ње 
првог, уме сто сед мог дана као дана одмо ра. Међу тим, папи сти 
као раз лог изо ста вља ња дру ге запо ве сти наво де да је непо треб-
на, јер је обу хва ће на првом, и да они пре но се закон тач но она-
ко како је Бог зами слио да буде схва ћен; и да се зато не ради 
о про ме ни коју је про рок наја вио. Овде се гово ри о намер ној, 
про ми шље ној про ме ни: »Поми шља ће да про ме ни вре ме на 
и зако не!« Про ме на у четвр тој запо ве сти пред ста вља тач но 
испу ње ње про ро чан ства. Једи ни ауто ри тет који сто ји иза ове 
про ме не је ауто ри тет Цркве. Овде се пап ска власт отво ре но 
узди гла изнад Бога.
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Док ће Бож ји след бе ни ци бити посеб но обе ле же ни сво јим 
пошто ва њем четвр те запо ве сти - јер је Субо та знак Ње го ве ства-
ра лач ке моћи и подр шка Ње го вом зах те ву да ужи ва чове ко во 
пошто ва ње и вер ност - обо жа ва о ци зве ри пре по зна ва ће се по 
сво јим напо ри ма да уни ште успо ме ну на Ство ри те ља да би узди-
гли рим ску уста но ву. Упра во је у корист неде ље хијерархија први 
пут поста ви ла сво је дрске зах те ве (види Дода так); ње но прво 
по зи ва ње на ауторитет држав не силе тре ба ло је да јој послу жи 
да при си ли љу де на пошто ва ње неде ље као »Господ њег дана«. 
Међу тим, Библи ја ука зу је на сед ми дан, а не на први, као Господ-
њи дан. Сам Хри стос је рекао: »Дакле је госпо дар син човеч ји и 
од субо те!« Четвр та запо вест гла си: »А сед ми је дан одмор Госпо-
ду Богу тво је му!« (2.Мој си је ва 20,10) Бог га пре ко про ро ка Иса и-
је ова ко нази ва: »Мој све ти дан!« (Мар ко 2,28; Иса и ја 58,13)

Тако често пона вља но твр ђе ње да је Хри стос про ме нио дан 
одмо ра обо ре но је Ње го вим вла сти тим речи ма. У Бесе ди на 
Гори бла го сло ва Он је рекао: »Не мисли те да сам ја дошао да 
поква рим закон или про ро ке; нисам дошао да поква рим, него 
да испу ним. Јер вам заи ста кажем: докле небо и земља сто ји, 
неће неста ти ни нај ма њег слов ца или јед не титле из зако на док 
се све не извр ши. Ако ко поква ри јед ну од ових нај ма њих запо-
ве сти, и нау чи тако љу де, нај ма њи назва ће се у цар ству небе-
ско ме; а ко извр ши и нау чи, тај ће се вели ки назва ти у цар ству 
небе ско ме.« (Матеј 5,17-19)

Про те стан ти углав ном при зна ју да Библи ја не подр жа ва про-
ме ну дана одмо ра. То је отво ре но рече но у спи си ма које изда ју 
Аме рич ко трак тат ско дру штво (Ame ri can Tract Society) и Аме рич-
ка зајед ни ца недељ них шко ла (Ame ri can Sunday School Union). 
Јед но од тих дела при зна је »да Нови завет пот пу но ћути што се 
тиче изри чи те наред бе о свет ко ва њу дана одмо ра (реч је о неде-
љи, првом дану у сед ми ци) или о одре ђе ним пра ви ли ма ње го вог 
свет ко ва ња.« (Geor ge Elli ott, Th e Abi ding Sab bath, p. 184)

Дру ги писац каже: »Све до часа Хри сто ве смр ти ника ква 
про ме на дана свет ко ва ња није била учи ње на« и »коли ко изве-
шта ји пока зу ју, они (апо сто ли) нису... дали ника кву изри чи ту 
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наред бу којом би наме та ли одба ци ва ње сед мог дана као дана 
одмо ра, и пре ме шта ње дана одмо ра на први дан у сед ми ци.« (A. 
E. Waffl  e, Th e Lord’s Day, pp. 186-188)

Поклоници римске хијерархије при зна ју да је про ме ну дана 
од одмо ра учи ни ла њи хо ва Црква и изја вљу ју да про те стан ти 
свет ко ва њем неде ље при зна ју њен ауто ри тет. У делу »Като лич ки 
кате ки зам хри шћан ске рели ги је«, одго ва ра ју ћи на пита ње који 
дан тре ба свет ко ва ти из послу шно сти четвр тој запо ве сти, дата 
је сле де ћа изја ва: »У току важе ња ста рог зако на, субо та је била 
посве ће ни дан; али је Црква, по саве ту Ису са Хри ста, вође на Све-
тим Духом, субо ту заме ни ла неде љом; и тако ми данас свет ку је-
мо први, а не сед ми дан. Зна чи да је сада неде ља Господ њи дан.«

Као знак ауто ри те та Като лич ке цркве, като лич ки писци 
наво де »само дело про ме не дана одмо ра од субо те на неде љу, 
што и про те стан ти одо бра ва ју...јер свет ку ју ћи неде љу, они при-
зна ју пра во Цркве да одре ђу је пра зни ке и да њи ма рас по ла же у 
доба вла да ви не гре ха«. (Henry Tuber vil le, An Abrid ge ment of the 
Chri stian Doc tri ne, p. 58) Шта је онда про ме на дана одмо ра него 
знак, или жиг ауто ри те та Рим ске цркве – »жиг зве рин«?

Рим ска црква није се одре кла сво га зах те ва за пре вла шћу, и 
докле год свет и про те стант ске Цркве при хва та ју дан одмо ра 
који је она ство ри ла, исто вре ме но одба цу ју ћи библиј ски дан 
одмо ра, ствар но одо бра ва ју тај зах тев. Про те стант ске Цркве 
могу се пози ва ти на ауто ри тет тра ди ци је и цркве них ота ца да 
под у пру ту про ме ну; али чине ћи то, зане ма ру ју упра во оно 
наче ло које их је одво ји ло од Рима – »Библи ја и само Библи ја је 
вера про те ста на та!« Сва ки като лик у ста њу је да види да про те-
стан ти вара ју сами себе, да сво је вољ но затва ра ју очи пред чиње-
ни ца ма. И док покрет за оза ко ње ње свет ко ва ња неде ље сти че 
при ста ли це, он се може радо ва ти, сигу ран да ће се цео про те-
стант ски свет јед но га дана вра ти ти под заста ву Рима.

При ста ли це Рима изја вљу ју да »свет ко ва њем неде ље про-
те стан ти ука зу ју пошто ва ње, и про тив сво је воље, ауто ри те ту 
(Като лич ке) Цркве.« (Mgr. Segur, Plain Talk Abo ut the Pro te stan-
tism of Today, p. 213) Оза ко ње ње свет ко ва ња неде ље у про те-
стант ским Црква ма је оза ко ње ње обо жа ва ња пап ства – зве ри. 
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Они који одлу чу ју да свет ку ју лажни уме сто пра вог дана одмо-
ра, иако су раз у ме ли зах те ве четвр те запо ве сти, закли њу се тиме 
на вер ност оној сили која га је уве ла. Међу тим, самим актом 
наме та ња вер ске оба ве зе ауто ри те том све тов не вла сти, Цркве 
ће начи ни ти ико ну зве ри ну, па ће оза ко ње ње свет ко ва ња неде-
ље у Сје ди ње ним Држа ва ма бити оза ко ње ње обо жа ва ња зве ри 
и ико не ње зи не.

Ипак, хри шћа ни из про шлих нара шта ја свет ко ва ли су неде-
љу, сма тра ју ћи да тиме пошту ју библиј ски дан одмо ра, а и данас 
има пра вих хри шћа на у свим Црква ма, не изу зи ма ју ћи ни като-
лич ку, који искре но веру ју да је неде ља дан одмо ра по божан-
ском одре ђе њу. Бог при хва та њи хо ве искре не наме ре и њи хо ву 
чести тост. Међу тим, када свет ко ва ње неде ље буде намет ну то 
зако ном, али када свет буде упу ће ни у оба ве зност свет ко ва ња 
пра вог дана одмо ра, сва ки који буде кршио Бож ју запо вест да 
би послу шао про пис који иза себе нема ника кав виши ауто ри-
тет осим ауто ри те та Рима, издиг ну ће тиме пап ство изнад Бога. 
Он ће се тиме закли ња ти на вер ност Риму и сили која је оза ко-
ни ла уста но ву коју је увео Рим. Он ће тиме обо жа ва ти звер и 
ње ну ико ну. Када љу ди на тај начин одба це уста но ву за коју је 
Бог изја вио да пред ста вља знак Ње го вог ауто ри те та, и поч ну 
уме сто ње да свет ку ју дан који је Рим иза брао с циљем да пру-
жи доказ сво је пре мо ћи, при хва ти ће тиме знак ода но сти Риму, 
»жиг зве рин«. Све док ово пита ње не буде отво ре но изне се но 
пред љу де и све док од њих не буде затра же но да бира ју изме ђу 
Бож јих и људ ских запо ве сти, они који буду наста ви ли да иду 
путем крше ња запо ве сти неће при ми ти »жиг зве ри«.

Нај стра шни ја прет ња, ика да упу ће на смрт ни ци ма, садр жа-
на је у пору ци тре ћег анђе ла. Заиста је стра шан грех који при зи-
ва изли ва ње Бож јег гне ва непо ме ша ног с мило шћу! Зато љу ди 
не сме ју оста ти у тами када се ради о овом вео ма важном пита-
њу; упо зо ре ње које ука зу је на овај грех мора бити обја вље но 
све ту пре изли ва ња божан ских судо ва, да би сви сазна ли зашто 
ће бити изли ве ни и да би доби ли при ли ку да их избег ну. Про ро-
чан ство каже да ће први анђео обја ви ти сво ју пору ку »сва ком 
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пле ме ну и јези ку и коле ну и наро ду«. Опо ме на тре ћег анђе ла, 
која пред ста вља део те исте тро стру ке пору ке, мора доби ти 
исту шири ну обја вљи ва ња. Она се по про ро чан ству обја вљу је 
»вели ким гла сом« анђе ла који лети посред неба; и она ће заи ста 
при ву ћи пажњу све та.

На кра ју вели ког суко ба цело хри шћан ство биће поде ље но 
у две вели ке гру пе – на оне који држе Бож је запо ве сти и има-
ју веру Ису со ву, и на оне који обо жа ва ју звер и ње ну ико ну 
и при ма ју њен жиг. Иако ће Црква и држа ва ује ди ни ти сво-
је сна ге да нате ра ју »све, мале и вели ке, бога те и сиро ма шне, 
сло бод ња ке и робо ве« (Откри ве ње 13,16) да при ме »жиг зве-
рин«, при пад ни ци Бож јег наро да неће га при хва ти ти. Про рок 
са Пат мо са гле да »оне који побе ди ше звер и ико ну ње зи ну и 
жиг ње зин и број име на ње зи на, где сто је на мору ста кле но ме 
и има ју гусле Бож је«; и пева ху песму Мој си је ву и Јаг ње то ву«. 
(Откри ве ње 15,2.3)
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поглавље

Про рок Иса и ја је про ре као да ће у вре ме послет ка бити извр-
ше на рефор ма у обла сти свет ко ва ња пра вог сед мич ног 

дана одмо ра: »Ова ко вели Господ: пази те на суд и тво ри те прав-
ду, јер ће ско ро доћи спа се ње моје, и прав да ће се моја обја ви-
ти. Бла го чове ку који тако чини, и сину човеч је му који се држи 
тога, чува ју ћи субо ту да је не осквр ни и чува ју ћи руку сво ју да 
не учи ни зла.« »А туђи не који при ста ну уз Госпо да, да му буду 
слу ге, који год држе субо ту да је не осквр не и држе завет мој, 
њих ћу дове сти на све ту гору сво ју и раз ве се ли ћу их у дому сво-
јем моли тве ном.« (Иса и ја 56,1.2.6.7)

Ове се речи, као што се види из целог тек ста, одно се на хри-
шћан ско доба: »Господ Господ гово ри који саби ра прог на ни ке 
Изра и ље ве: још ћу му сабра ти осим оних који су сабра ни.« (Иса-
и ја 56,8) Овде је про ре че но при ку пља ње незна бо жа ца уз по моћ 
је ван ђе ља. Над они ма који тада буду свет ко ва ли Субо ту изре-
чен је бла го слов. И тако се оба ве за држа ња четвр те запо ве сти 
про ду жу је после рас пе ћа, вас кр се ња и узне се ња Ису са Хри ста 
на вре ме када ће Ње го ве слу ге, обја вљи ва ти радо сну по ру ку 
свим наро ди ма.

(451)
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Господ је пре ко истог про ро ка запо ве дио: »Све жи све до чан-
ство, запе ча ти закон мојим уче ни ци ма.« (Иса и ја 8,16) Печат 
Бож јег зако на нала зи се у четвр тој запо ве сти. Само она, ме ђу 
свих десет, обја вљу је име и титу лу свог Зако но дав ца. Она га обја-
вљу је као Ство ри те ља неба и Земље и на тај начин исти че да Он 
пре свих оста лих има пра во на пошто ва ње и обо жа ва ње. Осим 
тог про пи са, у Дека ло гу ништа дру го не пока зу је чији ауто ри тет 
сто ји иза изда ва ња тог Зако на. Када је насто ја њем пап ске силе 
дан одмо ра, Субо та, био про ме њен, укло њен је печат са Зако на. 
Ису со ви уче ни ци позва ни су да га обно ве узди за њем Субо те из 
четвр те запо ве сти до ње ног пра вог поло жа ја као дана успо ме не 
на Ство ри те ља и као знака Ње го вог ауто ри те та.

»Закон и све до чан ство тра жи те!« Док се умно жа ва ју међу-
соб но суко бље не нау ке и тео ри је, Бож ји закон оста је једи но 
непо гре ши во мери ло пре ма коме се мора ју оце њи ва ти сва 
мишље ња, све нау ке и тео ри је. Про рок каже: »Ако ли ко не гово-
ри тако, ње му нема зоре.« (Иса и ја 8,20)

Поно во, је изда та запо вест: »Вичи из грла, не усте жи се, 
подиг ни глас свој као тру ба, и обја ви наро ду моје му беза ко ња 
ње го ва и дому Јако вље ву гре хе њи хо ве.« Не при пад ни ци поква-
ре ног све та, већ они које Господ нази ва сво јим наро дом, тре ба 
да буду уко ре ни због сво јих пре сту па. Он сам даље изја вљу је: 
»Прем да ме сва ки дан тра же, и ради су зна ти путе ве моје, као 
народ који тво ри прав ду и не оста вља суда Госпо да Бога сво је-
га.« (Иса и ја 58,1.2) Овим речи ма опи са на је гру па вер ни ка која 
мисли да је пра вед на и наиз глед пока зу је вели ку заин те ре со-
ва ност да слу жи Богу, иако строги и све ча ни укор Оно га који 
испи ту је срца, пока зу је да су ње ни при пад ни ци пре кр ши ли 
божан ске про пи се.

Про рок и сада исти че одред бу која је била зане ма ре на: 
»Подиг ну ћеш теме ље који ће ста ја ти од коле на до коле на, и про-
зва ћеш се који сази да раз ва ли не и опра ви путе ве за насе ља. Ако 
одвра тиш ногу сво ју од субо те да не чиниш што је теби дра го на 
мој све ти дан, ако про зо веш субо ту мили ном, све ти дан Господ-
њи слав ним, и будеш га сла вио не иду ћи сво јим путе ви ма и не 
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чине ћи што је теби дра го, и не гово ре ћи речи, тада ћеш се весе-
ли ти у Госпо ду.« (Иса и ја 58,12-14) Ово про ро чан ство одно си се 
и на наше вре ме. Када је под ути ца јем зим ске силе, Субо та била 
про ме ње на, начи ње на је пуко ти на у Бож јем зако ну. Међу тим, 
дошло је вре ме да се она попра ви и да се поста ве теме љи који 
ће послу жи ти мно гим нара шта ји ма.

Субо ту посве ће ну Ство ри те ље вим одма ра њем и бла го сло-
вом, свет ко вао је Адам у сво јој неви но сти у све том Еде му, исти 
Адам ју је свет ко вао и када се пока јао после пада у грех, иако 
је био про те ран из свог срећ ног дома. Свет ко ва ли су је и сви 
патри јар си, од Аве ља до пра вед ног Ноја, до Авра ма, до Јако-
ва. Када се иза бра ни народ нала зио у око ви ма у Егип ту, мно ги 
су, окру же ни пот пу ним идо ло по клон ством, изгу би ли зна ње о 
Бож јем зако ну, али када је Господ изба вио Изра и ља, обја вио 
је оку пље ном мно штву свој закон на вели чан ствен и стра шан 
начин, да би зна ли Ње го ву вољу, да би Га се боја ли и били Му 
зау век послу шни.

Од тога дана па све до данас очу ва но је сазна ње о Бож јем зако-
ну на Земљи, а Субо та из четвр те запо ве сти била је свет ко ва на. 
Иако је »човек беза ко ња« успео да пога зи Бож ји све ти дан, ипак, 
и у дане ње го ве над моћ но сти било је, на тај ним мести ма скри ве-
них, вер них душа које су је свет ко ва ле. Од вре ме на рефор ма ци је, 
у сва ком нара шта ју било је оних који су подр жа ва ли ње но свет ко-
ва ње. Све до чан ство о трај но сти Бож јег зако на и све тој оба ве зи 
пре ма Субо ти као успо ме ни на ства ра ње, стал но је обја вљи ва но 
без обзи ра на честе пре зи ре про гон ства.

Ове исти не, као што је нагла ше но у Откри ве њу, у 14. погла-
вљу, у вези са »веч ним јеван ђе љем«, пред ста вља ће обе леж је 
Хри сто ве Цркве у вре ме Ње го вог дола ска, пошто се као резул-
тат обја вљи ва ња тро стру ке анђе о ске вести наво ди: »Овде је 
трпље ње све тих који држе запо ве сти Бож је и веру Ису со ву.« 
(Откри ве ње 14,12) Ово је послед ња пору ка која ће бити обја вље-
на пре Господ њег дола ска. Непо сред но после ње ног обја вљи ва-
ња про рок види Сина човеч је га како дола зи у сла ви да пожње 
жетву земаљ ску.
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Они који су при хва ти ли све тлост о Све ти ли шту и непро-
мен љи во сти Бож јег зако на били су испу ње ни радо шћу и дивље-
њем, када су сагле да ли сву лепо ту и сагла сност исти на које су 
им при ка за не. Поже ле ли су да се све тлост која им је изгле да ла 
тако дра го це на обја ви и оста лим хри шћа ни ма; нису могли друк-
чи је него да веру ју да ће је и они радо сно при хва ти ти. Међу тим, 
исти не по који ма су се они раз ли ко ва ли од све та, мно ги, који 
су себе про гла ша ва ли Хри сто вим след бе ни ци ма, нису доче ка-
ли добро до шли цом. Послу шност четвр тој запо ве сти зах те ва ла 
је жртву пред којом је већи на устук ну ла.

Када је била обја вље на исти на о субо ти као о дану одмо ра, 
мно ги су раз ми шља ли као све тов ни љу ди и гово ри ли: »Ми смо 
увек свет ко ва ли неде љу, наши оче ви су је свет ко ва ли, а и мно ги 
добри и побо жни љу ди умр ли су срећ ни свет ку ју ћи је. Ако су 
они били у пра ву, онда смо и ми. Свет ко ва ње овог новог дана 
одмо ра дове ло би нас у несклад са све том и ми више не бисмо 
има ли ути ца ја на ње га. Шта би мала гру па свет ко ва те ља сед мог 
дана могла да постиг не про тив цело га све та који свет ку је неде-
љу?« Јевре ји су, слу же ћи се слич ним дока зи ма, поку ша ва ли да 
оправ да ју сво ју одлу ку да одба це Хри ста. Бог је при хва тао њи-
хо ве оче ве када су при но си ли живо тињ ске жртве, па због чега 
онда њи хо ви сино ви не би могли сте ћи спа се ње иду ћи истим 
путем? У вре ме Луте ра пап ски при ја те љи твр ди ли су да су 
искре ни хри шћа ни уми ра ли у като лич кој вери и да је, пре ма 
томе, таква рели ги ја довољ на за спа се ње. Такво раз ми шља ње је 
вели ка пре пре ка сва ком напре до ва њу у вери и живо ту.

Мно ги су твр ди ли да је свет ко ва ње неде ље одав но при хва ће-
на док три на и током мно гих веко ва широ ко рас про стра ње ни 
оби чај у кри лу Цркве. Насу пр от овом твр ђе њу било је пока за-
но да су Субо та и ње но свет ко ва ње мно го ста ри ји и рас про стра-
ње ни ји обичај, ста р као и сам свет, и да ужи ва потвр ду и Бога 
и анђе ла. Када су пола га ни теме љи Земљи, када су зајед нич ки 
пева ле јутар ње зве зде, и када су сви сино ви Бож ји радо сно узви-
ки ва ли, тада су поло же ни и теме љи Субо ти (О Јову 38,6.7; 1. 
Мој си је ва 2,1-3). Зато ова уста но ва заи ста има пра во на наше 
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пошто ва ње, јер није била успо ста вље на ника квим људ ским 
ауто ри те том, нити почи ва на људ ским тра ди ци ја ма; осно вао ју 
је Веч ни Бог и наре дио сво јом веч ном Реч ју.

И када је пажња љу ди била усме ре на на про блем сед мич ног 
дана одмо ра, про по вед ни ци вели ких Црка ва поче ли су да извр ћу 
Бож ју Реч, тру де ћи се да је про ту ма че на такав начин да ње ним 
све до че њем уми ре узне ми ре ну савест сво јих вер ни ка. И заи ста, 
они који се нису потру ди ли да сами истра жу ју Писма, задо во љи-
ли су се закључ ци ма који су одго ва ра ли њи хо вим жеља ма. Њи-
хо ви пасти ри поку ша ва ли су да обо ре исти ну разним тврд ња ма, 
лукав ством, отач ком тра ди ци јом и ауто ри те том Цркве. Ње ни 
заступ ни ци били су при ну ђе ни да уз помоћ Библи је уста ну у 
одбра ну веро до стој но сти четвр те запо ве сти. Скром ни љу ди, 
нао ру жа ни једи но Реч ју исти не, оду пр ли су се напа ди ма уче них 
љу ди, који су, изне на ђе ни и гнев ни, мора ли да уста но ве да су њи-
хо ва лукав ства немоћ на у бор би про тив јед но став ног, поште ног 
раз ми шља ња љу ди који су боље позна ва ли Библи ју него људ ску 
фило зо фи ју.

У недо стат ку библиј ских тек сто ва који би им ишли у при-
лог, мно ги су упор но, забо ра вља ју ћи да су се љу ди истом мето-
дом слу жи ли про тив Хри ста и Ње го вих апо сто ла, поста вља ли 
пита ње: »Зашто вели ки љу ди из наше сре ди не нису схва ти ли 
потре бу да се нешто мења у погле ду све то ва ња сед мич ног дана 
одмо ра? Само рет ки међу њи ма веру ју у оно у што ви веру је те! 
Не може мо при хва ти ти да сте само ви у пра ву, и да су сви уче ни 
љу ди у све ту у заблу ди?«

За поби ја ње ових при го во ра било је нео п ход но наве сти уче-
ње Библи је и подат ке о Господ њем посту па њу пре ма свом наро-
ду током свих про те клих вре ме на. Бог делу је пре ко оних који 
чују и слу ша ју Ње гов глас, пре ко оних који ће, уко ли ко буде 
нео п ход но, изго ва ра ти и непри јат не исти не, пре ко оних који 
се неће устру ча ва ти да уко ре оми ље не гре хе. Раз лог зашто Он 
уче не љу де и љу де на висо ким поло жа ји ма не поставља за вође 
рефор ма тор ских покре та је у томе што се они осла ња ју на сво је 
дог ме, тео ри је и тео ло шке систе ме и не осе ћа ју ника кву потре бу 
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да их Бог нече му нау чи. Једи но они који успо ста ве лич ни додир 
са Изво ром мудро сти биће спо соб ни да схва те и обја сне Писма. 
Љу ди који има ју мало школ ског зна ња поне кад су позва ни да 
обја ве исти ну, не зато што су нена у че ни, већ зато што се не осе-
ћа ју толи ко само до вољ ни да не дозво ле да их Бог поу чи. Они 
уче у Хри сто вој шко ли, а њи хо ва скром ност и послу шност чини 
их вели ки ма. Пове ра ва ју ћи им позна ва ње сво је исти не, Бог им 
ука зу је част, пре ма којој све земаљ ске поча сти и људ ске вели чи-
не ништав но изгле да ју.

Већи на чека ла ца Хри сто вог дола ска одба ци ла је исти не о 
Све ти ли шту и Бож јем зако ну, а мно ги су изгу би ли и пове ре ње 
у покрет и при хва ти ли нездра ва и међу соб но супротста вље-
на гле ди шта о про ро чан стви ма која су се одно си ла да то дело. 
Мно ги су упа ли у зам ку да поно во поста вља ју одре ђе не дату ме 
Хри сто вог дола ска. Све тлост која је сада оба сја ва ла исти ну о 
Све ти ли шту, могла је да им помог не да схва те да нијед но про-
роч ко раз до бље не допи ре до Хри сто вог дола ска; да тач но вре-
ме Господ њег дола ска није про ре че но. Међу тим, напу шта ју ћи 
исти ну, наста ви ли су да одре ђу ју датум за дату мом и да се исто 
толи ко пута раз о ча ра ју, јер Господ није дошао.

Када је црква у Солу ну при хва ти ла погре шна гле ди шта о 
Хри сто вом дола ску, апо стол Павле саве то вао је вер ни ци ма да у 
све тло сти Бож је Речи пажљи во испи ту ју сво је наде и оче ки ва-
ња. Наво дио им је про ро чан ства која су гово ри ла о дога ђа ји ма 
који се мора ју зби ти пре Ње го вог дола ска и дока зи вао да нема-
ју ника квог раз ло га да Ису са оче ку ју у сво је вре ме. »Да вас нико 
не пре ва ри ника квим начи ном!« (2. Солу ња ни ма 2,3), гла се ње-
го ве речи опо ме не. Ако се буду упу сти ли у оче ки ва ња непо твр-
ђе на Писмом, биће наве де ни на погре шан пут; раз о ча ра ња ће 
их изло жи ти пору га ма невер ни ка, па ће доћи у опа сност да под-
лег ну обес хра бре њу и буду у иску ше њу да посум ња ју у исти не 
нео п ход не за своје спа се ње. Апо сто ло ве пре по ру ке Солу ња ни-
ма садр же важну поу ку и за оне који живе у послед ње дане. 
Мно ги чека о ци Хри сто вог дола ска сма тра ли су да уко ли ко сво-
ју веру не пове жу са неким одре ђе ним дату мом не могу бити 
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тако рев ни и мар љи ви у сво јој при пре ми. Међу тим, када су се 
њи хо ве наде изно ва буди ле, да би опет биле изне ве ре не, њи хо-
ва вера трпе ла је такве удар це да им је поста ло ско ро немо гу ће 
да при хва те вели ке исти не пророчке Речи.

Обја вљи ва ње одре ђе ног вре ме на суда, при ли ком про по ве-
да ња прве анђе о ске вести, било је у скла ду с Бож јом наред бом. 
Изра чу на ва ње про роч ких раз до бља на који ма се теме љи ла та 
вест, ста вља ње исте ка 2300 дана и ноћи у јесен 1844. годи не, 
сва ка ко је било бес пре кор но. Пона вља ни напо ри усме ре ни на 
про на ла же ње нових дату ма почет ка и завр шет ка овог про роч-
ког раз до бља, као и непот пун начин раз ми шља ња нео п хо дан 
да подр жи та гле ди шта, не само да су одво ди ли душе од исти-
не, већ су изла га ли пре зи ру све напо ре уло же не у тума че ње 
про ро чан ства. Што је чешће поста вља ње одре ђе них дату ма 
дру гог дола ска, и њи хо во што шире обја вљи ва ње, то се боље 
задо во ља ва ју сотони ни циље ви. Пошто одре ђе но вре ме про ђе, 
он ње го ве заступ ни ке изла же под сме си ма и пору га ма и тако 
изла же сра мо ће њу и вели ки покрет чека ла ца Хри сто вог дру-
гог дола ска из 1843. и 1844. годи не. Они који истра ју у овој 
заблу ди конач но ће као вре ме Хри сто вог дола ска поста ви ти 
неки датум у дале кој будућ но сти. У скл а ду са тим биће наве де-
ни да при хва те лажну сигур ност, па ће мно ги оста ти у заблу ди 
све док не поста не пре ка сно.

Исто ри ја ста рог Изра и ља пред ста вља изра зи ту сли ку иску-
ста ва, која су у про шло сти сти ца ли при пад ни ци покре та чека-
ла ца Хри сто вог дола ска. Бог је водио сво је след бе ни ке у том 
покре ту, исто она ко као што је водио сино ве Изра и ље ве при ли-
ком изла ска из Егип та. При ли ком вели ког раз о ча ре ња њи хо ва 
вера била је оку ша на као и вера сино ва Изра и ље вих код Црве-
ног мора. Да су се и даље осла ња ли на руку води љу која је била 
с њи ма при ли ком сти ца ња иску ста ва у про шло сти, виде ли би 
»спа се ње Бож је«. Да су сви који су зајед нич ки ради ли у делу 
из 1844. годи не при хва ти ли и пору ку тре ћег анђе ла и да су је 
поче ли обја вљи ва ти у сили Све то га Духа, Бог би се моћ но при-
дру жио њи хо вим напо ри ма. Пра ва пли ма све тло сти изли ла би 
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се на свет. Ста нов ни ци Земље били би пре мно го годи на опо ме-
ну ти, завр шно дело би било оба вље но, и Хри стос би дошао да 
изба ви свој народ.

Бож ја воља није била да Изра иљ ци 40 годи на лута ју пусти-
њом, јер је желео да их пове де пра во у Ханан ску земљу и да их 
тамо утвр ди као свет и сре ћан народ. Али, »не мого ше ући за 
невер ство« (Јевре ји ма 3,19). Због невер ства и отпа да изги ну ли 
су у пусти њи, а дру ги су зау зе ли њи хо во место и ушли у Обе ћа-
ну земљу. На сли чан начин, није било у скла ду с Бож јом вољом 
да се Хри стов дола зак тако дуго одла же и да при пад ни ци Ње-
го вог наро да толи ко годи на оста ну у овом гре шном и тужном 
све ту. Међу тим, неве ро ва ње их је одво ји ло од Бога! Када су 
одби ли да оба ве дело које им је одре дио, дру ги су били позва-
ни да обја ве вест. Исус је из мило сти пре ма све ту, одло жио 
свој дола зак, тако да гре шни ци могу доби ти још јед ну при ли ку 
да чују опо ме ну и да у Ње му нађу заклон пред Бож јим гне вом 
који ће се изли ти.

Данас, као и у про шла вре ме на, обја вљи ва ње исти не која 
уко ра ва грех и заблу де сво га вре ме на, наи ћи ће на про ти вље ње. 
»Јер сва ки који зло чини мрзи на виде ло и не иде к виде лу да не 
пока ра ју дела ње го вих, јер су зла.« (Јован 3,20) Када уви де да уз 
помоћ Библи је не могу да дока жу сво ја гле ди шта, мно ги одлу чу-
ју да их задр же по сва ку цену и, испу ње ни рђа вим духом, напа-
да ју карак тер и побу де оних који уста ну да бра не непо пу лар не 
исти не. То је начин посту па ња који је сотона сле дио у свим вре-
ме ни ма. Или ју су про гла си ли за чове ка који уно си немир у Изра-
иљ; Јере ми ју да је издај ник; Павла да је опо га нио Храм. Од тих 
вре ме на па све до дана шњег дана, они који су желе ли да оста-
ну вер ни исти ни били су жиго са ни као бун тов ни ци, јере ти ци 
или рас кол ни ци. Мно ги  љу ди који има ју пре ви ше сла бу веру да 
би могли при хва ти ти сигур ну про роч ку Реч, при хва ти ће с без-
у слов ним пове ре њем опту жбе про тив оних који се усу ђу ју да 
осу де њи хо ве сада шње гре хе. Ова кав дух све више и више ће 
јача ти. Библи ја јасно гово ри да се при бли жа ва вре ме када ће се 
држав ни зако ни у толи кој мери суко бља ва ти с Бож јим зако ном 
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да ће сва ки који буде желео да држи све Бож је запо ве сти, мора-
ти као неки зло чи нац да под не се сра мо ту и казну.

Узи ма ју ћи у обзир све ово, каква је дужност весни ка исти-
не? Да ли тре ба да закљу чи да не тре ба да обја вљу је исти ну, јер 
се често, као једи ни исход, дога ђа да љу ди поч ну да избе га ва ју 
или одба цу ју  ње не зах те ве? Не! Он нема ништа више раз ло га да 
им ускра ти све до чан ство Бож је Речи само зато што оно иза зи ва 
про ти вље ње, него што су га има ли рани ји рефор ма то ри. При-
зна ња вере која су обја ви ли све ти Божји људи и муче ни ци била 
су забе ле же на за добро буду ћих нара шта ја. Ти живи при ме ри 
све то сти и непо ко ле бљи вог поште ња допр ли су до нас да би 
надах ну ли хра бро шћу оне који су сада позва ни да уста ни као 
све до ци за Бога. Они су при ми ли бла го дат и исти ну, не само 
за себе, већ да би позна ва ње Бога пре ко њих могло да оба сја 
Земљу. Да ли је Бог дао све тлост сво јим слу га ма и у овом нара-
шта ју? Ако је тако, онда мора ју допри не ти да оно оба сја свет!

Бог је у дав на вре ме на рекао јед но ме чове ку који је гово рио 
у Ње го во име: »Али, дом Изра и јев неће те послу ша ти, јер неће 
мене да послу ша ју!« Међу тим, ипак је додао: »Него им кажи 
речи моје, послу ша ли или не послу ша ли!« (Језе киљ 3,7; 2,7) 
Бож јем слу зи тога вре ме на упу ће на је запо вест: »Подиг ни глас 
свој као тру ба и обја ви наро ду моје му беза ко ња ње го ва и дому 
Јако вље ву гре хе ње го ве!« (Иса и ја 58,1)

Сва ки човек који је, коли ко год му при ли ке то дозво ља ва ју, 
при мио све тлост исти не, добио је и део исте све ча не и стра шне 
одго вор ност, као и про рок Иса и ја, коме је била упу ће на сле де ћа 
Господ ња Реч: »И тебе, сине човеч ји, тебе поста вих стра жа рем 
дому Изра и ље ву; слу шај, дакле, реч из мојих уста и опо ми њи 
их од мене. Када речем без бо жни ку: без бо жни че, поги ну ћеш, а 
ти не про го во риш и не опо ме неш без бо жни ка да се про ђе пута 
сво је га; тај ће без бо жник поги ну ти за сво је беза ко ње, али ћу 
крв ње го ву иска ти из тво је руке. Ако ли ти опо ме неш без бо жни-
ка да се вра ти са сво га пута, а он се не вра ти са сво га пута, он 
ће поги ну ти за сво је беза ко ње, а ти ћеш сачу ва ти душу сво ју.« 
(Језе киљ, 33,7-9)
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Вели ка пре пре ка и при хва та њу и обја вљи ва њу исти не је 
чиње ни ца да оно обу хва та и неу год но сти и пони же ња. То је 
једи ни доказ про тив исти не који ње ни заступ ни ци ника да нису 
успе ли да одба це. Међу тим, то није успе ло да зау ста ви пра ве 
Хри сто ве след бе ни ке. Они нису чека ли да исти на поста не оми-
ље на. Осве до че ни у сво ју дужност, они су добро вољ но при хва-
та ли крст, и мисле зајед но с апо сто лом Павлом да нам »наша 
лака сада шња бри га доно си веч ну и од све га пре те жни ју сла ву« 
и са још јед ним ста ри јим Бож јим слу гом »да је сра мо та Хри сто-
ва веће богат ство од све га бла га мисир ско га« (2. Корин ћа ни ма 
4,17; Јевре ји ма 11,26).

Они који у вер ским пита њи ма посту па ју по све тов ној мудро-
сти, а не по пра вим наче ли ма, без обзи ра на сво је веро ва ње, 
слу ге су ово га све та. Тре ба да иза бе ре мо оно што је пра во, зато 
што је пра во, а после ди це пре пу сти мо Богу. За вели ке рефор ме 
свет тре ба да захва ли љу ди ма од наче ла, вере и хра бро сти. Дело 
рефор ме и у наше вре ме, води ће ова кви љу ди.

Ова ко је рекао Господ: »Послу шај те ме који зна те прав ду, 
наро де, које му је у срцу закон мој! Не бој те се руже ња људ ско га, 
и од хуље ња њи хо ва не пла ши те се! Јер ће их мољац изје сти као 
хаљи ну, и као вуну изје шће их црв; а прав да моја оста је дове ка, 
и спа се ње моје од коле на на коле но.« (Иса и ја 51,7.8)
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поглавље

Сву да где се Бож ја Реч вер но обја вљи ва ла, резул та ти су све-
до чи ли о ње ном божан ском поре клу. Бож ји Дух пра тио је 

пору ке Бож јих слу гу, и Реч је има ла силу. Гре шни ци су осе ћа ли 
како се буди њи хо ва савест. Све тлост »која оба сја ва сва ко га чове-
ка који дола зи на свет« расве тли ла је тај не ода је њи хо ве душе и 
сакри ве на дела таме била су раз от крива на. Дубо ко осве до че ње 
обу зи ма ло је њи хо во срце њи хов ум. Били су осве до че ни у »грех 
и у прав ду и у суд« који ће доћи. Схва ти ли су да је Господ пра ве-
дан и ужа сну ли се могућ но сти да се опте ре ће ни сво јом кри ви-
цом и упр ља ни гре хом, поја ве пред Оним који испи ту је срца. 
Испу ње ни дубо ком стреп њом, узви ки ва ли су: »Ко ће ме изба-
ви ти од тела смр ти ове?« Био им је пока зан крст на Гол го ти, са 
сво јом неиз мер ном Жртвом за гре хе свих љу ди; уви де ли су да 
ништа дру го осим заслу га Хри сто ве жртве не може бити довољ-
но да ока је њи хо ве пре сту пе, и да само то може да поми ри чове-
ка и Бога. У вери и пони зно сти при хва ти ли су Јаг ње Бож је које 
је узе ло на себе гре хе све та. Заслу гом Хри сто ве крви доби ли су 
»опро ште ње пре ђа шњих гре ха«.

Ове душе доне ле су родо ве достој не пока ја ња. Пове ро ва ле 
су и биле крште не и уста ле да »ходе у нови ни живо та«, као нова 
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ство ре ња у Хри сту Ису су; не да се обли ку ју пре ма сво јим нека-
да шњим жеља ма, него да вером у Сина Бож је га ходе Ње го вим 
сто па ма, да одра жа ва ју Ње гов карак тер и да се чисте као Он 
што је чист. Оно што су нека да мрзе ле сада су заво ле ле; оно 
што су нека да воле ле, сада су замр зиле. Охо ли и наме тљи ви 
поста ли су крот ки и пони зна срца. Раз ме тљи ви и наду ве ни 
поста ли су озбиљ ни и скром ни. Хул ни ци су поста ли пуни стра-
хо по што ва ња, пија ни це тре зве ни, раз у зда ни непо роч ни. Одба-
ци ли су мод ну ташти ну све та. Хри шћа ни нису ужи ва ли »у пле-
те њу косе, и у уда ра њу зла та, и обла че њу хаљи на, него у тај но ме 
чове ку срца, у јед на ко сти крот ко га и тихо га духа, што је пред 
Богом мно го це но.« (1. Петро ва 3,3.4)

Покре ти за ожи вља ва ње вере дове ли су до дубо ког истра жи-
ва ња срца и пони зно сти. Обе ле жа ва ли су их све ча ни, озбиљ ни 
пози ви упу ће ни гре шни ци ма, дубо ко сау че шће пре ма они ма 
које је Хри стос отку пио сво јом крвљу. Љу ди и жене моли ли су 
се и бори ли с Богом за спа се ње душа. Родо ви ова квих покре-
та могли су се виде ли у душа ма које се нису усте за ле од само-
о дри ца ња и жртве, већ су се радо ва ле што су про гла ше не 
достој нима да пре тр пе сра мо ту и нево љу Хри ста ради. Љу ди 
су запа жа ли про ме ну у живо ту оних који су при зна ли Ису со во 
име. Дру штве на зајед ни ца ужи ва ла је бла го сло ве под њи хо вим 
ути ца јем. Они су саби ра ли са Хри стом и сеја ли у Духу, да би 
пожње ли веч ни живот.

О њи ма би се могло каза ти: »Него се ожа ло сти сте за пока ја-
ње!« »Али се сада раду јем, не што бисте жало сни, него што се 
ожа ло сти сте на пока ја ње: јер се ожа ло сти сте по Богу, да од нас 
ни у чему не ште ту је те, јер жалост која је по Богу доно си за спа-
се ње пока ја ње, за које се ниг да не каје, а жалост ово га све та смрт 
доно си. Јер, гле, ово само што се по Богу ожа ло сти сте, коли ко 
учи ни ста ра ње међу вама? Какво прав да ње, какву непо вољ ност, 
какав страх, какву жељу, какву рев ност, какву осве ту? У све му 
пока за сте се да сте чисти у делу.« (2. Корин ћа ни ма 7,9-11)

Ово је исход дело ва ња Бож је га Духа. Нема ника квог дока за 
истин ског пока ја ња уко ли ко оно не омо гу ћи рефор му. Уко ли-
ко покај ник обно ви завет, вра ти оно што је отео, при зна сво је 
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гре хе, ако љу би Бога и сво је бли жње, може бити сигу ран да је 
сте као мир са Богом. То су били резул та ти који су рани јих годи-
на пра ти ли оку пља ња на који ма је било покре ну то ожи вља ва-
ње вере, духов но буђе ње. Ако би било оце њи ва но по родо ви ма, 
виде ло би се да их је Бог бла го си љао спа са ва њем љу ди и узди за-
њем људ ског рода.

Међу тим, мно ги савре ме ни покре ти за ожи вља ва ње вере 
изра зи то се раз ли ку ју од испо ља ва ња божан ске бла го да ти која 
су рани јих дана пра ти ла дело Бож јих слу га. Исти на је да и сада 
долази до све оп штег буђе ње инте ре со ва ња, мно ги твр де да су 
се обра ти ли, а и мно го број ни поје дин ци при сту па ју црква ма; 
међу тим, резул та ти нису такви да оправ да ва ју веро ва ње да је 
покре ну то одго ва ра ју ће јача ње ствар ног духов ног живо та. Пла-
мен који се при вре ме но раз го ри уско ро се гаси, оста вља ју ћи за 
собом још гушћу таму од оне која је рани је владала.

То ожи вља ва ње вере међу љу ди ма се често покре ће 
позивањем на машту, буђењем осе ћа ња, задо во ља ва њем жеље 
за оним што је ново и узбу дљи во. Нови вер ни ци задо би је ни на 
овај начин има ју мало жеље да слу ша ју библиј ске исти не, мало 
инте ре со ва ња за све до чан ства про ро ка и апо сто ла. Уко ли ко 
бого слу же ње не садр жи нешто узбу дљи во, за њих није при влач-
но. Пору ка која се обра ћа здра вом разу му не доби ја одго вор. 
Јасна упо зо ре ња Бож је Речи, која се непо сред но баве њи хо вим 
веч ним добром, оста ју неза па же на.

За сва ку заи ста обра ће ну душу однос пре ма Богу и веч ним 
исти на ма пред ста вља вели ку живот ну тему. Међу тим, да ли се у 
вели ким савре ме ним Црква ма може наћи дух посве ће ња Богу? 
Нови вер ни ци не одба цу ју сво ју охо лост и љу бав пре ма све ту. 
Нису ништа спрем ни ји да се одрек ну себе, да узму свој крст, и 
пођу за крот ким и пони зним Ису сом него што су то били пре 
обра ће ња. Рели ги ја је поста ла разо но да за невер ни ке и скеп ти-
ке зато што мно ги који носе ње но име не позна ју ње на наче ла. 
Сила побо жно сти ско ро је неста ла из мно гих црка ва. Изле ти, 
цркве не позо ри шне пред ста ве, цркве ни сај мо ви, лепе куће, лич-
но раз ме та ње – све то је поти сну ло мисли о Богу. Земља, има ња 
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и све тов на зани ма ња зао ку пља ју мисли, а оно што је од веч не 
вред но сти једва може да при ву че про ла зну пажњу.

Упр кос све оп штем опа да њу вере и побо жно сти, у тим Црква-
ма, ипак, има ствар них Хри сто вих след бе ни ка. Пре него што 
божан ски судо ви буду конач но похо ди ли Земљу, међу при пад-
ни ци ма Господ њег наро да доћи ће до таквог ожи вља ва ња прво-
бит не побо жно сти до каквог није долазило још од апо стол ских 
вре ме на. Бож ји Дух и Бож ја сила изли ће се на Бож ју децу. У то 
вре ме мно ги ће се одво ји ти од Црка ва у који ма је љу бав пре-
ма ово ме све ту исти сну ла љу бав пре ма Богу и пре ма Ње го вој 
Речи. Мно ги међу про по вед ни ци ма и међу вер ни ци ма, радо сно 
ће при хва ти ти вели ке исти не које је Бог дао да буду обја вље не 
у то вре ме да би се љу ди при пре мили за Господ њи дру ги дола-
зак. Непри ја тељ душа поже ле ће да осу је ти ово дело, и пре него 
што буде дошло вре ме за тај покрет, потру ди ће се да га спре чи 
поди за њем лажног. И чиниће да се на цркви које ће успе ти да 
ста ви под сво ју пре вар љи ву упра ву, привидно изливају Бож ји 
посеб ни бла го слов долазиће до привидног виђења свеопштег 
интересовања према религији. Мно штво ће кли ца ти да Бог на 
чуде сан начин ради за њих, иако ће то дело поти ца ти од дру гог 
духа. Закла ња ју чи се иза маске побо жно сти, сотона ће се тру ди-
ти да у хри шћан ском све ту оја ча свој ути цај.

У мно гим покре ти ма за ожи вља ва њем вере који су се поја ви ли 
у раз до бљу од педе се так послед њих годи на2, био је на делу исти 
ути цај, у већој или мањој мери, који ће се пока зи ва ти и у буду-
ћим мно го сна жни јим покре ти ма. Долазило је до емоцијоналног 
узбуђења, меша ња исти ни тог с лажним, што је све било добро 
сми шље но да заве де с пра вог пута. Ипак, нико не тре ба да буде 
пре ва рен. У све тло сти Бож је Речи није тешко одре ди ти при ро ду 
тих покре та. Где год су љу ди зане ма ри ли све до чан ство Све то га 
писма, где год су одба ци ли ње го ве јасне исти не, које испи ту ју 
душу и пози ва ју на само о дри ца ње и одвра ћа ње од све та, може мо 
2 Прво издање ове књиге изашло је 1888. године, а последњу 

редукцију текста сам писац је обавио 1911. године. Овај превод је 
начињен према издању из 1911. године - прим. прев.
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бити сигур ни да им Бог неће дати свој бла го слов. Пре ма пра ви лу 
које је дао сам Исус: »По родо ви ма њи хо вим позна ће те их« (Матеј 
7,16), пот пу но је јасно да ти покре ти нису дело Бож је га Духа.

Бог је љу ди ма открио само га себе у исти на ма сво је Речи, и 
сви ма који их при хва те оне поста ју штит про тив сотони них 
пре ва ра. Упра во је зане ма ри ва ње ових исти на отво ри ло вра-
та зли ма која се све више шире по рели гиј ском све ту. Љу ди су 
у вели кој мери изгу би ли из вида при ро ду и важност Бож јег 
зако на. Погре шно схва та ње карак те ра, трај но сти и оба ве зно-
сти божан ског зако на дове ло је до заблу да пове за них с обра-
ће њем и посве ће њем и до сни жа ва ња мерила побо жно сти у 
Цркви. Упра во овде се кри је одго вор на пита ње зашто савре-
ме ним покре ти ма за ожи вља ва ње вере недо ста је Бож јега 
Духа и Бож је силе.

У разним вер ским зајед ни ца ма има љу ди, позна тих по сво јој 
побо жно сти, који при зна ју ову чиње ни цу и жале због ње. Про-
фе сор Едвард А. Парк, обја шња ва ју ћи опа сно сти који ма је изло-
же на савре ме на рели ги ја, отво ре но каже: »Један од изво ра опа-
сно сти је немар ност све ште ни ка да са про по ве да о ни це подрже 
Бож ји закон. Про по ве да о ни ца је у рани јим вре ме ни ма увек 
била одјек гла са саве сти... Наши нај и стак ну ти ји про по вед ни ци 
сво ја изла га ња изно си ли су на досто јан стве н и вели чан стве н, 
начин јер су сле ди ли при мер сво га Учи те ља и дава ли пред ност 
Зако ну, ње го вим про пи си ма и ње го вим прет ња ма. Они су пона-
вља ли два вели ка наче ла, да је Закон одраз божан ског савр шен-
ства, и да човек који не воли Закон не воли ни јеван ђе ље, јер 
Закон, као и јеван ђе ље, пред ста вља огле да ло које одсли ка ва 
истин ски Бож ји карак тер. Ова опа сност води у дру гу, ону која 
поти че од пот це њи ва ња зло ћуд но сти гре ха, ње го ве рас про стра-
ње но сти, ње го ве непри хва тљи во сти. У сра зме ри са оправ да но-
шћу запо ве сти је и нео прав да ност њи хо вог крше ња...

Пове за на са опа сно сти ма које смо већ спо ме ну ли је и опа-
сност коју доно си пот це њи ва ње Бож је прав де. Савре ме ни про по-
вед ни ци су склони одва ја њу божан ске прав де од божан ске добро-
те и бла го на кло но сти, и сво ђе њу божан ске бла го на кло но сти 
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и добро те на ниво осе ћа ња уме сто да их подиг ну на ниво наче-
ла. Нова тео ло шка при зма раста вља оно што је Бог спо јио. Да 
ли је Бож ји закон добар или рђав? Сва ка ко да је добар! Онда је 
и прав да добра; јер је то спрем ност да Закон буде при ме њен. Од 
нави ке да пот це њу је Бож ји закон и Ње го ву прав ду, вели чи ну и 
осу ду људ ске непо слу шно сти, човек врло лако упад не и у нави ку 
да пот це њу је бла го дат која је омо гу ћи ла поми ре ње за грех.« Тако 
јеван ђе ље губи сво ју вред ност и важност у људ ском уму и љу ди 
су уско ро заи ста спрем ни да одба це и саму Библи ју.

Мно ги вер ски учи те љи упор но дока зу ју да је Хри стос сво јом 
смр ћу уки нуо Закон, и да су љу ди од тада сло бод ни од ње го вих 
зах те ва. Има и оних који Закон пред ста вља ју као тежак јарам, 
па као супрот ност закон ским око ви ма обја вљу ју сло бо ду коју 
ћемо ужи ва ти под јеван ђе љем.

Међу тим, про ро ци и апо сто ли нису тако оце њи ва ли Бож ји 
све ти закон. Давид каже: »Ходи ћу сло бод но, јер тра жим запо ве-
сти тво је!« (Пса лам 119,45) Апо стол Јаков, који је писао после 
Хри сто ве смр ти, гово ри о Дека ло гу као о »цар ском зако ну« 
и као о »савр ше ном зако ну сло бо де«. (Јаков 2,8; 1,25) Писац 
Откри ве ња, педе се так годи на после Хри сто вог рас пе ћа, изри че 
бла го слов они ма који »тво ре запо ве сти ње го ве да им буде власт 
на дрво живо та и да уђу на вра та у град«. (Откри ве ње 22,14)

Твр ђе ње да је Хри стос сво јом смр ћу уки нуо Закон сво га Оца 
нема Библијског темеља. Да је била могу ћа про ме на или уки да-
ње Зако на онда не би било потреб но да Хри стос умре и да тако 
спа се чове ка од казне за грех. Хри сто ва смрт, уме сто да уки не 
Закон, само дока зу је ње го ву непро мен љи вост. Бож ји Син дошао 
је да »учи ни закон вели ким и слав ним«. (Иса и ја 42,21) Он сам је 
рекао: »Не мисли те да сам ја дошао да поква рим закон или про-
ро ке«, јер »докле небо и земља сто ји неће неста ти ни нај ма ње-
га слов ца или јед не титле из зако на!« (Матеј 5,17.18) О само ме 
себи Спа си тељ је рекао: »Хоћу чини ти вољу тво ју, Боже мој, и 
закон је твој мени у срцу!« (Пса лам 40,8)

Бож ји закон је непро мен љив по самој сво јој при ро ди. Он је 
откри ве ње воље и карак те ра сво га Ауто ра. Бог је Љу бав и Ње гов 
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закон је љу бав. Два ње го ва вели ка наче ла су љу бав пре ма Богу и 
љу бав пре ма чове ку. »Дакле је љу бав испу ње ње зако на.« (Римља-
ни ма 13,10) Бож ји карак тер је пра вед ност и исти на; а таква је и 
при ро да Ње го вог зако на. Псал ми ста каже: »Закон је твој исти на«, 
»јер су све запо ве сти тво је пра вед не!« (Пса лам 119,142.172) Апо-
стол Павле изја вљу је: »Тако је, дакле, закон свет и запо вест све-
та, пра вед на и добра.« (Римља ни ма 7,12) Такав закон, као израз 
божан ске мисли и воље, мора да буде исто толи ко тра јан као и 
ње гов Аутор.

Обра ће ње и посве ће ње треба да поми ре  чове ка са Богом, 
јер га дово де у склад са наче ли ма Ње го вог зако на. У почет ку, 
чо век је био ство рен по Бож јем облич ју. Био је у савр ше ном 
скла ду са при ро дом и са Бож јим зако ном; наче ла пра вед но сти 
била су упи са на у ње го во срце. Међу тим, грех га је оту ђио од 
ње го вог Ство ри те ља. Више није одсја ји вао божан ским облич-
јем. Ње го во срце обја ви ло је рат наче ли ма Бож јег зако на. »Јер 
те ле сно мудро ва ње непри ја тељ ство је Богу, јер се не поко ра-
ва за ко ну Бож је му нити може.« (Римља ни ма 8,7) Међу тим: 
»Богу тако оми ле свет да је и сина сво је га једи но род но га дао« 
(Јован 3,16), да би човек могао да се поми ри са Богом. Заслу га-
ма Ису са Хри ста човек може да обно ви склад са сво јим Ство-
ри те љем. Ње  го во срце мора да буде обно вље но божан ском 
бла го да ћу, он одо зго мора да доби је нови живот. Та про ме на 
је ново ро ђе ње, без кога, исти че Исус, нико »не може виде ти 
цар ства Бож је га«.

Осве до че ње у вла сти ту гре шност је први корак у по ми ре њу 
с Богом. »Грех је беза ко ње.« »Јер кроз закон дола зи позна ње гре-
ха.« (1. Јова но ва 3,4; Римља ни ма 3,20) Да би уви део сво ју кри ви-
цу, гре шник тре ба да упо ре ди свој карак тер са Бож јим вели ким 
мери лом пра вед но сти. То је огле да ло које пока зу је савр шен-
ство пра вед ног карак те ра и омо гу ћа ва му да сагле да мане свог 
карак те ра.

Закон откри ва чове ку ње го ве гре хе, али му не нуди ника кав 
лек. Иако обе ћа ва живот послу шно ме, обја вљу је да је смрт пала у 
део пре ступ ни ку. Само Хри сто во јеван ђе ље може га осло бо ди ти 
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од осу де или зага ђе ња гре хом. Гре шник мора да се пока је пред 
Богом чији је Закон пре кр шио, и мора да пока же веру у Хри ста, 
у Ње го ву жртву поми ре ња. На тај начин сти че »опро ште ње пре-
ђа шњих гре ха« и удео у божан ској при ро ди. Доби ја ју ћи »духа 
поси на штва«, којим виче: »Ава, Оче!«, поста је Бож је дете.

Да ли је сада сло бо дан да крши Бож ји закон? Павле каже: 
»Ква ри мо ли, дакле, закон вером? Боже сачу вај! Него га још 
утвр ђу је мо.« »Јер који умре смо гре ху, како ћемо још живе ти 
у ње му?« Јован изја вљу је: »Јер је ово љу бав Бож ја да запо ве сти 
ње го ве држи мо, а запо ве сти ње го ве нису тешке!« (Римља ни ма 
3,31; 6,2; 1. Јова но ва 5,3) При ли ком ново ро ђе ња срце дола зи у 
склад са Бож јим зако ном. Када се та вели ка про ме на дого ди у 
гре шни ку, он је пре шао из смр ти у живот, из гре ха у све тост, 
из пре сту па и бун тов ни штва у послу шност и ода ност. Ста ри 
живот оту ђе но сти од Бога се завр шио, а запо чео је нови живот 
поми ре ња, вере и љу ба ви. И онда ће се »пра вед ност зако на« 
испу ни ти у нама »који не живи мо по телу него по духу«. (Римља-
ни ма 8,4) Тада ће језик наше душе огла шава ти: »Како љу бим 
закон твој, вас дан мислим о ње му!« (Пса лам 119,97)

»Закон је Господ њи савр шен, кре пи душу!« (Пса лам 19,7) Љу-
ди без помо ћи Зако на не би могли има ти пра ви лан појам о Бож јој 
непо роч но сти и све то сти или о сво јој кри ви ци и ука ља но сти гре-
хом. Они се не би осве до чили у свој грех и не би осетили потре-
бу за пока ја њем. Пошто не виде да се као пре кр ши о ци Бож јег 
зако на нала зе у стра њу изгу бље но сти, не осе ћа ју ни сво ју потре-
бу за поми ри тељ ском Хри сто вом крвљу. Они се нада ју спа се њу 
иако нису дожи ве ли пот пу ну про ме ну срца ни рефор му живо та. 
Тако се умно жа ва ју повр шна обра ће ња и мно ги љу ди при сту па ју 
Цркви, иако се ника да нису сје ди ни ли с Хри стом.

Погре шне тео ри је о посве ће њу, које пола зе од зане ма ри ва-
ња или одба ци ва ња Бож јег за ко на, зау зи ма ју истак ну то место у 
савре ме ним вер ским покре ти ма. Ове тео ри је су лажне по нау ци 
и опа сне по сво јим ствар ним после ди ца ма, а чиње ни ца да наи-
ла зе на тако све оп ште одо бра ва ње, само удво стру чу је потре бу 
да сви јасно схва те шта Библи ја учи о том пред ме ту.
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Истин ско посве ће ње је библиј ска нау ка. У свом писму Солу-
ња ни ма, апо стол Павле изја вљу је: »Јер је ово воља Бож ја, све-
тост ваша!« После тога се моли: »А сам Бог мира да посве ти 
вас целе у сва че му.« (1. Солу ња ни ма 4,3; 5,22) Библи ја јасно 
учи шта је посве ће ње и како се оно може пости ћи. Спа си тељ 
се молио за сво је уче ни ке: »Посве ти их исти ном сво јом. Реч 
је тво ја исти на.« (Јован 17,17) Павле гово ри да вер ни ци тре ба 
да буду »посве ће ни Духом Све тим«. (Римља ни ма 15,16) Какву 
улогу у томе има Све ти Дух? Исус је то казао сво јим уче ни ци-
ма: »А када дође он, дух исти не, упу ти ће вас на сва ку исти ну.« 
(Јован 16,13) Псал ми ста дода је: »Закон је твој исти на!« (Пса лам 
119,142) Бож јом Реч ју и Ње го вим Духом љу ди ма су откри ве на 
вели ка наче ла пра вед но сти која су садржана у Ње го вом зако ну. 
И пошто је Бож ји закон »свет, пра ве дан и добар«, одраз божан-
ског савр шен ства, про из ла зи да и карак тер, обли ко ван послу-
шно шћу том Зако ну, тре ба да буде свет. Хри стос је савр ше ни 
при мер таквог карак те ра. Он каже: »Ја одр жах запо ве сти оца 
сво је га.« »Ја сваг да чиним што је ње му угод но.« (Јован 15,10; 
8,29) Хри сто ви след бе ни ци тре ба да поста ну слич ни Ње му – да 
Бож јом бла го да ћу обли ку ју карак тер у скла ду с наче ли ма Ње го-
вог све тог зако на. То је библиј ско посве ће ње.

Ово дело се може оба ви ти само вером у Хри ста, силом Бож је-
га Духа који бора ви у нама. Павле пре по ру чу је вер ни ци ма: »Гра-
ди те спа се ње сво је са стра хом и дрх та њем. Јер је Бог што чини 
у вама да хоће те и да учи ни те као што му је угод но.« (Фили бља-
ни ма 2,12.13) Хри шћа нин ће осе ћа ти при влач ну силу гре ха, али 
води ће стал ни рат про тив ње га. Упра во ту нам је потреб на Хри-
сто ва помоћ. Када се људ ска сла бост сје ди ни с божан ском силом, 
вера узви ку је: »А Богу хва ла који нам даде побе ду кроз Госпо да 
наше га Ису са Хри ста.« (1. Корин ћа ни ма 15,57)

Све то писмо јасно пока зу је да дело посве ће ња постепено 
напре ду је. Када гре шник после обра ће ња посре до ва њем крви 
поми ре ња успо ста ви мир с Богом, ње гов хри шћан ски живот 
тек почи ње. Сада тре ба да се уса вр ша ва, да узра сте »до мере 
раста виси не Хри сто ве«. Апо стол Павле каже: »Ја још не 
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мислим да сам дости гао, јед но пак велим: што је остраг забо-
ра вљам, а за оним што је напред сежем се. И трчим к биље зи, 
к дару гор ње га зва ња Бож је га у Хри сту Ису су.« (Фили бља ни ма 
3,13.14) Петар набра ја кора ке које тре ба пред у зе ти у напо ру за 
оства ре ње библиј ског посве ће ња: »И на само ово окре ни те све 
ста ра ње сво је да пока же те у вери сво јој добро де тељ, а у добро-
де те љи разум, а у разу му уздр жа ње, а у уздр жа њу трпље ње, а 
у трпље њу побо жност, а у побо жно сти бра то љу бље, а у бра то-
љу бљу љу бав... јер чине ћи ово неће те погре ши ти ника да.« (2. 
Петро ва 1,5-10)

Они који стек ну иску ство библиј ског посве ће ња пока за ће дух 
пони зно сти. Они су, као и Мој си је, угле да ли несхва тљи ву вели-
чан стве ност све то сти, уви де ли сво ју недо стој ност у поре ђе њу са 
непо роч но шћу и узви ше ним савр шен ством Бес крај но га.

Про рок Дани ло оста вио нам је при мер истин ског посве ће ња. 
Ње гов дуги живот био је испу њен пле ме ни том слу жбом сво ме 
Учи те љу. Он је заи ста био »мили човек« (Дани ло 10,11) Неба. 
Ипак, уме сто да твр ди да је непо ро чан и свет, овај углед ни про-
рок изјед на чио се са ствар но гре шним Изра иљ ци ма док се молио 
Богу за свој народ: »Јер не прав де сво је ради него ради вели ке 
мило сти тво је пада мо пред тобом моле ћи те!« »Згре ши смо и без-
бо жни бисмо!« Затим изја вљу је: »И док ја још гово рах, и мољах 
се и испо ве дах грех свој и грех наро да сво је га!« Када се Бож ји 
Син касни је поја вио и поу чио га, Дани ло при зна је: »И не оста 
сна ге у мени, лепо та ми се нагр ди!« (Дани ло 9,18.15.20; 10,8)

Када је Јов зачуо Господ њи глас из вихо ра, узвик нуо је: »Зато 
пори чем и кајем се у пра ху и пепе лу!« (О Јову 42,6) Када је Иса-
и ја видео Господ њу сла ву и чуо херу ви ма како узви ку је: »Свет, 
свет, свет је Господ над вој ска ма«, и он је пови као: »Јаох, мени, 
поги бох!« (Иса и ја 6,3.5) Пошто је био одне сен у тре ће небо и 
чуо оно што чове ку није дозволио да објави, апо стол Павле 
опи су је себе као »нај ма ње га од свих све тих« (2. Корин ћа ни ма 
12,2-4; Ефе сци ма 3,8) Чак је и љу бље ни Јован, који је лежао на 
Ису со вим прси ма и гле дао Ње го ву сла ву, пао као мртав пред 
ноге анђе лу (Откри ве ње 1,17).

471



453САВРЕМЕНИ ПОКРЕТИ ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ ВЕРЕ

Они који ходе у сен ци крста на Гол го ти не могу ни поми шља-
ти на само у зви ше ње, на хва ли са ву тврд њу да су сло бод ни од 
гре ха. Они су све сни да је њи хов грех про у зро ко вао аго ни ју 
која је сло ми ла срце Бож јег Сина, и та мисао наве шће их на 
пони зност. Они који су се у живо ту нај ви ше при бли жи ли Ису-
су, нај ја сни је рас по зна ју сла бост и грех људ ског рода, и њи хо ва 
једи на нада су заслу ге рас пе тог и вас кр слог Спа си те ља.

Једна врста посве ће ња која данас сти че све више при ста ли ца 
у рели гиј ском све ту поди же дух само у зви ше ња и непо што ва ња 
Бож јег зако на, који га обе ле жа ва као стра но тело у библиј ској 
рели ги ји. Ње го ви бра ни те љи твр де да је посве ће ње тре нут ни 
акт, којим се, једи но уз помо ћ вере, одјед ном пости же савр ше на 
све тост. Они гово ре: »Само веруј и сви бла го сло ви биће тво ји!« 
Ника кве даље напо ре при ма лац не тре ба да ула же, бар се тако 
прет по ста вља. У исто вре ме, они одба цу ју ауто ри тет Бож јег 
зако на, јер твр де да су осло бо ђе ни оба ве зе да држе запо ве сти. 
Међу тим, да ли је могу ће да човек буде свет, да буде у скла ду 
са Бож јом вољом и Ње го вим карак те ром, а да се не уса гла си 
с наче ли ма која пред ста вља ју израз Ње го ве при ро де и воље, и 
која пока зу ју шта Му је угод но?

Жеља за неком лаком рели ги јом, рели ги јом која не зах те ва 
напор, не тра жи само о дри ца ње, одвра ћа ње од лудо сти све та, 
допри не ла је да нау ка о вери и само вери поста не врло оми ље-
на, али шта о томе каже Бож ја Реч? Апо стол Јаков пита: »Каква 
је корист, бра ћо моја, ако ко рече да има веру, а дела нема? Зар 
га може вера спа сти? ... Али, хоћеш ли раз у ме ти, о чове че сујет-
ни, да је вера без дела мртва? Аврам, отац наш, не оправ да ли се 
дели ма када при не се Иса ка, сина сво је га, на олтар? Видиш ли 
да вера помо же дели ма ње го вим, и кроз дела савр ши се вера? ... 
Види те ли, дакле, да се дели ма прав да човек, а не самом вером?« 
(Јаков 2,14-24)

Све до чан ство Бож је Речи супро ти се тој заво дљи вој нау ци 
о вери без дела! То није вера, то је дрскост зах те ва ти накло ност 
Неба, а не испу ња ва ти усло ве под који ма се нуди милост, јер истин-
ска вера уте ме ље на је на обе ћа њи ма и одред ба ма Писма!
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Нека се нико не зава ра ва веру ју ћи да може поста ти свет, 
иако намер но крши неки Бож ји зах тев! Сва ки све сно учи ње ни 
грех ућут ка ва глас све до че ња Све то га Духа и одва ја душу од 
Бога. »Грех је пре ступ зако на.« »Који год гре ши (крши закон) не 
виде га, нити га позна!« (1. Јова но ва 3,6) Иако се Јован у сво јим 
посла ни ца ма толи ко бави љу ба вљу, ипак не окле ва да откри је 
пра ви карак тер гру пе која твр ди да је посве ће на, иако живи 
у пре сту пу Бож јег зако на. »Који гово ри позна јем га, а запо ве-
сти ње го вих не држи, лажа је, и у ње му исти не нема. А који 
држи реч ње го ву, у ње му је заи ста љу бав Бож ја савр ше на, по 
томе позна је мо да смо у ње му.« (1. Јова но ва 2,4.5) Ово је проб-
ни камен испо ве да ња вере сва ког чове ка! Нијед ном чове ку не 
може мо при зна ти све тост уко ли ко га не упо ре ди мо с једи ним 
Бож јим мери лом све то сти и на Небу и на Земљи. Уко ли ко љу ди 
не при да ју важност морал ном зако ну, уко ли ко ома ло ва жа ва ју 
или ола ко одба цу ју Бож је про пи се, уко ли ко крше јед ну од нај-
ма њих Ње го вих запо ве сти и тако уче дру ге, неће има ти ника-
квог угле да у очи ма Неба, и моћи ћемо да зна мо да су њи хо ва 
твр ђе ња нео сно ва на.

Већ само твр ђе ње да је неко без гре ха, пред ста вља доказ да 
је онај који то твр ди дале ко од све то сти. Упра во зато што нема 
цело вит појам о Бож јој неиз мер ној непо роч но сти и све то сти, 
или о оно ме шта треба да постигну они који желе да буду у скла-
ду с Ње го вим карак те ром; само зато што нема правог пој ма о 
непо роч но сти и узви ше ној нежно сти Ису са Хри ста, о зло ћуд-
но сти и опа ко сти гре ха, човек може себе про гла си ти све тим. 
Што је већа уда ље ност изме ђу чове ка и Хри ста, што су изо па-
че ни ји ње го ви пој мо ви о божан ском карак те ру и зах те ви ма, то 
пра вед ни ји изгле да у сво јим очи ма.

Посве ће ње опи са но у Библи ји обу хва та цело биће – дух, 
душу и тело. Павле се молио за Солу ња не: »И цели ваш дух и 
душа и тело да се сачу ва без кри ви це за дола зак Госпо да наше га 
Ису са Хри ста!« (1. Солу ња ни ма 5,23) Затим опет пише вер ни ци-
ма: »Молим вас, дакле, бра ћо, мило сти Бож је ради, да дате теле-
са сво ја у жртву живу, све ту, угод ну Богу!« (Римља ни ма 12,1) У 
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вре ме ста ро га Изра и ља, сва ка живо ти ња која је при но ше на на 
жртву Богу била је пажљи во пре гле да на. Ако би била откри ве на 
било каква мана на доне се ној живо ти њи, била одби је на, јер је 
Бог запо ве дио да жртва тре ба да буде »без мане«. Тако су и хри-
шћа ни позва ни да при не су сво је тело »у жртву живу, све ту, угод-
ну Богу«. Да би то заи ста могли учи ни ти, све сво је спо соб но сти 
мора ли су да сачу ва ју у нај бо љем могу ћем ста њу. Сва ка нави-
ка која осла бљу је физич ку или мен тал ну сна гу, оне спо со бља ва 
чове ка да слу жи свом Ство ри те љу. Хоће ли Бог бити задо во љан 
нечим што је мање од нај бо ље га што бисмо Му могли пону ди ти? 
Хри стос је рекао: »Љу би Госпо да Бога сво је га свим срцем сво-
јим!« Они који љу бе Госпо да свим сво јим срцем поже ле ће да Му 
посве те нај бо љу слу жбу у свом живо ту, стал но ће се тру ди ти да 
сва ку спо соб ност сво га бића ускла де са зако ни ма који ће уна пре-
ди ти њи хо ву могућ ност да испу ња ва ју Ње го ву вољу. Они неће, 
попу шта ју ћи прох те ви ма или стра сти ма, сла би ти или пога ни ти 
жртву коју при но се свом небе ском Оцу.

Петар каже: »Љу ба зни, молим вас... да се чува те од теле сних 
жеља које воју ју на душу!« (1. Петро ва 2,11) Сва ко гре шно задо-
во ља ва ње оту пљу је спо соб но сти и умрт вљу је умне и духов не 
спо соб но сти опа жа ња, тако да Божја Реч или Бож ји Дух могу 
ути ца ти на срце. Павле пише Корин ћа ни ма: »Да очи сти мо себе 
од сва ке поган шти не тела и духа и да тво ри мо све ти њу у стра ху 
Бож је му.« (2. Корин ћа ни ма 7,1) Тако међу пло до ве Духа – љу-
бав, радост, мир, трпље ње, добро та, милост, вера, кро ткост«, он 
убра ја и уздр жа ње, одно сно уме ре ност (Гала ти ма 5,22.23).

Упр кос свим овим надах ну тим пози ви ма, коли ко тако зва-
них хри шћа на осла бљу је сво је спо соб но сти трчећи за добит-
ком или обо жа вајући моду, коли ки уни жа ва ју сво је људ ско 
досто јан ство жде ра њем, пије њем вина, забра ње ним ужи ва-
њи ма? Црква, уме сто да их уко ра ва, често под у пи ре зло пози-
ва ју ћи се на апе тит, на жељу за добит ком, или на љу бав пре ма 
ужи ва њи ма да би попу ни ла сво ју ризни цу, када љу бав пре ма 
Хри сту поста не пре сла ба да би је попу ни ла! Када би се Исус 
поја вио у дана шњим црква ма и видео свет ко ва ње и несве то 
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трго ва ње које се у њи ма оба вља у име рели ги је, зар не би иза-
гнао те сквр ни те ље, као што је посту пио пре ма мења чи ма 
нов ца у Хра му?

Апо стол Јаков изја вљу је да је мудрост која дола зи одо зго 
»нај пре чиста«. Да се сусрео с они ма који дра го це но име Ису-
са Хри ста изго ва ра ју усна ма запр ља ним дува ном, они ма чији 
су дах и лич ност зага ђе ни ње го вим поква ре ним зада хом, који 
зага ђу ју небе ски ваздух и при мо ра ва ју све око себе да уди шу 
тај отров, да је дошао у додир с оби ча јем, који се толи ко супро-
ти непо роч но сти јеван ђе ља, зар га не би осу дио као »земаљ ски, 
људ ски, ђавол ски«? Робо ви дува на, твр де ћи да ужи ва ју бла го-
сло ве пот пу ног посве ће ња, при ча ју о сво јој нади у Небо, али 
Бож ја Реч отво ре но је обја ви ла да »неће ући у ње га ништа пога-
но«. (Откри ве ње 21,27)

»Или не зна те да су теле са ваша црква Све то га Духа који 
живи у вама, које га има те од Бога, и нисте сво ји? Јер сте купље-
ни ску по. Про сла ви те, дакле, Бога у теле си ма сво јим и у душа-
ма сво јим, што је Бож је.« (1. Корин ћа ни ма 6,19.20) Онај чије 
је тело храм Све то га Духа неће бити роб ника кве штет не нави-
ке. Ње го ве сна ге при па да ју Хри сту, који га је отку пио сво јом 
крвљу. Ње го во има ње при па да Госпо ду. Како би могао бити 
без кри ви це ако раси па добро који му је пове ре но? Мно ги 
такозвани хри шћа ни годи шње приносе огром не сво те на бес ко-
ри сна и штет на ужи ва ња, док душе гину лише не речи живо та. 
Богу заки да ју десет ке и при но се, док на олта ру разор них стра-
сти тро ше мно го више од оно га што дају да помог ну сиро ма-
шни ма или да подр же про по ве да ње јеван ђе ља. Када би сви који 
твр де да сле де Хри ста били заи ста посве ће ни, њи хо ва сред ства, 
уме сто да буду потро ше на на непо треб не или чак штет не нави-
ке, била би ста вље на у Господ њу ризни цу, а хри шћа ни би били 
при мер уме ре но сти, само о дри ца ња и само по жр тво ва ња. Тада 
би били виде ло све ту.

Свет се одао задо во ља ва њу сво јих прох те ва. »Теле сна жеља, и 
жеља очи ју, и понос живо та« (1. Јова но ва 2,16) вла да ју мно штвом 
љу ди. Међу тим, Хри сто ви след бе ни ци има ју све ти је зва ње. 
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»Зато иза ђи те изме ђу њих и одвој те се, гово ри Господ, и не 
дохва тај те се до нечи сто те!« У све тло сти Бож је Речи у пра ву 
смо ако каже мо да посве ће ње не може бити истин ско уко ли ко 
није покре ну ло пот пу но одба ци ва ње гре шних тежњи и све тов-
них ужи ва ња.

Они ма који су испу ни ли усло ве: »Зато иза ђи те изме ђу њих 
и одвој те се... и не дохва тај те се до нечи сто те«, упу ће но је Бож је 
обе ћа ње: »И ја ћу вас при ми ти, и бићу вам отац, и ви ћете бити 
моји сино ви и кће ри, гово ри Господ све др жи тељ!« (2. Корин ћа-
ни ма 6,17.18) Пред ност и дужност сва ког хри шћа ни на је да стек-
не бога та и обил на иску ства у оно ме што је Бож је. »Ја сам виде ло 
све ту«, рекао је Исус. »Ко иде за мном неће ходи ти по тами, него 
ће има ти виде ло живо та.« (Јован 8,12) »А пут је пра вед нич ки 
као све тло виде ло које све већ ма све тли док не буде пра ви дан!« 
(При че 4,18) Сва ки корак учи њен у вери и послу шно сти дово ди 
душу у чвр шћу везу са Виде лом све та, у коме »таме нема ника-
кве«. Све тли зра ци Сун ца пра вед но сти оба сја ва ју Бож је слу ге, и 
они су дужни да одсја ју ју њи хо вом све тло шћу. Као што нам зве-
зде гово ре да негде на небу посто ји вели ка све тлост чијом сла-
вом и оне бли ста ју, тако и хри шћа ни тре ба да пока жу да посто ји 
Бог на пре сто лу све ми ра, Бог чији је карак тер досто јан сла вље-
ња и подра жа ва ња. Врли не Ње го вог Духа, чисто та и све тост Ње-
го вог катак те ра, пока за ће се у Ње го вим све до ци ма.

У сво јој Посла ни ци Коло ша ни ма Павле наво ди бога те бла-
го сло ве обе ћа не Бож јој деци. Он каже: »Не пре ста је мо за вас 
моли ти се Богу и иска ти да се испу ни те позна њем воље ње го ве 
у сва кој пре му дро сти и разу му духов но ме. Да живи те при стој-
но, Богу на сва ко уга ђа ње, и у сва ко ме добро ме делу да буде те 
плод ни и да расте те у позна њу Бож је му, јача ју ћи сва ком сна гом 
по сили сла ве ње го ве и у сва ком трпље њу и дугом под но ше њу с 
радо шћу.« (Коло ша ни ма 1,9-11)

Он поно во пише о сво јој жељи да бра ћа у Ефе су схва те вели чи-
ну пред но сти које ужи ва ју као хри шћа ни. Нај ра зу мљи ви јим речи-
ма, откри ва пред њи ма чуде сну силу и зна ње које би могли има-
ти као сино ви и кће ри Нај ви ше га. Њи ма је могу ће »да се утвр де 
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Духом ње го вим за уну тра шњег чове ка«, да буду »у љу ба ви уко ре-
ње ни и уте ме ље ни«, да раз у ме ју »са сви ма све ти ма шта је шири на 
и дужи на и дуби на и виси на«, да упо зна ју »пре те жни ју од разу ма 
љу бав Хри сто ву«. Међу тим, апо сто ло ва моли тва дости же врху-
нац када се, гово ре ћи о пред но сти ма, ова ко моли: »Да се испу ни-
те сва ком пуни ном Бож јом!« (Ефе сци ма 3,16-19)

Овде су нам откри ве на достиг ну ћа до којих може мо сти ћи 
вером у обе ћа ња нашег небе ског Оца, и уко ли ко буде мо испу ни-
ли Ње го ве зах те ве. Хри сто вим заслу га ма има мо при ступ пре-
сто лу Неиз мер не силе. »Који, дакле, сво га сина не поште де, него 
га пре да де за све нас, како, дакле, да нам с њи ме све не дару је?« 
(Римља ни ма 8,32) Отац је дао сво ме Сину сво га Духа без мере, 
али и ми може мо уче ство ва ти у Ње го вој пуни ни. Исус каже: 
»Када, дакле, ви, зли буду ћи, уме те добре даре дава ти деци сво-
јој, коли ко ће више отац небе ски дати Духа Све то га они ма који 
ишту у ње га?« (Лука 11,13) »И ако што заи ште те у име моје, 
ја ћу учи ни ти!« (Јован 14,14) »Ишти те у при ми ће те, да радост 
ваша буде испу ње на!« (Јован 14,14; 16,24)

Иако живот хри шћа ни на тре ба да буде обе ле жен пони зно-
шћу, не тре ба да буде про жет тугом и само пот це њи ва њем. Сва-
ки од нас може да живи по Бож јој вољи и ужи ва у Ње го вим 
бла го сло ви ма. Наш небе ски Отац не жели де се осе ћа мо као 
да смо под осу дом или у тами. Ако хода мо обо ре не гла ве, док 
нам је срце пуно себич них мисли, тако не дока зу је мо истин ску 
пони зност. Тре ба да пође мо Ису су да нас Он очи сти, тако да 
без сти да и жаље ња може мо ста ти пред огле да ло Зако на. »Ника-
ква , дакле, сада нема осу ђе ња они ма који су у Хри сту Ису су и 
не ходе по телу него по Духу.« (Римља ни ма 8,1)

Ису со вом заслу гом пали Ада мо ви сино ви су поста ли »сино-
ви Бож ји«. »Јер и онај који посве ћу је, и они који се посве ћу ју, 
сви су од јед но га; зара ди тога узро ка не сти ди се назва ти их бра-
ћом.« (Јевре ји ма 2,11) Живот хри шћа ни на тре ба да буде живот 
вере, побе де и радо сти у Богу. »Јер сва ки који је рођен од Бога, 
побе ђу је свет; и вера је наша ова побе да која побе ди свет.« (1. 
Јова но ва 5,4) Добро је казао Неми ја, Бож ји слу га: »Јер је радост 
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Господ ња ваша сила!« (Неми ја 8,10) Павле дода је: »Радуј те се 
сваг да у Госпо ду, и опет велим: радуј те се!« (Фили бља ни ма 4,4) 
»Радуј те се сваг да. Моли те се Богу без пре стан ка. На сва че му 
захва љуј те, јер је ово воља Бож ја у Хри сту Ису су од вас.« (1. 
Солу ња ни ма 5,17.18)

То су, дакле, пло до ви библиј ског обра ће ња и посве ће ња; 
али, пошто се хри шћан ски свет тако немар но одно си пре ма 
вели ким наче ли ма пра вед но сти, обја вље ним у Бож јем зако ну, 
ми заи ста рет ко има мо при ли ку да види мо те пло до ве. Упра-
во зато мало запа жа мо дубо ко, трај но дело ва ње Бож је га Духа 
којим су у нека да шња вре ме на, били обе ле же ни покре ти за 
ожи вља ва ње вере.

Ми се пре о бра жа ва мо гле да њем. Али пошто су зане ма ре ни 
они све ти про пи си у који ма је Бог при ка зао љу ди ма савр шен-
ство и све тост сво га карак те ра, пошто су мисли љу ди усме ре не 
на људ ска уче ња и тео ри је, није чудо што је дошло до опа да-
ња истинске побо жно сти по црква ма. Господ каже: »Оста ви ше 
мене, извор живе воде, и иско па ше себи сту ден це, сту ден це 
испро ва љи ва не, који не могу да држе воде.« (Јере ми ја 2,13)

»Бла го чове ку који не иде на веће без бо жнич ко... него му је 
оми лио закон Господ њи, и о зако ну ње го ву мисли дан и ноћ. 
Он је као дрво уса ђе но крај пото ка, које род свој доно си у сво је 
вре ме и које му лист не вене, што год ради, у све му напре ду је.« 
(Пса лам 1,1-3) Тек када се Бож јем зако ну вра ти ње го во пра во 
место, може доћи до обна вља ња прво бит не вере и побо жно сти 
међу при пад ни ци ма наро да који себе сма тра Бож јим наро дом. 
»Господ рече ова ко: ста ни те на путе ви ма и погле дај те, и питај те 
за ста ре ста зе, који је пут добар, па иди те по ње му, и наћи ћете 
мир души сво јој.« (Јере ми ја 6,16)
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поглавље

Про рок Дани ло пише: »Гле дах докле се поста ви ше пре сто-
ли, и ста рац седе на које му беше оде ло бело као снег, и коса 

на гла ви као чиста вуна, пре сто му беше као пла мен огње ни, и 
точ ко ви му као огањ раз го рео, река огње на изла жа ше и теци ја-
ше испред ње га, тису ћа тису ћа слу жа ше му, и десет тису ћа по 
десет тису ћа ста ја ху пред њим; суд седе и књи ге се отво ри ше.« 
(Дани ло 7,9.10)

На овај начин, у про роч ком виђе њу, био је пред ста вљен вели-
ки и све ча ни дан када ће карак тер и живот свих љу ди про ћи 
испред Суди је целе Земље, и када ће сва ком чове ку бити одре ђе-
на пла та »по дели ма ње го вим«. Ста рац је Бог Отац. Псал ми ста 
каже: »Пре него се горе роди ше и сазда се земља и васи ље на, и 
од века до века ти си Бог.« (Пса лам 90,2) Упра во ће Он, Зачет-
ник посто ја ња свих бића, и Извор свих зако на, пред се да ва ти 
том суду. Све ти анђе ли, као слу ге и све до ци, у бро ју од »десет 
тису ћа пута десет тису ћа и тису ћу тису ћа«, при су ство ва ће овом 
вели ком суђе њу.

»Видех у утва ра ма ноћ ним и гле, као син човеч ји иђа ше 
с обла ци ма небе ским, и дође до стар ца и ста де пред њим. И 
даде му се власт, и сла ва, и цар ство, да му слу же сви наро ди и 
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пле ме на и јези ци; власт је ње го ва власт веч на, која неће про ћи, и 
цар ство се ње го во неће расу ти.« (Дани ло 7,13.14) Хри стов дола-
зак, који је овде опи сан, није Ње гов дру ги дола зак на Земљу. Он 
дола зи к Стар цу на Небо да при ми власт и сла ву и цар ство, што 
све тре ба да Му буду пре да то при кра ју Ње го вог посред нич ког 
дело ва ња. Упра во је овај дола зак, а не Ње гов дру ги дола зак на 
Земљу био про ре чен у про ро чан ству као дога ђај који тре ба да 
се оди гра на кра ју 2300 дана и ноћи, 1844. годи не. Пра ћен небе-
ским анђе ли ма, наш вели ки Погла вар све ште нич ки ушао је у 
све ти њу над све ти ња ма, поја вио се у Бож јој при сут но сти да оба-
ви послед њи део сво је слу жбе у корист чове ку – да оба ви дело 
истра жног одно сно пре да двент ног суда и дело поми ре ња за све 
који су пока за ли да има ју пра ва на ње го ве бла го сло ве.

У цере мо ни јал ној слу жби само они који су дошли пред Бога 
с при зна њем гре ха и пока ја њем, чији су гре си, крвљу жртве за 
грех, били пре не се ни у Све ти ли ште, могли су да уче ству ју у 
слу жби на Дан поми ре ња. Исто тако на вели ки дан конач ног 
поми ре ња и истра жног или пре да двент ниг суда биће раз мо тре-
ни слу ча је ви само оних који су твр ди ли да при па да ју Бож јем 
наро ду. Суђе ње зли ма је посеб но и одво је но дело које ће бити 
касни је оба вље но. »Јер је вре ме да поч не суд од куће Бож је: ако 
ли се нај пре од вас поч не, какав ће бити после дак они ма што се 
про ти ве Бож је му јеван ђе љу?« (1. Петро ва 4,17)

Књи ге какве ће бити, у који ма су забе ле же на име на и дела 
љу ди, тре ба да одре де извештаје на небу, одлу ке суда. Про рок 
Дани ло каже: »И суд седе и књи ге се отво ри ше.« Писац Откри-
ве ња, опи су ју ћи исти при зор, дода је: »И дру га се књи га отво ри, 
која је књи га живо та; и суд при ми ше мртва ци, као што је напи-
са но у књи га ма, по дели ма сво јим.« (Откри ве ње 20,12)

Књи га живо та садр жи име на свих оних који су ика да слу жи-
ли Богу. Исус је рекао сво јим уче ни ци ма: »Него се радуј те што 
су ваша име на напи са на на небе си ма.« (Лука 10,20) Павле гово-
ри о сво јим вер ним сарад ни ци ма, »чија су име на у књи зи живо-
та«. (Фили бља ни ма 4,3) Дани ло, гле да ју ћи у виђе њу »жало сно 
вре ме какво га није било отка ко је наро да«, изја вљу је да ће Бож-
ји народ бити изба вљен, »сва ки који се нађе запи сан у књи зи«. 
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Писац Откри ве ња каже да ће у Бож ји град ући само они чија 
су име на »запи са на у живот ној књи зи Јаг ње та« (Дани ло 12,1; 
Откри ве ње 21,27)

»Књи га за спо мен« напи са на је пред Госпо дом и у њој су забе-
ле же на добра дела »оних који се боје Госпо да и мисле о име ну ње-
го ву«. (Мала хи ја 3,16) Њи хо ве речи вере, њи хо ва дела љу ба ви, 
запи са на су на Небу. Неми ја гово ри о томе када каже: »Поме ни 
ме, Боже мој... немој избри са ти доба ра мојих која учи них дому 
Бога сво је га и слу жби ње го вој!« (Неми ја 13,14) У Бож јој Књи зи 
за спо мен сва ко пра вед но дело је ове ко ве че но. У њој је вер но 
запи са но сва ко савла да но иску ше ње, сва ко побе ђе но зло, сва-
ка изго во ре на реч нежног сау че шћа. У њој је забе ле же но сва ко 
дело жртве, сва ка пат ња и сва ка жалост Хри ста ради. Псал ми-
ста каже: »У тебе је избро је но моје поту ца ње, сузе се моје чува ју 
у суду код тебе, оне су у књи зи тво јој!« (Пса лам 56,8)

Ту је и запис о људ ским гре си ма. »Јер ће сва ко дело Бог изне-
ти на суд и сва ку тај ну била добра или зла.« (Про по вед ник 12,14) 
»А ја вам кажем да ће за сва ку пра зну реч коју реку љу ди дати 
одго вор на дан стра шно га суда.« Спа си тељ је казао: »Јер ћеш се 
сво јим речи ма оправ да ти, и сво јим ћеш се речи ма осу ди ти.« 
(Матеј 12,36.37) Тај не наме ре и побу де нала зе се у овом непо гре-
ши вом попи су, јер ће Бог »изне ти на виде ло што је сакри ве но 
у тами, и обја ви ће саве те срдач не.« (1. Корин ћа ни ма 4,5) »Ето, 
напи са но је пре да мном... за беза ко ња ваша и за беза ко ња ота ца 
ваших, вели Господ.« (Иса и ја 65,6.7)

Дело сва ког чове ка биће пре гле да но пред Богом и биће убе-
ле же но као вер ност или невер ност. Поред сва ког име на у небе-
ским књи га ма, биће запа њу ју ћом тач но шћу уне се на сва ка рђа ва 
реч, сва ко себич но дело, сва ка неиз вр ше на дужност, сва ки потај-
ни грех са сва ким лице мер ством. Зане ма ре не опо ме не и уко ри 
посла ни с Неба, неис ко ри шће ни тре ну ци, про пу ште не при ли ке, 
ути цај на добро или на зло, са сво јим дале ко се жним после ди ца-
ма – све то запи са но је пером анђе ла запи сни ча ра.

Бож ји закон је мери ло пре ма коме ће се на суду оце њи вати 
ка рак тер и живот љу ди. Мудри човек каже: »Глав но је све му 
што си чуо: Бога се бој и запов сти ње го ве држи, јер је то све 
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чове ку. Јер ће сва ко дело Бог изве сти на суд и сва ку тај ну, била 
добра или зла.« (Про по вед ник 12,13.14) Апо стол Јаков ова ко 
саве ту је сво ју бра ћу: »Тако гово ри те и тако тво ри те као они 
који ће зако ном сло бо де бити суђе ни.« (Јаков 2,12)

Они који ће на суду бити про гла ше ни »достој ни ма«, уста ће 
при ли ком вас кр се ња пра вед ни ка. Исус је рекао: »А који се удо-
сто је доби ти онај свет и вас кр се ње из мртвих... више не могу 
умре ти, јер су као анђе ли, и сино ви су Бож ји кад су сино ви вас-
кр се ња.« (Лука 20,35.36) Исус поно во изја вљу је да ће »они који 
су чини ли добро« уста ти »у вас кр се ње живо та«. (Јован 5,29) 
Умр ли пра вед ни ци уста ће тек после суда на коме су про гла ше-
ни достој ни »вас кр се ња живо та«. Пре ма томе, неће бити при-
сут ни на суду када изве шта ји о њи ма буду раз ма тра ни и реша-
ва ни њи хо ви слу ча је ви.

Исус ће се поја ви ти као њи хов Заступ ник, да се пред Богом 
зау зме за њих. »Ако ко сагре ши, има мо заступ ни ка код оца, Ису-
са Хри ста пра вед ни ка.« (1. Јова но ва 2,1) »Јер Хри стос не уђе у 
руко тво ре ну све ти њу, која је при ли ка пра ве, него у само небо, 
да се пока же сад пред лицем Бож јим за нас.« »Зато и може увек 
спа сти оне који кро за њ дола зе к Богу, кад сваг да живи да се 
може моли ти за њих.« (Јевре ји ма 9,24; 7,25)

Када књи ге изве шта ја буду отво ре не на суду, живот свих 
који су веро ва ли у Ису са биће испитан пред Богом. Почев ши 
од оних који су први живе ли на Земљи, наш Заступ ник пред ста-
ви ће слу ча је ве сва ке нове гене ра ци је и завр ши ти са живи ма. 
Сва ко име биће спо ме ну то, сва ки слу чај теме љи то испи тан. 
Име на ће бити при хвата на, али и одбацива на. Ако се неко уз 
неко име буду нашли греси, који су књигама извештаја оста ли 
запи са ни, као нео ка ја ни неопро ште ни, оно ће бити избри са но 
из Књи ге живо та, али ће и изве штај о ње го вим добрим дели ма 
бити избри сан и Бож је Књи ге за спо мен. Господ је рекао Мој-
си ју: »Ко ми је сагре шио, оно га ћу избри са ти из књи ге сво је.« 
(2. Мој си је ва 32,33) Про рок Језе киљ ова ко пише о томе: »Када 
би се пра вед ник одвра тио од прав де сво је и чинио неправ ду... 
пра вед на дела ње го ва, што је год чинио, неће се спо ме ну ти.« 
(Језе киљ 18,24)
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Сви ма који су се заи ста пока ја ли за своје грехе и вером при-
хва ти ли Ису со ву крв као сво ју жртву поми ре ња, биће упи са но 
поми ло ва ње поред њи хо вог име на у небе ским књи га ма; Када 
су поста ли уче сни ци у Хри сто вој пра вед но сти и пошто је уста-
но вље но да је њи хов карак тер у скла ду с Бож јим зако ном, њи-
хо ви гре си биће избри са ни, а они про гла ше ни достој ним веч-
ног живо та. Пре ко про ро ка Иса и је, Господ изја вљу је: »Ја, ја сам 
бри шем тво је пре сту пе себе ради, и гре ха тво јих не поми њем.« 
(Иса и ја 43,25) Исус је рекао: »Који побе ди, он ће се обу ћи у 
хаљи не беле, и нећу избри са ти име на ње го ва из књи ге живо та, 
и при зна ћу име ње го во пред оцем сво јим и пред анђе ли ма ње го-
вим.« »И који год при зна мене пред љу ди ма, при зна ћу и ја ње га 
пред оцем сво јим који је на небе си ма. А ко се одре че мене пред 
љу ди ма, одре ћи ћу се и ја ње га пред оцем сво јим који је на небе-
си ма.« (Откри ве ње 3,5; Матеј 10,32.33)

И најживље зани ма ње које љу ди пока зу ју пре ма одлу ка ма 
земаљ ских трибунала само бле до при ка зу је зани ма ње за рад небе-
ског суда, када се име на из Књи ге живо та буду појављивала пред 
Суди јом целе Земље. Божан ски Посред ник ће тада затра жити да 
буду опро ште ни пре сту пи сви ма који су побе ди ли вером у Ње го-
ву крв, и да после тога буду вра ће ни у свој едем ски дом и кру ни са-
ни као суна след ни ци зајед но с Њим над сво јом »првом вла шћу«. 
(Михеј 4,8). Сотона је у сво јим напо ри ма да пре ва ри и иску ша 
људ ски род, зами слио да осу је ти Бож ји план при ли ком ства ра ња 
чове ка, али Хри стос сада зах те ва да се тај план оства ри и при ме-
ни као да човек ника да није ни сагре шио. Он за свој народ тра жи 
не само поми ло ва ње и посве ће ње, пот пу но и савр ше но, већ и ње-
го во суде ло ва ње у сво јој сла ви и место на свом пре сто лу.

Док Исус засту па при ма о це сво је бла го да ти, сотона их опту-
жу је пред Богом као пре ступ ни ке. Вели ки вара ли ца поку шао је 
да их наведе да постану сум њи ча ви , да изгу бе сво је пове ре ње у 
Бога, да се одво је од Ње го ве љу ба ви, да пре кр ше Ње гов закон. 
Сада ука зу је на изве штај о њи хо вом живо ту, на мане њи хо вог 
карак те ра, на њи хо ву неслич ност са Хри стом, којом су нане ли 
сра мо ту свом Отку пи те љу, на све гре хе на које је поку шао да их 
наве де, и узима себи право да их про гласи сво јим пода ни ци ма.
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Исус не поку ша ва да оправ да њи хо ве гре хе, али ука зу је на 
њи хо во пока ја ње и њи хо ву веру и, зах те ва ју ћи за њих опро ште-
ње, пред Оцем и све тим анђе ли ма, поди же сво је рање не руке и 
каже: »Ја их позна јем по име ну. Записани су на дла но ви ма сво-
јих руку! ‘Жртва је Богу дух скру шен, срца скру ше на и пони ште-
на не одба цу јеш, Боже!’« (Пса лам 51,17) Опа да чу сво га наро да 
упу ћу је сле де ће речи: »Господ да те уко ри, сотоно, Господ да те 
уко ри, који иза бра Јеру са лим. Није ли он глав лња истрг ну та из 
огња?« (Заха ри ја 3,2) Хри стос ће сво је вер не огр ну ти пла штем 
сво је пра вед но сти, да би могао да их пред ста ви  сво ме Оцу као 
»слав ну цркву, која нема мане ни мршти не или тако га чега.« 
(Ефе сци ма 5,27) Њи хо ва име на запи са на су у Књи зи живо та, и 
о њи ма је напи са но: »И ходи ће са мном у бели ма, јер су достој-
ни!« (Откри ве ње 3,4)

Тако ће бити оства ре но пот пу но испу ње ње ново за вет ног 
обе ћа ња: »Јер ћу им опро сти ти беза ко ња њи хо ва, и гре ха њи-
хо вих нећу више поми ња ти!« (Јере ми ја 31,34) »У оне дане и у 
оно вре ме, гово ри Господ, тра жи ће се беза ко ње Изра и ље во, али 
га неће бити; и гре си Јуди ни, али се неће наћи, јер ћу опро сти-
ти они ма које оста вим!« (Јере ми ја 50,20) »И у оно вре ме биће 
кли ца Господ ња на сла ву и част, и плод земаљ ски на кра со ту и 
дику остат ку Изра и ље ву. И ко оста не у Сио ну и ко још буде у 
Јеру са ли му, зва ће се свет, сва ки који буде запи сан за живот у 
Јеру са ли му.« (Иса и ја 4,2.3)

Дело истра жног или пре да двент ног суда и бри са ња гре ха 
тре ба да буде оба вље но пре дру гог Господ њег дола ска. Пошто 
мртви ма тре ба да се суди у скла ду са пода ци ма запи са ним у књи-
га ма, немо гу ће је да се гре си љу ди могли избри са ти пре суда на 
коме ће бити испи тан њи хов слу чај. Апо стол Петар јасно изја-
вљу је да ће гре си вер ни ка бити избри са ни када »дођу вре ме на 
одма ра ња од лица Господ ње га«, када Бог буде послао »напред 
наре че но га вам Ису са Хри ста«. (Дела 3,19.20) Када буде завр-
шен истра жни суд, Хри стос ће доћи и награ да ће Ње го ва доћи 
с Њим да сва ко ме чове ку да пре ма ње го вим дели ма.

За вре ме цере мо ни јал не слу жбе, погла вар све ште нич ки, 
пошто оба ви слу жбу поми ре ња за Изра иљ, изла зио је из 
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Све ти ли шта и бла го си љао народ. Тако ће се и Хри стос, на кра ју 
сво га посред нич ког дела, поја ви ти »без гре ха на спа се ње« (Јевре-
ји ма 9,28), да веч ним живо том бла го сло ви свој народ који Га чека. 
Као што је све ште ник, укла ња ју ћи гре хе из Све ти ли шта, морао 
да их испо ве ди над гла вом јар ца за Аза зе ла, тако ће и Хри стос 
пренети све те гре хе на сотону, који је зачет ник гре ха и под стре-
кач на грех. Јарац за Аза зе ла, носе ћи гре хе Изра и ља, био је одве-
ден у »пусти њу« (3. Мој си је ва 16,22); тако ће и сотона, носе ћи кри-
ви цу за све гре хе на које је навео при пад ни ке Бож јег наро да, бити 
заро бљен хиља ду годи на на Земљи, која ће тада бити пуста, без 
ста нов ни ка, и конач но ће пре тр пе ти пуну казну за грех у огњу 
који ће уни шти ти све беза ко ни ке. Тако ће вели ки план отку пље-
ња доби ти сво је испу ње ње у конач ном бри са њу гре ха и изба вље-
њу свих који су били спрем ни да одба це зло.

У вре ме одре ђе но за суд – после исте ка 2300 дана и ноћи 
1844. годи не - поче ло је дело истра жи ва ња и бри са ња гре ха. 
Сви који су се ика да нази ва ли Хри сто вим име ном мора ће да 
про ђу кроз про цес истра жи ва ња. И живи и мртви при ми ће 
суд по оно ме »што је напи са но у књи га ма, по дели ма сво ји ма«. 
(Откри ве ње 20, 12)

Гре си, за које се гре шник није пока јао и које није одба цио 
неће му бити опро ште ни ни изби са ни из књи га изве шта ја, већ 
ће оста ти да у дан Господ њи све до че про тив ње га. Он је можда 
учи нио сво ја зла дела на све тло сти дана или у тами ноћи, али 
она ће бити јасно откри ве на пред Оним пред којим ћемо се 
сви пока за ти. Бож ји анђе ли су виде ли сва ки грех и запи са ли га 
као непо гре ши ве изве шта је. Грех се може сакрити, порећи при-
крити пред оцем, мај ком, женом, децом и сарад ни ци ма; нико 
осим крив ца не мора гаји ти ни нај ма њу сум њу у почи ње но зло, 
ипак биће откри вен пред небе ским истра жи те љи ма. Тама нај-
цр ње ноћи, тајан стве на при влач ност нај за во дљи вије пре ва ре, 
није довољ на да при кри је ијед ну једи ну мисао од зна ња Све ви-
шње га. Бог има тачан изве штај о сва ком непра вед ном рачу ну 
и сва ком непо ште ном поступ ку. Ње га не може мо пре ва ри ти 
спољ ним изгле дом или побо жно шћу. Он не чини гре шке у свом 
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оце њи ва њу карак те ра. Љу де могу пре ва ри ти они који су поква-
ре ни у срцу, али Бог про ди ре кроз сва ку обра зи ну и чита оно 
што се зби ва у срцу.

Ово је све ча на мисао! Дан за даном, пре ла зе ћи у веч ност, 
уноси свој терет изве шта ја у небе ске књи ге. Реч јед ном изго-
во ре на, дело јед ном учи ње но, ника да не може бити опо зва но! 
Анђе ли су забе ле жи ли и добро и зло. Ни нај моћ ни ји осва јач на 
Земљи не може опо зва ти изве штај ни о јед ном једи ном дану. 
Наша дела, наше речи, чак и наше нај тај ни је побу де, све има 
свој ути цај у одре ђи ва њу наше суд би не за добро или зло. Иако 
их може мо забо ра ви ти, они ће изне ти сво је све до чан ство да 
оправ да ју или осу де.

Као што се обри си лица непо гре ши вом тач но шћу одра жа ва-
ју на угла ча ној умет ни ко вој пло чи, тако је и карак тер вер но опи-
сан у небе ским књи га ма. Ипак, како се мало забри њавамо због 
изве шта ја који ће се при ка за ти очи ма небе ских бића! Када би 
вео који одва ја видљи ви од неви дљи вог све та могао бити пову-
чен устра ну, и када би сино ви људ ски могли да виде анђе ла који 
беле жи сва ку реч и сва ко дело, с који ма ће се сре сти на суду, 
коли ко би речи које изго ва ра мо сва ко га дана оста ло неиз го во-
ре но, коли ко дела неу чи ње но?

На суду ће се испи та ти упо тре ба сва ког тален та. Како смо се 
служили капи талом који нам је Небо пове ри ло? Хоће ли Господ 
при ли ком свог дола ска при ми ти сво је с добит ком? Да ли смо 
иско ри сти ли снаге које су нам даро ва не, своје руке, своје срце, 
и свој ум, на сла ву Богу и на бла го слов све ту? Како смо упо тре-
би ли сво је вре ме, сво је перо, свој глас, свој новац, свој ути цај? 
Шта смо учи ни ли за Хри ста у лич но сти сиро ма ха, про го ње но-
га, сиро че та, удо ви це? Бог нас је учи нио чува ри ма сво је све те 
Речи; шта смо учи ни ли са све тло шћу и исти ном које смо доби-
ли да бисмо љу де уму дри ли за спа се ње? Само испо ве да ње вере 
у Хри ста нема ника кве вред но сти, једи но љу бав која се пока-
зу је дели ма биће при хва ће на као пра ва љу бав. У очи ма Неба 
љу бав даје вред ност неком делу. Све што је учи ње но из љу ба ви, 
без обзи ра коли ко незнатно по оцени љу ди, Бог ће при хва ти ти 
и награ ди ти.
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Скри ве на људ ска себич ност, записана је у небе ским књи га-
ма. У њи ма се чува изве штај о неис пу ње ним дужно сти ма пре-
ма бли жњи ма, или о забо ра вље ним Спа си те ље вим зах те ви ма. 
Из њих ће се виде ти коли ко пута смо сотони посве ти ли вре-
ме, мисао и сна гу који су при па да ли Хри сту. Жало сни су изве-
штаји које анђе ли носе пре ма Небу. Разум на бића, тако зва ни 
Хри сто ви след бе ни ци, обу зе та су сти ца њем земаљ ских доба ра 
или ужи ва њем у земаљ ским задо вољ стви ма. Новац, вре ме и 
сна га жртвују се раз ме та њу и попу шта њу лич ним скло но сти-
ма; али зато рет ки су тре ну ци посве ће ни моли тви, истра жи ва-
њу Писма, скру ше но сти душе или при зна ва њу гре ха.

Сотона ства ра без број про гра ма да зао ку пи мисли, да се не 
баве оним послом који би тре ба ло нај бо ље да позна је мо. Вели-
ки вара ли ца мрзи вели ке исти не које уздижу жртву помир ни-
цу или све мо гу ћег Посред ни ка. Он добро зна да ње гов успех 
пот пу но зави си од тога коли ко ће успети да наше мисли одвра-
ти од Ису са и Ње го ве исти не.

Они који би желе ли да уче ству ју у бла го да ти Спа си те ље вог 
посре до ва ња не сме ју дозво ли ти да их било шта оме те у насто ја-
њу да постиг ну савр ше ну све тост у стра ху Бож јем. Дра го це ни 
сати, уме сто да буду потро ше ни на ужи ва ња, на раз ме та ње, на 
сти ца ње добит ка, тре ба ло би да буду посве ће ни озбиљ ном про-
у ча ва њу Речи исти не и моли тви. Бож ји народ тре ба јасно да 
раз у ме исти ну о Све ти ли шту и о истра жном или пре да двент-
ном суду. Сва ко ме је нео п ход но да лич но зна за место и рад 
нашег вели ког Погла ва ра све ште нич ког. У супрот ном, неће им 
бити могу ће да пока жу веру која је нео п ход на за ово вре ме или 
да зау зму место које им је Бог одре дио. Сва ки поје ди нац може 
да спа се или изгу би своју душу. Сва ки човек тре ба да се поја-
ви пред Бож јом судиј ском сто ли цом. Сва ко мора да се суо чи 
са сво јим вели ким Суди јом. Како је онда важно да сва ко често 
раз ми шља о све ча ном при зо ру када суд буде засе дао и књи ге се 
буду отво ри ле, када пре ма Дани лу (12,13), сва ко тре ба да оста-
не »на делу сво ме«, на кра ју сво јих дана.

Сви они који су при ми ли све тлост о овим пита њи ма тре ба да 
све до че о вели ким исти на ма које им је Бог пове рио. Све ти ли ште 
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на Небу је вели ко сре ди ште Хри сто вог дела у корист љу ди. Оно 
је значајно за сва ку душу која живи на Земљи. Оно нам отва ра 
поглед на план отку пље ња, дово ди нас до самог свр шет ка вре-
ме на и откри ва побе до но сни исход суко ба изме ђу пра вед но-
сти и гре ха. Зато је вео ма важно да сви теме љи то истра же ове 
исти не и поста ну спо соб ни да одго во ре сва ко ме који их запи-
та за раз логе њи хо ве наде.

Хри сто во посре до ва ње за чове ка у небе ском Све ти ли шту је 
исто тако бит но за план спа се ња као што је била Ње го ва смрт 
на крсту. Он је сво јом смр ћу запо чео ово дело, док се после вас-
кр сну ћа уз нео да га довр ши на Небу. Ми вером мора мо ући иза 
заве се иза које »Исус уђе напред за нас«. (Јевре ји ма 6,20) Тамо 
одсја ју је одра жа ва све тлост са крста на Гол го ти. Ту може мо сте-
ћи јасни ји увид у тај ну отку пље ња. Спа се ње чове ка постиг ну то 
је у бес крај ном жртво ва њу Неба; при не се на Жртва је довољ на 
да задо во љи и нај ши ре зах те ве пре кр ше ног Бож јег зако на. Исус 
је отво рио пут до Оче вог пре сто ла и Ње го вим посре до ва њем 
искре не тежње свих који вером дола зе пред Ње га, могу бити 
пред ста вље не Богу.

»Ко кри је пре сту пе сво је неће бити сре ћан, а ко при зна је и 
оста вља доби ће милост.« (При че 28,13) Када би сви који сакри-
ва ју и оправ да ва ју сво је гре шке, могли виде ли сотони но оду ше-
вље ње због тога, затим како се руга Хри сту и све тим анђе лима 
због њи хо вог пона ша ња, они би пожу ри ли да при зна ју сво је 
гре хе и да их одба це. Кори сте ћи се манама карак те ра, сотона 
поку ша ва да задо би је кон тро лу над целим његовим умом, и 
добро зна да ће у томе успе ти уко ли ко те исте мане и даље буду 
него ва не. Зато се стал но тру ди да Хри сто ве след бе ни ке пре ва-
ри сво јим коб ним лукав ствима и убе ди их да нема ју ника кве 
могућ но сти да побе де. Међу тим, Исус сво јим рање ним рука ма, 
сво јим изму че ним телом посре ду је за њих, и обја вљу је сви ма 
који желе да га сле де: »Доста ти је моја бла го дат!« (2. Корин ћа-
ни ма 12,9) »Узми те јарам мој на себе и нау чи те се од мене; јер 
сам ја кро так и сме ран у срцу, и наћи ћете покој душа ма сво-
јим. Јер је јарам мој благ и бре ме је моје лако.« (Матеј 11,29.30) 
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Пре ма томе, нека нико не сма тра да су ње го ве мане непо пра-
вљи ве! Бог ће нам дати вере и бла го да ти да их савла да мо.

Живи мо у доба вели ког Дана поми ре ња. У вре ме цере мо-
ни јал не слу жбе, док је погла вар све ште нич ки оба вљао обред 
поми ре ња за Изра иљ, сви ма је нало же но да »муче душе сво је« 
кају ћи се за грех и покај нич ки дола зе ћи пред Госпо да, да не би 
били истре бље ни из сво га наро да. На сли чан начин, сви који 
желе да им име оста не запи са но у Књи зи живо та тре ба сада, 
током ових неко ли ко пре о ста лих дана вре ме на мило сти, које 
им је дато, да муче душе сво је жале ћи због гре ха и истин ски 
се кају ћи. Они мора ју дубо ко и саве сно да испи ту ју сво је срце. 
Лако ми сле ни и ташти дух, коме су се пре да ли мно ги хри шћа-
ни, мора да буде одба чен. Сви ма који желе да савла да ју зле 
скло но сти, које теже да завла да ју њи ма пред сто ји тешка бор ба. 
Дело при пре ма ња је поје ди нач но. Ми се груп но не спа са ва мо. 
Непо роч ност и ода ност јед но га неће надок на ди ти недо ста так 
тих врли на код дру го га. Иако ће сви наро ди мора ти да иза ђу 
на суд пред Госпо да, Он ће слу чај сва ког поје дин ца испи ти ва ти 
таквом бри жљи во шћу и тач но шћу као да нијед но дру го биће не 
посто ји на Земљи. Сва ко мора бити оку шан и мора бити про на-
ђен без мане и мршти не или тако га чега.

При зо ри пове за ни са завр шним делом слу жбе поми ре ња 
вео ма су све ча ни. Њо ме су обу хва ће ни значајни интереси. 
Упра во сада у небе ском Све ти ли шту одр жа ва се суђе ње. Већ 
мно го годи на тра је ово дело. Уско ро – нико не зна коли ко ско-
ро – поче ће раз ма тра ње слу ча је ва живих. У све тој при сут но сти 
само га Бога биће раз мо трен и наш живот. У ово вре ме, више 
него ика да рани је, сва ка душа тре ба да послу ша Спа си те љев 
савет: »Стра жи те и моли те се Богу; јер не зна те када ће вре-
ме наста ти!« (Мар ко 13,33) »Ако ли не уза стра жиш, доћи ћу 
на тебе као лупеж, и нећеш чути у који ћу час доћи на тебе.« 
(Откри ве ње 3,3)

Када дело истра жног или предадвентног суда буде завр ше-
но, суд би на свих, на живот или на смрт, биће одлу че на. Вре-
ме мило сти ће се завр шити крат ко вре ме пре Спа си те ље вог 
дола ска на небе ским обла ци ма. Гле да ју ћи уна пред у то вре ме, 
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Хри стос изја вљу је у Откри ве њу: »Ко чини неправ ду, нека још 
чини неправ ду, и ко је поган, нека се још пога ни, и ко је пра ве-
дан, нека још чини прав ду; и ко је свет, нека се још све ти. Ево 
ћу доћи ско ро, и пла та моја са мном, да дам сва ко ме по дели ма 
ње го вим.« (Откри ве ње 2,11.12)

И пра вед ни ци и беза ко ни ци и даље ће живе ти на Земљи 
као смрт ни ци – љу ди ће сеја ти и гра ди ти, јести и пити, несве-
сни да је у небе ском Све ти ли шту над њи ма изре че на конач на, 
нео по зи ва одлу ка. Пре Пото па, када је Ноје ушао у бар ку, Бог 
је за њим затво рио ње на вра та, оста вља ју ћи беза ко ни ке напо-
љу. Међу тим, у раз до бљу од седам дана, љу ди су, не зна ју ћи да 
им је суд би на већ одлу че на, наста ви ли да живе без бри жним, 
раврат ним живо том, руга ју ћи се опо ме на ма о суду који им пре-
ти. Спа си тељ је рекао: »Тако ће бити и дола зак Сина човеч је-
га!« (Матеј 24,39) Тихо, неза па же но као поноћ ни про вал ник, 
доћи ће одлу чу ју ћи тре ну так који ће запе ча ти ти суд би ну свих 
љу ди, и обе ле жи ти конач но повла че ње пону де мило сти гре-
шним љу ди ма.

»Стра жи те, дакле... да не дође изне на да и да вас не нађе а 
ви спа ва те!« (Мар ко 13,35.36) У опа сном поло жа ју наћи ће се 
сви они који су се, умор ни од стра жа ре ња, окре ну ли при влач-
но сти ма ово га све та. Док послов ни љу ди буду зау зе ти трком за 
добит ком, док љу би те љи ужи ва ња буду тра жи ли при ли ку да се 
заба ве, док покло ни це моде буду ста вља ле сво је укра се – можда 
ће упра во у том тре нут ку Суди ја целе Земље изре ћи пре су ду: 
»Изме рен си на мери ли ма и нашао си се лак!« (Дани ло 5,27)
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поглавље

Мно ги, раз ми шља ју ћи о поре клу гре ха и раз ло гу ње го вог 
посто ја ња, оста ју вео ма збу ње ни. Они виде дело ва ње зла, 

и ње го ве стра шне после ди це које се поја вљу ју у обли ку јада и 
оча ја и пита ју се како се све то може дога ђа ти под суве ре ном 
вла да ви ном Оно га који је бес кра јан по сво јој мудро сти, сили и 
љу ба ви. Пред њи ма је тај на коју не могу одго нет ну ти. Обу зе ти 
сум ња ма и неси гур но шћу, поста ју сле пи за исти не које су јасно 
откри ве не у Бож јој Речи, за исти не које су нео п ход не за спа се-
ње. Има и оних који би се, у сво јим истра жи ва њи ма о посто-
ја њу гре ха, усу ди ли да про дру и у обла сти које им Бог ника да 
није открио, и зато и не нала зе ника кво реше ња за сво је тешко-
ће; тако се и они међу њи ма, скло ни сум ња ма и сит ни ча ре њу 
хва та ју за то као изго вор да одба це тек сто ве Све то га писма. 
Међу тим, ни дру ги не успе ва ју да про на ђу задо во ља ва ју ће обја-
шње ње за про блем зла, јер су тра ди ци ја и погре шна тума че ња 
засе ни ли библиј ска уче ња о Бож јем карак те ру, о при ро ди Ње го-
ве вла да ви не, и наче ли ма Ње го вог посту па ња пре ма гре ху.

Нијед но обја шње ње о поре клу гре ха не може да послу жи и 
као раз лог ње го вог посто ја ња. Међу тим, про блем поре кла гре ха 
и ње го вог конач ног укла ња ња, ипак, може мо толи ко раз у ме ти да 
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пот пу но схва ти мо вели чи ну Бож је пра вед но сти и добро на мер но-
сти у цело куп ном Ње го вом посту па њу пре ма злу. У Писму ништа 
није тако јасно обја шње но као чиње ни ца да Бог ни на који начин 
није одго во ран за поја ву гре ха; да није било ника квог само вољ ног 
ускра ћи ва ња божан ске бла го да ти, ника квог недо стат ка у божан-
ској вла да ви ни, који би оправ да ли поја ву побу не. Грех је уљез, ње-
го ву при сут ност није могу ће оправ да ти ника квим раз ло гом. Он 
је тајан ствен, нео бја шњив; оправ да ва ти га зна чи ло би бра ни ти га. 
Када би неки изго вор за ње го во посто ја ње могао да буде про на-
ђен, грех би пре стао да буде грех. Наше једи но тума че ње гре ха 
је оно које посто ји у Бож јој Речи, грех је »пре ступ зако на«, то је 
изда нак наче ла које рату је про тив вели ког зако на љу ба ви, про тив 
теме ља божан ске вла да ви не.

Пре поја ве зла у целом све ми ру су вла да ли мир и радост. Све 
је било у савр ше ном скла ду са Ство ри те ље вом вољом. Љу бав 
пре ма Богу била је изнад све га, а љу бав пре ма бли жњи ма непри-
стра сна. Хри стос, Реч, Једи но род ни од Бога, био је јед но с веч ним 
Оцем – јед но по при ро ди, карак те ру и наме ра ма – једи но Биће 
у целом све ми ру које је могло ући у све Бож је саве те и наме ре. 
3Бог је пре ко Хри ста дело вао при ли ком ства ра ња свих небе ских 
бића. »Јер кроз ње га би сазда но све што је на Небу... били пре сто-
ли или господ ства или погла вар ства или вла сти.« (Коло ша ни ма 
1,16) Хри сту, као и Оцу, цело Небо било је ода но.

Закон љу ба ви био је темељ Бож је вла да ви не, а сре ћа свих 
ство ре них бића зави си ла је од њи хо вог савр ше ног ускла ђи ва-
ња с вели ким наче ли ма пра вед но сти. Бог је од свих сво јих ство-
ре ња оче ки вао слу жбу из љу ба ви – пошто ва ње које се теме љи 
на разум ном при зна њу Ње го вог савр ше ног карак те ра. Он не 
ужи ва у изну ђе ној ода но сти, и зато сви ма потвр ђу је сло бод ну 
вољу, да би могли да Му добро вољ но слу же.

Међу тим, јед но биће је одлу чи ло да зло у по тре би ту сло бо ду. 
Грех се зачео у ње му, у бићу које је, после Хри ста, ужи ва ло нај ве ће 
3 Улога и присутност Светога духа овде се подразумевају; писац 

само посебно истиче улогу Сина, које је од вечности једино с Оцем, 
као и Свети Дух.

      Адвентисти, заједно са осталим хришћанима, верују у Троједног 
Бога – и Бога Оца, Бога Сина и Бога Светога Духа. – прим. прев.
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поча сти ког Бога, које је било нај ви ше по моћи и сла ви међу свим 
ста нов ни ци ма Неба. Пре сво га пада, Луци фер је био први међу 
херу ви ми ма закла ња чи ма, свет и чист. »Ова ко вели Господ, Господ: 
ти си печат савр шен ства, пун си мудро сти и сасвим си леп. Био си 
у Еде му, врту Бож је му, покри ва ло те је сва ко дра го каме ње... ти си 
био херу вим пома зан да закла њаш; и ја те поста вих; ти беше на све-
тој гори Бож јој, хођа ше посред каме ња огње но га. Савр шен беше на 
путо ви ма сво јим, од дана када се роди докле се не нађе беза ко ње на 
теби.« (Језе киљ 28, 12-15)

Луци фер је могао да сачу ва Бож ју накло ност, могао је да буде 
вољен и пошто ван од свих анђе о ских чета, могао је да кори сти 
сво је пле ме ни те спо соб но сти, да их упо тре би на бла го слов дру-
ги ма и да про сла ви сво га Ство ри те ља. Међу тим, про рок каже: 
»Срце се тво је поне се лепо том тво јом, ти поква ри мудрост сво-
ју све тло шћу сво јом.« (Језе киљ 28, 17) Луци фер је мало пома ло, 
почео да гаји жељу за само у зви ше њем. »Изјед на чу јеш срце сво-
је са срцем Бож јим.« »А гово рио си у срцу свом... више зве зда 
Бож јих подиг ну ћу пре сто свој, и сешћу на гори збор ној... иза ћи 
ћу у виси не над обла ке, изјед на чи ћу се с Вишњим.« (Језе киљ 
28,6; Иса и ја 14,13.14) Уме сто да се тру ди да Бога уздиг не изнад 
све га и да Му оси гу ра љу бав и ода ност Ње го вих ство ре ња, 
Луци фер је насто јао да их при до би је да ње му самом слу же и 
ода ју почаст. Зави де ћи на поча сти ма које је веч ни Отац ука зи-
вао сво ме Сину, овај анђе о ски кнез поже лео је да стек не власт 
на коју је само Хри стос имао пра во.

Цело Небо радо ва ло се што одсја ју је Ство ри те ље вом сла-
вом и што Му изри че хва лу. Док је Бог на тај начин био сла-
вљен, сви су ужи ва ли у миру и радо сти. Међу тим, нота нескла-
да поква ри ла је небе ску хар мо ни ју. Слу же ње себи и узди за ње 
себе, супрот но Ство ри те ље вом пла ну, про бу ди ло је зло слут на 
пред о се ћа ња у мисли ма оних који ма је изнад све га била Бож ја 
сла ва. Небе ски саве ти пре кли ња ли су Луци фе ра. Бож ји Син 
му је пред ста вио Ство ри те ље ву вели чи ну, добро ту, и пра вед-
ност, и све ту, непро мен љи ву при ро ду Ње го вог зако на. Бог је 
лич но успо ста вио небе ски ред, и одсту па ју ћи од ње га, Луци-
фер ће осра мо ти ти сво га Ство ри те ља, а себи доне ти про паст. 
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Међу тим, опо ме не изре че не у бес крај ној љу ба ви и мило сти, 
само су још више побу ди ле дух про ти вље ња у ње му. Луци фер 
је дозво лио да завист пре ма Хри сту пре о вла да у ње му, и зато је 
постао још упор ни ји.

Поно сан на сво ју сла ву, пот хра њи вао је тежњу за пре вла шћу. 
Висо ке поча сти које су му ука зи ва не, Луци фер није ценио као 
дар од Бога, и оне у ње му нису буди ле ника кву захвал ност пре-
ма Ство ри те љу. Ужи вао је у свом сја ју и узви ше ном поло жа ју и 
желео да поста не јед нак Богу. Небе ске чете воле ле су га и пошто-
ва ле. Анђе ли су ужи ва ли да извр ша ва ју ње го ве запо ве сти, а он је 
био зао гр нут мудро шћу и сла вом више од свих оста лих небеских 
бића. Ипак, Бож ји Син био је при зна ти суве рен Неба, јед нак Оцу 
по моћи и ауто ри те ту. Хри стос је уче ство вао у свим Бож јим саве-
ти ма, док Луци фе ру није било дозво ље но да про дре у божан ске 
наме ре. Овај моћ ни анђео питао се: »Зашто Хри стос има нај ви-
шу власт? Зашто има већу част од ње га, од Луци фе ра?«

Напу шта ју ћи сво је место у непо сред ној Бож јој при сут но сти, 
Луци фер је почео да шири дух неза до вољ ства међу анђе ли ма. 
Пона ша ју ћи се тајан стве но и без мно го речи, при вре ме но скри-
ва ју ћи сво је пра ве наме ре под пла штем пошто ва ња Бога, тру-
дио се да иза зо ве неза до вољ ство пре ма зако ни ма по који ма су 
се упра вља ла небе ска бића, наго ве шта ва ју ћи да им они наме ћу 
непо треб на огра ни че ња. Пошто је њи хо ва при ро да све та, твр-
дио је да анђе ли тре ба да слу ша ју само наред бе сво је воље. Тру-
дио се да иза зо ве њи хо во сау че шће пре ма себи, гово ре ћи да Бог 
према њему непра вед но посту па, јер ука зу је нај ви ше поча сти 
Хри сту. Твр дио је да жели већу моћ и част не зато да би узди гао 
себе, већ да би оси гу рао сло бо ду свим ста нов ни ци ма Неба, тако 
да би се на тај начин и они узди гли у више сфере посто ја ња.

Бог је у сво јој вели кој мило сти дуго под но сио Луци фе ра. Није 
га укло нио с ње го вог узви ше ног поло жа ја чим је иска зао дух неза-
до вољ ства, па чак ни онда када је почео да изно си лажне опту жбе 
пред ода ним анђе ли ма. Дуго му је било допу ште но да оста не на 
Небу. Стал но му је било нуђе но опро ште ње под усло вом да се пока-
је и поко ри. Напо ри, које само бес крај на љу бав и мудрост могу 
надах ну ти, били су учи ње ни да би га уве ри ли да је у заблу ди. Дух 
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неза до вољ ства ника да до тада није био познат на Небу. Ни сам 
Луци фер у почет ку није знао куда ће га оно одве сти; није схва тао 
пра ву при ро ду сво јих осе ћа ња. Међу тим, када се пока за ло да је 
ње го во неза до вољ ство нео прав да но, Луци фер је схва тио да није 
у пра ву, да су божан ски зах те ви пра вед ни, и да их као такве мора 
при зна ти пред целим Небом. Да је тако посту пио, спа сао би само-
га себе и мно штво анђе ла. У то вре ме још није пот пу но одба цио 
сво ју ода ност Богу. Иако је напу стио свој поло жај херу ви ма закла-
ња ча, ипак, да је био спре ман да се вра ти Богу, да је при знао Ство-
ри те ље ву мудрост, да је био задо во љан местом које му је било одре-
ђе но у Бож јем вели ком пла ну, био би вра ћен на сво је пре ђа шње 
место. Међу тим, охо лост га је спре чи ла да се поко ри. Твр до гла во 
је бра нио сво је пона ша ње, твр дио да нема потре бе за пока ја њем, и 
пот пу но се посве тио вели кој бор би про тив сво га Ство ри те ља.

Све спо соб но сти ње го вог бли ста вог ума биле су сада посве-
ће не делу пре ва ре, напо ру да задо би је сау че шће анђе ла који су 
били под ње го вим запо вед ни штвом. Чак је и чињеница да га је 
Хри стос упо зо рио и поса ве то вао, изо па чио да би послу жи ла ње-
го вим издај нич ким циље ви ма. Они ма с који ма га је пове зи ва ло 
дубо ко пове ре ње, гово рио је да је погре шно оце њен, да ње го во 
мишље ње није пошто ва но, и да ће ње го ва сло бо да ско ро бити 
огра ни че на. Од погре шног при ка зи ва ња Хри сто вих речи пре шао 
је на изо ста вља ње исти не и на чисте лажи, опту жу ју ћи Бож јег 
Сина за наме ру да га пони зи пред ста нов ни ци ма Неба. Потру дио 
се, тако ђе, да покре не лажне спо ро ве изме ђу себе и Богу ода них 
анђе ла. Све оне које није успео да заве де и пот пу но при ву че на 
сво ју стра ну опту жи вао је да су рав но ду шни пре ма инте ре си ма 
небе ских бића. Оне који су оста ли вер ни Богу опту жи вао је да 
чине упра во она дела која је он сам чинио. Да би дока зао опту-
жбу да је Бог непра ве дан пре ма ње му, при бе га вао је искри вља-
ва њу Ство ри те ље вих речи и дела. Држао се пра ви ла да збу њу је 
анђе ле вештим вође њем рас пра ва Бож јим наме ра ма. Све што 
је било јед но став но зао гр тао је велом тајан стве но сти, и сво јим 
препреденим изо па ча ва њем сум ње и у нај ја сни је Господ ње изја-
ве. Ње гов висо ки поло жај, бли ска веза са божан ском вла да ви ном 
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давао је већу тежи ну ње го вим изла га њи ма и мно ге је наве о  да му 
се при кљу че у побу ни про тив ауто ри те та Неба.

Бог је у сво јој мудро сти допу стио сотони да наста ви сво је 
дело, све док се дух неза до вољ ства није пре о бра зио у отво ре-
ну побу ну. Било је нео п ход но да се ње го ви пла но ви пот пу но 
раз ви ју, тако да сви могу виде ти њи хо ву пра ву при ро ду и наме-
ре. Луци фер, као пома за ни херу вим, био је висо ко уздиг нут, 
небе ска бића вео ма су га воле ла, а ње гов ути цај на њих био је 
изу зет но сна жан. Бож ја власт је обу хва та ла не само ста нов ни-
ке Неба, већ и свих све то ва које је Он ство рио, и зато је сотона 
поми шљао да ће, уко ли ко небе ске анђе ле при ву че на сво ју 
стра ну, моћи да пре ва ри и дру ге све то ве. Вешто је при ка зи вао 
сво ју стра ну про бле ма, слу же ћи се извр та њем чиње ни ца и пре-
ва ром да би оси гу рао оства ре ње сво јих циље ва. Ње го ва спо-
соб ност варања била је врло вели ка, и тако сакри ва ју ћи се иза 
пла шта лажи, сти цао је пред ност. Чак ни ода ни анђе ли нису 
успе ва ли да пот пу но про ник ну у ње гов карак тер или да виде 
куда води ње го во дело.

Сотона је ужи вао вео ма висо ке поча сти, сва ње го ва дела су 
била тако оба ви је на тајан стве но шћу да је анђе ли ма било врло 
тешко да обја сне пра ву при ро ду ње го вог дело ва ња. Уко ли ко се 
пот пу но не раз ви је, грех неће изгле да ти тако зло ћу дан какав 
јесте. Све до тада грех се није поја вљи вао у Бож јем све ми ру 
и све та бића нису има ла ника квог сазна ња о ње го вој пра вој 
при ро ди и зло ћуд но сти. Она нису могла да зами сле стра шне 
после ди це одба ци ва ња Бож јег зако на. Сотона је у почет ку при-
кри вао сво је дело ва ње лажно изра жа ва ју ћи сво ју ода ност Богу. 
Твр дио је да жели да уна пре ди Бож ју част, чвр сти ну Ње го ве вла-
да ви не и добро свих ста нов ни ка Неба. Док је у мисли ма анђе ла 
који су му били под ре ђе ни, рас пи ри вао неза до вољ ство, вешто 
се пре тва рао да поку ша ва да сти ша њи хо ву узне ми ре ност. Када 
је зах те вао да се спро веду неке про ме не у реду и зако ни ма Бож-
је вла да ви не, чинио је то под изго во ром да су нео п ход не за очу-
ва ње скла да на Небу.

Бог је у свом посту па њу пре ма гре ху могао да се послу жи 
једи но пра вед но шћу и исти ном. Сотона је могао да упо тре би и 
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сред ства којим Бог није могао да рас по ла же – ласка њем и пре ва-
рам. Он је поку шао да изме ни Бож ју Реч, да погре шно пред ста ви 
Ње гов план вла да ви не пред анђе ли ма, твр де ћи да Бог није пра-
ве дан када ста нов ни ци ма Неба наме ће зако не и про пи се, и да 
тра же ћи покор ност и послу шност од сво јих ство ре ња само 
поку ша ва да се још више уздиг не. Зато се морало пока за ти 
ста нов ни ци ма Неба, али и свих дру гих све то ва, да је Бож ја 
вла да ви на пра вед на, а Ње гов закон савр шен. Сотона се тру-
дио да себе пред ста ви као биће које поку ша ва да уна пре ди 
бла го ста ње све ми ра. Управо зато су сви мора ли да пре по зна ју 
пра ви карак тер узур па то ра и ње го ве ствар не циље ве. Морао 
је зато да доби је довољ но вре ме на да се раз от кри је сво јим без-
бо жним дели ма.

Раз дор који је сво јим дело ва њем иза звао на Небу, сотона је 
при пи сао Бож јем зако ну и Ње го вој вла да ви ни. Све зло је пре ма 
ње го вим речи ма било после ди ца божан ске упра ве. Твр дио је да 
само жели да уса вр ши Господ ња пра ви ла и да је зато нео п ход но 
да само доби је при ли ку да пока же при ро ду сво јих зах те ва, да 
при ка же како ће се на делу показати примене божан ских зако-
на које је пред ла гао. Само ње го во дело мора ло је да га осу ди. Од 
самог почет ка твр дио је да није бун тов ник. Цео све мир морао је 
да види да је вара ли ца раз об ли чен.

Бес крај на мудрост није уни шти ла сотону, чак и онда када 
је било одлу че но да више не може оста ти на Небу. Пошто је 
слу жба из љу ба ви једи но при хва тљи ва пред Богом, ода ност Ње-
го вих ство ре ња мора да почи ва на осве до че њу у Ње го ву пра вед-
ност и добро на мер ност. Ста нов ни ци Неба и оста лих све то ва, 
пошто нису били оспо со бље ни да схва те при ро ду или после ди-
це гре ха, не би у уни ште њу сотоне пре по зна ли дело ва ње Бож је 
пра вед но сти и мило сти. Да је он био одмах укло њен, они би 
Богу слу жи ли из стра ха уме сто из љу ба ви. Ути цај вара ли це 
не би био пот пу но избри сан, нити би дух побу не био пот пу-
но укло њен. Зло је мора ло да доби је при ли ку да сазри. Ради 
добра целог све ми ра у утоку свих без број ним веко ви ма сото-
ни је отво ре на при ли ка да пот пу ни је раз ви је сво је иде је, да сва 
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ство ре на бића у пра вој све тло сти сагле да ју све ње го ве опту жбе 
про тив божан ске вла да ви не, да Бож ја пра вед ност и Ње го ва 
милост, али и непро мен љи вост Ње го вог зако на, ника да више 
не буду дове де ни у сум њу.

Сотони на побу на тре ба ло је да, током свих буду ћих веко ва, 
послу жи као поу ка све ми ру, да буде трај но све до чан ство о при-
ро ди и стра шним после ди ца ма гре ха. После ди це сотони не вла-
да ви не, њен ути цај и на љу де и на анђе ле, тре ба ло је да откри ју 
пло до ве одба ци ва ња божан ског ауто ри те та; да потвр де да је 
уз посто ја ње Бож је вла да ви не и Ње го вог зако на нерас ки ди во 
пове за но бла го ста ње свих бића која је Он ство рио. Тако је тре-
ба ло да исто ри ја овог стра шног поку ша ја побу не послу жи као 
трај на зашти та свим све тим бићи ма, да их сачу ва од погре шног 
схва та ња при ро де пре сту па, да их спре чи да учи не грех и пре тр-
пе ње го ве после ди це.

Све до самог кра ја суко ба на Небу, вели ки узур па тор наста-
вио је да оправ да ва себе. Када је било обја вље но да зајед но са 
свим сво јим при ста ли ца ма мора да буде про те ран из бора ви-
шта бла же них, вођа побу ње ни ка дрско је изра зио свој пре зир 
пре ма Ство ри те ље вом зако ну. Поно вио је сво је твр ђе ње да 
анђе ли ма није потреб но ника кво над гле да ње, да им мора бити 
дозво ље но да сле де прох те ве сво је воље, јер ће им она увек слу-
жи ти као сигу ран водич. Опту жио је божан ска пра ви ла као 
огра ни ча ва ње сло бо де и изја вио да ће се тру ди ти да Закон буде 
уки нут, и да тако, сло бод не од свих огра ни че ња, небе ске чете 
могу дости ћи узви ше ни је, слав ни је посто ја ње.

Сотона и ње го ве чете кри ви цу за сво ју побу ну јед но ду шно 
су при пи са ли Хри сту, изја вљу ју ћи да се ника да не би побу ни-
ли да нису били уко ре ни. И тако, прко сни и упор ни у свом 
веро лом ству, уза луд но се тру де ћи да обо ре Бож ју вла да ви ну, 
а ипак бого хул но твр де ћи да су неви не жртве насил нич ке вла-
сти, вели ки бун тов ник и ње го ве при ста ли це конач но су били 
прог на ни с Неба.

Исти дух који је покре нуо побу ну на Небу и даље под сти че 
побу ну на Земљи. Сотона је пре ма љу ди ма наста вио да води 
исту поли ти ку коју је водио пре ма анђе ли ма. Ње гов дух сада 
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вла да у сино ви ма непо слу шно сти. Слич но ње му, и они поку ша-
ва ју да обо ре огра ни че ња Бож јег зако на и да љу ди ма обе ћа ју 
сло бо ду пре сту па њем ње го вих одре да би. Уко ра ва ње гре ха и 
даље иза зи ва дух мржње и отпо ра. Када Бож је пору ке и опо ме-
не стиг ну до саве сти љу ди, сотона их наво ди да се оппав да ва ју и 
тра же одо бра ва ње за сво је гре шно пона ша ње. Уме сто да испра ве 
сво је заблу де, они неза до вољ ство усме ра ва ју пре ма они ма који 
их уко ра ва ју, као да су они једи ни узрок свих тешко ћа. Од вре-
ме на пра вед ног Аве ља, па све до нашег вре ме на, ова квим духом 
доче ки ва ни су сви који су се усу ди ли да уко ре и осу де грех.

Истим погре шним пред ста вља њем Бож јег карак те ра, којим 
се слу жио на Небу, гово ре ћи да је Бог окру тан и наси лан, сотона 
и љу де наво ди на грех. Када у томе успе, изја вљу је да су божан-
ска непра вед на огра ни че ња наве ла љу де да погре ше, исто она-
ко као што су ње га наве ла на побу ну.

Међу тим, веч ни Бог ова ко опи су је свој карак тер: »Бог мило-
стив, жало стив, спор на гнев, и оби лан мило ср ђем и исти ном, 
који чува милост тису ћа ма, пра шта беза ко ња и неправ де и гре-
хе, који не прав да кри во га.« (2. Мој си је ва 34,6.7)

Иза гнав ши сотону са Неба, Бог је про гла сио сво ју пра вед-
ност и сачу вао част сво га пре сто ла. Међу тим, када је човек згре-
шио попу стив ши пре ва ра ма отпа лог духа, Бог је дока зао сво ју 
љу бав дају ћи сво га једи но род но га Сина да умре за гре шни род. 
У слу жби поми ре ња пока зан је Бож ји карак тер. Моћ ни доказ 
пру жен на крсту пока зао је целом све ми ру да се гре шно пона-
ша ње за које се Луци фер одлу чио ни на који начин не може 
при пи са ти Бож јој вла да ви ни.

У суко бу изме ђу Хри ста и сотоне, у раз до бљу Спа си те ље-
ве земаљ ске слу жбе, био је раз об ли чен карак тер вели ког вара-
ли це. Ништа тако успе шно није иско ре ни ло сим па ти је које су 
небе ски анђе ли и ста нов ни ци целог ода ног све ми ра још гаји ли 
пре ма сотони, као ње го во окрут но пона ша ње пре ма Отку пи-
те љу све та. Дрска бого ху ла којом је зах те вао да му се Хри стос 
покло ни, уображена сме лост којом је Хри ста одвео на врх горе 
и на нај ви шу кулу Хра ма, под му кла наме ра када Га је наго ва рао 
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да ско чи са те вели ке виси не, неу мор на зло ба којом Га је про го-
нио из места у место и под сти цао срца све ште ни ка и наро да да 
одба це Ње го ву љу бав и конач но, да пови чу: »Расп ни га! Расп-
ни га« – све то иза зва ло је чуђе ње и гну ша ње све ми ра.

Сотона је покре нуо свет да одба ци Хри ста. Кнез зла послу-
жио се свом сво јом сна гом и лукав ством да уни шти Ису са, схва-
тио је да Спа си тељ сво јом мило шћу и љу ба вљу, сво јим сау че-
шћем и нежно шћу пуном сажаљења, у ства ри пред ста вља све ту 
Бож ји карак тер. Сотона је оспо ра вао сва ки зах тев који је поста-
вљао Бож ји Син, слу жио се љу ди ма као сво јим ору ђи ма да 
Спа си те љев живот испу ни стра да њи ма и жало шћу. Лукав ства 
и лажи који ма је поку ша вао да спре чи Ису со во дело, мржња 
коју су шири ли сино ви непо слу шно сти, суро ве опту жбе про-
тив Оно га чији је живот био испу њен бес при мер ном добро том, 
све то про ис ти ца ло је из дубо ко уко ре ње не осве то љу би во сти. 
При гу ше не ватре зави сти и зло бе, мржње и осве те, рас па ли ле 
су се про тив Бож јег Сина на Гол го ти, док је цело Небо испу ње-
но немим ужа сом посма тра ло при зор.

Када је вели ка Жртва била при не се на, Хри стос се уз нео у 
виси не, одби ја ју ћи обо жа ва ње анђе ла, све док није упу тио зах-
тев: »Хоћу да и они које си ми дао буду са мном где сам ја; да виде 
сла ву моју коју си ми дао, јер си имао љу бав к мени пре поста ња 
све та.« (Јован 17,24) А онда, пун неиз ре ци ве љу ба ви и силе, одјек-
нуо је одго вор с Оче вог пре сто ла: »Да му се покло не сви анђе ли 
Бож ји!« (Јевре ји ма 1,6) Ника ква мрља није оста ла на Ису су. Ње-
го во пони же ње је пре ста ло, Ње го ва жртва је довр ше на, и Ње му 
је било даро ва но име које је изнад сва ког дру гог име на.

Сотони на кри ви ца сада је оста ла без изго во ра. Он је пока зао 
свој пра ви карак тер вара ли це и уби це. Исти дух којим је вла дао 
сино ви ма људ ским, који су били под ње го вом вла шћу, пока зао 
би се и на Небу да му је било дозво ље но да упра вља ње го вим 
ста нов ни ци ма. Он је твр дио да би пре ступ Бож јег зако на донео 
сло бо ду и оду ше вље ње, али сви су схва ти ли да су после ди це 
таквог пона ша ња само око ви и пони же ње.

Сотони не лажне опту жбе про тив божан ског карак те ра и 
вла да ви не пока за ле су се у пра вој све тло сти. Опту жи вао је 
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Бога да тежи да се узви си и да због тога зах те ва покор ност и 
послу шност од сво јих ство ре ња, изја вљи вао је да је Ство ри тељ 
зах те вао само о дри ца ње од свих, иако сам није пока зи вао спрем-
ност на само о дри ца ње нити је под нео ика кву жртву. Сада је сви ма 
поста ло јасно да је Вла дар све ми ра за спа се ње гре шног и палог рода 
при нео нај ве ћу жртву коју љу бав може при не ти: »Јер Бог беше у 
Хри сту и свет поми ри са собом, не при мив ши им гре ха њи хо вих, 
мет нув ши у нас реч поми ре ња.« (2. Корин ћа ни ма 5,19) Луци фер је, 
сво јом тежњом за чашћу и пре вла шћу, то се могло брзо уви де ти, 
отво рио вра та гре ху, док је Хри стос, да би уни штио грех, пони зио 
само га себе и постао послу шан до саме смр ти.

Бог је пока зао сво ју одврат ност пре ма побу ни. Цело Небо је 
виде ло како се откри ла Ње го ва пра вед ност, и при ли ком осу де 
упу ће не сотони и при ли ком отку пље ња чове ка. Уко ли ко је Бож-
ји закон непро мен љив, изја вљи вао је Луци фер, онда се казна 
по том Зако ну не може опро сти ти, и зато сва ки пре ступ ник 
зау век мора да изгу би Ство ри те ље ву накло ност. Твр дио је да 
је гре шни род оста вљен изван дома ша ја отку пље ња и да је тако 
постао ње гов зако ни ти плен. Међу тим, Хри сто ва смрт пред-
ста вља нео бо ри ви долаз у при лог чове ку. Казна коју је Закон 
про пи си вао пала је на Оно га који је био јед нак Богу, а човек је 
могао сло бод но да при хва ти Хри сто ву пра вед ност и пока ја њем 
и пони зно шћу да побе ди, исто она ко као што је Бож ји Син побе-
дио сотон ску силу. Тако је Бог остао пра ве дан, и оправ дао све 
оне који веру ју у Ису са.

Међу тим, Хри стос није дошао на ову Земљу да стра да и 
умре само зато да би отку пио чове ка. Он је дошао да »учи ни 
закон вели ким и слав ним«. (Иса и ја 42,21) Не само зато да би 
ста нов ни ци ово га све та могли да пошту ју Закон она ко тре ба 
да буде пошто ван, већ и да свим све то ви ма у све ми ру пока же 
непро мен љи вост Бож јег зако на. Да су ње го ви зах те ви могли 
да буду зане ма ре ни, Бож ји Син не би морао да при но си свој 
живот као жртву помир ни цу за пре ступ. Хри сто ва смрт то нео-
бо ри во дока зу је. Жртва на коју је бес крај на љу бав наве ла Оца 
и Сина, да би гре шни ци могли да буду отку пље ни, пока зу је 
целом све ми ру – ничим осим овим пла ном поми ре ња то не би 
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могло бити постиг ну то – да пра вед ност и милост пред ста вља ју 
темељ Зако на и Бож је вла да ви не.

Завр шно раз до бље суда откри ће чиње ни цу да грех заи ста 
није имао ника кво оправ да ње. Када Суди ја целе Земље буде 
упи тао сотону: »Зашто си се побу нио про тив Мене, зашто си 
оти мао пода ни ке Мога цар ства«, зачет ник зла неће моћи да про-
на ђе ника кав изго вор. Сва уста биће затво ре на, све бун тов нич-
ке чете оста ће без речи.

Крст на Гол го ти, који пред ста вља доказ да је Закон непро мен-
љив, обја вљу је целом све ми ру да је пла та за грех смрт. Спа си-
те љев послед њи узвик: »Свр ше но је«, одјек нуо је као посмрт но 
зво но сотони. Вели ки сукоб, који је тако дуго вођен, тада је био 
одлу чен и поста ло је сигур но и конач но укла ња ње гре ха. Бож ји 
Син је про шао кроз вра та гро ба, да »смр ћу сатре оно га који има 
држа ву смр ти, то јест ђаво ла«. (Јевре ји ма 2,14) Жеља за узви ше-
њем наве ла је Луци фе ра да каже: »Више зве зда Бож јих подиг-
ну ћу пре сто свој... изјед на чи ћу се с Вишњим.« Бог изја вљу је: 
»Обра ти ћу те у пепео на земљи...и неће те бити дове ка!« (Иса и ја 
14,13.14; Језе киљ 28,18.19) Када буде дошао »дан који гори као 
пећ, сви ће поно си ти, сви који раде без бо жно, бити стр њи ка, 
и упа ли ће их дан који иде, вели Господ над вој ска ма, и неће им 
оста ви ти ни коре на ни гра не«. (Мала хи ја 4,1)

Цео све мир биће све док при ро де и после ди ца гре ха. Ње го-
во пот пу но уни ште ње, које је, да се дого ди ло у самом почет ку, 
могло да запла ши анђе ле и осра мо ти Бога, сада ће одбра ни ти 
Ње го ву љу бав и потвр ди ти Ње го ву част пред све ми ром пуним 
бића која радо сно испу ња ва ју Ње го ву вољу и у чијим срци ма 
вла да Бож ји закон. Зло се ника да више неће поја ви ти. Бож ја 
реч каже: »Неће се два пута подиг ну ти поги бао!« (Наум 1,9) 
Бож ји закон, коме је сотона при го ва рао и тврдио да пред ста вља 
јарам роп ства, биће пошто ван као »закон сло бо де«. Опро ба на 
и оку ша на ство ре ња ника да више неће изне ве ри ти завет ода-
но сти Оно ме чији се карак тер пот пу но пока зао пред њи ма као 
несхва тљи ва љу бав и бес крај на мудрост.
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поглавље

»И још мећем непри ја тељ ство изме ђу тебе и жене, и изме-
ђу семе на тво је га и семе на ње зи на, оно ће ти на гла ву 

ста ја ти, а ти ћеш га у пету ује да ти.« (1. Мој си је ва 3,15) Божан-
ска пре су да изре че на над сотоном после чове ко вог пада пред-
ста вља ла је и про ро чан ство, које је обу хва ти ло све веко ве све 
до кра ја вре ме на и ука за ло на вели ки сукоб у коме ће уче ство ва-
ти сви људ ски нара шта ји који ће живе ти на Земљи.

Бог је изја вио: »Још мећем непри ја тељ ство!« Ово непри ја-
тељ ство није наста ло на при ро дан начин. Када је човек пре-
кр шио Бож ји закон, ње го ва при ро да је поста ла зла, и он је 
успо ставио склад, а не непри ја тељ ство са сотоном. Изме ђу 
гре шног чове ка и зачет ни ка гре ха не посто ји при род но непри-
ја тељ ство. И један и дру ги сво јим отпа дом поста ли су зли. 
Отпад ник ника да нема мира, осим када доби је сау че шће и 
подр шку оних које је навео да се пове ду за ње го вим при ме-
ром. Упра во зато пали анђе ли и гре шни љу ди ује ди ња ва ју се 
и ства ра ју зајед ни цу очај ни ка. Да се Бог није посеб но уме шао, 
сотона и човек скло пи ли би савез про тив Неба, и тако уме сто 
да гаји непри ја тељ ство пре ма сотони, цела људ ска поро ди ца 
ује ди ни ла би се у про ти вље њу Богу.

(505)
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Сотона је навео чове ка на грех, као што је анђе ле навео на 
побу ну, и на тај начин оси гу рао њи хо ву подр шку у рату про тив 
Неба. Изме ђу ње га и палих анђе ла није било ника кве несло ге, 
у њи хо вој мржњи пре ма Хри сту; иако је у све му оста ло ме вла-
да ла несло га, били су чвр сто сје ди ње ни у свом супрот ста вља-
њу ауто ри те ту Вла да ра све ми ра. Међу тим, када је сотона чуо 
изја ву да тре ба да посто ји непри ја тељ ство изме ђу ње га и жене, 
изме ђу ње го вог потом ства и ње ног потом ства, знао је да ће ње-
го ви напо ри да пот пу но пони зи људ ску при ро ду бити осу је ће-
ни; да ће на неки начин љу ди бити оспо со бље ни да се оду пру 
ње го вој моћи.

Сотони но непри ја тељ ство пре ма људ ском роду наста ло је 
због тога што су љу ди, Хри сто вим посре до ва њем, оста ли пред-
мет Бож је љу ба ви и мило сти. Он зато жели да осу је ти божан-
ски план отку пље ња чове ка, да нане се сра мо ту Богу тиме што 
ће изоб ли чи ти и исква ри ти дело Ње го вих руку; жели да нане се 
бол Небу и да Земљу испу ни жало шћу и оча ја њем да би после 
све га, ука зи ва о на све зло као на после ди цу Бож је одлуке да 
ства ри чове ка.

Упра во бла го дат коју Хри стос уса ђу је у чове ко ву душу ства-
ра у чове ку непри ја тељ ство пре ма сотони. Без бла го да ти која 
га пре по ра ђа и силе која га обна вља, човек би наста вио да буде 
сото нин роб, слу га увек спре ман да испу ња ва ње го ве запо ве-
сти. Међу тим, ово ново наче ло у његовој души иза зи ва сукоб 
тамо где је до тада вла дао мир. Сила коју Хри стос даје оспо со-
бља ва чове ка да се оду пре тира ни ну и узур па то ру. Ко пока зу је 
да пре зи ре грех уме сто да га воли, ко се оду пи ре стра сти ма које 
су њи ме вла да ле и савла ђу је их, пока зу је да у ње му делу је наче-
ло небе ског поре кла.

Непри ја тељ ство које вла да изме ђу Хри сто вог Духа и сотони-
ног духа нај и зра зи ти је се иска за ло онда када је свет одба цио Ису-
са. Јевре ји нису одба ци ли Ису са само зато што се поја вио без 
све тов ног богат ства, рас ко ши и вели чи не. Они су уви де ли да Он 
рас по ла же силом која може више него само да надок на ди недо-
ста так тих спољ них пред но сти. Међу тим, Хри сто ва непо роч ност 
и све тост рас па ли ли су пре ма Ње му мржњу без бо жни ка. Ње гов 
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живот само о дри ца ња и без гре шне ода но сти Богу пред ста вљао је 
стал ни пре кор овим охо лим, похо тљи вим љу ди ма. Упра во то је 
иза зва ло непри ја тељ ство пре ма Бож јем Сину. Сотона и зли анђе-
ли при дру жи ли су се злим љу ди ма. Све отпад нич ке силе заве ри-
ле су се про тив Бра ни те ља исти не.

Про тив Хри сто вих след бе ни ка љу ди пока зу ју исто непри-
ја тељ ство, које су пока зи ва ли и про тив њи хо вог Учи те ља. Ко 
пре по зна одврат ни карак тер гре ха, ко се сна гом коју је добио с 
Неба оду пре иску ше њу, сигур но ће наву ћи на себе гнев сотоне 
и ње го вих пода ни ка. Мржња пре ма чистим наче ли ма исти не, 
пони жа ва ње и гоње ње њи хо вих заго вор ни ка, посто ја ће све док 
буде било гре ха и гре шни ка. Хри сто ви след бе ни ци и сотони не 
слу ге не могу се уса гла си ти. »Сабла зан крста« још није пре ста-
ла. »А и сви који побо жно хоће да живе у Хри сту Ису су биће 
гоње ни.« (2. Тимо ти ју 3,12)

Сотони ни пред став ни ци непре ста но се тру де да у скла ду 
са ње го вим упут стви ма учвр сте ње гов ауто ри тет и изгра де ње-
го во цар ство насу прот Бож јој вла да ви ни. Да би то пости гли, 
поку ша ва ју да пре ва ре Хри сто ве след бе ни ке и да их одвра те од 
њи хо ве ода но сти Богу. Као и њи хов вођа, и они погре шно тума-
че и извр ћу Писма у поку ша ју да оства ре сво ју наме ру. Као 
што је сотона поку ша вао да кри ви цу пре ба ци на Бога, тако се 
и ње го ви пред став ни ци тру де да озло гла се Бож ји народ. Исти 
дух који је поди гао Ису са на крст наго ни и беза ко ни ке да уни-
шта ва ју Ње го ве след бе ни ке. Све је то наго ве ште но у првом 
про ро чан ству: »И још мећем непри ја тељ ство изме ђу тебе и 
жене, изме ђу семе на тво је га и семе на ње зи на!« И тако ће бити 
све до кра ја вре ме на.

Сотона оку пља све сво је сна ге и кори сти све сво је силе у овом 
суко бу. Зашто не наи ла зи на неки већи отпор? Зашто су Хри сто-
ви вој ни ци тако поспа ни и рав но ду шни? Зато што су тако недо-
вољ но, тако мало пове за ни са Хри стом, зато што има ју тако мало 
Ње го вог Духа! Грех им не изгле да тако одбо јан и одвра тан, као 
што је изгле дао њи хо вом Учи те љу! Они га не доче ку ју, као што 
је Хри стос чинио, одлуч ним и јасно видљи вим отпо ром. Не схва-
та ју изу зет ну злокоб но ст и поква ре ност гре ха, не пре по зна ју пра-
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ви карак тер и сна гу кне за таме. Пока зу ју само нејако непри ја тељ-
ство пре ма сотони и ње го вим дели ма, јер међу њи ма вла да вели ко 
непо зна ва ње ње го ве моћи и зло бе, огром ног зама ха ње го ве бор бе 
про тив Хри ста и Ње го ве цркве. Мно ги хри шћа ни пали су као 
жртва ове заблу де. Они не зна ју да је њи хов непри ја тељ моћ ни 
вој ско во ђа који упра вља мисли ма злих анђе ла, који добро зами-
шље ним пла но ви ма и вешто вође ним покре ти ма рату је про тив 
Хри ста с циљем да оне мо гу ћи спа се ње душа. Међу тако зва ним 
хри шћа ни ма, па чак и међу про по вед ни ци ма јеван ђе ља, сотона 
се врло рет ко спо ми ње, осим оних слу чај них опа ски са про по ве да-
о ни це. Они пре ви ђа ју дока зе о ње го вој непре ста ној актив но сти 
и успе шно сти; зане ма ру ју мно ге опо ме не о ње го вој лука во сти; 
изгле да као да зане ма ру ју и само ње го во посто ја ње.

Иако су љу ди несве сни ње го вих лукав ста ва, овај буд ни 
непри ја тељ сва ког тре нут ка пра ти их у сто пу. Он наме ће сво-
ју при сут ност у сва ком кут ку њи хо вог дома, на сва кој ули ци 
наших гра до ва, у црква ма, на наци о нал ним саве ти ма, у судо-
ви ма, збу њу ју ћи, вара ју ћи, заво де ћи, уни шта ва ју ћи на сва ком 
кора ку душе и тела љу ди, жена и деце, раза ра ју ћи поро ди це, 
сеју ћи мржњу, супар ни штво, суко бе, побу не, уби ства. Међу-
тим, хри шћан ски свет наиз глед мир но при хва та сва та зби ва ња 
као да их је Бог одре дио и као да мора ју да се дога ђа ју.

Сотона непре ста но насто ји да савла да при пад ни ке Бож јег 
наро да тако што руши огра де које их одва ја ју од све та. Ста ри 
Изра иљ ци били су наво ђе ни на грех када су сту па ли у забра ње-
не саве зе са незна бо шци ма. При пад ни ци савре ме ног Изра и ља 
пада ју на сли чан начин. »Који ма бог све та ово га осле пи разум 
невер ни ка да им не засве тли виде ло јеван ђе ља сла ве Хри сто ве, 
који је облич је Бога, који се не види.« (2. Корин ћа ни ма 4,4) Сви 
који нису одлуч но пошли за Хри стом, поста ју сотони не слу ге! 
У непре по ро ђе ном срцу вла да љу бав пре ма гре ху и скло ност 
да се грех гаји и оправ да ва. У обно вље ном срцу вла да мржња 
пре ма гре ху и одлуч но про ти вље ње злу. Када хри шћа ни тра же 
дру штво беза ко ни ка и невер ни ка сами себе изла жу иску ше-
њи ма. Сотона се при кри ва и тај но навла чи вео својих пре ва ра 
пре ко њи хо вих очи ју. Они нису у ста њу да схва те да им такво 
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дру штво доно си ште ту, и тако, пошто упи ја ју карак тер, речи и 
дела ово га све та, поста ју све засле пље ни ји.

При ла го ђа ва ње све тов ним оби ча ји ма пре тва ра Цркву у 
свет, и ника да свет неће обра ти ти Хри сту. Бли скост са гре хом 
неиз бе жно допри но си да нам он изгле да све мање одбо јан. 
Онај који одлу чи да се дру жи са сотони ним слу га ма уско ро ће 
пре ста ти да се пла ши њи хо вог госпо да ра. Када извр ша ва ју ћи 
сво ју дужност буде мо изве де ни пред судо ве, као што се Дани-
ло нашао пред цар ским судом, може мо бити сигур ни да ће нас 
Бог зашти ти ти, али ако се сами изла же мо иску ше њу, пашће мо 
пре или касни је.

Кушач често нај у спе шни је делу је пре ко оних на које нај ма ње 
сум ња мо да се нала зе у ње го вој вла сти. Диви мо се љу ди ма који 
рас по ла жу спо соб но сти ма и обра зо ва њем и цени мо их као да 
те одли ке могу да надок на де мањак стра ха Бож је га или да чове-
ку оси гу ра ју пра во на Бож ју накло ност. Тален ти и кул ту ра, 
сами по себи, пред ста вља ју дар од Бога, али када поч ну да заме-
њу ју побо жност, када душу, уме сто да је при бли жа ва ју Богу, 
одво де од Ње га, поста ју про клет ство и зам ка. Мно ги засту па ју 
мишље ње да све што изгле да као услу жност или отме ност, на 
неки начин, мора да поти че од Хри ста. Међу тим, ника да није 
учи ње на већа гре шка! Ове врли не заи ста тре ба да кра се карак-
тер сва ког хри шћа ни на, јер могу да шире сна жан ути цај у при-
лог пра вој рели ги ји, али оне мора ју да буду посве ће не Богу, јер 
ина че оста ју у слу жби зла. Мно ги љу ди одне го ва ног инте лек та 
и при јат них мани ра, који се ника да не би пони зи ли да учи не 
нешто што би у јав но сти било оце ње но као немо рал но дело, 
пред ста вља ју само угла ђе на ору ђа у сотони ним рука ма. Под му-
као, вар љи ви карак тер њи хо вог ути ца ја и при ме ра пре тва ра ју 
их у мно го опа сни је непри ја те ље Хри сто вог дела, него што су 
то љу ди без зна ња и обра зо ва ња.

Соло мун је искре ном моли твом и осла ња њем на Бога сте као 
мудрост која је иза зи ва ла чуђе ње и дивље ње све та. Међу тим, 
када се одво јио од Изво ра сво је сна ге, и када је, осла ња ју ћи се 
на себе, пошао даље, пао је као жртва иску ше ња. У тим тре ну ци-
ма чуде сне спо соб но сти даро ва не нај му дри јем од свих вла да ра 
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само су допри не ле да поста не још успе шни је ору ђе у рука ма 
непри ја те ља душа.

Иако се сотона непре ста но тру ди да из њи хо вих мисли 
избри ше ту чиње ни цу, хри шћа ни ника да не сме ју забо ра ви ти 
да њи хов »рат није с крвљу и с телом, него с погла вар стви ма и 
вла сти ма и с упра ви те љи ма таме ово га све та, с духо ви ма пако-
сти испод неба«. (Ефе сци ма 6,12) Ово надах ну то упо зо ре ње 
одје ку је кроз веко ве све до нашег вре ме на: »Буди те тре зни и 
пази те, јер супар ник ваш, ђаво, као лав ричу ћи ходи и тра жи 
кога да про жде ре!« (1. Петро ва 5,8) »Обу ци те се у све оруж је 
Бож је да бисте се могли одр жа ти про тив лукав ства ђавол ско-
га!« (Ефе сци ма 6,11)

Од Ада мо вог вре ме на па све до наших дана, наш вели ки 
непри ја тељ слу жио се сво јом сна гом да тла чи и уни шта ва. Сада 
спре ма свој послед њи поход про тив Цркве. Сви који желе да сле-
де Ису са суко би ће се с тим неми ло срд ним про тив ни ком. Уко ли-
ко хри шћа ни више сле де свој божан ски Узор, то ће сигур ни је 
поста ја ти циљ сотони них напа да. Сви који се актив но укљу че 
у Бож је дело, који се тру де да раз об ли че пре ва ре Зло га и љу ди-
ма обја ве Хри ста, моћи ће да се при дру же Павло вом све до че њу 
у коме гово ри о слу же њу Госпо ду у пони зно сти ума сво је га, у 
мно гим суза ма и иску ше њи ма.

Сотона је напа дао Хри ста сво јим нај же шћим и нај под му-
кли јим иску ше њи ма, али је био побе ђен у сва ком суко бу. Те 
бит ке вође не су за наше добро, те побе де и нама омо гу ћу ју да 
побе ди мо. Хри стос ће дати сна гу сва ко ме који је буде тра жио. 
Сотона нико га не може да побе ди без ње го вог при стан ка. 
Кушач нема моћи да упра вља чове ко вом вољом или да душу 
при мо ра на грех. Он може да нас мучи, али није у ста њу да нас 
упр ља. Он може да иза зо ве дубо ко оча ја ње, али не и поср ну ће 
у грех. Чиње ни ца да је Хри стос побе дио тре ба и Ње го ве след-
бе ни ке да надах не хра бро шћу да се мушки боре у рату про тив 
гре ха и сотоне.
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поглавље

ДЕЛО ВА ЊЕ 
ЗЛИХ ДУХО ВА

Пове за ност видљи вог и неви дљи вог све та, слу жба Бож јих 
анђе ла и дело ва ње злих анђе ла, све то је јасно откри ве но у 

Библи ји и нео дво ји во утка но у људ ску исто ри ју. Међу тим, поја-
вљу је се све већа скло ност неве ро ва њу у посто ја ње злих духо-
ва, док се све ти анђе ли, »посла ни на слу жбу они ма ће насле ди-
ти спа се ње« (Јевре ји ма 1,14), често про гла ша ва ју за духо ве умр-
лих. Међу тим, Писмо не само да гово ри о посто ја њу анђе ла, и 
добрих и злих, већ даје и нео бо ри ве дока зе да то нису бес те ле-
сни духо ви умр лих љу ди.

Анђе ли су посто ја ли и пре ства ра ња чове ка, јер у вре ме када 
су пола га ни теме љи Земљи »пева ху зајед но зве зде јутар ње и 
сви сино ви Бож ји кли ко ва ху«. (О Јову 38,7) После чове ко вог 
пада у грех, анђе ли су били заду же ни да чува ју дрво живо та, а 
до тада још нијед но људ ско биће није умр ло. Анђе ли су по сво-
јој при ро ди изнад чове ка, јер је и псал ми ста био све стан да је 
човек ство рен »мало мањи од анђе ла«. (Пса лам 8,5)

Библи ја нам пру жа подат ке о бро ју, о сили и сла ви не бе-
ских бића, о њи хо вој пове за но сти с Бож јом вла да ви ном, али 
и о њи хо вом одно су пре ма делу отку пље ња. »Господ на не-
бе си ма поста ви пре сто свој, и цар ство ње го во свим вла да.« 
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Про рок дода је: »И видех и чух глас анђе ла мно гих око пре сто-
ла.« У све ча ној дво ра ни Цара над царе ви ма чека ју – »анђе ли 
ње го ви који су сил ни кре по шћу«, извр шу ју ћи »реч ње го ву, 
слу ша ју ћи глас речи ње го ве« (Пса лам 103,19-21; Откри ве ње 
5,11). Про рок Дани ло видео је - десет хиља да пута десет хиља-
да и хиља де хиља да небе ских весни ка. Апо стол Павле гово ри о 
»мно гим хиља да ма анђе ла« (Дани ло 7,10; Јевре ји ма 12,22). Ови 
Бож ји весни ци изла зе »трче ћи и вра ћа ју ћи се као муња« (Језе-
киљ 1,14), тако је бли став њи хов сјај и брз њи хов лет. Лице анђе-
ла који се поја вио код Спа си те ље вог гро ба »беше као муња, а 
оде ло ње го во као снег«, а ње го ва поја ва учи ни ла је да уздрх те 
»стра жа ри и да поста ну као мртви«. (Матеј 28,3.4) Када је Сена-
хи рим, охо ли Аси рац, почео да се руга Богу и да хули на Ње га, 
да Изра иљ ци ма пре ти уни ште њем, »исту ноћ анђео Господ њи 
изи ђе и поби у око лу асир ском сто и осам де сет и пет тису ћа«. 
»И поби све јуна ке и вој во де и кне зо ве у вој сци цара асир ско-
га, те се вра ти са сра мо том у сво ју земљу.« (2. О царе ви ма 9,35; 
2. Днев ни ка 32,21)

Бог шаље анђе ле сво јој деци да доне су пору ку о мило сти: 
Авра му, с обе ћа њем о бла го сло ву; на вра та Содо ма да изба ве 
пра вед ног Лота од уни ште ња ватром; Или ји, када је у пусти њи 
ско ро умро од умо ра и гла ди; Јели си ју, када је ватре ним коли ма 
и коњи ма окружио мали гра д у коме су га опко ли ли ње го ви 
непри ја те љи; Дани лу, када је на дво ру незна бо жач ког вла да ра 
затра жио божан ску мудрост или када је био бачен да поста не 
плен лаво ви ма; Петру, осу ђе ном на смрт у Иро до вој там ни ци; 
затво ре ни ци ма у Фили би; Павлу и ње го вим сапут ни ци ма у 
олуј ној ноћи на мору; да оспо со би Кор ни ли јев ум да при хва ти 
јеван ђе ље; да поша ље Петра с пору ком спа се ња незна бо шцу и 
стран цу – тако су све ти анђе ли, у свим вре ме ни ма, слу жи ли 
Бож јем наро ду.

Анђео чувар одре ђен је сва ком Хри сто вом след бе ни ку. Ови 
небе ски стра жа ри шти те пра вед не од силе Зло га. То је при знао 
и сотона када је рекао: »Еда ли се уза луд Јов боји Бога? Ниси 
ли га ти огра дио и кућу ње го ву и све што има сву да уна о ко ло?« 
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(О Јову 1,9.10) Начин на који Бог шти ти свој народ опи сан је 
речи ма псалмиста: »Анђе ли Господ њи ста ном сто је око оних 
који се ње га боје и изба вља ју их.« (Пса лам 34,7) Спа си тељ је 
рекао, гово ре ћи о они ма који веру ју у Ње га: »Гле дај те да не пре-
зре те јед но га од малих ових, јер вам кажем да анђе ли њи хо ви 
на небе си ма јед на ко гле да ју лице оца моје га небе ско га!« (Матеј 
18,10) Анђе ли који су одре ђе ни да слу же Бож јој деци, у сва ко 
вре ме могу иза ћи пред Бога.

При пад ни ци Бож јег наро да, изло же ни сили пре ва ре и веч но 
буд ној зло би кне за таме, у непре кид ном суко бу са свим сила ма 
зла, доби ли су обе ћа ње о стал ној заштит ној стра жи небе ских 
анђе ла. Ово обе ћа ње није дато без потре бе. Ако је Бог сво јој 
деци дао обе ћа ње о сво јој бла го да ти и зашти ти, онда је то због 
тога што се мора ју сусре сти са моћ ним сила ма зла – мно го број-
ним, одлуч ним и неу мор ним, чију зло ћуд ност и моћ нико, уко-
ли ко не жели да се изло жи вели кој опа сно сти, не би смео да 
пропусти да упо зна и запа зи.

Зли духо ви, који су у почет ку ство ре ни као без гре шна бића, 
били су јед на ки по сво јој при ро ди, моћи и сла ви све тим бићи-
ма која су и сада Бож ји весни ци. Међу тим, пошто су пали у 
грех, удру жи ли су се у насто ја њу да сра мо те Бога и уни шта ва ју 
љу де. При дру жи ли су се сотони при ли ком ње го ве побу не, па су 
зајед но с њим зба че ни с Неба; и од тада су, током свих наред них 
веко ва, сара ђи ва ли с њим у ње го вој бор би про тив божан ског 
ауто ри те та. Библи ја нас оба ве шта ва о њи хо вом саве зни штву и 
вла сти, о њи хо вим раз ли чи тим редо ви ма, о њи хо вој умно сти 
и под му кло сти, али и о њи хо вим зло на мер ним пла но ви ма про-
тив људ ског спо кој ства и сре ће.

Ста ро за вет ни изве шта ји повре ме но спо ми њу њи хо во по-
сто ја ње и дело ва ње, али су тек у вре ме Хри сто вог борав ка на 
Зе мљи, зли духо ви на нај и зра зи ти ји начин пока за ли сво ју сна-
гу. Хри стос је дошао да оства ри свој план отку пље ња чове ка, 
сотона је одлу чио да потвр ди сво је пра во да упра вља све том. 
Он је, осим у Пале сти ни, успео да у свим дело ви ма све та успо-
ста ви идо ло по клон ство. У ту једи ну земљу, која се још није 
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пот пу но поко ри ла вла сти куша ча, дошао је Хри стос да оба сја 
љу де све тло шћу са Неба. Упра во ту су се суда ри ле две супар-
нич ке силе у бор би за пре власт. Исус је испру жио сво ју руку 
љу ба ви, пози ва ју ћи све који желе да нађу опро ште ње и мир у 
Ње му. Вој ске таме схва ти ле су да нема ју нео гра ни че ну власт, 
уви де ле су да ће њи хо ва вла да ви на уско ро бити завр ше на уко-
ли ко Хри сто ва миси ја буде успе шна. Сотона је почео да се гнев-
но пона ша, као лав у лан ци ма, и прко сно пока зу је сво ју моћ над 
тели ма, али и над душа ма љу ди.

Чиње ни ца да су неки љу ди били опсед ну ти демо ни ма, јасно 
је спо ме ну та у Новом заве ту. Осо бе, изму че не на овај начин, 
нису пати ле од боле сти иза зва них при род ним узро ци ма. Хри-
стос је савр ше но знао с киме се суо ча ва, пре по зна вао је непо-
сред ну при сут ност и дело ва ње злих духо ва.

Изра зит при мер њи хо вог бро ја, моћи и зло ћуд но сти, али и 
силе и мило сти Ису са Хри ста, опи сан је у библиј ском изве шта ју 
о лече њу опсед ну тих љу ди у Гада ри. Ови несрећ ни љу ди, који 
нису зна ли ни за каква огра ни че ња, који су се грчи ли, баца ли 
пену, бесне ли, испу ња ва ли ваздух сво јом виком, рања ва ли сами 
себе и угро жа ва ли све око себе. Њи хо ва окр ва вље на и уна ка же-
на тела и пому ћен ум пред ста вља ли су при зор који је уве се ља вао 
кне за таме. Један од демо на који су вла да ли овим паће ни ци ма, 
бесно је узвик нуо: »Легион ми је име; јер нас је мно го!« (Мар ко 
5,9) У рим ској арми ји леги ја се састо ја ла од три до пет хиља да 
вој ни ка. Сотони не сна ге биле су поде ље не у чете, а чета којој су 
при па да ли ови демо ни није била мало број ни ја од леги је.

На Ису со ву запо вест зли духо ви напу сти ли су сво је жртве, 
оста вља ју ћи их да сми ре но седе крај Ње го вих ногу, покор ни, 
разум ни и пито ми. Међу тим, пошто је демо ни ма ипак било 
дозво ље но да крдо сви ња поте ра ју у море; за ста нов ни ке Гада ре 
губи так живо ти ња био је важни ји од бла го сло ва које им је Хри-
стос дао, па је божан ски Исце ли тељ био замо љен да оде. То је 
био резул тат који је сотона желео да постиг не. Баца ју ћи кри ви-
цу због губит ка на Ису са, побу дио је себич на људ ска стра хо ва-
ња и тако спре чио окол не ста нов ни ке да слу ша ју Ње го ве речи. 
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Сотона стал но опту жу је хри шћа не да иза зи ва ју губит ке, несре-
ће и пат ње, уме сто да дозво ли да укор пад не на оне који су га 
заслу жи ли – на ње га самога и ње го ве слу ге.

Међу тим, Хри сто ве наме ре нису биле осу је ће не. Он је дозво-
лио злим духо ви ма да уни ште крдо сви ња да би уко рио Јевре је 
који су ради добит ка узга ја ли те нечи сте живо ти ње. Да Хри стос 
није обу здао демо не, они би у море одву кли не само сви ње, већ и 
њи хо ве чува ре и вла сни ке. За сво је изба вље ње вла сни ци и чува-
ри могли су да захва ле само Хри сто вој моћи, којом се Спа си тељ 
у сво јој мило сти послу жио да би их сачу вао у живо ту. Осим 
тога, све ово се дого ди ло да би уче ни ци могли да схва те суро ву 
силу којом сотона угро жа ва и љу де и живо ти ње. Спа си тељ је 
желео да Ње го ви след бе ни ци упо зна ју непри ја те ља с којим ће се 
суо чи ти да их не би пре ва рио и савла дао сво јим лукав стви ма. 
Желео је, тако ђе, да ста нов ни ци тога кра ја дожи ве Ње го ву моћ 
која може да скр ши сотон ске око ве и осло бо ди ње го ве заро бље-
ни ке. И тако, иако је Исус оти шао, оста ли су љу ди чуде сно изба-
вље ни, да обја вљу ју милост сво га Добро чи ни те ља.

И дру ги слу ча је ви слич не при ро де запи са ни су у Писму. Кћер 
жене Сиро фе ни чан ке суро во је мучио ђаво, кога је Исус иза гнао 
сво јом реч ју (Мар ко 7,26-30). Човека, кога »дове до ше к ње му, 
бесна ... сле па и нема« (Матеј 12,22); мла дића у коме је био неми 
демон, који »када га ухва ти, ломи и пену баца, и шкр гу ће зуби-
ма и суши га« (Мар ко 9,17-27); боле сника кога је мучио »нечи-
сти дух ђавол ски« (Лука 4,33-36), и који је нару ша вао субот ну 
тиши ну у сина го ги у Капер на у му – све њих исце лио је њи хов 
мило сти ви Спа си тељ. Хри стос се у ско ро сва ком од ових слу ча-
је ва, обра ћао демо ни ма као разум ним бићи ма, запо ве да ју ћи им 
да иза ђу из сво јих жрта ва и да их више не муче. Вер ни ци из 
Капер на у ма, виде ћи Ису со ву неу по ре ди ву силу, »гово ра ху један 
дру го ме, гово ре ћи: каква је то реч, да вла шћу и силом запо ве да 
нечи стим духо ви ма и да изла зе?« (Лука 4,36)

Они који су били опсед ну ти демо ни ма обич но су пред ста вља-
ни као бића изло же на вели ким пат ња ма; али, било је и изу зе та ка 
од тог пра ви ла. У жељи да стек ну нат при род ну сна гу, неки су се 
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сво је вољ но изла га ли сотон ском ути ца ју. Такви нарав но нису ни 
били у суко бу са демо ни ма. Тој гру пи при па да ли су љу ди који су 
били испу ње ни вра чар ским духом – Симон маг, Ели ма вра чар и 
девој ка која је пра ти ла Павла и Силу у Фили би.

Нико није изло жен већој опа сно сти од ути ца ја злих духо ва 
од оних који, у супрот но сти с непо сред ним и јасним све до че њем 
Писма, одба цу ју да веру ју у посто ја ње и дело ва ње сотоне и ње го-
вих анђе ла. Све дотле док не упо зна мо њи хо ва лукав ства, они има-
ју ско ро неза ми сли ву пред ност; мно ги при хва та ју њи хо ва дошап-
та ва ња, јер сма тра ју да слу ша ју нало ге сво је мудро сти. И упра во 
због тога, у часу када се при бли жа ва мо кра ју вре ме на, добу у коме 
ће се нај о длуч ни је тру ди ти да пре ва ри и уни шти, сотона на све 
стра не шири уве ре ње о свом непо сто ја њу. То је израз ње го вог 
насто ја ња да при кри је себе и начин свог дело ва ња.

Ниче га се овај вели ки вара ли ца толи ко не пла ши као могућ но-
сти да откри је мо све ње го ве зами сли. Да би боље при крио свој пра-
ви карак тер и сво је наме ре, он се потру дио да га љу ди зами шља ју 
као ство ре ње које иза зи ва једи но под смех и пре зир. Он је вео ма 
задо во љан када га опи су ју као сме шно или одврат но биће, као нака-
зу – напо ла човека и напо ла живо ти њу. Дра го му је када чује да ње-
го во име упо тре бља ва ју у шали или руга њу, упра во они исти разум-
ни љу ди који себе сма тра ју добро оба ве ште ним осо ба ма.

Упра во зато што се тако савр ше но маски рао, сву да се често 
поста вља пита ње: »Да ли заи ста посто ји јед но такво биће?« Пра-
ви доказ ње го вог успе ха је чиње ни ца да су у вер ском све ту широ-
ко при хва ће не упра во тео ри је које одба цу ју нај ја сни је све до че-
ње Све то га писма. Захва љу ју ћи чиње ни ци да сотона нај лак ше 
успе ва да упра вља умом оних који су несве сни ње го вог ути ца ја, 
Бож ја Реч је у ста њу да нам пру жи мно го при ме ра ње го вог зло-
ћуд ног дело ва ња, раз от кри ва ју ћи пред нашим очи ма ње го ве тај-
не силе, пома жу ћи нам да се сачу ва мо од ње го вих напа да.

Када не бисмо могли да нађе мо зашти ту и изба вље ње у над-
моћ ној сили наше га Отку пи те ља, моћ и зло ба сотоне и ње го вих 
чета заи ста би тре ба ло да нас запла ше. Ми пажљи во оси гу ра-
ва мо сво је домо ве реза ма и бра ва ма у жељи да од злих љу ди 
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зашти ти мо сво ју имо ви ну и живот, али рет ко мисли мо на зле 
анђе ле који се стал но тру де да нам при сту пе и про тив чијих 
напа да, уко ли ко бисмо се осло ни ли само на сво ју сна гу, нема мо 
ника квог начина одбра не. Уко ли ко им дозво ли мо, они могу да 
скре ну наше мисли, да поре ме те здра вље нашег тела и да нас 
наму че, да уни ште нашу имо ви ну и наш живот. Њи хо во једи-
но ужи ва ње је ства ра ње беде и раза ра ња. У стра шном ста њу 
нала зе се они који се тако дуго оду пи ру божан ским зах те ви ма 
и попу шта ју сотон ским куша њи ма, док их Бог не пре пу сти вла-
сти злих духо ва. Међу тим, они који сле де Хри ста увек се нала зе 
под Ње го вом сигур ном зашти том. Анђе ли, »који су сил ни кре-
по шћу«, дола зе с Неба да их зашти те. Сотона не може да про дре 
кроз стра жу коју је Бог поста вио око сво га наро да.
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поглавље

Вели ки сукоб изме ђу Хри ста и сотоне, који траје већ ско ро 
шест хиља да годи на, уско ро ће бити завр шен; сотона удво-

стру чу је сво је напо ре да осу је ти Хри сто во дело ва ње у корист 
чове ка и да ухва ти душе у сво је зам ке. Ње гов је основ ни циљ да 
задр жи љу де у тами и непо ка ја њу све док Спа си тељ не завр ши 
сво је посред нич ко дело и док више не буде жртве за грех.

Сотона није забри нут када љу ди пре ста ну да ула жу посеб не 
напо ре да се оду пру ње го вој сили, када рав но ду шност пре о вла-
да у Цркви и у све ту, јер му тада не пре ти ника ква опа сност да 
изгу би оне које је заро био и које води како жели. Међу тим, када 
се пажљи во при сту пи оно ме што има веч ну вред ност, и када се 
душе запита ју: »Шта ми ваља чини ти да се спа сем«, одмах се 
поја ви на бој ном пољу, тру де ћи се да сво ју сна гу супрот ста ви 
Хри сто вој сили и пони шти ути цај Све то га Духа.

Библи ја је сачу ва ла изве штај о јед ној при ли ци, у којој су анђе-
ли Господ њи иза шли пред Госпо да, а међу њи ма се поја вио и 
сотона (О Јову 1,6), али не зато да се покло ни пред веч ним Вла-
да рем, већ да уна пре ди сво је зло на мер не пла но ве про тив пра вед-
ни ка. Са истим циљем он се поја вљу је на састан ци ма вер ни ка, 
када се оку пља ју да сла ве Бога. Иако неви дљив за људ ске очи, он 
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се све срд но тру ди да завла да мисли ма вер ни ка. Као вешти вој-
ско во ђа, он већ има спрем не пла но ве. Док посма тра како Бож ји 
весник пре тра жу је Писмо, он хва та беле шке о теми коју ће обја-
ви ти наро ду. Тада се слу жи свим сво јим лукав ством и под му-
кло шћу да тако поде си окол но сти да пору ка не допре до оних 
које жели да задр жи у заблу ди упра во у том пита њу. Онај коме 
би опо ме на била нај по треб ни ја биће хит но позван због неког 
послов ног поду хва та на коме је ње го ва при сут ност нео п ход на 
или ће на неки дру ги начин бити спре чен да чује речи које би за 
ње га могле бити као мирис живо та на живот.

Сотона види да су Господ ње слу ге ожа ло шће не због духов-
не таме која оба ви ја народ. Он чује њи хо ве усрд не моли тве да 
помо ћу божан ске бла го да ти и силе побе де рав но ду шност, без-
бри жност и немар ност. Управо тада се са удво стру че ном рев но-
шћу слу жи сво јим вешти на ма. Наво ди љу де да попу шта ју сво-
јим прох те ви ма или неком дру гом обли ку задо во ља ва ња сво јих 
жеља и на тај начин оту пљу је њи хо ву моћ схва та ња тако да не 
могу да чују оно што им је нај по треб ни је.

Сотона добро зна да ће сво јим напа ди ма лако савла да ти све 
оне које може наве сти да зане ма ре моли тву и истра жи ва ње 
Писма. Зато при ме њу је сва могу ћа сред ства да зао ку пи њихове 
мисли. Увек је било љу ди нао ко побо жних који су, уме сто да се 
тру де да упо зна ју исти ну, сво ју рели ги ју претварали насто ја ње 
да про на ђу неку карак тер ну гре шку или тео ло шку заблу ду у 
вери оних с који ма се не сла жу. Такви су сотони на десна рука, 
ње го ви нај бо љи пома га чи. Опа да ча бра ће сво је има много и они 
су увек врло рев но сни када је Бог на делу и када Му Ње го ве слу ге 
изра жа ва ју истин ско пошто ва ње. Они ће у лажној све тло сти при-
ка зи ва ти речи и дела оних који воле и слу ша ју исти ну. Они ће 
нај и скре ни је, нај рев но сни је и нај по жр тво ва ни је Хри сто ве слу ге 
при ка зи ва ти као заве де не или вара ли це. Њи хов је посао да погре-
шно пред ста вља ју побу де сва ког истин ски пле ме ни тог дела, да 
шире сво је лажи и буде подо зре ње у мисли ма неис ку сних. Они 
ће се на сва ки могу ћи начин тру ди ти да оно што је непо роч но и 
пра вед но учи не да изгле да као исква ре но и лажно.

519



499СОТОНИНЕ ЗАМКЕ

Ипак, нико не тре ба да буде у недо у ми ци о њи ма. Лако се 
може виде ти чија су они деца, чији при мер сле де и чији посао 
оба вља ју. »По родо ви ма њи хо вим позна ће те их!« (Матеј 7,16) 
Њи хо во пона ша ње под се ћа на пона ша ње сотоне, тог отров ног 
кле вет ни ка, »опа да ча бра ће сво је«. (Откри ве ње 12,10)

Вели ки вара ли ца има мно го пома га ча спрем них да обја ве 
сва ку могу ћу врсту заблу де да би душе ухва ти ли у зам ку – јере-
си при пре мље не да задо во ље сва ко ја ке уку се и скло но сти оних 
које жели да уни шти. Ње гов је план да у Цркву дове де неис кре-
не и нео бра ће не људе који ће ширити сум њу и неве ро ва ње и 
тако спре чити све оне који би желе ли да уна пре де Бож је дело 
и да с њи ме сами напре ду ју. Мно ги који нема ју истин ске вере 
у Бога или у Ње го ву Реч при ста ју уз поје ди на наче ла исти не и 
про ла зе као хри шћа ни само да би били у ста њу да шире сво је 
заблу де као библиј ске док три не.

Мишље ње да уоп ште није важно шта љу ди веру ју јед на је 
од сото ни них нај у спе шни јих пре ва ра. Он зна да исти на, при-
мље на с љу ба вљу, посве ћу је душу при ма о ца, зато се непре ста-
но тру ди да уне се лажне тео ри је, при че, неко дру го јеван ђе ље. 
Од самог почет ка Бож је слу ге бори ле су се про тив лажних 
учи те ља, не само као пороч них љу ди, већ као оних који шире 
лажи суд бо но сне по душе. Или ја, Јере ми ја, Павле, чвр сто и 
неу стра ши во уста ја ли су про тив оних који су одвра ћа ли љу де 
од Бож је Речи. То сло бод оумље које истин ску библиј ску веру 
сма тра нева жном, није ужи ва ло ника кву накло ност ових све-
тих бра ни те ља исти не.

Дво сми сле на и пра зна тума че ња Библи је и мно ге међу соб-
но суко бље не тео ри је о вери, с који ма се сада суо ча ва мо у хри-
шћан ском све ту, пред ста вља ју поку шај нашег вели ког непри ја-
те ља да тако збу ни људ ски ум да не буде у ста њу да пре по зна 
исти ну. Несло га и раз дор међу хри шћан ским Црква ма у вели-
кој мери могу се при пи са ти све оп штој скло но сти да се извр ну-
тим библиј ским тек сто ви ма под у пру оми ље не тео ри је. Уме сто 
да, у пони зно сти срца пажљи во про у ча ва ју Бож ју Реч и тако 
се упо зна ју с Бож јом вољом, мно ги је истра жу ју једи но зато да 
откри ју нешто нео бич но или ори ги нал но.
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Да би под у пр ли сво је лажне нау ке или нехри шћан ске оби-
ча је неки извла че библиј ске тек сто ве из контекста наво де ћи 
само један текст или чак само ње го ву поло ви ну, иако пре о ста-
ли део тек ста има сасвим супрот ни сми сао. Они се змиј ском 
лука во шћу уко па ва ју иза непо ве за них изра за, тако поста вље-
них да одго ва ра ју њи хо вим теле сним жеља ма. На тај начин 
мно ги намер но извр ћу Бож ју Реч. Дру ги, који рас по ла жу буј-
ни јом маштом, хва та ју се за сли ке и сим бо ле из Бож је Речи 
и тума че их тако да задо во ља ва ју сво је жеље, не пока зу ју ћи 
нима ло пошто ва ња пре ма све до чан ству Писма које само себе 
тума чи, да би после све га сво је недо ре че не закључ ке обја вљи-
ва ли као уче ње Библи је.

Увек када се истра жи ва њу Библи је при ла зи без моли тве, без 
скром ног духа спрем ног да при ми поу ку, чак и нај ја сни ји и нај јед-
но став ни ји, али и они нај те жи тек сто ви биће сасвим погре шно 
схва ћени. Пап ски досто јан стве ни ци бира ју оне дело ве Библи је 
који нај бо ље слу же њи хо вим циље ви ма, тума че их у скла ду са 
сво јим жеља ма, и онда обја вљу ју наро ду, ускра ћу ју ћи му пред-
ност да сам про у ча ва Библи ју и схва ти ње не све те исти не. Цела 
Библи ја мора да буде дата наро ду она ко како је напи са на. Било 
би боље да вер ни ци уоп ште не доби ју ника кву библиј ску поу ку, 
него да уче ња Библи је буду тако гру бо извр ну та.

Библи ја је одре ђе на да буде водич сви ма који желе да упо-
зна ју вољу сво га Ство ри те ља. Бог је љу ди ма дао сигур ну про-
роч ку Реч, анђе ли, па чак и сам Хри стос, дола зи ли су да обја ве 
Дани лу и Јова ну оно што ће се убр зо дого ди ти. Та важна пита-
ња, зна чај на за наше спа се ње, нису оба ви је на велом тајан стве-
но сти. Међу тим, нису била ни откри ве на на такав начин да 
збу не или заве ду искре ног истра жи ва ча исти не. Господ је пре-
ко про ро ка Ава ку ма рекао: »Пиши утва ру и да буде раз го вет-
но на пло ча ма да се лако чита!« (Ава кум 2,2) Бож ја Реч јасна 
је сви ма који је уз моли тву истра жу ју. Сва ка поште на душа 
доби ће све тлост позна ва ња исти не. »Све тлост се про си па на 
пра вед ни ка!« (Пса лам 97,11) Нијед на Црква неће напре до ва ти 
у све то сти уко ли ко ње ни вер ни ци не буду искре но тра жи ли 
исти ну као сакри ве но бла го.
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Љу ди су, зала жу ћи се за сло бо до у мље поста ли сле пи за зами-
сли сво га про тив ни ка, који стал но и истрај но ради да оства ри 
сво је циље ве. Уко ли ко успе да Библи ју заме ни људ ским мишље-
њем, Бож ји закон биће поти снут, а Цркве ста вље не у око ве гре-
ха иако ће у исто вре ме сма тра ти да су сло бод не.

За мно ге су науч на истра жи ва ња поста ла пра во про клет-
ство. Бог је дозво лио да се вели ка све тло сти изли је на свет уз 
помо ћ откри ћа у обла сти нау ке и умет но сти, али чак и нај ве ћи 
умо ви, уко ли ко не дозво ле да их при ли ком истра жи ва ња води 
Бож ја Реч, оста ју збу ње ни у сво јим поку ша ји ма да испи та ју 
однос изме ђу нау ке и откри ве ња.

Људ ско зна ње, како у мате ри јал ним, тако и у духов ним пита-
њи ма, само је дели мич но и неса вр ше но, и зато мно ги нису у ста-
њу да уса гла се сво ја науч на сазна ња са обја шње њи ма Писма. Мно-
ги при хва та ју обич не тео ри је и спе ку ла ци је као науч не чиње ни-
це, и мисле да се Бож ја Реч може оце њи ва ти по уче њи ма »лажно 
назва но га разу ма«. (1. Тимо ти ју 6,20) Ство ри тељ и Ње го ва дела 
над ма шу ју њи хо ву моћ схва та ња; и пошто нису у ста њу да их 
обја сне при род ним зако ни ма, библиј ске закључ ке про гла ша ва-
ју непо у зда ним. Они који сум ња ју у поу зда ност ста ро за вет них 
и ново за вет них изве шта ја често чине још један корак даље, јер 
почи њу да сум ња ју и у посто ја ње само га Бога, а Ње го ву бес крај-
ну силу при пи су ју при ро ди. Пошто су тако изгу би ли осло нац, 
пре пу ште ни су да се суда ра ју са сте нама невер ства.

На тај начин мно ги одлу та ју од вере и пада ју као жртве 
сотон ске пре ва ре. Љу ди су поку ша ва ли да буду мудри ји од сво-
га Ство ри те ља, људ ска фило зо фи ја поку ша ва ла је да истра жи 
и обја сни тај не које неће бити откри ве не ни у току веко ва веч-
но сти. Међу тим, када би љу ди хте ли да истра жу ју и раз у ме ју 
оно што им је Бог открио о себи и сво јим наме ра ма, сте кли би 
такав увид у Ње го ву сла ву, вели чан ство и моћ да би схва ти ли 
сво ју незнат ност и били задо вољ ни оним што је откри ве но њи-
ма и њи хо вој деци.

Сотона је дости гао врху нац у сво јим пре ва ра ма када је успео 
да људ ски ум запо сли нага ђа њем и истра жи ва њем оно га што 
нам Бог није обја вио и што није ни наме ра вао да нам обја сни. 
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Луци фер је упра во због тога изгу био сво је место на Небу. Постао 
је неза до во љан што му нису пове ра ва не све тај не о Бож јим наме-
ра ма, па је потпуно зане ма рио оно што му је било откри ве но 
о заду же њи ма која је оба вљао на висо ком поло жа ју који му је 
доде љен. Рас пи ру ју ћи исто неза до вољ ство и међу анђе ла који су 
му били под ре ђе ни, иза звао је и њи хов пад. Сада поку ша ва да 
и људ ски ум надах не истим духом и наве де љу де да не пошту ју 
јасне Бож је запо ве сти.

Они који нису спрем ни да при хва те јасне и одре ђе не библиј-
ске исти не, стал но тра же неке угод не при че који ма би уми ри ли 
сво ју савест. Што су неду хов ни је нау ке које им се про по ве да ју, 
што тра же мање само о дри ца ња и пони зно сти, то их с већим 
оду ше вље њем при хва та ју. Ова кви љу ди сни жа ва ју сво је умне 
спо соб но сти и ста вља ју их у слу жбу сво јих теле сних прох те-
ва. Они нису зашти ће ни од заблу да, јер себе сма тра ју сувише 
мудрима да би скру ше ног духа истра жи ва ли Писма, искре но 
се моле ћи за божан ско вођ ство. Сотона је зато спре ман да задо-
во љи тежње њи хо вог срца, да им уме сто исти не под мет не сво је 
заблу де. Упра во је на овај начин Рим и задо би о власт над људ-
ским умом; док су и протестанти одби ја ју ћи исти ну, јер она 
садр жи и крст, кре ну ли истим путем. Сви који зане ма ру ју Бож-
ју реч и теже за све тов ном удоб но шћу да се не би раз ли ко ва ли 
од све та, биће оста вље ни да уме сто исти не при хва те про клет-
ство лажне нау ке. Они који намер но одба цу ју исти ну при хва-
ти ће сва ки облик заблу де, који се може зами сли ти. Онај који са 
ужа сом посма тра један облик пре ва ре, спрем но ће при хва ти ти 
дру ги. Апо стол Павле гово ри о љу ди ма који »љу ба ви исти не 
не при ми ше да би се спа сли«, и каже: »И зато ће им Бог посла-
ти силу пре ва ре да веру ју лажи, да при ме суд сви који не веро-
ва ше исти ни, него воле ше неправ ду!« (2. Солу ња ни ма 2,10-12) 
Пошто нам је упу ће на ова ква опо ме на, тре ба да буде мо вео ма 
опре зни коју и какву нау ку ћемо при хва ти ти!

Међу нај у спе шни јим сред стви ма вели ког вара ли це нала зе се 
заво дљи ва спи ри ти стич ка уче ња и лажна чуда. Пре о бу чен у анђе-
ла све тло сти, он сво је мре же баца тамо где се то нај ма ње оче кује. 
Када би љу ди про у ча ва ли Бож ју Књи гу, искре но се моле ћи да је 
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раз у ме ју, не би били оста вље ни у тами и не би при ма ли лажне нау-
ке. Међу тим, пошто одба цу ју исти ну, поста ју плен пре ва ре.

Дру га опа сна заблу да је нау ка која одба цу је Хри сто во божан-
ство, која гово ри да није посто јао пре него што се поја вио на 
овој Земљи. Вели ки број љу ди који твр де да веру ју у Библи ју 
бла го на кло но при хва та ову тео ри ју, иако се она непо сред но 
про ти ви нај ја сни јим изја ва ма нашег Спа си те ља о Ње го вом 
одно су са Оцем, о Ње го вом божан ском карак те ру, и о Ње го-
вом пра по сто ја њу. Ову тео ри ју није могу ће подр жа ти без нео д-
го вор ног извр та ња Писма. Она не само да оба ра чове ко ва схва-
та ња о делу отку пље ња, већ пот ко па ва и веру у Библи ју као у 
Бож је откри ве ње. Оно што је чини још опа сни јом је чиње ни ца 
да ју је у том слу ча ју врло тешко поби ти. Уко ли ко љу ди одба це 
све до чан ство надах ну тих спи са о Хри сто вом божан ству, онда 
је уза луд но даље раз го ва ра ти с њи ма о томе; јер није дан доказ, 
коли ко год био убе дљив, не може их осве до чи ти. »А теле сни 
човек не раз у ме што је од Духа Бож је га, јер му се чини лудост и 
не може да раз у ме, јер тре ба духов но да се раз гле да.« (1. Корин-
ћа ни ма 2,14) Није дан покло ник ове тео ри је не може има ти 
пра вил но схва та ње Хри сто вог карак те ра или миси је, па чак ни 
вели ког Бож јег пла на за чове ко во отку пље ње.

Посто ји још лука ви ја и штет ни ја заблу да изра же на у веро-
ва њу, које се брзо шири, да сотона у ства ри не посто ји као 
лич ност и да је то име упо тре бље но у Библи ји само са јед ним 
циљем – да при ка же чове ко ве зле мисли и жеље.

Уче ње које се тако често може чути са про по ве да о ни ца на-
гла ша ва да је дру ги Хри стов дола зак у ства ри Ње гов сусрет 
са сваким појединцем при ли ком његове смр ти, само је сред-
ство да се мисли љу ди одвра те од Ње го вог ствар ног дола ска 
на небе ским обла ци ма. Сотона годи на ма гово ри на тај начин: 
»Ево га у соба ма« (Матеј 24,23-26), и мно ге душе су изгу бље не 
при хва та њем те заблу де.

Све тов на мудрост даље учи да моли тва није важна. Љу ди 
нау ке твр де да не може бити ствар ног одго во ра на моли тву; да 
би то био пре кр шај Зако на, чудо, а да чуда не посто је. Све ми-
ром, пре ма њи хо вим речи ма, упра вља ју утвр ђе ни зако ни, а Бог 
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сам не чини ништа што би се супро ти ло тим зако ни ма. На тај 
начин пред ста вља ју Бога као биће веза но сво јим зако ни ма – 
као да дело ва ње божан ских зако на може да искљу чи божан ску 
сло бо ду дело ва ња. Такво уче ње супро ти се све до че њу Писма. 
Зар Исус и Ње го ви уче ни ци нису чини ли чуда? Тај исти мило-
сти ви Спа си тељ жив је и данас, и исто тако спре ман да саслу ша 
моли тву вере као када је видљи во ходао међу љу ди ма. При род-
но сара ђу је са нат при род ним. Део Бож јег пла на је да нам оси гу-
ра, одго ва ра ју ћи на нашу моли тву вере, оно што нам не би дао 
да Га за то нисмо моли ли.

Без број не погре шне нау ке и фан та стич на схва та ња данас 
се могу сре сти и у хри шћан ским Црква ма. Ско ро је немо гу ће 
оце ни ти зле после ди це које наста ју после укла ња ња само јед ног 
једи ног путо ка за који је поста ви ла Бож ја Реч. Само рет ки међу 
они ма који се усу ђу ју да то учи не, заста ју код прве исти не. Већи-
на наста вља да укла ња јед но за дру гим основ на наче ла исти не, 
све док конач но не поста ну ствар ни невер ни ци.

Заблу де широ ко при хва ће не тео ло ги је одве ле су у невер ство 
мно ге љу де који би ина че чвр сто веро ва ли у веро до стој ност 
Библи је. Такве душе не могу да при хва те нау ке које вре ђа ју 
њи хо во схва та ње пра вед но сти, мило сти и добро те, а пошто су 
пред ста вље не као библиј ско уче ње, оне одби ја ју да при хва те и 
Библи ју као исти ни ту Бож ју Реч.

То је упра во циљ који сотона жели да постиг не. Он ништа 
дру го не жели толи ко као да уни шти пове ре ње у Бога и у Ње го-
ву Реч. Сотона сто ји на челу вели ке арми је оних који сум ња ју, и 
свим сво јим сна га ма тру ди се да у те сво је редо ве при ву че душе. 
Сум ња ти је поста ло савре ме но. Посто ји вели ка гру па љу ди која 
врло непо вер љи во при сту па Бож јој Речи, из истог раз ло га из 
кога се кло ни и ње ног Ауто ра који уко ра ва и осу ђу је грех. Они 
који нису спрем ни да испу ња ва ју ње не зах те ве, поку ша ва ју да 
пот ко па ју њен ауто ри тет. Они чита ју Библи ју или слу ша ју ње-
на уче ња која се обја вљу ју са све те говор ни це, само зато да би 
нала зи ли гре шке у Писму или про по ве ди. Нису рет ки они који 
поста ју невер ни ци само зато да би се оправ да ли или изго во ри-
ли због зане ма ри ва ња сво јих дужно сти. Дру ги опет сум ња ју из 
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охо ло сти или лено сти. Они су вео ма скло ни удоб ном живо ту и 
не исти чу се пости за њем иче га достој ног похва ле, иче га што зах-
те ва ула га ње напо ра или пози ва на само о дри ца ње, не, они теже 
да стек ну углед и дока жу сво ју посеб ну мудрост кри ти ко ва њем 
Библи је. Пошто у њој има мно го тога што огра ни че ни људ ски 
ум, ако није про све тљен божан ском мудро шћу, није у ста њу да 
схва ти; и ту они нала зе изговор да је кри ти ку ју. Изгле да да има 
мно го оних који сма тра ју да сти чу неке заслу ге ако подр жа ва ју 
неве ро ва ње, сум њу и непо ве ре ње. Међу тим, није тешко уста но-
ви ти да се испод те при вид не отво ре но сти и искре но сти у ства-
ри кри је само у ве ре ност и охо лост. Мно ги ужи ва ју да у Библи-
ји про на ђу нешто чиме ће збу ни ти бли жње. Неки кри ти ку ју и 
ста вља ју себе на погре шну стра ну само зато што ужи ва ју да се 
пре пи ру. Не схва та ју да се тиме запли ћу у »мре жу пти ча ре ву«. 
Међу тим, пошто су отво ре но изра зи ли сво је неве ро ва ње, сма-
тра ју да мора ју одбра ни ти то сво је ста но ви ште. Тако се ује ди ња-
ва ју с без бо жни ци ма и сами себи затва ра ју вра та Раја.

Бог нам је у сво јој Речи дао довољ но дока за о ње ном божан-
ском карак те ру. Вели ке исти не које се тичу нашег отку пље ња 
врло јасно су пред ста вље не. Уз помоћ Све то га Духа, који је 
обе ћан сви ма који Га искре но тра же, сва ко сам може да схва-
ти ове исти не. Бог нам је дао чврст темељ на коме може мо да 
гра ди мо сво ју веру.

Ипак, огра ни че ни чове ков ум није у ста њу да пот пу но схва ти 
пла но ве и наме ре Бес ко нач но га. Истра жи ва њем ника да неће мо 
упо зна ти Бога. Сво јом дрском руком не сме мо да уклања мо заве су 
којом је Он закло нио сво је вели чан ство. Апо стол узви ку је: »Како 
су неис пи тљи ви ње го ви судо ви и неис тра жљи ви ње го ви путе ви?« 
(Римља ни ма 11,33) Ми може мо схва ти ти Ње го во посту па ње пре ма 
нама и побу де које Га у томе покре ћу, само толи ко да пре по зна мо 
без гра нич ну љу бав и милост сје ди ње не с бес крај ном моћи. Наш 
небе ски Отац посту па у све му мудро и пра вед но, и зато не тре ба 
да буде мо непо вер љи ви и неза до вољ ни, већ да Му се кла ња мо у 
побо жној покор но сти. Он ће нам откри ти толи ко од сво јих наме ра 
коли ко је нео п ход но да зна мо, за наше добро док за оста ло тре ба да 
се осло ни мо на све моћ ну Руку и Срце пуно љу ба ви.
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Иако нам је Бог дао довољ но дока за да веру је мо, Он ника-
да неће укло ни ти све изго во ре за неве ро ва ње. Сви који тра же 
подр шку за сво је сум ње, биће у ста њу да је нађу. Они који одби-
ја ју да при хва те и послу ша ју Бож ју Реч све док се не укло не сви 
при го во ри, све док не буде посто јао није дан раз лог за сум њу, 
ника да неће при ми ти све тлост.

Непо ве ре ње у Бога је при род ни изда нак непре по ро ђе ног срца, 
које је у непри ја тељ ству са Богом. Међу тим, вера се надах њује Све-
тим Духом и јача ће све док је будемо него ва ли. Нико без ула га ња 
одлуч них напо ра не може бити јак у вери. Непо ве ре ње јача када 
га под у пи ре мо, и ако љу ди, уме сто да се баве дока зи ма које им је 
Бог дао да оја ча њи хо ву веру, дозво ле себи да сум ња ју и кри ти ку ју, 
уста но ви ће да има ју све више дока за за сво ју сум њу.

Међу тим, они који сум ња ју у Бож ја обе ћа ња и нема ју пове ре ња 
у Ње го ву бла го дат, сра мо те Бога, и њи хов ути цај, уме сто да дру ге 
при вла чи Хри сту, одби ја ће их од Ње га. Они су слич ни не плод ном 
дрве ту, које нада ле ко и наши ро ко пру жа сво је гра не, које закла-
ња ју сун че ву све тлост дру гим биљ ка ма и оне се због то га суше и 
уми ру у хлад ној сен ци. Живот но дело таквих осо ба поја ви ће се на 
суду као трај но све до чан ство про тив њих. Они сеју се ме сум ње и 
неве ро ва ња које ће доне си сво ју неиз бе жну жетву.

Посто ји само један излаз за оне који искре но желе да се осло-
бо де сум ње. Уме сто да сум ња ју у оно што не раз у ме ју и кри ти-
ку ју оно што им није јасно, нека при хва те и послу ша ју све тлост 
која већ оба сја ва њи хов пут, па ће доби ти и већу све тлост. Нека 
испу не сва ку дужност која им је пока за на, и поста ће оспо со бље-
ни да схва те и испу не и оне дужно сти у које сада сум ња ју.

Сотона је у ста њу да под мет не нешто што је тако слич но 
исти ни да тиме може пре ва ри ти све који допу шта ју да буду 
пре ва рени, који желе да избег ну само о дри ца ње и жртво ва-
ње пове за но са исти ном, али не може да држи у сво јој вла сти 
нијед ну душу која искре но жели, без обзи ра на жртве, да упо-
зна исти ну. Хри стос је исти на, »виде ло које оба сја ва сва ко га 
чове ка који дола зи на свет«. (Јован 1,9) Дух исти не је послан да 
пове де љу де у сва ку исти ну. Ауто ри тет Бож је га Сина сто ји иза 
изја ве: »Тра жи те и наћи ћете!« »Ко хоће ње го ву вољу тво ри ти, 
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раз у ме ће је ли ова нау ка од Бога или ја сам од себе гово рим!« 
(Матеј 7,7; Јован 7,17)

Хри сто ви след бе ни ци мало зна ју о заве ра ма које сотона и 
ње го ве чете ства ра ју про тив њих. Међу тим, Онај који седи на 
небе си ма осу је ти ће све те пла но ве упе ре не про тив оства ре ња 
сво јих дубо ких наме ра. Господ дозво ља ва да при пад ни ци Ње го-
вог наро да буду изло же ни ватре ној про би иску ше њи ма, не зато 
што ужи ва у њи хо вим пат ња ма и мука ма, већ зато што је тај 
про цес нео п хо дан за оства ре ње њи хо ве конач не побе де. Он не 
може, у скла ду са сво јом сла вом, да их осло бо ди иску ше ња, јер 
је свр ха нево ља да их при пре ме да се оду пру свим сотон ским 
завод нич ким поку ша ји ма.

Ни без бо жни љу ди ни ђаво не могу да спре че Бож је дело, нити 
да уки ну Ње го ву при сут ност међу при пад ни ци ма Ње го вог наро-
да, уко ли ко они, пони зна и скру ше на срца, буду одба ци ли сво је 
гре хе и у вери се ухва ти ли за Ње го ва обе ћа ња. Сва ко иску ше ње, 
сва ки про тив нич ки ути цај, отво рен или при кри вен, може бити 
успе шно савла дан »не силом ни кре по шћу, него Духом мојим, 
вели Господ над вој ска ма«. (Заха ри ја 4,6)

»Јер очи Господ ње гле да ју на пра вед ни ке и уши ње го ве на 
моли тву њи хо ву... и ко може вама нау ди ти, ако узи де те за оним 
што је добро?« (1. Петро ва 3,12.13) Када је Валам, при ву чен 
обе ћа њем о бога тој награ ди, прво поку шао да вра ча њем нау ди 
Изра и љу, а онда, при но се ћи жртве Госпо ду ула гао напо ре да 
наву че про клет ство на Бож ји народ, Бож ји Дух му је забра нио 
зло које је желео да изрек не и при мо рао га да узвик не: »Како 
бих клео оно га кога не куне Бог? И како бих ружио оно га кога 
не ружи Бог?« »Да бих ја умро смр ћу пра вед нич ком, и крај мој 
да би био као њи хов?« Када су жртве биле поно во при не се не, 
без бо жни про рок је узвик нуо: »Гле, при мих да бла го сло вим, 
јер је он бла го сло вио, и ја нећу поре ћи! Не гле да на беза ко ње 
у Јако ву, ни на нева љал ство у Изра и љу; Господ је ње гов с њим, 
и гра ја у ње му као цар када над вла да.« »Јер нема чини на Јако-
ва, ни вра ча ња на Изра и ља; и када се буде спомињало ово доба 
гово ри ће се о Јако ву и о Изра и љу: шта је учи нио Бог!« Ипак, и 
тре ћи пут олтар је био подиг нут, а Валам је поно во поку шао да 
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изрек не про клет ство. Али, про тив воље про ро ка, са ње го вих 
уса на Бож ји Дух је наја вио бла го ста ње сво јих иза бра ни ка, и 
уко рио лудост и зло бу ње го вих про тив ни ка: »Ко тебе бла го си-
ља, биће бла го сло вен; а ко тебе куне, биће про клет!« (4. Мој си је-
ва 23,8.10.20.21.23; 24,9)

Сино ви Изра и ље ви у то вре ме били су ода ни Госпо ду; и све 
док су били послу шни Ње го вом зако ну, ника ква земаљ ска ни 
пакле на сила није их могла над вла да ти. Међу тим, про клет ство 
које Вала му није било дозво ље но да изрек не про тив Изра и ља, 
конач но је, ипак, сти гло народ, јер је Валам успео да га наву че 
на грех. Када су Изра иљ ци пре кр ши ли Бож је запо ве сти, сами 
су се одво ји ли од Ње га, и били су пре пу ште ни разор ној куша-
че вој вла сти.

Сотона је пот пу но све стан да је и нај сла би ја душа која наста-
ва у Хри сту и више него спо соб на да се оду пре сила ма таме, и да 
ће он, уко ли ко отво ре но насту пи, бити доче кан и одба чен. Он 
зато поку ша ва да вој ни ке крста изма ми из њи хо вих сна жних 
утвр ђе ња и да их са сво јим сна га ма саче ка у засе ди, спре ман да 
уни шти сва ко га ко се усу ди да сту пи на ње го во тло. Може мо 
бити сигур ни једи но ако се пони зно осло ни мо на Бога и буде мо 
послу шни свим Ње го вим запо ве сти ма.

Нико ко се не моли није ни дана ни часа сигу ран. Наро чи-
то мора мо да се моли мо Госпо ду за мудрост којом може мо да 
схва ти мо Ње го ву Реч. У њој су нам откри ве на куша че ва лукав-
ства и сред ства који ма их може мо успе шно избе ћи. Сотона је 
вешт у наво ђе њу библиј ских тек сто ва, који ма даје сво је посеб-
но тума че ње, нада ју ћи се да ће нас наве сти да се спо так не мо. У 
пони зно сти сво га срца мора мо про у ча ва ти Библи ју, не губе ћи 
из вида да зави си мо од Бога. Док се опре зно чува мо сотони них 
зам ки, не сме мо пре ста ти да упу ћу је мо моли тву вере: »И не уве-
ди нас у напаст!«

530



509

поглавље

сотона је још од нај ра ни јих дана људ ске исто ри је, почео да 
ула же напо ре да пре ва ри наш род. Онај исти који је иза звао 

побу ну на Небу поже лео је да наго во ри ста нов ни ке Земље да му 
се при дру же у бор би про тив Бож је вла да ви не. Адам и Ева били 
су пот пу но срећ ни у послу шно сти Бож јем зако ну и та чиње ни-
ца оста ла је као стал но све до чан ство про тив сотони ног твр ђе-
ња, које је изре као док је био на Небу, да је Бож ји закон наси лан 
и да не допри но си добру Ње го вих ство ре ња. Сотони на завист 
се про бу ди ла, док је посма трао пре кра сан дом при пра вљен без-
гре шном пару. Одлу чио је да их наве де на грех, да би, када их 
одво ји од Бога и ста ви под сво ју власт, могао доби ти Земљу у 
посед и успо ста ви ти сво је цар ство насу прот Све ви шње му.

Да се сотона пока зао у сво јој пра вој при ро ди, био би одмах 
одба чен, јер су Адам и Ева били упо зо ре ни на овог опа сног 
непри ја теља, међу тим, он је радио у тами, скри ва ју ћи сво је пра-
ве наме ре, да би успе шни је оства рио свој циљ. Послу жив ши 
се зми јом као сво јим ору ђем, ство ре њем које је тада пре кра-
сно изгле да ло, обра тио се Еви: »Је ли исти на да је Бог казао да 
не једе те са сва ког дрве та у врту?« (1. Мој си је ва 3,1) Да се Ева 
уздр жа ла да не започ не рас пра ву са куша чем, била би сигур на; 
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али, усу ди ла се да раз го ва ра с њим и пала је као жртва ње го вог 
лукав ства. Мно ги и данас бива ју побе ђе ни на исти начин. Они 
сум ња ју, почи њу да при го ва ра ју Бож јим зах те ви ма, и уме сто 
да послу ша ју Бож је запо ве сти, при хва та ју људ ске тео ри је, које 
само при кри ва ју сотони не пла но ве.

»А жена рече зми ји: ми једе мо рода са сва ко га дрве та у врту; 
само рода с оно га дрве та усред врта, казао је Бог: не једи те и не 
дирај те у њ, да не умре те. А зми ја рече жени, неће те ви умре ти, 
него зна Бог да ће вам се у онај дан када оку си те с ње га отво ри-
ти очи, па ћете поста ти као бого ви и зна ти што је добро што ли 
зло.« (1. Мој си је ва 3,2-5) Твр дио је да ће поста ти слич ни Богу, 
да ће има ти већу мудрост него пре и да ће оспо со бити за много 
узви ше ни је сфере посто ја ња. Ева је под ле гла иску ше њу, и сво-
јим ути ца јем наве ла и Ада ма на грех. При хва ти ли су речи које 
је изго во ри ла зми ја да Бог није озбиљ но мислио је оно што је 
рекао, пока за ли су непо ве ре ње пре ма свом Ство ри те љу и уобра-
зи ли да им огра ни ча ва сло бо ду и да ће, крше ћи Ње гов закон, 
сте ћи већу мудрост и узви ше ни ји поло жај.

Међу тим, шта је Адам после сво га гре ха сазнао о пра вом зна-
че њу поруке: »Јер у који дан оку сиш с ње га, умре ћеш«? (1. Мој си-
је ва 2,17) Да ли је из ње схва тио, како га је сотона навео да пове-
ру је да тре ба да пре ђе у неке узви ше ни је сфере посто ја ња? У том 
слу ча ју пре ступ Зако на донео би чове чан ству вели ко добро, а 
сотона би постао добро чи ни тељ људ ског рода, зар не? Нажа лост, 
Адам је уста но вио да се божан ска пре су да не може протумачити 
на тај начин. Бог је уствари изја вио да ће човек, као казну за свој 
грех, мора ти да се вра ти у земљу из које је узет: »Јер си прах, и у 
прах ћеш се вра ти ти!« (1. Мој си је ва 3,19) сотони не речи: »Отво-
ри ће вам се очи«, пока за ле су се исти ни те само у јед ном сми слу: 
Пошто су Адам и Ева поста ли непо слу шни Богу, њи хо ве очи 
отво ри ле су се да схвате сво ју нера зум ност, јер су заи ста упо зна-
ли зло и оку си ли гор чи ну пре сту па.

Усред Еде ма расло је и дрво живо та, чији род је имао моћ да 
обна вља живот. Да је Адам остао послу шан Богу, и даље би имао 
сло бод ан при сту п овом дрве ту и тако наставио да веч но живи. 
Међу тим, када је згре шио, ускра ћен му је при ступ дрве ту живо та 
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и постао је под ло жан смр ти. Божан ска пре су да: »Прах си и у прах 
ћеш се вра ти ти«, ука зи ва ла је на пот пу но гаше ње живо та.

Бесмрт ност, обе ћа на чове ку под усло вом да остане послу-
шан, изгу бље на је пре сту пом. Адам није могао да пре не се свом 
потом ству оно што ни сам није имао. За гре шни људ ски род 
више не би било ника кве наде да му Бог, жртву ју ћи сво га Сина, 
није поно во ставио бесмрт ност надо хват руке. Иако је »смрт 
ушла у све љу де, јер сви сагре ши ше«, Хри стос је »оба сјао живот 
и нерас па дљи вост јеван ђе љем« (Римља ни ма 5,12; 2. Тимо ти ју 
1,10). Само пре ко Хри ста може се задо би ти бесмрт ност! Исус 
је рекао: »Ко веру је сина има живот веч ни, а ко не веру је сина, 
неће виде ти живо та!« (Јован 3,36) Сва ки човек може сте ћи овај 
непро цен љи ви бла го слов, уко ли ко при хва ти усло ве: »Они ма, 
дакле, који су трпље њем дела добро га тра жи ли сла ву и част и 
нерас па дљи вост, живот веч ни!« (Римља ни ма 2,7)

Једи ни који је Ада му у усло ви ма непо слу шно сти обе ћао 
живот био је вели ки вара ли ца. Изја ва коју је зми ја упу ти ла 
Еви у Еде му, »неће те ви умре ти«, пред ста вља прву про по вед 
о бесмрт но сти душе која је ика да одр жа на! Међу тим, ова изја-
ва, која почи ва искљу чи во на сотони ном ауто ри те ту, одје ку је 
с хри шћан ских про по ве да о ни ца и код већи не хри шћа на, као 
и код наших пра ро ди те ља, наи ла зи на исто тако добар при јем. 
Божан ска пре су да: »Која душа згре ши, она ће умре ти« (Језе-
киљ 18,20), сада је наиз глед доби ла ново зна че ње: Душа која 
згре ши неће умре ти, него ће живе ти веч но! Може мо се само 
чуди ти тој нео бич ној ома мље но сти која наво ди љу де да тако 
ола ко при хва та ју сотони не речи, док исто вре ме но одба цу ју 
речи које је Бог изго во рио!

Да је чове ку после пада у грех био дозво љен сло бо дан при-
ступ дрве ту живо та, он би веч но живео, па би у скла ду са тим и 
грех добио сва обе леж ја бесмрт но сти. Међу тим, херу вим и ње-
гов пла ме ни мач чува ли су »пут ка дрве ту од живо та« (1. Мој си-
је ва 3,4), тако није дан при пад ник Ада мо ве поро ди це није могао 
да заобиђе ту пре пре ку и узме рода са живо то дав ног дрве та. 
Упра во зато нема бесмрт них гре шни ка.
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Међу тим, после пада у грех, сотона је запо ве дио сво јим 
анђе ли ма да уло же посе бан напор да љу ди ма ули ју мисао о 
чове ко вој уро ђе ној бесмрт но сти; пошто је навео љу де да при-
хва те ову заблу ду, покре нуо их је да пођу и корак даље и ство-
ре закљу чак да ће гре шни ци мора ти да трпе веч не муке. Тако 
је кнез таме, делу ју ћи пре ко сво јих ору ђа, пред ста вио Бога као 
осве то љу би вог тира ни на, који баца у пакао све оне који Му 
нису уга ђа ли да би их током целе веч но сти изла гао вре ли ни 
сво га гне ва, да би их, као њи хов Ство ри тељ, док трпе неиз ре ци-
ве муке и док се пре ви ја ју у веч ном пла ме ну могао са задо вољ-
ством посма тра ти.

Тако је вели ки вара ли ца Ство ри те љу и Добро чи ни те љу чове-
чан ства при пи сао сво је карак те ри сти ке. Суро вост је сотон ска 
осо би на. Бог је љу бав, и зато је све што је Он ство рио било непо-
роч но, све то и при јат но, све док први вели ки бун тов ник није 
унео грех. Сотона је непри ја тељ који куша чове ка наво де ћи га 
на грех, а онда га уни шта ва ако може; када поста не сигу ран у 
сво ју жртву, тада лику је над про па шћу коју је про у зро ко вао. 
Када би му било дозво ље но, ухва тио би цео људ ски род у сво ју 
мре жу. Да се божан ска сила није уме ша ла, није дан Ада мов син 
и нијед на Ада мо ва кћер не би му уте кли.

Сотона се и данас тру ди да побе ди љу де, исто она ко како је 
побе дио наше пра ро ди те ље, поко ле бав ши њи хо во пове ре ње у 
Ство ри те ља, наво де ћи их да посум ња ју у мудрост Ње го ве вла-
да ви не и у пра вед ност Ње го вих зако на. Сотона и ње го ви иза сла-
ни ци при ка зу ју Бога горим него што су сами, да би тако оправ-
да ли сво ју поква ре ност и бун тов ни штво. Вели ки вара ли ца 
поку ша ва да ужа сну суро вост сво га карак те ра при пи ше нашем 
небе ском Оцу, да би себе могао да при ка же као биће коме је зба-
ци ва њем с Неба учи ње на вели ка неправ да, само зато што није 
могао да се поко ри тако непра вед ном госпо да ру. Пред све том 
исти че сло бо ду коју би земаљ ски ста нов ни ци могли ужи ва ти 
под ње го вом бла гом вла да ви ном, супрот но око ви ма које би им 
наме та ли стро ги Господ њи нало зи. Тако успе ва да душе одвра-
ти од њи хо ве ода но сти Богу.
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Коли ко је одбој на сва ком осе ћа њу љу ба ви и мило сти, па чак 
и самом сми слу за пра вед ност, нау ка да су мртви беза ко ни ци 
изло же ни муче њу огњем и сум по ром у неком веч ном паклу, да 
због гре хва учи ње них током крат ког земаљ ског живо та тре ба да 
трпе пат ње све док Бог буде посто јао! Ипак ова нау ка тако се про-
ши ри ла да је укључена у мно га веро ва ња у кри лу хри шћан ства. 
Један углед ни док тор тео ло ги је је рекао: »Поглед на пакле не пат-
ње зау век ће поја ча ва ти сре ћу све тих. Док буду гле да ли оне који 
има ју исту при ро ду, који су рође ни под истим окол но сти ма, како 
се муче у таквој беди, док су они тако висо ко уздиг ну ти, поста-
ће све сни коли ко су срећ ни.« Дру ги се послу жио овим речи ма: 
»Док се одлу ка о про клет ству буде веч но спро во ди ла над судо-
ви ма гне ва, дим њи хо вог муче ња веч но ће се поди за ти пред очи-
ма судо ва мило сти, који ће, уме сто да деле суд би ну ових бед них 
бића, гово ри ти: Амин, али лу ја! Хва ли те Госпо да!«

Где се на стра ни ца ма Бож је Речи може наћи такво уче ње? Зар 
ће отку пље ни на Небу изгу би ти сва ко осе ћа ње сажа ље ња и сау-
че шћа, чак и пре ма при пад ни ци ма сво га људ ског рода? Зар ће их 
заме ни ти рав но ду шно шћу сто јика или дивљач ком суро во шћу? 
Не, не! Бож ја књи га тако нешто не учи! Они који изно се гледишта 
изра же на гор њим наво ди ма могу бити уче ни, чак и поште ни 
љу ди, али су сигур но заве де ни сотони ним лукав стви ма. Он их 
наво ди да извр ћу сна жне изра зе Писма, да јези ку Писма при до-
да ју огор че ност и зло ћуд ност које су свој стве н ње му, али не и 
нашем Ство ри те љу. »Тако ја био жив, гово ри Господ Господ, није 
ми мило да умре без бо жник, него да се вра ти без бо жник са сво га 
пута и буде жив; вра ти те се, вра ти те се са злих путе ва сво јих, јер 
зашто да мре те, доме Изра и љев?« (Језе киљ 33,11)

Какве би кори сти Бог имао од тога да при хва ти мо да ужи ва 
у посма тра њу непре кид них пат њи; да се насла ђу је узда си ма и 
узви ци ма и кле тва ма напа ће них бића која држи у пакле ном 
огњу? Могу ли тако стра шни зву ци бити музи ка у уши ма Бес-
крај не љу ба ви? Неки тврд ње да наме та ње бес крај них мука 
беза ко ни ци ма тре ба да пока же Бож ју мржњу пре ма гре ху као 
злу које уни шта ва мир и ред у све ми ру. О, каквог ли ужа сног 
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бого ху ље ња! Како Бож ја мржња пре ма гре ху може да буде раз-
лог за ње го во ове ко ве че ње! Пре ма уче њу ових тео ло га, трај но 
муче ње без ика кве наде у милост, рас па љу је гнев изму че них 
жрта ва и док оне свој гнев изра жа ва ју кле тва ма и бого ху ље њем, 
током целе веч но сти пове ћа ва ју терет сво је кри ви це. Бож ја сла-
ва се сва ка ко не би могла уве ћа ва ти овим трај ним и све већим 
теретом гре хом кроз све бес крај не веко ве веч но сти.

Сна га људ ског ума није у ста њу да про це ни зла иза зва на 
лажном нау ком о веч ним мука ма! Рели ги ја Библи је, пуна љу-
ба ви и добро те, обил на сао се ћа њем, потам ње на је сује вер јем и 
зао гр ну та ужа сом. Када раз ми сли мо о там ним боја ма који ма је 
сотона обо јио Бож ји карак тер, зар би тре ба ло да се чуди мо што 
се љу ди пла ше и ужа са ва ју, па чак и мрзе нашег мило сти вог 
Ство ри те ља? Застра шу ју ћа схва та ња о Богу, која све том шире 
уче ња са про по ве да о ни ца ство ри ла су хиља де, да, чак и мили о-
не скептика и невер ни ка.

Тео ри ја о веч ним мука ма је само јед на од лажних нау ка које 
сачи ња ва ју отров но вино Вави ло на, којим је он напо јио све 
наро де (Откри ве ње 14,8; 17,2). Заи ста је тај на како су Хри сто ви 
про по вед ни ци могли да при хва те такву јерес и да је обја вљу ју 
са све тог места! Они су је при ми ли од Рима, на исти начин као 
и лажни дан одмо ра. Исти на, ту нау ку шири ли су и вели ки и 
добри љу ди, јер све тлост о том пита њу није дошла до њих као 
што је дошла до нас. Они су били одго вор ни само за све тлост 
коју су има ли у сво је вре ме; док смо ми одго вор ни за ону која 
бли ста у наше дане. Ако напу сти мо све до че ња Бож је Речи, ако 
при хва ти мо лажне док три не само зато што су их при хва та ли и 
наши оче ви, онда се и на нас одно си про клет ство изре че но над 
Вави ло ном; јер пије мо отров но вино ње го вог беза ко ња!

Мно штво оних који ма је док три на о веч ним мука ма непри-
хва тљи ва упа да у дру гу гре шку. Они уви ђа ју да Библи ја пред ста-
вља Бога као Биће пуно љу ба ви и сау че шћа, и зато не могу да 
веру ју да ће Он сво ја ство ре ња осу ди ти на веч ни пакле ни огањ. 
Међу тим, сма тра ју ћи да је душа по сво јој при ро ди бесмрт на, 
ства ра ју погре шан закљу чак да ће на кра ју цело куп но чове-
чан ство ипак бити спа се но. Мно ги сма тра ју да се прет ње које 
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посто је у Библи ји, ника да неће дослов но испу ни ти, и да су изре-
че не само зато да упла ше љу де и нате ра ју их на послу шност. У 
скла ду са ова квим мишље њем, гре шник може одба цити Бож је 
зах те ве, може се пре пу штати сво јим себич ним ужи ва њи ма, а 
ипак оче кивати да ће на кра ју уживати Бож ју накло ност. Таква 
док три на, која узди же Бож ју милост, а зане ма ру је Ње го ву пра-
вед ност, угод на је теле сном срцу и охра бру је гре шни ке да оста-
ну у свом беза ко њу.

Да бисмо пока за ли како љу ди, који су уве ре ни у све оп ште 
спа се ње, извр ћу Библи ју да би под у пр ли сво је разор не дог ме, 
тре ба само да наве де мо њи хо ве изја ве. На погре бу јед ног мла-
дог невер ни ка, који је свој живот изне на да изгу био у некој 
несре ћи, уни вер за ли стич ки про по вед ник про чи тао је текст 
који се ина че одно си на Дави да: »Јер се уте ши за Амно ном што 
поги бе!« (2. Саму и ло ва 13,39)

Затим је наста вио да гово ри: »Често ме пита ју каква ће бити 
суд би на оних који напу шта ју овај свет гре ха и уми ру, можда, у 
ста њу пијан ства, уми ру са црве ним мрља ма зло чи на на сво јој 
оде ћи, или као што је овај мла дић умро, никада не при хва ти-
вши рели ги ју нити сте кавши иску ство са рели ги јом. Ми смо 
задо вољ ни оним што нам каже Библи ја, њен одго вор раз ре ши-
ће овај стра шни про блем. Амнон је био вео ма гре шан, није се 
пока јао, опио се и у ста њу пијан ства био уби јен. Давид је био 
Бож ји про рок, који морао знати да ли ће Амно ну, у све ту који 
дола зи, бити добро или лоше. Шта је осе ћа ло ње го во срце? 
‘Потом заже ле цар Давид оти ћи Аве са ло му, јер се уте ши за 
Амно ном што поги бе.’ (2. Саму и ло ва 13,39)

Какав бисмо се закљу чак могли изве сти на темељу ових ре чи ? 
Да бес крај не пат ње нису сачи ња ва ле део ње го вог веро ва ња, зар 
не? То и ми верујемо, а овде смо откри ли побе до но сни доказ у 
при лог јед ном мно го угод ни је, про све тље ни је, мно го пле ме ни ти-
јем схва та њу о конач ној све оп штој непо роч но сти и миру. Уте шио 
се када је видео да му је син мртав. Како то? Зато што је сво јим 
про ро чан ским оком могао да погле да у слав ну будућ ност и види 
сво га сина далеко од свих иску ше ња, осло бо ђе ног и очи шће ног 
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од покварености греха, који је, пошто је постао довољ но свет 
и про све тљен, при мљен у дру штво узне се них и радо сних духо-
ва. Ње го ва једи на уте ха била је у томе што је ње гов љу бље ни 
син, укло њен из свог сада шњег ста ња гре ха и пат њи, оти шао на 
место на коме ће се пле ме ни ти је дело ва ње Све то га Духа осе ти ти 
у ње го вој потам не лој души, на коме ће се ње го ве мисли отво-
ри ти за при ма ње небе ске мудро сти и све тог ути цаја бесмрт не 
љу ба ви, и тако при пре ми ти да у посве ће ној при ро ду ужи ва спо-
кој ство и дру штво небе ског наслед ства.

Изно се ћи ове мисли желе ли бисмо да схва ти те да веру је-
мо да небе ско спа се ње не зави си ни од чега што бисмо могли 
учи ни ти у овом живо ту, ни од чега у сада шњем ста њу срца, 
ни од чега у сада шњем веро ва њу, ни од чега у сада шњем испо-
ве да њу рели ги је.«

Тако је овај само зва ни Хри стов про по вед ник поно вио лаж 
коју је изре кла зми ја у Еде му: »Неће те ви умре ти!« »Него зна 
Бог да ће вам се у онај дан када оку си те од ње га отво ри ти очи 
па ћете поста ти као бого ви!« Он је изја вио да ће и нај го ри гре-
шник – уби ца, лопов, и пре љу бо чи нац – после смр ти бити спре-
ман да уђе у бесмрт ну сла ву.

Ода кле је овај изо па чи тељ Све то га писма изву као сво је за кљу-
ч ке? Из јед не једи не рече ни це којом је изра же но Дави до во поми-
ре ње с одлу ка ма Про ви ђе ња. Ње го ва душа поже ле ла је да оде 
»Аве са ло му, јер се уте ши за Амно ном што поги бе«. Жести на ње-
го вог бола вре ме ном је поста ла нешто убла же ни ја, ње го ве мисли 
окре ну ле су се од мртвог живом сину, који је добро вољ но оти-
шао у изгнан ство из стра ха од пра вед не казне за свој зло чин. Зар 
је то могао да буде доказ да је родо сквр ни тељ и пија ница Амнон 
после смр ти био одмах пре не сен у ста но ве сла ве, да се тамо очи-
сти и при пре ми за дру же ње са без гре шним анђе ли ма? Ово је заи-
ста угод на при ча, добро сми шље на да задо во љи теле сно срце! То 
је сотони на нау ка, која врло успе шно делу је. Може мо ли се онда 
чуди ти што беза ко ње пре о вла да ва уз ова кву нау ку?

Уче ње овог лажног учи те ља може да послу жи као при каз уче-
ња мно гих дру гих. Неко ли ко речи из Писма изву као је из контек-
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ста који би у мно го слу ча је ва пока зао да је њи хо во зна че ње пот-
пу но супрот но тума че њу које им је дато, па је такве издво јене 
тек сто ве искривио и упо тре био као доказ у при лог нау ка ма које 
нема ју ника кво уте ме ље ње у Бож јој Речи. Све до чан ство наве де-
но као доказ да се пија ни Амнон нала зи на Небу је само про из-
вољ ни закљу чак у пот пу ној супрот но сти са јасним и одре ђе ним 
речи ма Писма које кажу да није дан пија ни ца неће насле ди ти 
Бож је цар ство (1. Корин ћа ни ма 6,10). Тако сум њи ча ви љу ди, 
невер ни ци и непо вер љи ви пре тва ра ју исти ну у лаж и сво јим 
лажним уче њи ма допри но се уљуљ ки ва њу мно штва љу ди у сан 
лажне, теле сне сигур но сти.

Када би заи ста било исти на да душе свих љу ди пре ла зе пра-
во у Небо у часу смр ти, тада бисмо сва ка ко ради је желе ли смрт 
него ли да оста немо у живо ту. Мно ги су овим веро ва њем били 
наве де ни да учи не крај свом посто ја њу. Када би их зао ку пи ле 
нево ље, тешко ће и раз о ча ра ња изгледало им је лако да пре ки ну 
тан ку нит живо та и вину се пра во у сла ву веч но га све та!

Бог је у сво јој Речи дао јасне дока зе да ће казни ти пре ступ ни-
ке сво га Зако на. Они који се теше мишљу да је Бог суви ше мило-
стив да би сво ју прав ду извр шио над гре шни ком, тре ба само да 
погле да ју на крст на Гол го ти. Смрт без гре шног Бож јег Сина све-
до чи да је »пла та за грех смрт«, да сва ко крше ње Бож јег зако на 
мора да доби је сво ју пра вед ну казну. Без гре шни Хри стос узео је 
чове ко ве гре хе на себе. Узео је на себе кри ви цу за пре ступ, пре-
тр пео да Отац сакри је сво је лице од Ње га, све док Му срце није 
пре пу кло, и Ње гов живот пре ки нуо. Ова Жртва била је при не се-
на да би гре шник могао да доби је отку пље ње. Ни на који други 
начин човек није могао да буде осло бо ђен казне за грех. И сва ка 
душа која одби је да уче ству је у тако ску по пла ће ном поми ре њу, 
мора ће сама да сно си и кри ви цу и казну за пре ступ.

Да раз мо три мо шта Библи ја још учи о без бо жни ма и не по-
ка ја ни ма, које уни вер за ли сти ста вља ју на Небо као све те, срећ-
не анђе ле!

»Ја ћу жед но ме дати из изво ра живе воде заба да ва!« (Откри ве-
ње 21,6) Ово обе ћа ње упу ће но је само они ма који су жед ни. Нико 
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осим оних који осе ћа ју сво ју потре бу за водом живо та, који је 
тра же без обзи ра да ли ће све дру го изгу би ти, неће бити напо јен. 
»Који побе ди доби ће све и бићу му Бог и он ће бити мој син.« 
(Откри ве ње 21,7) У овом тек сту наве де ни су усло ви! Да бисмо све 
насле ди ли, мора мо се оду пре ти гре ху и побе ди ти га!

Господ је пре ко про ро ка Иса и је изја вио: »Реци те пра вед ни-
ку да ће му добро бити.« »Тешко без бо жни ку, зло ће му бити, 
јер ће му се напла ти ти руке ње го ве!« (Иса и ја 3,10.11) Мудри 
човек је рекао: »Нека гре шник сто пута чини зло и одга ђа му 
се, ја ипак знам да ће бити добро они ма који се боје Бога, који 
се боје лица ње го ва, а без бо жни ку неће бити добро!« (Про по-
вед ник, 8,12.13) Павле све до чи да гре шник »саби ра себи гнев за 
дан гне ва у који ће се пока за ти пра вед ни суд Бога, који ће дати 
сва ко ме по дели ма ње го вим... нево ља и туга на сва ку душу која 
чини зло«. (Римља ни ма 2,5.6.9)

»Јер ово да зна те да није дан блуд ник или нечист или твр ди-
ца (који је идо ло по кло ник) неће има ти дела у цар ству Хри ста и 
Бога.« (Ефе сци ма 5,5) »Мир имај те и све ти њу са сви ма; без ово-
га нико неће виде ти Госпо да!« (Јевре ји ма 12,14) »Бла го они ма 
који тво ре запо ве сти ње го ве да им буде власт на дрво живо та и 
да уђу на вра та у град. А напо љу су пси и вра ча ри и блуд ни ци 
и крв ни ци и идо ло по кло ни ци и сва ки који љу би и чини лаж.« 
(Откри ве ње 22,14.15)

Бог је љу ди ма обја вио исти ну о свом карак те ру и свом начи ну 
посту па ња пре ма гре ху. »Господ, Господ, Бог мило стив, жало стив, 
спор на гнев, и оби лан мило ср ђем и исти ном, који чува милост 
тису ћа ма, пра шта беза ко ња и неправ де и гре хе, који не прав да 
кри во га.« (2. Мој си је ва 34,6.7) »А без бо жни ке све ће истре би ти!« 
»А беза ко ни ка ће неста ти са све та; натраж је ће се беза ко нич ко 
затр ти.« (Пса лам 145,20; 37,38) Моћ и ауто ри тет божан ске вла да-
ви не биће упо тре бље ни у гуше њу побу не; али ће сва ка при ме на 
казне не прав де бити пот пу но ускла ђе на с карак те ром Бога као 
мило сти вог, савр ше но стр пљи вог и добро на мер ног.

Бог не при си ља ва ничи ју вољу ни расу ђи ва ње. Ње му није 
мила роп ска послу шност. Он жели да Га ство ре ња која је начи-
нио сво јом руком воле зато што је досто јан љу ба ви. Он жели 
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да Му буду послу шна зато што су разум но закљу чи ла да су Ње-
го ва мудрост, пра вед ност и добро на мер ност достој ну пошто-
ва ња. Сви који пра вил но схва те ове Ње го ве врли не воле ће Га, 
јер ће их дивље ње Ње го вим осо би на ма при вла чи ти Ње му.

Наче ла љу ба зно сти, мило сти и љу ба ви, која је наш Спа си тељ 
про по ве дао и при ме њи вао у свом живо ту, пред ста вља ју одраз 
Бож је воље и Бож јег карак те ра. Хри стос је изја вио да је про по-
ве дао само оно што је при мио од сво га Оца. Наче ла божан ске 
вла да ви не у савр ше ном су скла ду са Спа си те ље вим нало гом: 
»Љу би те сво је непри ја те ље!« Бог при ме њу је сво ју прав ду над 
зли ма ради добра све ми ра, па чак и ради добра оних истих које 
похо ди сво јим судо ви ма. Он би их радо учи нио срећ ни ма, уко-
ли ко би то могао да учи ни у скла ду са зако ни ма сво је вла да ви-
не и пра вед но шћу сво га карак те ра. Он их окру жа ва дока зи ма 
сво је љу ба ви, оси гу ра ва им позна ва ње сво га Зако на, и пра ти их 
пону да ма сво је мило сти; али они пре зи ру Ње го ву љу бав, уки-
да ју Ње гов закон, одба цу ју Ње го ву милост. Иако непре ста но 
при ма ју Ње го ве даро ве, сра мо те Даро дав ца; али они мрзе Бога 
јер зна ју да се Он гади њи хо вих гре ха. Господ дуго трпи њи хо ву 
изо па че ност, али ће конач но отку ца ти и суд бо но сни час, када 
ће бити одре ђе на њи хо ва будућ ност. Хоће ли Он тада ове бун-
тов ни ке лан ци ма при ве за ти уз себе? Хоће ли их при мо ра ти да 
испу не Ње го ву вољу?

Они који су сотону иза бра ли за сво га вођу и дозво ли ли му 
да их пот чи ни сво јој вољи, нису спрем ни да сту пе у Бож ју бли-
зи ну. Охо лост, пре ва ра, раз врат, суро вост, уко ре ни ле су се у 
њи хо вом карак те ру. Хоће ли они ући у Небо да би веч но бора-
ви ли с они ма које су пре зи ра ли и мрзе ли на Земљи? Исти на 
ника да неће бити при хва тљи ва за оно га који лаже, кро ткост 
ника да неће задо во љи ти само по у зда ног и охо лог, непо роч ност 
неће одго ва ра ти поква ре но ме; несе бич на љу бав ника да неће 
при вла чи ти себич но га. Какве би изво ре ужи ва ња Небо могло 
да пону ди они ма који су пот пу но обу зе ти земаљ ским и себич-
ним инте ре си ма?

Да ли би они који су живот про ве ли у побу ни про тив Бога, 
када би изне на да били пре не се ни на Небо да виде узви ше но, 
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све то ста ње савр шен ства које тамо оду век вла да – сва ка душа 
испу ње на љу ба вљу, сва ко лице бли ста во од радо сти, пре кра сна 
музи ка која се мело дич ним зву ци ма узди же у сла ву Богу и Јаг-
ње ту, непре кид ни зра ци све тло сти који отку пље не оба сја ва ју с 
лица Оно га који седи на пре сто лу – да ли би се они чија су срца 
испу ње на мржњом пре ма Богу, пре ма исти ни и све то сти, могли 
при дру жи ти небе ском мно штву и уче ство ва ти у радо сним 
песма ма хва ле? Да ли би могли под не ти сла ву Бож ју и Јаг ње то-
ву? Годи не вре ме на мило сти биле су им покло ње не да би пре-
ма зах те ви ма Неба могли обли ко ва ти свој карак тер, али ника да 
нису при во ле ли свој ум да заво ли непо роч ност, ника да нису нау-
чи ли језик Неба, а сада је за то поста ло пре ка сно. Живот побу не 
про тив Бога оне спо со био их је за Небо. Ње го ва непо роч ност, 
све тост и мир пред ста вља ли би муче ње за њих, Бож ја сла ва за 
њих би била као огањ који спа љу је. Они би чезну ли да побег ну 
са тог све тог места. Обра до ва ли би се уни ште њу само да би се 
могли сакри ти од лица Оно га који је умро да би их отку пио. Суд-
би на беза ко ни ка одре ђе на је њи хо вом одлу ком. Њи хо во искљу-
че ње с Неба је њи хо ва све сно изра же на одлу ка, али и пра вед но 
и мило сти во посту па ње с Бож је стра не.

Као воде у вре ме Пото па, и огањ на вели ки дан суда обја-
ви ће божан ску пре су ду да су беза ко ни ци непо пра вљи ви. Они 
нису пока за ли ника кве скло но сти да се поко ре божан ском ауто-
ри те ту. Сво је опре де ље ње изра зи ли су сво јом побу ном, а када 
им се живот буде при бли жио кра ју биће пре ка сно да ток сво јих 
мисли пре о кре ну у супрот ном сме ру, пре ка сно да уме сто пре-
сту па ња при хва те послу шност, уме сто мржње љу бав.

Бог је тиме што је поште део живот Каи ну, уби ци, пру жио 
при мер све ту свега што ће се догађа ти ако гре шни ку дозво ли 
да наста ви сво јим путем нео б у зда ног беза ко ња. Под ути ца јем 
Каи но вог уче ња и при ме ра, мно штво ње го вих пото ма ка било 
је наве де но на грех, све док »нева љал ство људ ско« није поста-
ло »вели ко на Земљи«, све док »све мисли срца њи хо ва« нису 
поста ле »сваг да само зле«. »И земља се поква ри пред Богом, и 
напу ни се земља беза ко ња.« (1. Мој си је ва 6,5.11)
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Из мило сти пре ма све ту, Бог је у Ноје во вре ме истре био 
ње го ве поква ре не ста нов ни ке. Из мило сти је уни штио и поква-
ре не ста нов ни ке Содо ма. Захва љу ју ћи завод нич кој сотони ној 
моћи они који шире беза ко ње сти чу накло ност и дивље ње љу-
ди, и упра во зато непре ста но наво де дру ге на побу ну. Тако је 
било у Каи но ве и Ноје ве дане, тако је то и у наше вре ме. Бог ће 
из мило сти пре ма све ми ру конач но уни шти ти све оне који су 
одба ци ли пону ду Ње го ве бла го да ти.

»Јер је пла та за грех смрт, а дар Бож ји је живот веч ни у Хри-
сту Ису су Госпо ду наше му.« (Римља ни ма 6,23) Док живот пред-
ста вља наслед ство пра вед них, смрт је део који при па да беза ко-
ни ци ма. Мој си је је обја вио Изра и љу: »Гле, изне сох данас пре да 
те живот и добро, смрт и зло!« (5. Мој си је ва 30,15) Смрт о којој 
гово ри овај текст није смрт која је била досу ђе на Ада му, јер цело 
чове чан ство трпи казну због ње го вог пре сту па. То је »дру га 
смрт« која је обја вље на као супрот ност веч ном живо ту.

Као после ди ца Ада мо вог гре ха, смрт је завла да ла целим људ-
ским родом. Сви без раз ли ке одла зе у гроб. Захва љу ју ћи пла-
ну спа се ња, сви тре ба да уста ну из сво јих гро бо ва. »Има ју ћи 
нада ње у Бога да ће бити вас кр се ње мртвих, и пра вед ни ка и гре-
шни ка«, »јер како по Ада му сви уми ру, тако ће и по Хри сту сви 
ожи ве ти.« (Дела 24,15; 1. Корин ћа ни ма 15,22) Међу тим, види 
се вели ка раз ли ка изме ђу две гру пе вас кр слих. »Не диви те се 
ово ме јер иде час у који ће сви који су у гро бо ви ма чути глас 
Сина човеч је га, и изи ћи ће, који су чини ли добро у вас кр се ње 
живо та, а који су чини ли зло у вас кр се ње суда.« (Јован 5,28.29) 
Они који су про гла ше ни »достој ни ма« вас кр се ња живо та биће 
»бла го сло ве ни и све ти«, »над њи ма дру га смрт нема обла сти«. 
(Откри ве ње 20,6) Али, они који, пока ја њем и вером, нису оси-
гу ра ли опро ште ње, мора ће да при ме казну за пре ступ, »пла ту 
за грех«. Они ће трпе ти казну раз ли чи ту по тра ја њу и јачи ни, 
»по дели ма сво јим«, која ће се конач но завр ши ти дру гом смр ћу. 
Пошто је Богу немо гу ће да у скла ду са сво јом пра вед но шћу и 
мило шћу, спа се гре шни ка са ње го вим гре си ма, Он ће му ускра-
ти ти посто ја ње које је већ изгу био сво јим пре сту пом, и којега 
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је постао недо сто јан. Један надах ну ти писац ова ко пише: »Још 
мало, па неће бити без бо жни ка, погле да ћеш на место ње го во, 
а ње га нема!« А један дру ги изја вљу је: »И биће као да их није 
било!« (Пса лам 37,10; Авди ја 16) Огре зли у сра мо ти, они ће без-
на де жно пото ну ти у веч ни забо рав.

Тако ће бити учи њен крај гре ху, зајед но са свим пат ња ма и 
раза ра њи ма које је про у зро ко вао. Псал ми ста каже: »Убио си без-
бо жни ке, име си им затро дове ка, за сваг да... поги бе спо мен њи-
хов.« (Пса лам 9,5.6) Апо стол Јован у Откри ве њу, гле да ју ћи уна-
пред у бла же ну веч ност, чује све оп шту песму хва ле непо му ће ну 
нијед ним несклад ним тоном. Он чује сва ство ре ња на Небу и на 
Земљи како ода ју хва лу Богу (Откри ве ње 5,13). Тамо неће бити 
нијед не изгу бље не душе која би хули ла на Бога пате ћи у бес крај-
ним мука ма, неће бити јад них ство ре ња у паклу који би сво је 
јау ке при дру жи ва ли песма ма спа се них.

На основ ној заблу ди о уро ђе ној бесмрт но сти почи ва нау ка 
о све сном ста њу мртвих после смр ти – нау ка, која се као и она 
о веч ним мука ма, про ти ви уче њи ма Писма, здра вом разу му и 
нашим чове ко љу би вим осе ћа њи ма. У скла ду са широ ко при-
хва ће ним веро ва њем, отку пље ни на Небу упо зна ти су са свим 
дога ђа ји ма на Земљи, а посеб но са живо том сво јих при ја те ља 
које су оста ви ли на све ту. Међу тим, како би мртви  могли да се 
радују што зна ју нево ље живих, што мора ју да буду све до ци гре-
ха које чине упра во њи хо ви мили и дра ги, што их гле да ју како 
трпе све жало сти, раз о ча ра ња и стра хо ва ња у живо ту? Коли ко 
би у небе ском сја ју могли да ужи ва ју они који леб де над сво јим 
при ја те љи ма на Земљи? Коли ко је ужа сно веро ва ње да душа 
непо ка ја них, чим напу сти тело, мора да буде баче на у пакле ни 
огањ! У какве дуби не оча ја ња мора ју запа дати они који гле да ју 
сво је при ја те ље како неспрем ни ула зе у гроб, како ула зе у веч-
ност испу ње ну мука ма и гре хом! Мно ге несрећ ни ке ове ужа сне 
мисли оте ра ле су у гроб и у луди ло.

Шта Библи ја каже о све му томе? Давид твр ди да човек није 
све стан после смр ти. »Изи де из ње га дух и вра ти се у земљу сво-
ју; тај дан про пад ну све поми сли ње го ве.« (Пса лам 146,4) »Јер 
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живи зна ју да ће умре ти, а мртви не зна ју ништа.« »И љу ба ви 
њи хо ве, и мржње њи хо ве, и зави сти њи хо ве неста ло је и више 
нема ју дела ниг да ни у чему што бива под сун цем.« »Све што 
ти дође на руку да чиниш, чини по могућ но сти сво јој, јер нема 
рада ни мишље ња ни зна ња ни мудро сти у гро бу у који идеш.« 
(Про по вед ник 9,5.6.10)

Када је, као одго вор на ње го ву моли тву, цару Језе ки ји живот 
био про ду жен пет на ест годи на, захвал ни цар при нео је Богу 
хва лу за Ње го ву вели ку милост. У сво јој песми откри ва раз-
лог зашто се толи ко раду је: »Јер неће гроб тебе сла ви ти, неће 
те смрт хва ли ти; и који сиђу у гроб не нада ју се тво јој исти ни. 
Живи, живи, они ће те сла ви ти као ја данас, отац ће сино ви ма 
јавља ти исти ну тво ју.« (Иса и ја 38,18.19) Попу лар на тео ло ги ја 
учи да се умр ли пра вед ни ци нала зе на Небу, да су ушли у сла ву 
и да сла ве Бога сво јим бесмрт ним јези ком, али, цар Језе ки ја не 
приписује смр ти тако бли ста ве последице. С ње го вим речи ма 
се сла же и све до че ње псалмисте: »Јер мртви не спо ми њу тебе; у 
гро бу ко ће те сла ви ти?« »Неће те мртви хва ли ти, Госпо де, нити 
они који сиђу она мо где се ћути.« (Пса лам 6,5; 115,17)

Апо стол Петар је на Дан педе сет ни це изја вио: »Нека ми је 
сло бод но каза ти вам упра во за ста ре ши ну Дави да да и умре и 
уко пан би и гроб је ње гов међу нама до ово га часа.« »Јер Давид 
не иза ђе на небе са!« (Дела 2, 29. 34) Чиње ни ца да је Давид 
остао у гро бу и да чека вас кр се ње, пока зу је да ни пра вед ни ци 
после смр ти не иду на Небо. Једи но захва љу ју ћи вас кр се њу, 
захва љу ју ћи чиње ни ци да је Хри стос вас кр снуо, Давид ће на 
кра ју, ипак сести с десне стра не Богу.

Павле је рекао: »Јер ако мртви не уста ју, ни Хри стос не уста. 
А ако Хри стос не уста, уза луд вера ваша, још сте у гре си ма сво-
јим. Дакле, и они који помре ше у Хри сту, изги бо ше.« (1. Корин-
ћа ни ма 15,16-18) Ако су у раз до бљу од чети ри хиља де годи на 
пра вед ни ци после смр ти одла зи ли пра во у Небо, како би онда 
Павле могао да каже да уко ли ко нема вас кр се ња »они који 
помре ше у Хри сту, изги бо ше«? Тада им вас кр се ње уоп ште не 
би ни било потреб но!
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Муче ник Тин дал гово ре ћи о ста њу мртвих, изја вљу је: »Отво-
ре но при зна јем да нисам уве рен да су они већ у пуној сла ви у 
којој је Хри стос, или у којој су иза бра ни анђе ли Бож ји. Нити је 
то нека дог ма моје вере; јер, уко ли ко би било тако, онда видим 
да би сва ко про по ве да ње вас кр се ња тела било уза луд но!« 
(William Tyndale, Pre fa ce to New Testa ment, ed. 1534; репринт у 
Bri tish Refor mers – Tin dal, Frith, Bar nes, p. 349)

Сва ка ко је нео спо ри ва чиње ни ца да је нада у бесмрт но 
бла жен ство после смр ти дове ла до широ ко рас про стра ње ног 
зане ма ри ва ња библиј ске док три не о вас кр се њу. Ова чиње ни ца 
наве ла је др Ада ма Клар ка да каже: »Изгле да да је док три ни о 
вас кр се њу при да ва но дале ко више пажње у при ми тив ном хри-
шћан ству него што је то сада слу чај. Зашто је то тако? Апо сто-
ли су непре ста но нагла ша ва ли вас кр се ње, и пози ва ли Бож је 
след бе ни ке на мар љи вост, послу шност и радост упра во због 
вас кр се ња. Тако су апо сто ли про по ве да ли, а при ми тив ни хри-
шћа ни веро ва ли, тако и ми про по ве да мо и тако наши слу ша о-
ци веру ју. Нема неке дру ге док три не у јеван ђе љу која је толи ко 
нагла ша ва на; и нема неке дру ге док три не у сада шњем систе му 
про по ве да ња која је више зане ма ре на.« (Commentary, при мед бе 
на 1. Корин ћа ни ма 15, пара граф 3)

То се наста вљало све док слав на исти на о вас кр се њу није 
поста ла ско ро пот пу но забо ра вље на, изгу бље на из вида у 
хри шћан ском све ту. Зато воде ћи вер ски писац, раз ма тра ју ћи 
Павло ве речи у 1. Солу ња ни ма 4,13-18. каже: »Из свих прак тич-
них и уте шних раз ло га док три на о бла же ној бесмрт но сти пра-
вед ни ка зау зе ла је међу нама место које би требало да припадне 
накој сум њи вој нау ци о Господ њем дру гом дола ску. При ли ком 
наше смр ти, Господ дола зи по нас. То је оно што тре ба да чека-
мо и за чиме тре ба да тежи мо. Мртви су већ пре шли у сла ву. 
Они не чека ју на тру бу да при ме суд и бла жен ство.«

Међу тим, док се спре мао за раста нак са сво јим уче ни ци ма, 
Исус им није рекао да ће они уско ро доћи к Ње му. Уме сто тога 
обја снио им је: »Идем да вам при пра вим место, и када оти дем 
и при пра вим вам место, опет ћу доћи и узе ћу вас к себи да 
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и ви буде те где сам ја.« (Јован 14,2.3) Павле каже: »Јер ће сам 
Господ, са запо ве шћу и гла сом архан ђе ло вим и тру бом Бож јом 
сићи с неба и мртви у Хри сту вас кр сну ће нај пре. А потом ми 
живи, који смо оста ли, зајед но с њи ма биће мо узе ти у обла ке на 
сусрет Госпо ду на небо, и тако ћемо сваг да с Госпо дом бити.« А 
онда наста вља: »Тако уте ша вај те један дру го га овим речи ма!« 
(1. Солу ња ни ма 4,16-18) Коли ке раз ли ке ли посто је изме ђу 
ових речи уте хе и оних речи уни вер за ли стич ког про по вед ни-
ка које смо рани је наве ли! Он је тешио сво је ожа ло шће не при-
ја те ље обе ћа њем да ће покој ник, без обзи ра коли ко је био гре-
шан, када издах не и пре ста не да живи овде, бити при мљен међу 
анђе ле. Павле ука зу је сво јој бра ћи на буду ћи Господ њи дола зак, 
када ће око ви гро ба бити рас ки ну ти, и »мртви у Хри сту« бити 
подиг ну ти у веч ни живот.

Пре него што ико може ући у ста но ве бла же них, ње гов слу чај 
мора да буде испи тан, а ње гов карак тер и ње го ва дела мора ју се 
поја ви ти на суду пред Богом. Сви ма ће бити суђе но у скла ду с 
оним што је запи са но у књи га ма и сви ће бити награ ђе ни пре ма 
сво јим дели ма. Овај суд не засе да при ли ком смр ти. Обра ти те 
пажњу на Павло ве речи: »Јер је поста вио дан у који ће се суди ти 
васи о но ме све ту по прав ди пре ко чове ка које га одре ди и даде 
сви ма веру вас кр снув ши га из мртвих.« (Дела 17,31) Апо стол у 
овом тек сту јасно твр ди да је посеб но вре ме, тада у будућ но сти, 
било одре ђе но за суд над све том.

Апо стол Јуда гово ри о истом том вре ме ну: »И анђе ле који не 
одр жа ше сво је га ста ре шин ства него оста ви ше свој стан чува у 
веч ним око ви ма под мра ком за суд вели ко га дана.« И поно во, 
наво ди речи патри јар ха Ено ха: »Гле, иде Господ с хиља да ма све-
тих анђе ла сво јих да учи ни суд сви ма, и да пока ра све без бо жни-
ке за сва њи хо ва без бо жна дела који ма без бо жност чини ше.« 
(Јуда 6. 14. 15) Јован изја вљу је: »И видех мртва це мале и вели ке 
где сто је пред Богом и књи ге се отво ри ше и дру га се књи га отво-
ри која је књи га живо та; и суд при ми ше мртва ци као што је напи-
са но у књи га ма, по дели ма сво ји ма.« (Откри ве ње 20,12)

Међу тим, уко ли ко мртви већ ужи ва ју бла жен ство Неба или 
се муче у пакле ном пла ме ну, зашто би им било потреб но неко 
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буду ће суђе ње? Уче ња Бож је Речи о овим важним пита њи ма 
нису ни сакри ве на нити међу соб но супрот на; могу их раз у ме ти 
и про сеч ни умо ви. Међу тим, који би искре ни ум могао виде-
ти неку мудрост или пра вед ност у овој рас про стра ње ној тео-
ри ји? Хоће ли пра вед ни ци, после испи ти ва ња њи хо вог слу ча ја 
на суду, при ми ти похва лу: »Добро слу го добри и вер ни... уђи у 
радост госпо да ра сво је га«, иако су, можда већ веко ви ма бора ви-
ли у Ње го вој при сут но сти? Хоће ли беза ко ни ци бити позва ни 
са места муче ња да при ме пре су ду Суди је целе Земље: »Иди те 
од мене, про кле ти, у огањ веч ни!« (Матеј 25,21. 41) Каквог ли 
стра шно зами шље ног руга ња! Какве ли срам не опту жбе про-
тив божан ске мудро сти и пра вед но сти!

Тео ри ја о бесмрт но сти душе је јед на од оних лажних нау ка 
које је Рим позај мио од незна бо штва и укло пио у хри шћан ску 
рели ги ју. Мар тин Лутер ју је свр стао међу »мон стру о зне бај ке 
које сачи ња ва ју део рим ског ђубри шта декре та ли ја«. (E. Peta-
vel, Th e Pro blem of Immortality, p. 255) Рас пра вља ју ћи о Соло-
му но вим речи ма у Књи зи про по вед ни ко вој да мртви не зна ју 
ништа, рефор ма тор је рекао: »Још јед но место које дока зу је да 
мртви нема ју ника квих... осе ћа ња. Нема, каже он, тамо ника-
кве дужно сти, ника кве нау ке, ника квог зна ња, ника кве мудро-
сти. Соло мун твр ди да мртви спа ва ју, и да уоп ште ништа не 
осе ћа ју. Јер мртви леже тамо, не бро је ћи ни дане ни годи не, 
али када се буду про бу ди ли изгле да ће им као да су спа ва ли 
једва један минут.« (Mar tin Lut her, Exposition of Solo mon’s Boo ke 
Cal led Eccle si a stes, p. 152)

Ниг де у Све том писму не посто ји неки текст који гово ри да 
пра вед ни ци одла зе да при ме награ ду или да беза ко ни ци, при-
ли ком смр ти, доби ја ју сво ју казну. Ни патри јар си ни про ро ци 
нису оста ви ли ника кво такво уве ра ва ње. Хри стос и Ње го ви 
апо сто ли то нису наго ве сти ли. Библи ја јасно твр ди да мртви, 
непо сред но после смр ти, не иду на Небо. Она их пред ста вља 
као бића која спа ва ју до вас кр се ња (1. Солу ња ни ма 4,14; О Јову 
14,10-12). Упра во у дан када се пре ки не сре бр на нит и када се 
раз би је злат на посу да (Про по вед ник 12,6), про па да ју све чове ко-
ве мисли. Они који одла зе у гроб оста ју неми. Они више ништа 
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не зна ју о било чему што се зби ва под Сун цем (О Јову 14,21). 
Бла же ног ли одмо ра за умор не пра вед ни ке! Вре ме, било дуго 
или крат ко, за њих је само тре ну так. Они спа ва ју, али про бу-
ди ће их Бож ја тру ба у слав ну бесмрт ност. »Јер ће затру би ти и 
мртви ће уста ти нерас па дљи ви... а када се ово рас па дљи во обу-
че у нерас па дљи вост, и ово се смрт но обу че у бесмрт ност, онда 
ће се зби ти она реч што је напи са на: побе да про ждре смрт!« (1. 
Корин ћа ни ма 15,52-54) Када умр ли пра вед ни ци буду про бу ђе-
ни из сво га дубо ког сна, наста ви ће да раз ми шља ју упра во тамо 
где су њи хо ве мисли заста ле. Послед ње осе ћа ње било је самрт-
на мука, послед ња мисао да пада ју под власт гро ба. Када буду 
уста ли из гро ба, њи хо ва прва радо сна мисао биће изра же на у 
побе до но сном узви ку: »Где ти је, смр ти, жалац, где ти је, гро бе, 
побе да?« (1. Корин ћа ни ма 15,55)
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поглавље

Слу жба све тих анђе ла, она ко како је при ка за на у Библи ји, 
пред ста вља вео ма уте шну и дра го це ну исти ну за сва ког 

Хри сто вог след бе ни ка. Међу тим, библиј ско уче ње о том пита-
њу широ ко при хва ће на тео ло ги ја је при кри ла и изо па чи ла. Нау-
ка о уро ђе ној бесмрт но сти, нека да позајм ље на из незна бо жач ке 
фило зо фи је, а онда у вре ме вели ког отпа да уве де на у хри шћан-
ску веру, заме ни ла је исти ну, тако јасно обја вље ну у Писму, 
да »мртви не зна ју ништа«. Мно штво хри шћа на поче ло је да 
веру је да су духо ви умр лих у ства ри »слу жбе ни духо ви који су 
посла ни на слу жбу они ма који ће насле ди ти спа се ње«. (Јевре-
ји ма 1,14) Све то поја вљу је се упр кос све до чан ству Писма о 
посто ја њу небе ских анђе ла и њи хо вој пове за но сти са људ ском 
исто ри јом, мно го пре смр ти ијед ног људ ског бића!

Нау ка о све сном ста њу чове ка после смр ти, а посеб но веро-
ва ње да се духо ви умр лих вра ћа ју да слу же живи ма, при пре ми-
ла је пут савре ме ном спи ри ти зму. Уко ли ко је мртви ма дозво ље-
но да при сту пе Богу и све тим анђе ли ма, уко ли ко им је ука за на 
пред ност да стек ну зна ње које пре ва зи ла зи оно које су има ли за 
живо та, зашто они не би могли да се вра ћа ју на Земљу да про све-
тле и поу че живе? Уко ли ко, макар пре ма уче њу углед них тео ло га, 
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духо ви умр лих леб де над сво јим при ја те љи ма на Земљи, зашто 
им не би било дозво ље но да успо ста вља ју везу са њи ма, да их 
упо зо ра ва ју на зло, или да их теше када су ожа ло шће ни? Како би 
они који веру ју у све сно ста ње чове ка после смр ти могли да одби-
ју оно што им, пре ко про сла вље них духо ва, дола зи као божан ска 
све тлост? То је упра во канал, иако га љу ди сма тра ју посве ће ним, 
пре ко кога сото на делу је у напо ру да оства ри сво је наме ре. Пали 
анђе ли, који му се поко ра ва ју, поја вљу ју се као гла сни ци из све-
та духо ва. Док твр ди да живе пове зу је са мртви ма, кнез зла их у 
ства ри опчи ња ва сво јим ути ца јем.

Он има моћ да пред љу ди ма пока зу је лико ве њи хо вих умр-
лих при ја те ља. Ими та ци ја је савр ше на; позна ти изглед, речи, 
звук гла са, све то при ка за но је са савр ше ном тач но шћу. Мно-
ги се теше уве ра ва њем да њи хо ви воље ни ужи ва ју бла жен ство 
Неба, и не слу те ћи опа сност, слу ша ју »лажне духо ве и нау ке 
ђавол ске«. (1. Тимо ти ју 4,1)

Када наве де љу де да веру ју да се мртви ствар но вра ћа ју и да 
раз го ва ра ју с њи ма, сотона чини да се пред њи ма поја вљу ју и они 
који су непо ка ја ни оти шли у гроб. Такви твр де да су срећ ни на 
Небу и да чак зау зи ма ју истак ну те поло жа је. Тако се шири заблу-
да да нема ника кве раз ли ке ме ђу онима који су били пра вед ни 
и онима који су били без бо жни. Навод ни посе ти о ци из све та 
духо ва поне кад пре но се опо ме не и упо зо ре ња која се пока зу ју 
као тач на. Када стек ну пове ре ње, обја вљу ју нау ке које непо сред-
но пот ко па ва ју веру у Све то писмо. При вид но дубо ко заин те ре-
со ва ни за добро сво јих при ја те ља на Земљи, шире нај о па сни је 
заблу де. Чиње ни ца да изго во ре и поне ку исти ну, да су поне кад 
у ста њу да пред ви де буду ће дога ђа је, даје њи хо вим изја ва ма при-
вид веро до стој но сти, и њи хо ва лажна уче ња мно ги при хва та ју 
исто тако спрем но, и веру ју им исто тако нео гра ни че но, као да 
су нај све ти је библиј ске исти не. Бож ји закон је поти снут, Дух 
бла го да ти пре зрен, крв заве та пред ста вље на као нешто несве-
то. Духо ви одба цу ју Хри сто во божан ство, па чак и Ство ри те ља 
изјед на ча ва ју са собом. Тако под новом маском вели ки бун тов-
ник наста вља свој рат про тив Бога, рат који је запо чео на Небу 
и ско ро шест хиља да годи на води на Земљи.
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Мно ги поку ша ва ју да поја вљи ва ње духо ва у пот пу но сти 
при пи шу вештим пре ва ра ма и опсе на ма меди ју ма. Међу тим, 
иако је исти на да су сво је пре ва ре често пред ста вља ли као 
ствар не сусре те с духо ви ма умр лих, било је и зна чај них мани фе-
ста ци ја пра вих нат при род них сила. Тајан стве но куца ње, којим 
је запо чео савре ме ни спи ри ти зам, није било резул тат обма не 
или пре ва ре, већ непо сред ног дело ва ња злих анђе ла, који су на 
тај начин покре ну ли јед ну од нај у спе шни јих обма на послед њег 
вре ме на и тако упро па сти ли мно ге душе. Мно ги ће пасти као 
жртва веро ва ња да је спи ри ти зам само још јед на у низу људ ских 
пре ва ра, али када се буду суо чи ли с поја ва ма које ће мора ти да 
прихвате као нат при род не, тада ће бити преваре ни да их схва те 
као дело ва ње вели ке Бож је моћи.

Такве осо бе зане ма ру ју све до чан ство Бож је Речи о чуди ма 
која чине сотона и ње го ви пред став ни ци. Упра во је сотон ска 
сила помо гла фара о но вим вра ча ри ма да ими ти ра ју Бож је дело. 
Павле гово ри да ће се пре дру гог Хри сто вог дола ска поја вљи ва-
ти слич не мани фе ста ци је сотон ске силе. Хри сто вом дру гом дола-
ску прет хо ди ће изра зи та сотон ска делат ност »са сва ком силом, 
и зна ци ма и лажним чуде си ма и са сва ком пре ва ром неправ де« 
(2. Солу ња ни ма 2,9.10) Апо стол Јован, опи су ју ћи чудо твор ну 
силу чије ће се дело ва ње испо ља ва ти у послед ње дане, изја вљу-
је: »И учи ни чуде са вели ка, и учи ни да и огањ сила зи с неба на 
земљу пред љу ди ма и вара оне који живе на земљи зна ци ма, који 
јој бише дани да чини.« (Откри ве ње 13,13.14) Овим речи ма нису 
наго ве ште не обич не пре ва ре. Љу ди ће бити пре ва ре ни чуди ма 
која ће сотони ни пред став ни ци ствар но чини ти, а не они ма која 
ће изгле да ти као да их чине.

Кнез таме, који је све сна ге сво га инте ли гент ног ума оду век 
посве ћи вао делу пре ва ре, врло вешто при ла го ђа ва сво ја иску ше-
ња љу ди ма свих кла са и поло жа ја. Обра зо ва ним осо ба ма пред-
ста вља спи ри ти зам у ње го вим суп тил ни јим и инте лек ту ал ни јим 
видо ви ма и тако успе ва да мно ге од њих ухва ти у сво је зам ке. 
Мудрост коју спи ри ти зам нуди љу ди ма апо стол Јаков ова ко је 
опи сао: »Ово није она пре му дрост што сила зи одо зго, него земаљ-
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ска, људ ска, ђавол ска.« (Јаков 3,15) Вели ки вара ли ца ту чиње ни-
цу, нарав но, при кри ва када при кри ва ње одго ва ра ње го вим наме-
ра ма. Онај који је успео да се пред Хри стом у пусти њи куша ња 
пока же оде вен сја јем небе ског сера фи ма, при ла зи и љу ди ма на 
нај при влач ни ји начин, као анђео све тло сти. Он се пози ва на 
разум изно се ћи узви ше не теме, оду ше вља ва машту при ка зу ју-
ћи вели чан стве не при зо ре и покре ће осе ћа ња сво јим речи тим 
опи си ма љу ба ви и добро чин ства. Он уобра зи љу на пле ме ни те 
узле те, наво де ћи љу де да се толи ко поне су сво јом мудро шћу да 
у свом срцу поч ну да пот це њу ју Вечи то га. То моћ но биће које 
је било у ста њу да Отку пи те ља све та изве де на изу зет но висо ку 
пла ни ну и да Му пока же сва цар ства на Земљи и њи хо ву сла ву, 
при ла го ди ће и сво ја иску ше ња љу ди ма тако да изо па чи осе ћа ња 
свих оних који нису зашти ће ни божан ском силом.

Сотона и данас при до би ја љу де на исти начин на који је при-
до био Еву у Еде му: ласка њем, буђе њем жеље за забра ње ним зна-
њем, покре та њем часто љу би ве тежње за само у зви ше њем. Попу-
шта ње овим истим тежња ма про у зро ко ва ло је и ње гов пад, а сада 
пре ко њих насто ји да постиг не уни ште ње чове ка. Еви је рекао: 
»Поста ће те као бого ви и зна ти што је добро што ли зло!« (1. Мој-
си је ва 3,5) Спи ри ти зам учи да је »човек биће које напре ду је, да је 
од самог рође ња ње го ва суд би на да напре ду је, све до веч но сти, 
све до божан ства«. И поно во: »Сва ки ум ће суди ти само ме себи, а 
не дру ги!« »Суђе ње ће бити пра вед но, јер ће то бити суђе ње само-
ме себи... Пре сто је у нама сами ма.« Један спи ри ти стич ки учи тељ 
је рекао, када се у ње му про бу ди ла ње го ва »духов на свест«: »Сви 
моји бли жњи су без гре шни полу бо го ви!« Један дру ги је изја вио: 
»Сва ко пра вед но и савр ше но биће је Хри стос.«

Сотона је тако уме сто пра вед но сти и савр шен ства јед ног 
бес крај ног Бога, који је пра ви објект обо жа ва ња, уме сто савр-
ше не пра вед но сти Ње го вог зако на, који је истин ско мери ло 
људ ских достиг ну ћа, поста вио гре шну, залу та лу при ро ду 
само га чове ка као једи ни пред мет обо жа ва ња, једи но пра ви-
ло на суду, једи но мери ло карак те ра. То је крета ње, али није 
уздизање, него падање!
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Закон наше инте лек ту ал не и духов не при ро де је да се мења-
мо посма тра њем. Ум се посте пе но ускла ђу је с тема ма који ма се 
бави. Ми се изјед на чу је мо с оним што смо нави кли да воли мо 
и пошту је мо. Човек се ника да неће узди ћи изнад сво га мери ла 
непо роч но сти, добро те или исти не. Ако је сам себи нај у зви ше-
ни ји идеал, ника да неће пости ћи ништа узви ше ни је од само га 
себе. Уме сто тога, стал но ће пада ти све дубље и дубље. Једи но 
Бож ја бла го дат има у себи сна гу да уздиг не чове ка. Пре пу штен 
само ме себи, неиз бе жно ће пада ти све дубље.

Они ма који попу шта ју себи, који трче за ужи ва њи ма, који 
су теле сни, спи ри ти зам се пред ста вља у мање при хва тљи вом 
обли ку, него они ма који су пле ме ни ти ји или инте лек ту ал ни ји; у 
ње го вом гру бљем обли ку они нала зе упра во оно што је у скла ду 
с њи хо вим скло но сти ма. Сотона про у ча ва сва ки знак сла бо сти 
људ ске при ро де, пам ти гре хе које је сва ки поје ди нац склон да 
чини; и онда се тру ди да сва ко ме омо гу ћи при ли ку да задо во љи 
сво је скло но сти пре ма злу. Он наво ди љу де да пре те ру ју у оно ме 
што је само по себи дозво ље но, и да због неу ме ре но сти осла бе 
сво је физич ке, мен тал не и морал не сна ге. Он је већ уни штио и 
још уни шта ва хиља де оних који попу шта ју сво јим стра сти ма, 
огру бљу ју ћи на тај начин цело куп ну људ ску при ро ду. Да би довр-
шио сво је дело пре ко духо ва изја вљу је да »истин ско зна ње узди-
же чове ка изнад свих зако на«, да је »све што посто ји добро«, да 
»Бог нико га не осу ђу је« и да су »сви почи ње ни гре си неви ни«. 
Када су љу ди на тај начин наве де ни да пове ру ју да је чове ко ва 
жеља нај ви ши закон, да је сло бо да у ства ри раз у зда ност, да је 
човек одго во ран једи но себи, ко би још могао да се чуди што се 
поква ре ност и пороч ност сре ће на сва ком кора ку? Мно ги љу ди 
жељ но при хва та ју уче ња која им дају сло бо ду да слу ша ју само 
побу де сво га теле сно га срца. Узде само са вла ђи ва ња ста вље не су 
у руке стра сти ма, спо соб но сти ума и душе пот чи ње не су живо-
тињ ским наго ни ма, а сотона побе до но сно увла чи у сво ју мре жу 
хиља де оних који твр де да су Хри сто ви след бе ни ци.

Међу тим, нико не тре ба да буде пре ва рен лажним спи ри ти-
стич ким тврд ња ма. Бог је довољ но све тло сти дао љу ди ма да 
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могу откри ти зам ке. Као што је већ пока за но, тео ри ја која пред-
ста вља темељ спи ри ти зма у суко бу је с нај ја сни јим библиј ским 
изја ва ма. Све то писмо каже да мртви не зна ју ништа, да су про-
па ле све њи хо ве мисли, да нема ју ника квог дела ни у чему што 
се зби ва под Сун цем, да не зна ју ништа ни о радо сти ма ни о 
жало сти ма оних који су им били нај дра жи на Земљи.

Бог је изри чи то забра нио сва ку навод ну везу с духо ви ма 
умр лих. У вре ме ста рих Јевре ја посто ја ла је гру па љу ди који су 
твр ди ли, као и спи ри ти сти данас, да одр жа ва ју везе с мртви ма. 
Али, »духо ви врачарски и гатарски«, као што су се нази ва ли 
ти посе ти о ци из дру го га све та, у Библи ји су назва ни »духо ви 
ђавол ски« (4. Мој си је ва 25,1-3; Пса лам 106,28; 1. Корин ћа ни ма 
10,20; Откри ве ње 16,14). При зи ва ње »врачарских« духо ва било 
је про гла ше но увре дом за Госпо да, и зато стро го забра ње но под 
прет њом смрт не казне (3. Мој си је ва 19,31; 20,27). И на само 
спомињање »вра ча ња« данас се гле да с пре зре њем. Твр ђе ње да 
љу ди могу да одр жа ва ју везу са злим духо ви ма сма тра се при-
чом која поти че из мрач ног сред њег века. Међу тим, спи ри ти-
зам, који бро ји сто ти не хиља да, па, чак и мили о не поклоника, 
који је успео да про дре и у науч не кру го ве, који је ушао у Цркве, 
наи шао на накло ност зако но дав них тела и кра љев ских дво ро-
ва – ова мамут ска пре ва ра је само ожи вља ва ње, у новој оде ћи, 
оног у ста ра вре ме на осу ђе ног и забра ње ног вра чар ства.

Када не би било ника квог дру гог дока за о пра вом карак те ру 
спи ри ти зма, хри шћа ни ма би тре ба ло да буде довољ на чиње ни-
ца да духо ви не пра ве ника кве раз ли ке изме ђу пра вед но сти и 
гре ха, изме ђу нај пле ме ни ти јег и нај не по роч ни јег Хри сто вог апо-
сто ла и нај по ква ре ни јег сотони ног слу ге. Узди жу ћи нај по дли је 
љу де на Небо и пред ста вља ју ћи их као носи о це узви ше них поло-
жа ја, сотона као да гово ри све ту: »Није важно коли ко си зао; 
није важно да ли веру јеш или не веру јеш у Бога и у Библи ју. 
Живи како год хоћеш, Небо је твој дом!« Спи ри ти стич ки учи те-
љи у ства ри као да изја вљу ју: »Ко год чини зло, по вољи је Госпо-
ду и такви су му мили; или: где је Бог који суди?« (Мала хи ја 2,17) 
Бож ја Реч каже: »Тешко они ма који зло зову добро, а добро зло, 
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који пра ве од мра ка све тлост а од све тло сти мрак, који пра ве од 
гор ко га слат ко, а од слат ко га гор ко.« (Иса и ја 5,20)

Ови лажни духо ви, када се јавља ју као апо сто ли, дају изја ве 
које се супро те оно ме што су пра ви апо сто ли, док су били на 
Земљи, напи са ли по нало гу Све то га Духа. Они одба цу ју божан-
ско поре кло Библи је, и на тај начин руше теме ље хри шћан ске 
наде и гасе све тлост која откри ва пут пре ма Небу. Сотона је 
учи нио све да свет пове ру је да је Библи ја само збир ка леген ди, 
или књи га при ла го ђе на детињ ству људ ског рода, коју сада тре ба 
дру га чи је гле да ти или је одба ци ти као заста ре лу. Уме сто Бож је 
Речи он сада узди же спи ри ти стич ке поја ве. Тај канал је пот пу но 
у ње го вој вла сти; и уз ње го ву помоћ може учи ни ти да свет веру је 
само оно што он жели. Књи гу која тре ба да суди ње му и ње го вим 
след бе ни ци ма он поти ску је у поза ди ну, у којој и жели да оста-
не, а Спа си те ља све та пред ста вља као биће које није ништа више 
од обич ног чове ка. Као што су рим ски стра жа ри који су чува ли 
Ису сов гроб шири ли лажне изве шта је у скла ду са упут стви ма 
која су им дали све ште ни ци и ста ре ши не да би поби ли Ње го во 
вас кр се ње, тако и побо р ни ци спи ри ти стич ких поја ва поку ша ва-
ју да дока жу да не посто ји ништа чуде сно у окол но сти ма које су 
пра ти ле Спа си те љев живот. Пошто су тако поку ша ли да Ису са 
ста ве у поза ди ну, скре ћу пажњу на сво ја чуда, гово ре ћи да она 
пот пу но над ма шу ју све што је Исус ика да учи нио.

Исти на је да спи ри ти зам сада мења свој облик и да, при кри-
ва ју ћи неке сво је непри хва тљи ве осо би не, поку ша ва да се оде-
не у хри шћан ско рухо. Међу тим, ње го ве изја ве са про по ве да-
о ни ца и пре ко штам пе позна те су јав но сти већ мно го годи на 
и оне откри ва ју ње гов истин ски карак тер. Он сво ја уче ња не 
може ни да при кри је ни да порек не.

Чак и у свом сада шњем обли ку, није ништа мање опа сан, 
већ ствар но мно го опа сни ји него рани је, јер су ње го ве пре ва-
ре поста ле још под му кли је. Док је рани је одба ци вао Хри ста 
и Библи ју, сада твр ди да при хва та и јед но и дру го. Међу тим, 
Библи ју тума чи она ко како то одго ва ра непре по ро ђе ном срцу, 
док ње не све ча не и живот но важне исти не пот пу но одба цу је. 
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Љу бав про гла ша ва нај ва жни јом Бож јом осо би ном, али је спу-
шта на ниво боле ћи ве сен ти мен тал но сти, не пра ве ћи вели ку 
раз ли ку изме ђу добра и зла. Бож ју пра вед ност, Ње го во осу-
ђи ва ње гре ха, зах те ве Ње го вог све тог зако на – све то сма тра 
нева жним. Љу ди ма гово ри да Десет запо ве сти тре ба сма тра ти 
мртвим сло вом. Угод ним, заво дљи вим бајкама зао ку пља  чула и 
наво ди љу де да одба це Библи ју као темељ сво је вере. Хри ста се 
и сада ствар но одри че као и нека да, али сотона је тако засле пио 
очи љу ди ма да не при ме ћу ју ову пре ва ру.

Мало је љу ди који јасно могу да пре по зна ју пре вар ну сна гу 
спи ри ти зма и опа сности у којој се нала зе они који се изло же ње-
го вом ути ца ју. Мно ги се баве њи ме нај пре у жељи да задо во ље 
сво ју радо зна лост. Нема ју неко ствар но пове ре ње у тај покрет 
и ужа сну ли би се и на саму поми сао да се тако могу поко ри ти 
вла сти демо на. Међу тим, усу ђу ју се да сту пе на забра ње но тло, 
а моћ ни непри ја тељ и про тив њи хо ве воље сти че моћ над њи-
ма. Он их трај но заро бља ва, ако само јед ном буду наве де ни да 
свој ум пот чи не ње го вој вла сти. Сво јом сна гом нису у стању 
да рас ки ну  ту заво дљи ву, при ма мљи ву чаро ли ју. Ништа осим 
Бож је силе, даро ва не као одго вор на искре ну моли тву вере, не 
може изба ви ти те заве де не душе.

Сви који попу шта ју гре шним скло но сти ма сво га карак те ра, 
или сво је вољ но гаје неки позна ти грех, сами при зи ва ју сотон-
ска иску ше ња. Они се одва ја ју од Бога и од заштит нич ког кру-
га Ње го вих анђе ла, и када им Неча сти ви пону ди сво је обма не 
нема ју ника кву одбра ну и као лак плен пада ју му у руке. Они 
који му се тако под вла шћу ју не схва та ју куда ће их одве сти 
таква одлу ка. Пошто је успео да их савла да, кушач ће их запо-
сли ти као сво је слу ге да и дру ге наве ду у про паст.

Про рок Иса и ја каже: »И ако вам рек ну: питај те вра ча ре и 
гата ре, који шап ћу и мрмља ју, реци те: не тре ба ли народ да 
пита Бога сво је га? Или ће пита ти мртве уме сто живих? Закон 
и све до чан ство тра жи те, ако ли ко не гово ри тако, ње му нема 
зоре.« (Иса и ја 8,19.20) Када би љу ди били спрем ни да при хва те 
исти ну, која је тако јасно обја вље на у Писму, исти ну о чове ко вој 
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при ро ди и ста њу мртвих, они би у спи ри ти стич ким зах те ви ма 
и поја ва ма запа зи ли сотони но дело ва ње и ње го ву силу, зна ке и 
лажна чуда. Међу тим, уме сто да се одрек ну драге сло бо де тако 
нежне теле сном срцу, уме сто да одба це оми ље ни грех, мно ги 
љу ди затва ра ју сво је очи пред све тло шћу и иду даље, не оба зи-
ру ћи се на опо ме не, док сото на наста вља да пле те сво је мре же 
око њих, све док не поста ну ње гов плен. »Јер љу ба ви исти не не 
при ми ше да би се спа сли. И зато ће им Бог посла ти силу пре ва-
ре да веру ју лажи.« (2. Солу ња ни ма 2,10.11)

Они који уста ју про тив уче ња спи ри ти зма, напа да ју не само 
љу де, већ сотону и ње го ве анђе ле. Они су се укљу чи ли у рат про-
тив погла вар ста ва, вла сти и упра ви те ља таме ово га све та, про тив 
духо ва пако сти испод неба. Сотона ника да неће одсту пи ти ни са 
јед не сто пе тла, осим ако буде поти снут силом небе ских весни ка. 
Бож ји народ тре ба да буде спо со бан да му се оду пре истим речи-
ма које је изго во рио наш Спа си тељ: »Писа но је!« сотона и данас, 
као што је чинио у Хри сто во вре ме, може да наво ди тек сто ве из 
Писма, може да извр ће њи хо во зна че ње и тако под у пи ре сво је 
пре ва ре. Они који желе да опста ну у ово вре ме опа сно сти мора ју 
само да схва те све до чан ство Бож је Речи.

Мно ги ће се суо ча ва ти с духо ви ма пако сти који ће им се 
при ка зи ва ти у лику воље них рођа ка или при ја те ља, и обја вљи-
ва ти им нај о па сни је заблу де. Ови посе ти о ци дело ва ће на наша 
нај та на ни ја осе ћа ња и чини ти чуда у наме ри да под у пру сво ја 
твр ђе ња. Мора мо бити спрем ни да им се оду пре мо библиј ском 
исти ном да мртви не зна ју ништа, и да се на ова кав начин поја-
вљу ју само духо ви ђавол ски.

Упра во пред нама је време кушања, које »ће доћи на сав васи о-
ни свет да иску ша оне који живе на земљи«. (Откри ве ње 3,10) Сви 
они чија вера није чвр сто уте ме ље на на Бож јој Речи биће пре ва-
ре ни и побе ђе ни. Сотона делу је »са сва ком пре ва ром неправ де« 
да стек не власт над сино ви ма људ ским и зато ће се ње го ве пре ва-
ре стал но умно жа ва ти. Међу тим, он свој циљ може да постиг не 
само ако љу ди добро вољ но подлегну ње го вим иску ше њима. Они 
који искре но теже позна ва њу исти не и тру де се да послу шно шћу 
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очи сте сво је душе, чине ћи тако све што је у њиховој моћи да се 
при пре ме за сукоб, наћи ће у Богу исти не сигур ну зашти ту. Спа-
си те ље во обе ћа ње гла си: »Јер си одр жао реч трпље ња моје га, ја 
ћу тебе сачу ва ти!« (Откри ве ње 3,10) Он ће посла ти све анђе ле са 
Неба да зашти те Ње гов народ, и неће дозво ли ти да сотона савла-
да нијед ну душу која се узда у Ње га.

Про рок Иса и ја обја вљу је ужа сну заблу ду свих беза ко ни ка 
који мисле да су сигур ни од осу де на Бож јем суду: »Ухва ти смо 
веру са смр ћу и уго во ри смо са гро бом; када зађе бич као пово-
дањ неће нас дохва ти ти, јер од лажи начи ни смо себи уто чи ште 
и за пре ва ру закло ни смо се!« (Иса и ја 28,15) Гру пи која је овде 
опи са на, при па да ју и они који се у свом упор ном непо ка ја њу 
теше уве ре њем да неће бити ника кве казне за гре шни ке; да ће 
цело чове чан ство, без обзи ра на сво ју гре шност, бити при мље-
но на Небо и изјед на че но са Бож јим анђе ли ма. Међу тим, још су 
много самоуверенији они који скла па ју завет са смр ћу и спо ра-
зум са гро бом, који одба цу ју исти ну коју је Небо при пре ми ло 
као одбра ну за пра вед ни ке у дан нево ље, у при хва та ју уто чи-
ште у лажи коју им уме сто исти не нуди сотона у обли ку при ма-
мљи ве обма не спи ри ти зма.

Засле пље ност љу ди овог нара шта ја је неиз ре ци ва и чуде сна. 
Хиља де одба цу ју Бож ју Реч као недо стој ну пове ре ња и жељ но и с 
пове ре њем при хва та ју сотони не обма не. Непо вер љи ви и руга чи 
жиго шу фана ти зам оних који се боре за веру про ро ка и апо сто ла 
и уве се ља ва ју се изла жу ћи под сме ху све ча не изја ве Писма о Хри-
сту и пла ну спа се ња, о одма зди која ће сти ћи оне који одба цу ју 
исти ну. Пока зу ју дубо ко сажа ље ње пре ма љу ди ма који су толи ко 
уско гру ди, сла би и пра зно вер ни да при зна ју оба ве зност Бож јих 
зах те ва и пошту ју пра ви ла Ње го вог зако на. Они иска зу ју толи-
ко само у ве ре но сти као да су заи ста скло пи ли завет са смр ћу и 
спо ра зум са гро бом као да су поди гли непре ла зну, непро бој ну 
пре пре ку изме ђу себе и Бож јег гне ва. Ништа не може да раз бу ди 
њи хов страх. Они су се толи ко пре да ли куша чу, тако су се чвр сто 
сје ди ни ли с њим и дубо ко надах ну ли ње го вим духом, да нема ју 
ни сна ге ни жеље да се истрг ну из ње го ве зам ке.
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Сотона се дуго при пре ма да уло жи конач ни напор да пре-
ва ри свет. Теме ље сво га дела поста вио је обе ћа њем које је дао 
Еви у Еде му: »Неће те ви умре ти!« »Него зна Бог да ће вам се у 
онај дан кад оку си те с ње га отво ри ти очи, па ћете поста ти као 
бого ви и зна ти што је добро што ли зло!« (1. Мој си је ва 3,4.5) 
Мало - пома ло при пре мао је пут за сво је нај ве ће дело пре ва ре, 
за раз вој спи ри ти зма. За сада, још није успео да пот пу но оства-
ри сво је пла но ве; али то ће пости ћи у послед њем делу сво га вре-
ме на. Про рок каже: »И видех... три нечи ста духа као жабе... јер 
су ово духо ви ђавол ски, који чине чуде са, и изла зе к царе ви ма 
све га васи о но га све та да их ску пе на бој за онај вели ки дан Бога 
све др жи те ља.« (Откри ве ње 16,3.14) Осим оних које ће одр жа ти 
Бож ја сила вером у Ње го ву Реч, цео свет биће уву чен у окви ре 
ове пре ва ре. Љу ди ће се брзо уљуљ ка ти у коб ну сигур ност, а 
про бу ди ће се тек онда када поч не изли ва ње Бож јег гне ва.

Господ Бог каже: »Извр ши ћу суд по пра ви лу и прав ду по 
мери ли ма; и град ће потр ти лажно уто чи ште и вода ће пото-
пи ти заклон. И вера ваша са смр ћу уни шти ће се, и уго вор ваш 
с гро бом неће оста ти, и кад зађе бич као пово дањ, потла чи ће 
вас.« (Иса и ја 28,17.18)
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поглавље

Про те стан ти су данас мно го накло ње ни ји като ли ци зму него 
рани јих годи на. У земља ма у који ма като ли ци зам нема пре-

власт и у који ма ње гов клер зау зи ма помир љив став с циљем 
да пове ћа свој ути цај, запа жа се све већа рав но ду шност пре ма 
док три на ма које про те стан ти зам деле од римске хије рар хи је; 
као да све више јача уве ре ње да се та два кри ла хри шћан ства 
толи ко и не раз ли ку ју пре ма основ ним веро ва њи ма коли ко се 
прет по ста вља ло и да би мало попу шта ња од стра не про те ста на-
та могло дове сти до бољег раз у ме ва ња с Римом. Било је вре ме-
на када су про те стан ти висо ко цени ли сло бо ду саве сти коју су 
стекли уз тако високу цену. Они су сво ју децу учи ли да се гну-
ша ју Рима и сма тра ли да је изгра ђи ва ње скла да с Римом рав но 
невер ству Хри сту. Међу тим, коли ко су дру га чи ја осе ћа ња која 
се данас изра жа ва ју!

Бра ни о ци пап ске хијерархије изја вљу ју да је Црква била 
окле ве та на, а про те стант ски свет склон је да при хва ти ту 
изја ву. Мно ги сма тра ју да је непра вед но осу ђи ва ти дана шњу 
Цркву због срам них и нера зум них дела која су обе ле жи ла ње-
ну вла да ви ну у раз до бљу незна ња и духов не таме. Они оправ-
да ва ју ње ну стра шну суро вост, при ка зу ју ћи је као после ди цу 
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вар вар ства тога вре ме на и твр де да је ути цај савре ме не циви-
ли за ци је про ме нио ње на осе ћа ња.

Да ли су ти љу ди забо ра ви ли твр ђе ње Рима да је непо гре шив, 
твр ђе ње које је ова охо ла сила пона вља ла више од осам сто ти-
на годи на? Уме сто са буде забо ра вље но, ово твр ђе ње је у девет-
на е стом сто ле ћу било још одлуч ни је нагла ше но него ика да пре 
тога. Све док Рим твр ди да »Црква ника да није погре ши ла, нити 
ће, пре ма Све то ме писму, ика да погре ши ти« (John L. von Mos he-
im, Insti tu tes of Eccle si a sti cal History, book 3, century 11, part 2, ch. 2, 
sec tion 9, note 17) – како би се онда могла одре ћи наче ла која су 
усме ра ва ла ње но пона ша ње у про шлим веко ви ма?

Римска Црква ника да се неће одре ћи сво га твр ђе ња да је 
непо гре ши ва. Све што је учи ни ла при ли ком про гон ства вер-
ни ка, који се нису сла га ли с ње ним дог ма ма, она про гла ша ва 
оправ да ним, и зар не би поно ви ла иста дела када би за то поно-
во има ла при ли ку? Када би огра ни че ња, која јој сада поста вља 
све тов на власт, била укло ње на, када би Рим повра тио сво ју 
нека да шњу власт, вео ма брзо насту пи ло би ожи вља ва ње ње го-
ве нека да шње тира ни је и про гон ства.

Добро позна ти писац ова ко опи су је пона ша ње римске хије-
рар хи је, када је реч о сло бо ди саве сти и посеб но о опа сно сти ма 
које пре те Сје ди ње ним Држа ва ма од успе ха ње не поли ти ке:

»Има мно го оних који су рас по ло же ни да сва ки страх од 
римо ка то ли чан ства у Сје ди ње ним Држа ва ма при пи шу огра-
ни че но сти или недо ра сло сти. Они у карак те ру или пона ша њу 
Рима не запа жа ју ништа што би се коси ло с нашим сло бод ним 
уста но ва ма, нити нала зе ишта зло слут но у ње го вом рас те њу. 
Упо ре ди мо нај пре нека основ на наче ла наше вла сти с они ма 
Римо ка то лич ке цркве!

Устав Сје ди ње них Држа ва гаран ту је сло бо ду саве сти. То је оно 
што је нај о снов ни је и нај дра же сви ма нама. Папа Пије IX у сво јој 
посла ни ци од 15. авгу ста 1854. годи не каже: ‘Апсурд не и погре-
шне док три не или пра зни раз го во ри о одбра ни сло бо де саве сти 
пред ста вља ју крај ње погуб ну заблу ду – кугу, од које бисмо се нај-
ви ше мора ли пла ши ти у држа ви.’ Исти папа, у сво јој енци кли ки 
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од 8. децем бра 1864. годи не ана те ми ше ‘оне који зах те ва ју сло бо-
ду саве сти и вер ског бого слу же ња’, као и све оне ‘који твр де да се 
Црква не би сме ла слу жи ти силом’.

Миро љу би ви тон Рима у Сје ди ње ним Држа ва ма не зна чи 
про ме ну ње го вог срца. Рим је толе ран тан тамо где је немо ћан. 
Бискуп О’Конор каже: ‘Вер ска сло бо да се само толерише све 
док се друкчије не може поступати без опа сно сти по като лич ки 
свет’... Над би скуп из Сент Луи са јед ном је изја вио: ‘Јерес и неве-
ро ва ње су грех па у хри шћан ским земља ма као што су Ита ли ја 
и Шпа ни ја, на при мер, у који ма су сви ста нов ни ци като ли ци 
и у који ма је като лич ка рели ги ја битан део земаљ ских зако на, 
бива ју кажња ва ни као и сва ки дру ги зло чин’ ...

Сва ки кар ди нал, над би скуп и бискуп у Като лич кој цркви 
пола же закле тву вер но сти папи, у којој се поја вљу ју и сле де ће 
речи: ‘Јере ти ке, шизма ти ке и бун тов ни ке про тив нашег наве де-
ног госпо да ра – папе – или ње го вих горе наве де них наслед ни-
ка, ја ћу про го ни ти и нај е нер гич ни је им се про ти ви ти’.« (Josi ah 
Strong, Our Country, ch. 5, pars. 2-4)

Исти на је да има искре них хри шћа на у римо ка то лич кој вер-
ској зајед ни ци. Хиља де вер ни ка те Цркве слу же Богу у скла ду са 
цело куп ном све тло шћу коју има ју. Њи ма није дозво љен при ступ 
Бож јој Речи и зато не могу да пре по зна ју исти ну. Они ника да нису 
виде ли раз ли ку изме ђу живе слу жбе из целог срца и пра зних фор-
ми и цере мо ни ја. Бог с нежним сау че шћем посма тра те душе, које 
су вас пи та не у вери која је про же та обма на ма и не задо во ља ва 
потре бе срца. Он ће учи ни ти да зра ци све тло сти про би ју дубо ку 
таму која их окру жу је. Он ће им откри ти исти ну каква је у Ису су, 
и мно ги ће пре ћи на стра ну Ње го вог наро да.

Међу тим, като ли ци зам као систем није се данас ништа више 
ускла дио с Хри сто вим јеван ђе љем, него у било којем про те-
клом раз до бљу у сво јој исто ри ји. Про те стант ске Цркве нала зе 
се у вели кој тами, јер би ина че пре по зна ле зна ке вре ме на. Рим-
ска црква је дале ко се жна у сво јим пла но ви ма и начи ну дело-
ва ња. Она се слу жи свим сред стви ма да про ши ри свој ути цај 
и пове ћа сво ју моћ да би се при пре ми ла за суро ву и одлуч ну 
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бор бу да поно во задо би је пре власт у све ту, да обно ви про гон-
ства и уки не све што је про те стан ти зам пости гао. Като ли ци зам 
напре ду је у свим обла сти ма. Све већи број ње го вих црка ва и 
капе ла подиже се у про те стант ским земља ма! Погле дај те какву 
попу лар ност ужи ва ју ње го ве висо ке шко ле и семи на ри у Аме ри-
ци, које про те стан ти тако обил но пома жу! Раз мо три те јача ње 
риту а ли зма у Енгле ској (Риту а ли сти су вер ска стран ка, осно-
ва на 1833. годи не у Оxфорду, која тра жи сје ди ње ње като ли ка 
и англи ка на ца – прим. прев) и све чешће пре ла же ње про те ста-
на та у като ли ци зам! Све ове поја ве тре ба да забри ну  све љу де 
који цене чиста наче ла јеван ђе ља!

Про те стан ти су се потај но дого ва ра ли с при ста ли ца ма Рима 
и пру жа ли им сво ју помоћ, били су спрем ни на ком про ми се и 
уступ ке који ма су изне на ђи ва ли и саме папи сте, јер су им били 
нера зу мљи ви. Љу ди јед но став но не желе да виде пра ви карак-
тер кле ри ка ли зма и опа сно сти које пре те од ње го ве пре вла сти. 
Зато народ мора да уста не и успро ти ви ти се напре до ва њу тог 
нај о па сни јег непри ја те ља гра ђан ске и вер ске сло бо де.

Мно ги про те стан ти мисле да је като лич ка рели ги ја непри влач-
на и да ње на бого слу же ња пред ста вља ју само досад но и бесми-
сле но оба вља ње цере мо ни ја. И ту нису у пра ву! Иако је като ли ци-
зам уте ме љен на обма на ма, то није ника ква гру ба или неве шта 
пре ва ра. Вер ске слу жбе Рим ске цркве пред ста вља ју нај им пре сив-
ни ји цере мо ни јал који се може зами сли ти. Сво јим сја јем, рас ко-
шно шћу и све ча ним обре ди ма могу да оча ра ју чове ко ва чула и 
ућут ка ју глас разу ма и саве сти. Око је оча ра но. Рас ко шне цркве, 
вели чан стве не про це си је, злат ни олта ри, дра гим каме њем укра-
ше ни рели кви ја ри, ода бра не сли ке и умет нич ке скулп ту ре, све 
то делу је на сми сао за лепо. И ухо је заро бље но. Музи ка је ненад-
ма шна. Бога ти и све ча ни зву ци оргу ља, сје ди ње ни с мело ди јом 
мно гих гла со ва, који се узди жу пре ма висо ким купо ла ма и одје-
ку ју међу коло на да ма веле леп них кате дра ла, неми нов но испу ња-
ва ју срца стра хо по што ва њем и дивље њем.

Овај спо ља шњи сјај, рас кош и цере мо ни је, који ма се само 
наиз глед задо во ља ва ју чежње душа опте ре ће них гре хом, могу 
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да послу же као доказ уну тра шње исква ре но сти. Хри сто вој 
рели ги ји није потреб на таква при влач ност да би је пре по ру-
чила. У све тло сти која допи ре с крста, истин ско хри шћан ство 
изгле да тако чисто и при влач но да ника кво спо ља шње укра ша-
ва ње не би могло да му пове ћа истин ску вред ност. Пред Богом 
је на  це ни лепо та све то сти, крот ко га и тихо га духа.

Сја јан стил није увек доказ непо роч них, узви ше них мисли. 
Сми сао за умет ност, истан ча ност и опле ме ње ност уку са, често 
се сре ћу и међу љу ди ма чије су мисли земаљ ске и теле сне. Сотона 
их често запо шља ва да наве ду љу де да забо ра ве потре бе сво је 
душе, да изгу бе из вида буду ћи, бесмрт ни живот, да се одвра те 
од свог бес коначног Пома га ча и живе само за овај свет.

Рели ги ја која се исцр пљу је у спо ља шњем сја ју, при вла чи 
непре по ро ђе на срца. Рас кош и цере мо ни је като лич ког бого-
слу же ња има ју заво дљи ву, оча ра ва ју ћу при влач ност, која је 
мно ге пре ва ри ла; и у скла ду са тим почи њу да гле да ју на Рим 
као на пра ва небе ска вра та. Нико осим оних који су сво је ноге 
утвр ди ли на теме љи ма исти не и чија су срца обно вље на Бож-
јим Духом, није сигу ран од ње го вог ути ца ја. Хиља де оних који 
нема ју живот но иску ство са Хри стом биће наве де ни да при хва-
те облич је побо жно сти и да се одрек ну ње не силе. Таква рели ги-
ја биће упра во оно што мно ги желе.

Црква која твр ди да има пра во да опра шта гре хе наво ди 
сво је вер ни ке на поми сао да могу сло бод но да гре ше, а све та 
тај на, сакра мент испо ве сти, без које се цркве но опро ште ње не 
може доби ти, као да отва ра вра та злу. Онај који кле чи пред гре-
шним чове ком и при ли ком испо ве сти отва ра му тај не мисли 
и побу де сво га срца, пони жа ва сво је људ ско досто јан ство и 
ква ри сва ку пле ме ни ту побу ду сво је душе. Откри ва ју ћи гре-
хе из сво га живо та све ште ни ку – гре шном смрт ни ку, који се 
често ода је вину и рас пу ште но сти – човек сни жа ва сво ја мери-
ла карак те ра и тако се квари. Ње го ве мисли о Богу све де не су 
на лик палог чове ка, јер све ште ник сто ји пред њим као Бож ји 
пред став ник. То пони жа ва ју ће исповедање гре ха чове ку пред-
ста вља тај ни извор из кога је поте као вели ки део зала која 
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ква ре свет и при пре ма ју га за конач но уни ште ње. Ипак, оно-
ме који ужи ва да попу шта само ме себи, мно го је угод ни је да 
при зна је сво је гре хе смрт ном чове ку него да сво је срце отво-
ри Богу. Људ ској при ро ди мно го је лак ше да се испо ве ди него 
да одба ци грех, мно го је лак ше да мучи  сво је тело обла че њем 
костре ти, копри ва ма и лан ци ма него да разапне сво је теле сне 
стра сти. Заиста је тежак јарам који теле сно срце спрем но да 
носи да би избегло да узме Хри сто в јар ам.

Посто ји изра зи та слич ност изме ђу Рим ске и Јевреј ске Цркве 
из вре ме на Хри сто вог првог дола ска. Тако су Јевре ји потај но 
гази ли сва ко наче ло Бож јег зако на, спо ља су били врло стро ги 
у пошто ва њу ње го вих про пи са, оте жа ва ју ћи их пре те ра ним зах-
те ви ма и тра ди ци ја ма, које су чини ле да послу шност поста не 
бол на и тешка. И као што су Јевре ји твр ди ли да пошту ју закон, 
тако след бе ни ци Рима твр де да пошту ју крст. Они узди жу сим-
бол Хри сто вих стра да ња, док сво јим живо том одба цу ју Оно га 
кога тај крст пред ста вља.

Като ли ци ста вља ју крст на сво је цркве, на сво је олта ре и сво-
ју оде ћу. На све стра не могу се виде ти зна ци крста. На све стра-
не крст се фор мал но пошту је и узди же. Међу тим, Хри сто ва уче-
ња поко па на су под дебе лом насла гом бесми сле них тра ди ци ја, 
лажних тума че ња и стро гих зах те ва. Спа си те ље ве речи упу ће не 
лице мер ним Јевре ји ма, с још већим пра вом могу се одно си ти на 
ста ре ши не Римске цркве: »Него вежу бре ме на тешка и незгод на 
за ноше ње, и това ре на пле ћа људ ска; а прстом сво јим неће да 
их при хва те.« (Матеј 23,4) Саве сне душе заро бље не су стал ним 
стра ху од гне ва увре ђе ног Бога, док мно ги од цркве них досто јан-
стве ни ка живе у оби љу и чул ним задо вољ стви ма.

Обо жа ва ње сли ка и рели кви ја, при зи ва ње све та ца и узди за ње 
папе, пред ста вља ју сотони не мето де који ма пажњу љу ди одвра ћа 
од Бога и Ње го вог Сина. Да би упро па стио душе, сотона их наво ди 
да не мисле о Оно ме који им једи ни може оси гу ра ти спа се ње. Њи хо-
ву пажњу поку ша ва да пре у сме ри на све што би им могло помо ћи 
да забо ра ве Оно га који је рекао: »Ходи те к мени сви који сте умор-
ни и нато ва ре ни и ја ћу вас одмо ри ти!« (Матеј 11,28)
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Сотона ула же трај не напо ре да погре шно пред ста ви Бож ји 
карак тер, при ро ду гре ха и основ на пита ња око којих се води 
вели ка бор ба. Сво јим лукав стви ма поку ша ва да ума њи оба ве-
зност Бож јег зако на и да љу ди ма омо гу ћи да сло бод но гре ше. 
Исто вре ме но их наво ди да при хва те погре шна схва та ња о Богу 
тако да Му при сту па ју са стра хом и мржњом уме сто с љу ба вљу. 
Суро вост која је свој стве на ње го вом карак те ру поку ша ва да 
при пи ше Ство ри те љу; све ове поје ди нач не напо ре ује ди нио је 
и пред ста вио као облик вер ског систе ма и изра зио обли ци ма 
бого слу же ња. Тако је успео да засле пи ум мно гих љу ди и да их 
наве де да као ње го ве слу ге кре ну у рат про тив Бога. При хва та-
њем изо па че них схва та ња о божан ским осо би на ма, незна бо-
жач ки наро ди били су наве де ни да пове ру ју да су им људ ске 
жртве нео п ход не да задо би ју накло ност божан ства; стра шне 
суро во сти почи ни ли су ови љу ди јед ни дру ги ма, сле де ћи разно-
вр сне обли ке идо ло по клон тва.

Римс ка црква, која је сје ди ни ла незна бо штво с хри шћан-
ством и, слич но незна бо штву, погре шно пред ста вља ла Бож ји 
карак тер, при хва ти ла је оби ча је који нису били ништа мање 
суро ви и непри хва тљи ви. У вре ме рим ске пре вла сти посто ја-
ла су разна сред ства за муче ње који ма су љу ди при мо ра ва ни 
да при хва те њи хо ва уче ња. Поди за не су и лома че за оне који 
се нису хте ли поко ри ти ње ним зах те ви ма. Извр ше на су мно га 
крво про ли ћа чија се вели чи на неће сазна ти све до Бож јег суда. 
Цркве ни вели ко до стој ни ци насто ја ли су, под сотони ним над зо-
ром, да изми сле ору ђа за муче ње која ће нано си ти нај ве ћу бол, а 
да бит но не угро зе живот муче ни ка. У мно го слу ча је ва пакле ни 
про це си наста вља ни су све до гра ни ца људ ске издр жљи во сти, 
све док сама при ро да није оду ста ла од бор бе и док муче ник не 
би поздра вио смрт као добро до шло изба вље ње.

Таква је била суд би на про тив ни ка Рима. За сво је при ста ли-
це Рим је про пи си вао дисци пли ну бича, изглад њи ва ње посто-
ви ма и сва ко муче ње тела. Да би сте кли накло ност Неба, покај-
ни ци су крши ли Бож је зако не крше ћи при род не зако не. Од 
њих се зах те ва ло да кида ју везе које је Бог дао чове ку да би 
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улеп шао ње го во земаљ ско посто ја ње. На цркве ним гро бљи ма 
посто је гро бо ви мили о на жрта ва које су про во ди ле живот у 
уза луд ном насто ја њу да сузби ју сво је при род не скло но сти, да 
угу ше као увре дљи ве Богу све мисли и осе ћа ња љу ба ви пре ма 
сво јим бли жњи ма.

Када бисмо поже ле ли да схва ти мо стра шну сотони ну суро-
вост, која се веко ви ма пока зи ва ла, не само међу они ма који 
ника да нису ни чули за Бога, већ и у самом и у целој ширини 
хришћанства, тре ба само да про у чи мо исто ри ју Рим ске цркве. 
Пре ко овог огром ног систе ма обма не кнез зла оства ру је сво-
ју наме ру да осра мо ти Бога и да уни шти чове ка. Када види мо 
како успе ва да се пре ру ши и оба ви сво је дело пре ко ста ре ши на 
ове Цркве, може мо боље раз у ме ти зашто гаји тако вели ку одбој-
ност пре ма Библи ји. Када би љу ди чита ли ту Књи гу, откри ли 
би Бож ју милост и љу бав, виде ли би да Он не наме ће чове ку 
није дан од тих тешких тере та. Једи но што тра жи то је смер но и 
скру ше но срце, пони зан и послу шан дух.

Хри стос у свом живо ту ника да није љу ди ма пока зао при ме-
ром да тре ба да се затво ре у мана сти ре и у њи ма се при пре ма ју 
за Небо. Он ника да није гово рио о сузби ја њу љу ба ви и сао се ћа-
ња. Спа си те ље во срце пре ли ва ло се љу ба вљу. Што се човек више 
при бли жа ва морал ном савр шен ству, то су ње го ва осе ћа ња јача, 
то је оштри је ње го во схва та ње гре ха и дубље ње го во сао се ћа-
ње пре ма невољ ни ци ма. Папа твр ди да је Хри стов заме ник; али 
на који начин се ње гов карак тер може упо ре ди ти с карак те ром 
нашег Спа си те ља? Да ли је Хри стос ика да био познат по томе 
што је љу де затва рао у там ни це или слао на спра ве за муче ње 
само зато што му нису ода ли част као Вла да ру све ми ра? Да ли 
је Ње гов глас ика да изре као смрт ну пре су ду они ма који Га нису 
при хва ти ли? Када су Га одба ци ли ста нов ни ци самар јан ског 
села, када Га је апо стол Јован пун гне ва упи тао: »Госпо де, хоћеш 
ли да рече мо да огањ сиђе с неба и да их истре би као Или ја што 
учи ни«, Исус је сажа љи во погле дао сво га уче ни ка и уко рио га 
због неми ло сти вог духа, гово ре ћи: »Јер син човеч ји није дошао 
да погу би душе чове чи је, него да сачу ва!« (Лука 9,54.56) Коли ко 

570



547УГРОЖЕНА СЛОБОДА САВЕСТИ

се од ово га духа, који је Хри стос пока зао, раз ли ку је дух Ње го-
вог навод ног заме ни ка!

Рим ска Црква сада окре ће пре ма све ту сво је леп ше лице, 
покри ва ју ћи изви ње њи ма изве шта је о сво јим ужа сним суро во-
сти ма. Оде ну ла се у хри сто ли ко рухо, али није се про ме ни ла! 
Сва ко наче ло пап ства које је посто ја ло у про те клим сто ле ћи-
ма посто ји и данас! Док три не при хва ће не у раз до бљу нај мрач-
ни јих дана и данас су на сна зи. Нека се нико не вара! Пап ство 
које про те стан ти данас тако спрем но узди жу, оно је исто које 
је вла да ло све том у вре ме рефор ма ци је, када су Бож ји љу ди 
уста ја ли, изла жу ћи опа сно сти свој живот, да раз от кри ју ње-
го во беза ко ње! Оно и данас гаји исту охо лост и раз ме тљи ву 
дрскост и зах те ва власт над царе ви ма и вла да ри ма, и при сва ја 
божан ска пра ва. Ње гов дух није данас ништа мање суров и 
само во љан него у вре ме када је крши ло људ ске сло бо де и уби-
ја ло све це Нај ви ше га!

Пап ство је упра во оно што је про ро чан ство про ре кло да ће 
бити: отпад послед њег вре ме на (2. Солу ња ни ма 2,3.4)! Део ње го-
вог пла на је да изгра ди карак тер који ће нај бо ље послу жи ти ње-
го вим наме ра ма, али испод про мен љи ве спо ља шњо сти каме ле-
о на кри је се непро мен љив отров ста ре зми је. Оно каже: »Веру 
зада ну јере ти ку не тре ба држа ти, а ни осо ба ма осум њи че ним 
за јерес!« (Len fant, vol. 1, p. 516). Да ли ова сила, чији су изве шта-
ји хиља да ма годи на били писа ни крвљу све тих, тре ба данас да 
буде при зна та као део Хри сто ве Цркве?

У неким про те стант ским земља ма није без раз ло га изра же-
но мишље ње да се дана шњи като ли ци зам мно го мање раз ли-
ку је од про те стан ти зма него у рани ја вре ме на. Насту пи ле су 
про ме не, али про ме на се није дого ди ла у пап ству! Като ли ци зам 
заи ста по мно го чему под се ћа на дана шњи про те стан ти зам, 
али само зато што се про те стан ти зам, у вели кој мери изме нио 
од вре ме на рефор ма то ра!

Отка ко су про те стант ске Цркве поче ле да тра же накло ност 
све та, лажно чове ко љу бље засле пи ло је њи хо ве очи. Оне су већ 
при хва ти ле мисао да тре ба веро ва ти да у сва ком злу мора бити 
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и поне што добра, али ће на кра ју као неиз о став на после ди ца 
насту пи ти и веро ва ње да у сва ком добру има и поне што зла. 
Уме сто да уста ну у одбра ну вере која је јед ном била дата све ти-
ма, оне се сада, ско ро изви ња ва ју Риму због свог непо вољ ног 
мишље ња о ње му, и као да тра же опро штај због сво је нека да-
шње рев но сти.

Вели ки број про те ста на та, чак и оних који нису пре ви ше 
накло ње ни като ли ци зму, не наслу ћу ју ника кву вели ку опа сност 
која пре ти од ње го ве сна ге и ути ца ја. Мно ги твр де да је инте-
лек ту ал на и морал на тама која је пре о вла ђи ва ла у раз до бљу 
сред њег века ишла на руку шире њу ње го вих дог ми, сује вер ја и 
тла че ња, али да већа оба ве ште ност савре ме ног чове ка, опште 
шире ње зна ња и све већа сло бо до ум ност на под руч ју рели ги-
је, оне мо гу ћа ва ју понов но поја вљи ва ње нетр пе љи во сти и тира-
ни је. Такви исме ја ва ју чак и саму поми сао да би нешто такво 
могло да посто ји у овом нашем про све ће ном добу. Исти на је 
да вели ка све тлост оба сја ва овај нара штај на инте лек ту ал ном, 
морал ном и вер ском под руч ју. Са отво ре них стра ни ца Бож је 
све те Речи, небе ска све тлост оба сја ва овај свет. Међу тим, мора-
мо има ти на уму да што више све тло сти оба сја ва љу де, то је 
већа тама оних који је изо па ча ва ју и одба цу ју.

Про у ча ва ње Библи је пот кре пље но моли твом помо гло би 
про те стан ти ма да схва те ствар ни карак тер пап ства и наве ло 
би их да га про зру и избе га ва ју, али мно ги ме ђу њима толи ко 
себе сма тра ју мудри ма, да не осе ћа ју ника кве потре бе да тра-
же ћи Бога про на ђу исти ну. Иако се поно се сво јом про све тље-
но шћу, они не зна ју Писма нити има ју силе Бож је. Они тра же 
оно што је нај ма ње духов но и што од њих зах те ва нај ма ње 
само о дри ца ња, јер им је нео п хо дан неки начин да уми ре сво-
ју савест. Оно што тра же је метод да забо ра ве Бога, иако би 
желе ли да изгле да као да Га се сећа ју. Пап ство је добро при пре-
мље но да задо во љи потре бе свих ових љу ди. Оно је добро при-
пре мље но да се суо чи са две гру пе љу ди, од којих се састо ји 
ско ро цео свет – са они ма који би желе ли да се спа су сво јим 
заслу га ма, и они ма који би желе ли да буду спа се ни у сво јим 
гре си ма. У томе се кри је тај на ње го ве сна ге.
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Исто ри ја пока зу је да је вре ме вели ке инте лек ту ал не таме било 
врло повољ но за успех пап ства. Међу тим, тек ће се виде ти да је и 
вре ме вели ке инте лек ту ал не про све ће но сти исто толи ко повољ-
но за ње гов успех. У про шлим вре ме ни ма, у који ма су љу ди били 
лише ни Бож је Речи и позна ва ња исти не, очи су им биле засле-
пље не и мно ги су били ухва ће ни у зам ку, јер нису виде ли мре жу 
која им је била баче на пред ноге. И у овом нара шта ју мно ги ма 
су очи засле пље не сја јем људ ског начи на раз ми шља ња, »лажно 
назва но га разу ма«; јер ни они не пре по зна ју мре жу и упа да ју у 
њу као да су им очи пове за не. Бог жели да љу ди сво је инте лек ту-
ал не спо соб но сти схва те као дар сво га Ство ри те ља и да их ставе 
у слу жбу исти не и прав де; али када љу ди гаје охо лост и часто љу-
бље и када узди жу сво је тео ри је изнад Бож је Речи, тада људ ски 
разум може да про у зро ку је већу ште ту него незна ње. И упра во 
зато ће лажна нау ка у нашем вре ме ну има ти исто толи ко успе ха 
у при пре ма њу пута за при хва та ње пап ства у свим ње го вим при-
влач ним фор ма ма, као што је ускра ћи ва ње зна ња послу жи ло ње-
го вом узди за њу у мрач ном сред њем веку.

Подржавајући покре те који се сада раз ви ја ју у Сје ди ње ним 
Држа ва ма, који цркве ним уста но ва ма и оби ча ји ма насто је да 
оси гу ра ју држав ну пот по ру, про те стан ти иду сто па ма като ли-
ка. Шта ви ше, они отва ра ју вра та пап ству да у про те стант ској 
Аме ри ци стек не пре власт коју је изгу би ло у Ста ром све ту. 
Оно што овим покре тима даје још већи зна чај је чиње ни ца 
да њихов основ ни зами шље ни циљ пред ста вља оза ко ње ње 
свет ко ва ња неде ље – оби ча ја који је настао у Риму и који Рим 
сма тра зна ком сво га ауто ри те та. Упра во дух пап ства – дух уса-
гла ша ва ња са све тов ним оби ча ји ма, узди за ња људ ских тра ди-
ци ја изнад Бож јих запо ве сти – про жи ма сада про те стант ске 
Цркве и наво ди их да узди жу неде љу да чини оно што је пап-
ство чинило пре њих.

Да би чита лац могао да схва ти која ће сред ства бити упо тре-
бље на у пред сто је ћем суко бу, тре ба само да про у чи изве штај о 
сред стви ма из про шлих вре ме на који ма се Рим слу жио да би 
пости гао исти циљ. Уко ли ко би желео да сазна како ће сје ди ње-
ни про те стан ти и при ја те љи пап ства посту па ти пре ма они ма 
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који не при хва те њи хо ве дог ме, тре ба само да упо зна дух који 
је Рим у про шло сти пока зи вао пре ма свет ко ва њу Субо те и ње-
ним бра ни те љи ма.

Цар ски едик ти, општи сабо ри и цркве не уред бе, подр жа не 
све тов ним сила ма, то су били кора ци уз чију помоћ се незна бо-
жач ки пра зник узди гао до части у хри шћан ском све ту. Прва 
јав на мера која је про пи си ва ла свет ко ва ње неде ље био је закон 
који је издао цар Кон стан тин (после Хри ста; 321, види: Дода-
так). Тај едикт је зах те вао од град ских ста нов ни ка да се одма ра-
ју у »часни дан Сун ца«, али је дозво ља вао земљо рад ни ци ма да 
оба вља ју пољо при вред не радо ве. Иако је ово у ства ри био само 
мно го бо жач ки про пис, импе ра тор га је издао тек пошто је фор-
мал но при хва тио хри шћан ство.

Пошто се цар ски налог није пока зао као довољ на заме на за 
божан ски ауто ри тет, Еузе би је, бискуп који је чезнуо за накло-
но шћу кне зо ва и који је био посе бан Кон стан ти нов при ја тељ и 
ласка вац, твр дио је да је сам Исус пре нео оба ве зу свет ко ва ња 
са субо те на неде љу. Нијед но једи но све до чан ство Библи је није 
било пону ђе но као доказ у при лог овој новој тео ри ји. Сам Еузе-
би је нехо ти це је при знао ње ну нео сно ва ност када је ука зао на 
ствар ног ауто ра про ме не. Ево ње го вих речи: »Све оно што смо 
по дужно сти мора ли да чини мо у субо ту, ми смо пре ба ци ли на 
Господ њи дан.« (Robert Cox, Sab bath Laws and Sab bath Duti es, p. 
538) Међу тим, овај доказ у при лог неде ље, ма коли ко био неу те-
ме љен, осме лио је љу де да пога зе Господ њи дан одмо ра, Субо ту. 
Сви који су поже ле ли да ужи ва ју накло ност све та, при хва ти ли 
су овај већ рас про стра ње ни пра зник.

Када се пап ство чвр шће уко ре ни ло, дело узди за ња неде ље је 
наста вљено. Неко вре ме народ се бавио пољо при вред ним радо ви-
ма када није дола зио у цркву, а сед ми дан је и даље сма тран даном 
одмо ра. Међу тим, про ме на је посте пе но уво ђе на. Они ма који су 
оба вља ли цркве не слу жбе било је забра ње но да неде љом изри чу 
ика кве пре су де у гра ђан ским спо ро ви ма. Убр зо после тога, свим љу-
ди ма, без обзи ра на поло жај, било је забра ње но да се баве обич ним 
посло ви ма тога дана, под прет њом нов ча не казне за сло бод ња ке, 575
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а биче ва ња за робо ве. Касни је је било одре ђе но да бога ти љу ди 
буду кажња ва ни оду зи ма њем поло ви не има ња, и конач но, у слу-
ча ју да оста ну упор ни, да буду про да ти као робље. Нижим кла са-
ма пре ти ла је казна трај ног изго на из земље.

И чуда су била позива на у помоћ. Изме ђу оста лих чуда, 
при ча ло се о неком земљо рад ни ку који се спре мао да у неде љу 
оре сво ју њи ву и који је том при ли ком поку шао да неким кома-
дом гво жђа очи сти рао ник. Гво жђе му се зале пи ло за руку и 
две годи не је морао да га носи »уз нео бич но вели ке пат ње и 
сра мо ту«. (Fran cis West, Histo ri cal and Prac ti cal Disco ur se on the 
Lord’s Day, p. 174)

Папе су касни је наре ди ле паро хиј ским све ште ни ци ма да 
опо ми њу оне који крше неде љу и да од њих тра же да иду у 
цркву и изго ва ра ју сво је моли тве, уко ли ко не желе да на себе и 
сво је сусе де наву ку неку вели ку несре ћу. Један цркве ни сабор 
обја вио је твр ђе ње, које се од тада често упо тре бља ва ло, чак и 
међу про те стан ти ма, да су неки љу ди који су ради ли неде љом 
били пого ђе ни гро мом и да је зато неде ља пра ви дан одмо ра. 
Пре ла ти су гово ри ли: »Било је очи глед но коли ко је Бог био 
неза до во љан зане ма ри ва њем тога дана!« Затим је упу ћен позив 
све ште ни ци ма и про по вед ни ци ма, царе ви ма и кне зо ви ма и 
свем побо жном наро ду да »уло же крај ње напо ре и ста ра ње да 
се томе дану вра ти ње го ва част, и да он, на добро хри шћан ства, 
буде још рев но сни је пошто ван у дани ма који дола зе«. (Th o mas 
Morer, Disco ur se in Six Dia lo gu es on the Name, Notion, and Obse tva-
tion of the Lord’s Day, p. 271)

Када су се и одлу ке кон ци ла пока за ле недо вољ но успе шне, 
од све тов них вла сти било је затра же но да изда ју едикт који ће 
запла ши ти народ и при си ли ти га да се уздр жи од рада неде љом. 
На сино ду који је одр жан у Риму, потвр ђе не су оштри је и одлуч-
ни је све рани је одлу ке. Укљу че не су и у цркве не зако не и пре-
ко гра ђан ских вла сти наме та не у целом хри шћан ству. (Види 
Heylyn, History of the Sab bath, pt. 2,ch. 5, sec. 7)

Међу тим, недо ста ја ње библиј ских дока за за свет ко ва ње 
неде ље и даље је иза зи ва ло вели ке про бле ме. Народ је сво јим 
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учи те љи ма оспо ра вао пра во да одба це јасну Господ њу изја ву: 
»А сед ми је дан одмор Госпо ду Богу тво је му«, и пре ђу на свет-
ко ва ње дана посве ће ног Сун цу. За попу ња ва ње пра зни не наста-
ле услед недо стат ка библиј ских дока за, биле су потреб не дру-
ге мере. Рев но сни заступ ник неде ље, који је кра јем два на е стог 
сто ле ћа посе тио цркве у Енгле ској, наи шао је на отпор вер них 
све до ка исти не. Ње го ви напо ри били су тако неу спе шни да је 
морао при вре ме но да напу сти земљу и потра жи неки доказ 
којим би потвр дио сво је уче ње. Када се вра тио, пости гао је у 
свом касни јем раду мно го више успе ха. Наи ме, донео је један 
спис за који је твр дио да дола зи од само га Бога, и да садр жи 
потреб ну запо вест о свет ко ва њу неде ље, зајед но са стра шним 
прет ња ма које су биле упу ће не непо кор ним вер ни ци ма. Тај дра-
го це ни доку мент – обич ни фал си фи кат као и уста но ва коју је 
подр жа вао – навод но пао је с Неба и био је про на ђен у Јеру са-
ли му на олта ру све тог Симе о на на Гол го ти. У ства ри, пап ска 
пала та у Риму била је место на коме је настао. Пре ва ре и фал си-
фи ка ти који ма је Црква током свих векова уна пре ђи ва ла своју 
моћ и бла го ста ње, сма тра ни су пот пу но зако ни тим сред стви ма 
која је стоје на рас по ла га њу римској хије рар хи ји.

Доку мент је забра њи вао рад од деве то га сата, три сата после 
под не, у субо ту, па све до изла ска Сун ца у поне де љак, и твр ди ло 
да је ње гов ауто ри тет потвр ђен мно гим чуди ма. Кру жи ла је и 
при ча да су осо бе које су ради ле у забра ње но вре ме биле пого ђе-
не оду зе то шћу. Мли нар који је поку шао да меље жито, видео је 
да уме сто бра шна тече крв, док је воде нич но коло ста ја ло непо-
крет но, иако је воде на стру ја била сна жна. Дру ги човек који је 
при пре мио тесто за пече ње хле ба у деве ти сат, али је одлу чио 
да га оста ви све до поне дељ ка, уста но вио је сле де ћег дана да је 
тесто било поде ље но на хле бо ве и испе че но божан ском силом. 
Човек који је пекао хлеб после деве то га сата у субо ту, уста но-
вио је сле де ћег јутра, када је раз ло мио тај хлеб, да је крв поте кла 
из ње га. Заступ ни ци неде ље таквим бесми сле ним и пра зно вер-
ним изми шљо ти на ма поку ша ва ли су да успо ста ве ње ну све тост 
(види: Roger de Hove den, Annals, vol. 2, pp. 528-530).
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У Шкот ској, као и у Енгле ској, веће пошто ва ње неде ље било 
је оси гу ра но ње ним дели мич ним сје ди ња ва њем са ста ром субо-
том. Међу тим, вре ме свет ко ва ња се вео ма се раз ли ко ва ло. 
Један едикт шкот ског кра ља тра жио је да »субо та од два на ест 
сати у под не тре ба да се рачу на као све то вре ме« и да нико, 
све до поне дељ ка ују тро не сме да се бави ника квим све тов ним 
послом (Morer, pp. 290.291).

Међу тим, упр кос свим напо ри ма у при лог успо ста вља ња 
све то сти неде ље, и сами клерици јав но су при зна ва ли божан-
ски ауто ри тет Субо те и људ ско поре кло уста но ве којом је она 
била заме ње на. У шесна е стом сто ле ћу, један пап ски кон цил 
отво ре но је закљу чио: »Нека сви хри шћа ни има ју на уму да је 
Бог посве тио сед ми дан, који је био при хва ћен и свет ко ван не 
само међу Јевре ји ма, него и међу сви ма они ма који су твр ди ли 
да слу же Богу; ипак, ми хри шћа ни пре ме сти ли смо дан одмо-
ра на Господ њи дан (неде ља – прим. прев).« (Исто, pp. 281.282) 
Они који су уно си ли нео вла шће не про ме не у божан ски закон 
били су пот пу но све сни карак те ра сво га дела. Они су себе све-
сно узди за ли изнад Бога.

Изра зит при мер рим ске поли ти ке пре ма они ма који се нису 
сла га ли с њим пред ста вља дуго трај но и крва во гоње ње вал ден-
жа на, од којих су неки свет ко ва ли Субо ту. И дру ги су трпе ли на 
сли чан начин због сво је вер но сти четвр тој запо ве сти. Исто ри ја 
Цркве у Ети о пи ји има посе бан зна чај. Усред таме сред њег века, 
свет је пот пу но изгу био из вида и забо ра вио хри шћа не у цен-
трал ној Афри ци, који су током мно гих сто ле ћа ужи ва ли пот-
пу ну сло бо ду испо ве да ња сво је вере. Међу тим, Рим је конач но 
сазнао за њи хо во посто ја ње и вла дар Ети о пи је уско ро је обма-
ном био наве ден да при зна папу као Хри сто вог заме ни ка. Сле-
ди ли су и дру ги уступ ци. Била је изда та наред ба која је пре те ћи 
нај стро жим казна ма забра њи ва ла свет ко ва ње субо те (види: 
Mic hael Ged des, Church History of Ethi o pia, pp. 311.312). Међу-
тим, пап ска тира ни ја уско ро је поста ла толи ко тежак јарам да 
су Ети о пља ни одлу чи ли да га ски ну са сво га вра та. После тешке 
бор бе покло ни ци Рима били су про те ра ни са сво јих посе да, а 
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ста ра рели ги ја била је поно во успо ста вље на. Цркве су се радо-
ва ле сво јој сло бо ди и ника да нису забо ра ви ле поу ку коју су 
сте кле о пре ва ра ма, фана ти зму и деспотској моћи Рима. Биле 
су задо вољ не да оста ну у сво јој уса мље но сти, ско ро непо зна те 
остат ку хри шћан ства.

Цркве у Афри ци свет ко ва ле су Субо ту она ко како је свет-
ко ва на у римској Цркви пре ње ног пот пу ног отпа да. Наи ме, 
свет ко ва ле су Субо ту у знак послу шно сти четвр тој запо ве сти, 
и уздр жа ва ле се од рада неде љом у скла ду с оби ча јем Цркве. 
Када је сте као врхов ну власт, Рим је пога зио Господ њу субо ту и 
узди гао свој дан одмо ра, али цркве у Афри ци, одво је не више од 
хиља ду годи на од остат ка хри шћан ства, нису се при дру жи ле 
тог отпа ду. Када су пот па ле под власт Рима, биле су при си ље не 
да одба це пра ви и при хва те лажни сед мич ни дан одмо ра, али 
чим су поно во сте кле неза ви сност, вра ти ле су се послу шно сти 
четвр тој запо ве сти. (Види Дода так!)

Ови изве шта ји из про шло сти јасно ука зу ју на непри ја тељ-
ство Рима пре ма Субо ти, истин ском дану одмо ра, и ње го вим 
заступ ни ци ма, и сред ства који ма се слу жио да уздиг не уста но-
ву који је сам ство рио. Бож ја Реч каже да ће се ови при зо ри 
поно ви ти када се като ли ци и про те стан ти буду ује ди ни ли да 
зајед нич ки уздиг ну неде љу.

Про ро чан ство из 13. погла вља Откри ве ња гово ри да ће 
сила, пред ста вље на као звер с рого ви ма као у јаг ње та, учи ни ти 
да се »земља и сви који живе на њој« покло не Риму – на том 
месту сим бо лич ки пред ста вље ном као звер »слич на рису«. 
Звер с рого ви ма као у јаг ње та тре ба да каже »они ма који живе 
на земљи да начи не ико ну зве ри«; осим тога, она тре ба да запо-
ве ди сви ма, »мали ма и вели ки ма, бога ти ма и сиро ма шни ма, 
сло бод ња ци ма и робо ви ма« да при ме жиг зве ри (Откри ве ње 
13,11-16). Већ је било спо ме ну то да су Сје ди ње не Држа ве сила 
пред ста вље на као звер са рого ви ма као у јаг ње та, и да ће ово 
про ро чан ство бити испу ње но када Сје ди ње не Држа ве зако ном 
про пи шу свет ко ва ње неде ље, што Рим ина че исти че као посеб-
но при зна ње сво је пре вла сти. Међу тим, Сје ди ње не Држа ве 
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неће бити уса мље не у овом ода ва њу поча сти Риму. Ути цај 
Рима у земља ма које су нека да при зна ва ле ње го ву пре власт ни 
изда ле ка није откло њен. Про ро чан ство наго ве шта ва обна вља-
ње ње го ве вла сти. »И видех јед ну од гла ва ње зи них као рање-
ну на смрт, и рана смр ти ње не изле чи се. И чуди се сва земља 
иза зве ри.« (Откри ве ње 13, 3) Нано ше ње смрт не ране упу ћу је 
на пад пап ства 1798. годи не. После тога, про рок каже: »и рана 
смр ти ње зи не исце ли се и чуди се сва земља иза зве ри.« Павле 
јасно обја вљу је да ће »човек беза ко ња« наста ви ти сво ју делат-
ност све до дру гог Хри сто вог дола ска (2. Солу ња ни ма 2,3-8). 
Све до самог кра ја вре ме на наста ви ће да оба вља сво је дело пре-
ва ре. Писац Откри ве ња изја вљу је, тако ђе гово ре ћи о Риму: »И 
покло ни ше јој се сви који живе на земљи, који ма име на нису 
запи са на у живот ној књи зи Јаг ње та.« (Откри ве ње 13,8) Како у 
ста ром тако и у новом све ту, рим ће доби ја ти поча сти у обли ку 
пошто ва ња неде ље, уста но ве која почи ва искљу чи во на ауто ри-
те ту Рим ске цркве.

Од сре ди не девет на е стог сто ле ћа, истраживачи про ро чан-
става објављивали су овосведочанство свим становницима Сје-
ди ње них Држа ва . По дога ђа ји ма који се сада збивају по све ту 
може мо виде ти да се брзо при бли жа ва мо испу ње њу овог про ро-
чан ства. Про те стант ски тео ло зи снажно наглашавају божан ски 
ауто ри те т свет ко ва ња неде ље, али са истим недо стат ком библиј-
ских дока за, што веома подсећа на и у изја ву пап ских иза сла-
ни ка који су изна ла зи ли чуда да би њи ма заме ни ли Бож ју запо-
вест. Твр ђе ње да су Бож ји судо ви похо ди ли љу де који су крши ли 
лажни сед мич ни дан одмо ра, неде љу, биће поно во навођено, и 
као да већ почи ње да се наводи. Покрет да се свет ко ва ње неде ље 
намет не зако ном поста је све ути цај ни ји.

Рим ска црква заи ста је позната по сво јој пре пре де ности и 
лукав ности. Она има при ли ку да види шта ће се дого ди ти. Само 
чека сво је вре ме, виде ћи да јој про те стант ске Цркве ука зу ју 
почаст сво јим при хва та њем лажног дана одмо ра и спрем но шћу 
да га намет ну истим сред стви ма који ма се она слу жи ла у про-
шло сти. Они који одба це све тлост исти не, потра жи ће помоћ 
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ове само про гла ше не »непо гре ши ве« силе да уздиг ну уста но ву 
коју је она успо ста ви ла. Рим ће спрем но при ско чи ти у помоћ 
про те стан ти ма да оба ве ово дело и то није тешко прет по ста ви-
ти! Ко боље од при пад ни ка пап ске хије рар хи је зна како да посту-
па пре ма они ма који су непо слу шни Цркви?

Римо ка то лич ка црква, са сво јим огран ци ма раши ре ним по 
целом све ту, има у сво јој вла сти огром ну орга ни за ци ју, уста но-
вље ну да слу жи инте ре си ма пап ске сто ли це. Мили о ни ње них 
при пад ни ка у свим земља ма на све ту уче да су веза ни оба ве-
зом ода но сти папи. Без обзи ра на наци о нал ност и облик вла-
да ви не у сво јој земљи, тре ба да сма тра ју да је ауто ри тет Цркве 
изнад свих оста лих ауторитета. Иако могу да поло же завет вер-
но сти сво јој земљи, изнад свих оста лих закле тви сто ји завет 
послу шно сти Риму, који их осло ба ђа сва ке закле тве супрот не 
инте ре си ма Цркве.

Исто ри ја све до чи о вештим и истрај ним напо ри ма Рима 
да се уме ша у посло ве држа ва, а када негде стек не осло нац, да 
онда сле ди сво је циље ве чак и по цену угро жа ва ња опстан ка 
кне зо ва и наро да. Годи не 1204, папа Ино ћен ти је III изну дио је 
од Петра II, ара гон ског вла да ра, нео бич ну закле тву: »Ја, Петар, 
краљ Ара го ни је, изја вљу јем и обе ћа вам да ћу увек бити веран 
и послу шан сво ме госпо да ру, папи Ино ћен ти ју, свим ње го вим 
като лич ким наслед ни ци ма и Рим ској цркви, да ћу вер но чува-
ти сво је кра љев ство у вер но сти ње му, бра не ћи като лич ку веру 
и гоне ћи јере тич ку поква ре ност.« (John Dowling, Th e History of 
Roma nism, b. 5, ch. 6, sec. 55) Ово је у пот пу ном скла ду са зах-
те ви ма рим ског пон ти фек са за вла шћу: »Пот пу но је зако ни то 
да он укла ња царе ве« и да »може осло бо ди ти пода ни ке њи хо-
ве закле тве на вер ност непра вед ном вла да ру.« (Mos he im, b. 3, 
cent. 11, pt. 2, ch. 2, sec. 9, note 17 – Види: Дода так)

Нека се не забо ра ви да се Рим хва ли тиме што се ника да 
не мења! Наче ла Гргу ра VII и Ино ћен ти ја III и даље су наче ла 
Римо ка то лич ке цркве. Када би сте кла власт, она би поче ла да 
их при ме њу је са исто толи ко рев но сти као и у про те клим сто-
ле ћи ма. Про те стан ти заи ста не зна ју шта чине када пред ла жу 
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да при хва те сарад њу Рима у делу узди за ња неде ље. Док се они 
боре да оства ре сво ју наме ру, Рим тежи да обно ви сво ју моћ, и 
поно во стек не изгу бље ну пре власт. Ако Сје ди ње не Држа ве при-
хва те наче ло да Црква може да се послу жи ауто ри те том држа ве 
или да га чак и над гле да, да се вер ски пра зни ци и оби ча ји могу 
намет нут гра ђан ским зако ни ма, украт ко, да ауто ри тет Цркве и 
држа ве има пра во да вла да саве шћу, побе да Рима у овој земљи 
биће оси гу ра на.

Бож ја Реч је упо зо ри ла на непосредну опа сност која нам пре-
ти, ако опомена не буде при хва ће на, про те стант ски свет сазна-
ће ствар не наме ре Рима, али пре ка сно да би избегао ње го ве 
зам ке. Рим пола ко и нео сет но сти че сна гу. Ње го ва уче ња шире 
свој ути цај у зако но дав ним скуп шти на ма, у црква ма, у срци ма 
љу ди. Он поди же сво је вели чан стве не и масивне гра ђе ви не у 
чијим ће се тај ним ода ја ма поно ви ти нека да шња про гон ства. 
Рим непри мет но и нео сет но оја ча ва сво је сна ге при пре ма ју ћи 
се да постиг не сво је циље ве када буде дошло вре ме за напад. 
Све што сада жели је упо ри ште, а оно му је већ пру же но. Уско-
ро ћемо виде ти и осе ти ти истин ске наме ре Рима. Ко год буде 
веро вао Бож јој Речи и буде јој био послу шан, наву ћи ће на себе 
руга ње и про гон ство.
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поглавље

Од самог почет ка вели ког суко ба на Небу, сотона је желео 
да сру ши Бож ји закон. У наме ри да постиг не овај циљ, упу-

стио се у побу ну про тив Ство ри те ља. Иако је био прог нан са 
Неба, наста вио је исту бит ку и на Земљи. Циљ за којим је истрај-
но тежио, огле дао се у ње го вој тежњи да пре ва ри љу де и да их 
наве де да пре кр ше Бож ји закон. После ди це ће бити пот пу но 
исте, без обзи ра да ли ће га пости ћи тако што ће их наве сти да 
одба це цео Закон, или да укло не само јед ну од ње го вих одре да-
ба. Онај који погре ши »у јед но ме« пока зу је пре зир пре ма целом 
зако ну; сво јим ути ца јем и при ме ром ста је на стра ну пре сту па, 
и зато поста је »крив за све«. (Јаков 2,10)

Тру де ћи се да изло жи пре зи ру божан ске уред бе, сотона је 
изо па чио библиј ску нау ку, па су се заблу де на тај начин уву кле и 
у веру хиља да љу ди који су сма тра ли да веру ју у Библи ју. Послед-
њи вели ки сукоб изме ђу исти не и заблу де пред ста вља конач ну 
бит ку у дуго трај ном рату око Бож јег зако на. Упра во сада ула зи-
мо у ту бит ку – у бит ку изме ђу људ ских зако на и Господ њих одре-
да ба, изме ђу рели ги је Библи је и рели ги је бај ки и тра ди ци ја.

Силе које ће се ује ди ни ти про тив исти не и прав де у овом 
суко бу већ су актив но на послу. Бож ја све та Реч, која нам је 
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сачувана по висо кој цени пат њи и про ли ве не крви, данас се 
мало цени. Библи ја је у нашем вре ме ну сви ма на рас по ла га њу, 
али је мало оних који је ствар но при хва та ју као водича у живо-
ту. Невер ство пре о вла да ва у застра шу ју ћој мери, пре о вла да ва 
не само у све ту, већ и у самој Цркви. Мно ги одба цу ју нау ке које 
пред ста вља ју глав не сту бо ве хри шћан ске вере. Вели ке исти не о 
ства ра њу, као што су их обја ви ли надах ну ти писци, пад чове ка 
у грех, поми ре ње, трај ност Бож јег зако на, све то у ства ри је одба-
цио, у цели ни, или дели мич но, вели ки део хри шћан ског све та. 
Хиља де које се поно се сво јом мудро шћу и неза ви сно шћу, пот-
пу но пове ре ње у Библи ју про гла ша ва ју зна ком сла бо сти, мисле 
да ће пока за ти над моћ ну обда ре ност и уче ност уко ли ко при го-
ва ра ју Све том писму и уко ли ко сим бо лич ки тума че и обја шња-
ва ју ње го ве нај ва жни је исти не. Мно ги про по вед ни ци уче сво је 
вер ни ке, мно ги настав ни ци и про фе со ри гово ре сво јим ђаци ма 
и сту ден ти ма да је Бож ји закон про ме њен или чак уки нут; и да 
они који ње го ве зах те ве и даље сма тра ју оба ве зни ма, који сма-
тра ју да мора ју бити дослов но при ме њи ва ни, заслу жу ју једи но 
пре зир и пору гу.

Одба цу ју ћи исти ну, љу ди одба цу ју и ње ног Ауто ра. Газе ћи 
Бож ји закон, одба цу ју ауто ри тет Зако но дав ца. Од лажних нау ка 
и тео ри ја исто је тако лако начи ни ти идо ла као и од дрве та и 
каме на. Погре шно пред ста вља ју ћи Бож је осо би не, сотона наво-
ди љу де да погре шно зами шља ју и Ње гов карак тер. Мно ги су на 
пре сто уме сто Госпо да ста ви ли неког фило зоф ског идо ла, док 
живо га Бога, Оно га који је откри вен пре ко сво је Речи, пре ко 
Хри ста, пре ко сво јих дела ства ра ња, сла ве саморетки поје ди н ци. 
Хиља де обо жа ва ју при ро ду као бога, исто вре ме но одба цу ју ћи 
Бога при ро де. Идо ло по клон ство, иако у про ме ње ном обли ку, 
посто ји и данас у хри шћан ском све ту исто тако ствар но као што 
је посто ја ло у ста ром Изра и љу у Или ји но вре ме. Бог мно гих који 
се сма тра ју мудрим љу ди ма, бог фило зо фа, песни ка, држав ни ка, 
нови на ра, бог угла ђе них помод них кру го ва, мно гих висо ких шко-
ла и уни вер зи те та, па чак и неких тео ло шких уста но ва – ско ро да 
није ништа бољи од Вала, фени чан ског бога Сун ца.
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Нијед на заблу да, при хва ће на у хри шћан ском све ту, не уда ра 
сме ли је на ауто ри тет Неба, нијед на није непо сред ни је супрот-
ста вље на здра вом разу му, нијед на није отров ни ја по сво јим 
после ди ца ма, као нау ка новог доба, која брзо сти че при ста ли-
це, јер исти че да Бож ји закон није више оба ве зан за љу де. Сва-
ки народ има сво је зако не, који зах те ва ју пошто ва ње и послу-
шност; нијед на вла да не би могла да опста не без њих, па зар 
бисмо онда могли прет по ста ви ти да Ство ри тељ неба и земље 
није про пи сао ника кав закон којим би регу ли сао пона ша ње 
сво јих ство ре ња? Прет по ста ви мо да истак ну ти про по вед ни ци 
поч ну јав но да гово ре да зако ни по који ма се упра вља ју гра ђа-
ни њи хо ве земље, зако ни који шти те пра ва ње них ста нов ни ка, 
нису више оба ве зни – да само огра ни ча ва ју народ не сло бо де и 
да зато не мора ју бити пошто ва ни; коли ко дуго би ти про по вед-
ни ци оста ли на сво јим мести ма? Зар је већи пре ступ пот це њи-
ва ти зако не земље и наро да него гази ти божан ске уред бе које 
пред ста вља ју темељ сва ке вла сти?

Било би мно го при хва тљи ви је да наро ди уки ну сво је зако но-
дав ство и дозво ле љу ди ма да се пона ша ју по сво јој вољи, него 
да Вла дар све ми ра уки не свој Закон и оста ви свет без мери ла 
којим би били осу ђи ва ни крив ци, а оправ да ва ни послу шни. 
Да ли може те зами сли ти какве би после ди це има ло уки да ње 
Бож јег зако на? Такав екс пе ри мент је већ био учи њен. Ужа сни 
при зо ри дога ђа ли су се у Фран цу ској када је ате и зам постао 
вла да ју ћа сила. Тада је целом све ту било пока за но да уки да ње 
огра ни че ња која је Бог поста вио зна чи при хва та ње вла да ви не 
нај су ро ви јег од свих тира на. Одба ци ва ње мери ла прав де отва-
ра пут кне зу таме да успо ста ви сво ју власт на Земљи.

Када год се одба це божан ске уред бе, грех пре ста је да изгле да 
гре шан или пра вед ност при влач на. Они који одби ја ју да се поко-
ре Бож јој вла да ви ни поста ју неспо соб ни да вла да ју собом. Пре-
ко сво јих отров них уче ња, дух непо кор но сти усе ља ва се у срца 
деце и мла дих, који ма је у при ро ди да не под но се огра ни че ња, и 
дру штво тако запа да у ста ње беза ко ња и раз у зда но сти. Док осу-
ђу је лако вер ност оних који се поко ра ва ју Бож јим зах те ви ма,
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већи на љу ди радо при хва та сотони не обма не. Љу ди попу шта ју 
узде стра сти ма и чине исте гре хе који су иза зва ли изли ва ње 
божан ских судо ва на незна бо шце.

Они који уче народ да ола ко схва та Бож је запо ве сти сеју непо-
слу шност и пожње ће непо слу шност. Када би огра де поста вље не 
божан ским зако ном биле укло ње не, и људ ски зако ни убр зо би 
били зане ма ре ни. Пошто Бог забра њу је непо ште но посту па ње, 
похле пу, лага ње и вара ње, љу ди су спрем ни да пога зе Ње го ве 
уред бе као смет њу свом све тов ном напре до ва њу, али после ди це 
одба ци ва ња тих уре да ба биће пот пу но нео че ки ва не. Ако закон 
није на сна зи, зашто би се ико пла шио да га пре кр ши? Имо ви на 
више не би била сигур на. Љу ди би силом узи ма ли имо ви ну сво-
га бли жње га и нај сна жни ји би постао и нај бо га ти ји. Ни живот 
не би био пошто ван. Брач но обе ћа ње не би више ста ја ло као све-
ти одбрам бе ни бедем око поро ди це. Онај који има моћ, могао 
би, уко ли ко жели, да силом узме и жену сво га бли жње га. Пета 
запо вест била би одба че на зајед но са четвр том. Деца се не би 
устру ча ва ла да оду зму живот сво јим роди те љи ма, уко ли ко би 
на тај начин могла да задо во ље жеље сво га поква ре ног срца. 
Циви ли зо ва ни свет би био испу њен хор да ма уби ца и раз бој ни-
ка, а мир, спо кој ство и сре ћа ишче зли би са Земље.

Нау ка која исти че да су љу ди осло бо ђе ни послу шно сти Бож-
јим зах те ви ма осла би ла је сна гу морал них оба ве за и отво ри ла 
уста ве неправ ди у све ту. Беза ко ње, рас ка ла шност и поква ре-
ност пре пла вљу ју нас као неза др жи ва попла ва. Сотона је на 
послу у поро ди ци. Ње го ва заста ва вијо ри се чак и у тако зва ним 
хри шћан ским домо ви ма. Ту су завист, зла сум њи че ња, лице мер-
је, оту ђе ност, супар ни штво, суко би, изда ва ње све тог пове ре ња, 
попу шта ње стра сти ма. Цело куп ни систем вер ских наче ла и нау-
ке, који тре ба да обра зу је оквир дру штве ног живо та, изгле да да 
се љу ља и готов је да се рас пад не. Нај го ри зло чин ци, када допад-
ну затво ра због сво јих зло де ла, често су оба си па ни даро ви ма 
и пажњом као да су учи ни ли нека хва ле вред на дела. Вели ки 
публи ци тет се даје њи хо вом карак те ру и зло чи ни ма. Нови не 
обја вљу ју одврат не поје ди но сти о поро ци ма, и тако под сти чу 
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и дру ге на пре ва ре, оти ма ње и уби ства, а сотона се раду је успе-
ху сво јих пакле них зами сли. Сле па зане се ност поро ци ма, само-
вољ но оду зи ма ње живо та, стра хо ви то умно жа ва ње неу ме ре но-
сти и беза ко ња сва ке врсте и оби ма, тре ба да про бу ди све који 
се боје Бога да се упи та ју шта се може учи ни ти да се зау ста ви 
попла ва зла.

Судо ви су под ми тљи ви. Љу ди у власти надах ну ти су жељом 
за добит ком и љу ба вљу пре ма чул ним ужи ва њи ма. Неу ме ре-
ност је осла би ла спо соб но сти мно гих, тако да сотона има гото-
во нео гра ни че ну власт над њи ма. Прав ни ци су недо след ни, 
под ми тљи ви, вара ли це. Пијан ство и ужи ва ње, стра сти, завист, 
непо ште ње сва ке врсте, све то засту пље но је међу они ма који 
при ме њу ју зако не. »Зато суд одсту па натраг и прав да сто ји 
дале ко; јер исти на пада на ули ци и прав да не може да про ђе.« 
(Иса и ја 59,14)

Нева љал ство и духов на тама за вре ме пре вла сти Рима пред-
ста вља ли су само неиз бе жне после ди це ње го вог насто ја ња да 
забра ни Библи ју, али где данас про на ћи раз лог широ ко рас-
про стра ње ног невер ства, одба ци ва ња Бож јег зако на и из тога 
наста ле поква ре но сти, при пуној све тло сти јеван ђе ља и у вре-
ме ну вер ске сло бо де? Сада, када више није у ста њу да ускра-
ћи ва њем Све тог писма држи свет под сво јом вла шћу, сотона 
при бе га ва дру гим сред стви ма у напо ру да оства ри исти циљ. 
Уни ште ње вере у Библи ју под јед на ко слу жи ње го вим наме ра-
ма као и уни ште ње саме Библи је. Шире ћи веро ва ње да Бож ји 
закон није више на сна зи, он успе шно наво ди љу де да га крше у 
истој мери као да уоп ште и не зна ју за ње го ве про пи се. И сада, 
као и у рани ја вре ме на, он се слу жи Црквом да оства ри сво је 
пла но ве. Савре ме не вер ске орга ни за ци је одби ле су да слу ша ју 
нео ми ље не исти не јасно обја вље не у Писму; а у бор би про тив 
њих при хва ти ле су тума че ња и ста во ве пре ко којих су широ ко 
посе ја ле семе невер ства. Држе ћи се пап ске заблу де о уро ђе ној 
бесмрт но сти и све сном ста њу чове ка после смр ти, одба ци ле 
су једи ну одбра ну од спи ри ти стич ке обма не. Нау ка о веч ним 
мука ма наве ла је мно ге да одба це Библи ју. Када се народу обја ве 
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зах те ви четвр те запо ве сти и када људи схва те да они тра же свет-
ко ва ње сед мог дана Субо те, као сед мич ног дана одмо ра, мно ги 
попу лар ни учи те љи као једи ни начин да се осло бо де дужно сти, 
коју нису спрем ни да извр ше, изја вљу ју да Бож ји закон више 
нико га не оба ве зу је. На тај начин одјед ном одба цу ју и Закон и 
Субо ту. Када се дело рефор ме у обла сти свет ко ва ња сед мич ног 
дана одмо ра буде про ши ри ло, ово одба ци ва ње Бож јег зако на 
у жељи да се избегну зах те ви четвр те запо ве сти поста ће ско ро 
општа поја ва. Уче ња вер ских пред вод ни ка отво ри ла су вра та 
невер ству, спи ри ти зму и пре зи ра њу Бож јег све тог зако на, а 
упра во на овим пред вод ни ци ма почи ва и стра шна одго вор ност 
за беза ко ње које вла да у хри шћан ском све ту.

А ипак, ова иста гру па пред вод ни ка твр ди да се широ ко рас-
про стра ње но беза ко ње нај ве ћим делом може при пи са ти непо-
што ва њу тако зва не »хри шћан ске субо те«, одно сно неде ље, и да 
би оза ко ње ње свет ко ва ња неде ље уна пре ди ло морал дру штва. 
Тај зах тев се посеб но гла сно поста вља упра во у Аме ри ци, у 
земљи у којој је нау ка о пра вом дану одмо ра нај ви ше обја вљи-
ва на. У тој земљи се покрет за уме ре но ст и тре зве но ст, јед на од 
нај и стак ну ти јих и нај ва жни јих морал них рефор ми, често пове-
зу је са покре том за свет ко ва ње неде ље, чији се заступ ни ци пред-
ста вља ју као љу ди који делу ју у скла ду с нај ве ћим инте ре си ма 
дру штва, па оне који одби ја ју да се ује ди не с њи ма, про гла ша ва-
ју непри ја те љи ма тре зве но сти и рефор ме. Међу тим, сама чиње-
ни ца да се покрет који под у пи ре заблу ду пове зу је са делом које 
је само по себи добро, није ника кав доказ у при лог заблу ди. Ми 
може мо при кри ва ти отров меша ју ћи га са здра вом хра ном, али 
тиме не може мо про ме ни ти ње го ву пра ву при ро ду. Супрот но 
томе, он поста је још опа сни ји, јер га нена мер но може мо узе ти. 
Јед на од сотони них мето да је да уз лаж дода само оно ли ко исти-
не коли ко је нео п ход но да поста не при хва тљи ва. Вође покре та 
за оза ко ње ње неде ље могу засту па ти и рефор му која је потреб-
на наро ду, наче ла која су у скла ду са Библи јом, али, пошто с 
тим делом пове зу ју и зах тев који је супро тан Бож јем зако ну, 
Бож је слу ге не могу да им се при дру же. Те љу де ништа не може 
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оправ да ти зато што одба цу ју Бож ју запо вест да би уме сто ње 
узди гли људ ске про пи се.

Сотона ће две ма вели ким заблу да ма, заблу дом о бесмрт но сти 
душе и заблу дом о све то сти неде ље, под вла сти ти љу де сво јим пре-
ва ра ма. Док прва поста вља теме ље спи ри ти зму, дру га омо гу ћа ва 
при ја тељ ске везе с Римом. Про те стан ти у Сје ди ње ним Држа ва-
ма први ће пру жи ти руку пре ко про ва ли је и при хва ти ти руку 
спи ри ти зма, они ће пре мо сти ти и амбис да би се руковали с рим-
ском силом и под ути ца јем овог тро стру ког саве за, ова земља 
кре ну ће сто па ма Рима и пога зи ти пра ва саве сти.

Пошто спи ри ти зам вер но подра жа ва номинално хри шћан-
ство наше га вре ме на, има и већу сна гу да пре ва ри и ухва ти љу де 
у сво је зам ке. Сотона се и сам при ла го дио савре ме ним усло ви ма. 
Он ће се поја вљи ва ти у обли ку анђе ла све тло сти. Посред ством 
спи ри ти зма дога ђа ће се нат при род на зби ва ња, боле сни ци ће 
оздравити, а чиниће се мно га непо бит на чуда. Пошто ће зли 
духо ви изја вљи ва ти да веру ју у Библи ју и пока зи ва ти пошто ва-
ње пре ма цркве ним уста но ва ма, њи хо во дело ва ње биће при хва-
ће но као изражавање божан ске силе.

Гра ни ца раз два ја ња изме ђу номиналних хри шћа на и без бо-
жни ка данас се једва рас по зна је. Вер ни ци Цркве воле оно исто 
што и свет воли и спрем ни су да му се при дру же, а сотона је одлу-
чио да их сје ди ни у јед но тело и оја ча сво је дело тиме што ће их 
све уве сти у редо ве спи ри ти ста. Присталице рима, које се хва ле 
чуди ма као сигур ним зна ком да је њи хо ва Црква пра ва, биће лако 
пре ва ре ни овом чудо твор ном силом, а про те стан ти, одба цу ју ћи 
штит исти не, биће заве де ни том истом силом. Като лич ки кле ри-
кал ци, про те стан ти и све тов ни љу ди под јед на ко ће при хва та ти 
ово облич је побо жно сти без силе побо жно сти и у овом зајед ни-
штву виде ће вели ки покрет за обра ће ње цело га све та и успо ста-
вља ње дуго оче ки ва ног хиља ду го ди шњег цар ства.

Сотона ће се пре ко спи ри ти зма поја ви ти као вели ки добро-
твор људ ског рода, лече ћи боле сти међу љу ди ма, гово ре ћи 
да успо ста вља нови и узви ше ни ји систем рели ги је, али исто-
вре ме но дело ва ће и као раза рач. Ње го ва иску ше ња одву ћи ће 
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мно штво љу ди у про паст. Неу ме ре ношћу ће им оту пити 
разу м, док ће их попу шта њем чул ним ужи ва њи ма, суко бити 
и крво про ли ћима навести на сле де ће кора ке. Сотона ужи ва 
у рато ва њу, јер оно буди нај го ре стра сти у чове ко вој души, а 
онда у веч ну про паст баца сво је жртве огре зле у поро ци ма и 
крви. Ње гов је циљ да покре не наро де да рату ју јед ни про тив 
дру гих, јер на тај начин може да одвра ти мисли љу ди од нео п-
ход не при пре ме да у дан суда опста ну пред Богом.

Сотона делу је и пре ко при род них сила с циљем да при ку пи 
сво ју жетву непри пре мље них душа. Он је про у чио тај не лабо ра-
то ри је при ро де и уло жио све сво је сна ге да завла да еле мен ти ма 
при ро де, оно ли ко коли ко му то Бог дозво ља ва. Када му је било 
дозво ље но да похо ди Јова, како брзо су неста ла ста да слу ге, куће 
и деца, јед на нево ља је сусти за ла дру гу! Само Бог може да зашти-
ти сво ја ство ре ња и да их огра ди од дело ва ња раза ра че ве силе. 
Међу тим, хри шћан ски свет пре зрео је Господ њи закон; и Господ 
ће учи ни ти оно што је обе ћао да ће учи ни ти – пову ћи ће сво-
је бла го сло ве са Земље и укло ни ти сво ју заштит нич ку руку од 
оних који уста ју про тив Ње го вог зако на, који поу ча ва ју и при-
мо ра ва ју дру ге да то исто чине. Сотона у сво јој вла сти има све 
оне које Бог посеб но не шти ти. Он ће под у пи ра ти и ићи нару ку 
неки ма да би уна пре дио сво је пла но ве, а дру ге ће изла га ти нево-
ља ма, наво де ћи љу де на поми сао да их Бог мучи.

Док се пред сино ви ма чове чи јим поја вљу је као вели ки лекар 
који може да изле чи све њи хо ве боле сти, он ће иза зи ва ти боле-
сти и ката стро фе, све док густо насе ље ни гра до ви не буду пре-
тво ре ни у раз ва ли не и пустош. Чак и сада је на делу. Сотона 
пока зу је сво ју моћ несре ћа ма и ката стро фа ма на мору и коп ну, 
вели ким пожа ри ма, разор ним ветро ви ма, ужа сним гра до но-
сним олу ја ма, бура ма, попла ва ма, цикло ни ма, вели ким плим-
ним тала си ма, земљо тре си ма, на сва ком месту и у хиља да ма 
раз ли чи тих обли ка. Он уни шта ва дозре лу жетву, а онда насту-
па ју гла ди и несре ће. Он испу ња ва ваздух смр то но сним узр оч-
ни ци ма боле сти и хиља де уми ру за вре ме епи де ми ја. Ове поја ве 
поста ја ће све чешће и све уби тач ни је. Уни ште ње ће пога ђа ти и 
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љу де и живо ти ње. »Тужи ће земља и опа сти... изне мо ћи ће гла ва-
ри наро да земаљ ско га. Јер се земља осквр ни под ста нов ни ци ма 
сво јим, јер пре сту пи ше зако не, изме ни ше уред бе, рас ки до ше 
завет веч ни.« (Иса и ја 24,4.5)

Вели ки вара ли ца затим ће уве ри ти љу де да су они који слу-
же Богу про у зро ко ва ли сва та зла. Они који су иза зва ли неза-
до вољ ство Неба пре ба ци ће кри ви цу за све сво је нево ље на оне 
чија је послу шност Бож јим запо ве сти ма пред ста вља ла стал ни 
укор за њих као пре ступ ни ке. Биће обја вље но да ови љу ди вре-
ђа ју Бога сво јим крше њем неде ље као дана одмо ра, да је тај грех 
донео нево ље које неће пре ста ти, све док им не буде намет ну то 
стро го свет ко ва ње тог дана одмо ра, а да они који изно се зах-
те ве четвр те запо ве сти, и тиме пот ко па ва ју свет ко ва ње неде-
ље, само иза зи ва ју побу ну у наро ду, спре ча ва ју ћи га да поно во 
задо би је божан ску накло ност и земаљ ско бла го ста ње. Тако ће 
пра ста ре опту жбе про тив Бож јих слу гу опет бити поно вље не, 
исто толи ко нео сно ва не као и оне пре тога: »А када виде Ахав 
Или ју, рече му Ахав: јеси ли ти онај што несре ћу доно сиш на 
Изра и ља? А он рече: не доно сим ја несре ћу на Изра и ља, него 
ти и дом оца тво је га оста вив ши запо ве сти Господ ње и при ста ју-
ћи за Вали ма.« (1. о царе ви ма 18,17.18) И када лажне опту жбе 
буду иза зва ле гнев наро да, он ће пре ма Бож јим посла ни ци ма 
посту па ти врло слич но начи ну на који је отпа ли Изра иљ посту-
пио пре ма Или ји.

Чудо твор на сила која делу је пре ко спи ри ти зма сво јим ути-
ца јем уста ће про тив оних који су одлу чи ли да слу ша ју Бога 
више него љу де. Духо ви ће пору чи ва ти да их је Бог послао да 
про тив ни ке неде ље осве до че да су у заблу ди, и да се зако ни 
земље мора ју пошто ва ти као да су Бож ји зако ни. Жали ће због 
вели ке поква ре но сти у све ту и подр жа ва ти све до че ње вер ских 
учи те ља да је опа да ње мора ла насту пи ло због крше ња све то сти 
неде ље. Тако ће се поди ћи вели ко него до ва ње про тив свих оних 
који су одби ли да при хва те њи хо во све до че ње.

Сотони на метода посту па ња у овом конач ном суко бу с при-
пад ни ци ма Бож јег наро да биће врло слич на методу којом се 
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слу жио у почет ку вели ке бор бе на Небу. Тада је гово рио да 
жели да уна пре ди ста бил ност божан ске вла да ви не, иако је 
потај но ула гао све сна ге да је обо ри. За дело које је желео да оба-
ви, кри ви цу је пре ба ци вао на ода не анђе ле. Иста поли ти ка пре-
ва ре обе ле жа ва ла је и исто ри ју Рим ске цркве. Иако је твр дио да 
делу је као наме сник Неба, пон ти фекс је поку ша вао да уздиг не 
себе изнад Бога и да про ме ни Ње гов закон. Под вла да ви ном 
Рима, они који су због сво је вер но сти јеван ђе љу били осу ђе ни 
на смрт, били су жиго са ни као зло чин ци, и про гла шавани за 
сотонине савезинке. Сва сред ства била су упо тре бље на да би 
били окле ве та ни, да би у очи ма наро да, па чак и у сво јим, изгле-
да ли као нај го ри пре ступ ни ци. Тако ће бити и сада. Сотона ће, 
док се буде тру дио да уни шти оне који пошту ју Бож ји закон, 
учи ни ти да буду опту же ни као пре ступ ни ци зако на, као љу ди 
који сра мо те Бога и навла че на свет Ње го ве судо ве.

Бог ника да не при мо ра ва љу де да посту па ју про тив но сво-
јој вољи или сво јој саве сти; али сотона се непре ста но слу жи 
при мо ра ва њем и суро во шћу да би задо би о власт над они ма 
које на дру ги начин не успе ва да заве де. Он поку ша ва да стра-
хом или силом завла да саве шћу и изну ди покор ност. Да би 
то оства рио, делу је пре ко вер ских и све тов них ауто ри те та, 
наво де ћи их да про гла ша ва ју људ ске зако не који се супро те 
Бож јим зако ни ма.

Они који свет ку ју библиј ски дан одмора, Субо ту, биће опту-
же ни као про тив ни ци зако на и реда, као љу ди који крше морал-
на пра ви ла дру штва, који иза зи ва ју анар хи ју и поква ре ност, 
при зи ва ју божан ске судо ве на земљу. Њи хо во саве сно држа ње 
Бож јег зако на биће про гла ше но упор но шћу, твр до гла во шћу и 
пре зи ра њем ауто ри те та. Биће опту же ни да не пошту ју вла сти. 
Про по вед ни ци који су одба ци ли Бож ји закон гово ри ће с про по-
ве да о ни ца о дужно сти гра ђа на да буду послу шни гра ђан ским 
вла сти ма које су поста вље не од Бога. Они који пошту ју Бож је 
запо ве сти биће у зако но дав ним скуп шти на ма и у суд ни ца ма 
погре шно пред ста вља ни и осу ђи ва ни. Њи хо ве речи биће погре-
шно тума че не, биће им при пи сива не нај го ре побу де.
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Када про те стант ске Цркве буду одба ци ле јасне библиј ске 
дока зе у при лог Бож јем зако ну, тежи ће да ућут ка ју оне чију 
веру ни Библи јом нису успе ле да пољу ља ју. Иако нису све-
сне те чиње ни це, оне сада кре ћу путем који ће их дове сти 
до про гон ства свих оних који одби ја ју да чине оно што сав 
оста ли хри шћан ски свет чини, наи ме, да при зна ју оба ве зност 
римског дана одмо ра.

Цркве ни и све тов ни досто јан стве ни ци ује ди ни ће се да под-
ми те, да наго во ре или нате ра ју све љу де да уздиг ну неде љу. 
Подр шка божан ског ауто ри те та биће заме ње на при сил ним 
мера ма. Поли тич ка поква ре ност уни шти ће љу бав пре ма прав-
ди и пошто ва ње пре ма исти ни, па ће се држав ни ци и зако но-
дав ци, чак и у сло бод ној Аме ри ци, у жељи да оси гу ра ју накло-
ност јав но сти, поко ри ти све оп штем зах те ву да зако ном буде 
намет ну то свет ко ва ње неде ље. Сло бо да саве сти, изво је ва на уз 
толи ке жртве, више неће бити пошто ва на. У суко бу, који ће 
уско ро изби ти, виде ће мо испу ња ва ње речи про ро ка: »И раз-
гне ви се зми ја на жену, и оти де да се поби је с оста лим семе ном 
ње зи ним, које држи запо ве сти Бож је и има све до чан ство Ису-
са Хри ста.« (Откри ве ње 12,17)
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»Закон и све до чан ство тра жи те, ако ли ко не гово ри тако, 
ње му нема зоре!« (Иса и ја 8,20) При пад ни ци Бож јег наро-

да упу ће ни су на Писмо као на сво ју зашти ту од ути ца ја лажних 
учи те ља и заво дљи ве моћи духо ва таме. Сотона се слу жи свим 
сред стви ма да спре чи љу де да стек ну позна ва ње Библи је, јер 
ње не јасне изја ве откри ва ју ње го ве пре ва ре. При ли ком сва ког 
ожи вља ва ња Бож јег дела кнез зла поја ча ва сво ју делат ност, а 
упра во сада ула же послед ње напо ре у завр шној бор би про тив 
Хри ста и Ње го вих след бе ни ка. Послед ња вели ка обма на уско ро 
ће се оди гра ти пред нашим очи ма. Анти христ тре ба да учи ни 
сво ја чуде сна дела сви ма на види ку. Фал си фи кат ће бити тако 
сли чан ори ги на лу да нико неће бити у ста њу, осим уз помоћ 
Све то га писма да уочи раз ли ку међу њи ма. Зато сва ку изја ву и 
сва ко чудо тре ба оце ни ти на теме љу ње го вог све до че ња.

Они који се буду тру ди ли да послу ша ју све Бож је запо ве сти, 
суо чи ће се с про ти вље њем и исме ја ва њем. Моћи ће да опста ну 
једи но у Богу. Да би издр жа ли нево ље које су пред њи ма, мора ју 
да упо зна ју Бож ју вољу она ко како је откри ве на у Ње го вој речи, 
јер Бога могу да пошту ју једи но када пра вил но схва те Ње гов 
карак тер, Ње го ву вла да ви ну, Ње го ве наме ре и када се пона ша ју 
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у скла ду са тим сазна њи ма. Нико осим оних који су оја ча ли свој 
ум библиј ским исти на ма, неће опста ти у послед њем вели ком 
суко бу. Сва ка душа биће ста вље на на про бу – да ли ће више слу-
ша ти Бога него љу де? Одлу чу ју ћи тре ну так је пред вра ти ма. Да 
ли су наше сто пе утвр ђе не да сте ни Бож је непро мен љи ве Речи? 
Да ли смо спрем ни да хра бро уста не мо у одбра ну Бож јих запо ве-
сти и вере Ису со ве?

Спа си тељ је пре сво га рас пе ћа обја снио сво јим уче ни ци ма 
да тре ба да буде погу бљен, али и да уста не из гро ба, и анђе ли су 
том при ли ком били при сут ни да Ње го ве речи ути сну у мисли 
и срца уче ни ка. Међу тим, они су оче ки ва ли земаљ ско осло бо ђе-
ње од рим ског јар ма, и нису могли да под не су мисао да ће Онај у 
кога су пола га ли све сво је наде пре тр пе ти сра мот ну смрт. Речи 
које је тре ба ло да запам те, прог на ли су из сво јих мисли, и када 
је насту пи ло вре ме про бе, нису били спрем ни. Ису со ва смрт 
пот пу но је уни шти ла њи хо ву наду као да им ника да није ни 
гово рио о њој. И пред нама је будућ ност осве тље на у про ро чан-
стви ма исто тако јасно као и пред уче ни ци ма после Ње го вих 
речи. Дога ђа ји пове за ни с кра јем вре ме на мило сти и делом при-
пре ме за вре ме нево ље јасно су нам при ка за ни. Међу тим, мно-
ги љу ди не раз у ме ју ове важне исти не као да им ника да нису ни 
биле откри ве не. Сотона се тру ди да им укра де сва ку мисао која 
би их могла уму дри ти за спа се ње, па ће их вре ме нево ље зате ћи 
потпуно неспрем не.

Када шаље опо ме не које су толи ко важне да су пред ста вље не 
анђе ли ма који лете посред неба, Бог од сва ке разум не осо бе оче-
ку је да их послу ша. Стра шне казне изре че не про тив оних који 
се кла ња ју зве ри и ње ној ико ни (Откри ве ње 14,9-11), тре ба да 
покре ну све љу де да мар љи во про у ча ва ју про ро чан ства да би 
про на шли шта зна чи жиг зве ри и како могу да га избег ну. Међу-
тим, мно штво љу ди затва ра сво је уши да не чује исти ну и окре-
ће се нествар ним при ча ма. Апо стол Павле изја вљу је, гово ре ћи 
о послед њим дани ма: »Јер ће доћи вре ме када здра ве нау ке неће
 слу ша ти, него ће по сво јим жеља ма наку пи ти себи учи те ље као 
што их уши свр бе.« (2. Тимо ти ју 4,3) Такво вре ме је насту пи ло. 
Мно ги љу ди не желе да чују библиј ску исти ну, због тога што се 
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супро тста вља жеља ма њи хо вог гре шног, све тов но шћу зау зе тог 
срца, па им сотона шаље пре ва ре за који ма чезну.

Међу тим, Бог ће на Земљи ипак има ти свој народ који ће узди-
за ти Библи ју и само Библи ју као мери ло сва ке нау ке и осно ву 
свих рефор ми. Мишље ње уче них љу ди, науч ни закључ ци, разна 
креда или одлу ке цркве них сабо ра, исто тако мно го број ни и неу-
са гла ше ни као и Цркве које их засту па ју, глас већи не – ни јед но 
од тога нити све зајед но не може бити доказ за или про тив било 
које тач ке веро ва ња. Пре него што при хва ти мо било коју нау ку 
или пра ви ло, мора мо као ње го ву потвр ду, зах те ва ти оно јасно 
»Тако рече Господ!«

Сотона насто ји да чове ко ву пажњу усме ри на љу де уме сто 
на Бога. Он наво ди љу де да гле да ју на биску пе, све ште ни ке, про-
фе со ре тео ло ги је као на сво је вође, уме сто да сами истра жу ју 
Писмо и уста но ве шта је њи хо ва дужност. Сотона, упра вља ју ћи 
мисли ма тих вођа, може да ути че на мно штво и да га усме ра ва 
пре ма сво јој вољи.

Када је Хри стос дошао да изго во ри речи живо та, народ га је 
радо сно слу шао, и мно ги, чак и међу све ште ни ци ма и гла ва ри-
ма, пове ро ва ли су у Ње га. Међу тим, све ште нич ке ста ре ши не и 
воде ћи љу ди у наро ду одлу чи ли су да осу де и одба це Ње го ва 
уче ња. Иако су дожи ве ли неу спех у напо ри ма да про на ђу неку 
опту жбу про тив Ње га, иако нису могли да не осе те божан ску 
силу и мудрост који ма су биле пра ће не Ње го ве речи, ста ви ли су 
на себе оклоп сво јих пред ра су да, и одба ци ли нај ја сни је дока зе 
Ње го вог меси јан ства, јер би у про тив ном мора ли да поста ну Ње-
го ви уче ни ци. Ови Ису со ви про тив ни ци били су лич но сти које 
су љу ди из наро да од сво јих малих ногу били нау чен да пошту ју, 
пред чијим ауто ри те том су нави кли да саги њу гла ву. Зато су се и 
пита ли: »Како то да наши гла ва ри и уче ни књи жев ни ци не веру-
ју у Ису са? Зар га ти побо жни љу ди не би при хва ти ли када би 
заи ста био Хри стос?« Упра во је ути цај ова квих учи те ља навео 
јевреј ски народ да одба ци сво га Отку пи те ља.

Дух који је покре тао ове све ште ни ке и гла ва ре и данас ути че 
на мно ге који се хва ле сво јом побо жно шћу. Они одби ја ју да испи-
та ју библиј ска све до чан ства која се одно се на посеб не исти не за 
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наше вре ме. Ука зу ју на сво ју број ност, богат ство и углед, и пре зри-
во гле да ју на пред став ни ке исти не као на мало број не, сиро ма шне 
и неу глед не, као на љу де које њи хо ва вера одва ја од све та.

Хри стос је про ре као да се незаконито при сва ја ње вла сти, свој-
стве но књи жев ни ци ма и фари се ји ма, неће нестати после расе ја-
ња Јевре ја. Он је про роч ки гле дао на буду ће дело узди за ња људ-
ског ауто ри те та, на ње гов поку шај да завла да људ ском саве шћу, 
што се током свих вре ме на пока за ло као стра шно про клет ство 
за Цркву. Ње го ва тешка осу да упу ће на књи жев ни ци ма и фари се-
ји ма, Ње го ва опо ме на наро ду да не сле ди сво је сле пе вође, запи-
са не су и као опо ме на буду ћим нара шта ји ма.

Рим ска црква једи но је свом све штен ству при зна ла пра во да 
тума чи Библи ју. Упор ним твр ђе њем да су једи но клерици оспо-
со бље ни да обја шња ва ју Бож ју Реч, Црква је ускра ти ла Библи-
ју обич ном наро ду. Иако је рефор ма ци ја дала Библи ју сви ма, 
ипак је ово нео бич но пра ви ло, које је поста вио Рим, зау ста ви ло 
мно ге про те стан те у разним про те стант ским Црква ма да само 
истра жу ју Све то писмо. Од њих се оче ку је да библиј ска уче ња 
при хва те она ко како их је њихова Црква про ту ма чи ла, тако 
да се хиља де вер ни ка не усу ђу ју да при хва те било шта, иако је 
јасно откри ве но у Библи ји, што се супро ти веро ва њу или утвр-
ђе ном уче њу њи хо ве Цркве.

Иако Библи ја у мно го тек сто ва ука зу је на лажне учи те ље, мно-
ги су на овај начин спрем ни да све штен ству пове ре ста ра ње о 
сво јој души. Данас има на хиља де вер ни ка само по име ну, који 
не могу да про на ђу ника кав дру ги раз лог за сво је веро ва ње осим 
да су их тако поу чи ле њи хо ве вер ске ста ре ши не. Они про ла зе 
поред Спа си те ље вих уче ња не обра ћа ју ћи на њих ско ро ника кву 
пажњу, док ско ро нео гра ни че но пове ре ње покла ња ју речи ма 
сво јих све ште ни ка. Међу тим, да ли су њи хо ви све ште ни ци непо-
гре ши ви? Како сво ју душу може мо пове ри ти њи хо вом вођ ству 
уко ли ко из Бож је Речи нисмо сазна ли да су заи ста све тло но ше? 
Недо ста так морал не сна ге да скре ну с уга же не ста зе све тов но-
сти, наво ди мно ге да сле де уче не љу де, а сво јим окле ва њем да 
сами започ ну истра жи ва ње поста ју без на де жно спу та ни лан ци-
ма заблу да. Они виде да је исти на за ово вре ме јасно обја вље на 

597



573БИБЛИЈА - НАША ЗАШТИТА

у Библи ји, осе ћа ју силу Све то га Духа која пра ти ње но обја вљи ва-
ње, а ипак дозво ља ва ју да их про ти вље ње све штен ства одвра ти 
од виде ла. Иако су им и разум и савест осве до че ни, ове заве де не 
душе не усу ђу ју се да мисле дру га чи је од свог про по вед ни ка, и 
тако њи хо во расу ђи ва ње, њи хо ви веч ни инте ре си, пада ју као 
жртва неве ро ва ња, охо ло сти и пред ра су да дру гих.

Сотона има мно го начи на који ма се слу жи да уз помоћ људ-
ског ути ца ја заро би сво је жртве. Он при вла чи мно ге љу де на 
сво ју стра ну везу ју ћи их сви ле ним нити ма накло но сти пре ма 
они ма који су непри ја те љи Хри сто вог крста. Без обзи ра на 
врсту тих веза, можда роди тељ ских, синов ских, брач них или 
дру штве них, после ди це су увек исте, јер се про тив ни ци исти не 
слу же сво јом моћи да завла да ју саве шћу, а душе које се нала зе 
под њи хо вом вла шћу нема ју довољ но хра бро сти или само стал-
но сти да послу ша ју сво ја уве ре ња о дужно сти.

Исти на и про сла вља ње Бога нераз двој но су пове за ни, у 
скла ду с тиме нама није могу ће, ако нам је Библи ја надо хват 
руке, да сла ви мо Бога сво јим погре шним уве ре њи ма. Мно ги 
твр де да није важно шта ко веру је, уко ли ко живи пра ве дним 
животом. Међу тим, живот се обли кује вером. Уко ли ко су нам 
виде ло и исти на надо хват руке, а ми зане ма ри мо да иско ри сти-
мо при ли ку да их чује мо и раз у ме мо, онда их заи ста одба цу је-
мо; ми бира мо таму уме сто виде ла.

»Неки се пут чини чове ку прав, а крај му је пут к смр ти.« 
(При че 16,25) Незна ње није ника кав изго вор за заблу ду или 
грех, када посто је све могућ но сти за упо зна ва ње Бож је воље. 
Замислимо да неки човек путу је и стиг не у место у коме се укр-
шта неко ли ко путе ва са путо ка зи ма који пока зу ју куда сва ки 
од њих води. Уко ли ко зане ма ри путо ка зе и кре не путем који 
се ње му чини прав, ипак ће се, без обзи ра на сво ју искре ност, 
веро ват но наћи на погре шном путу.

Бог нам је дао сво ју Реч да бисмо се упо зна ли с ње ним уче-
њем и сазна ли шта Он тра жи од нас. Када је неки зако ник 
дошао Ису су и поста вио му пита ње: »Шта да чиним да доби јем 
живот веч ни?« Спа си тељ му је усме рио пажњу на Писмо, гово-
ре ћи: »Шта је напи са но у зако ну? Како читаш?« Незна ње неће 
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оправ да ти ни ста ре ни мла де, нити их осло бо ди ти казне про пи-
са не за крше ње Бож јег зако на; јер има ју у рука ма има ју веран 
препис тога Зако на, ње го вих наче ла и зах те ва. Није довољ но 
има ти добре наме ре, није довољ но чини ти само оно што човек 
сма тра да је пра во или што му је про по вед ник рекао да је пра-
во. Ње го во спа се ње у пита њу, и зато сва ко мора да истра жу је 
Писмо. Без обзи ра коли ко су јака ње го ва уве ре ња, коли ко год 
да је уве рен да ње гов про по вед ник зна шта је исти на, то није 
темељ на коме би тре ба ло да зида. Он има кар ту на којој је озна-
чен сва ки путоказ на ње го вом путу пре ма Небу и зато не сме да 
нага ђа или да прет по ста вља.

Прва и нај ви ша дужност сва ког разум ног ство ре ња је да из Све-
тог писма сазна шта је исти на, и да онда ходи у том виде лу и охра-
бри и дру ге да пођу за ње го вим при ме ром. Библи ју тре ба, из дана 
у дан, мар љи во про у ча ва ти, уду бљу ју ћи се у сва ку мисао и упо ре-
ђу ју ћи текст са тек стом. Уз божан ску помоћ сами тре ба да ство ри-
мо сво је мишље ње, јер ћемо сами и одго ва ра ти пред Богом.

Исти не које су нај ја сни је откри ве не у Библи ји, уче ни љу-
ди зао гр ну ли су сум њом и тамом, они исти уче ни љу ди који 
су, сма тра ју ћи да рас по ла жу вели ком мудро шћу, гово ри ли да 
Библи ја има мистич но, тај но, духов но зна че ње које није уоч љи-
во из упо тре бље них речи. Ти љу ди су лажни учи те љи. Упра во 
такви ма Исус је казао: »Зато ли се ви вара те што не зна те писма 
ни силе Бож је!« (Мар ко 12,24) Библиј ски језик се мора обја шња-
ва ти једи но у скла ду с ње го вим очи глед ним зна че њем, осим ако 
нису упо тре бље ни сим бо ли или сли ке. Хри стос је обе ћао: »Ко 
хоће ње го ву вољу тво ри ти раз у ме ће је ли ова нау ка од Бога!« 
(Јован 7,17) Када би љу ди при хва ти ли библиј ски текст она ко 
како је напи сан, када не би било лажних учи те ља да заво де и 
збу њу ју људ ски ум, могло би се оба вити дело које би обра до ва-
ло анђе ле и дове ло у Хри сто во ста до хиља де и хиља де оних који 
сада лута ју ста зом заблу де.

При ли ком про у ча ва ња Библи је тре ба да напрег не мо све сна ге 
сво га ума, тре ба да упо сли мо свој разум да схва ти дуби не Бож је, 
оно ли ко коли ко је то смрт ном чове ку могу ће, али не сме мо забо-
ра ви ти да само дечи ја послу шност и покор ност пред ста вља ју 
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дух пра вог уче ни ка. Тешко ће са библиј ским тек стом ника да се 
не могу реша ва ти истим мето да ма који ма се слу жи мо при ли ком 
реша ва ња фило зоф ских про бле ма. У про у ча ва ње Библи је не 
сме мо се упу шта ти са истим само по у зда њем с којим при ла зима 
подручју нау ке, већ се моли твом и осла њајући се на Бога, са искре-
ном жељом да упо зна мо Ње го ву вољу. Мора мо долазити с пони-
зним и поуч љи вим духом да бисмо сте кли зна ње од вели ког ЈА 
САМ. У про тив ном, зли анђе ли засле пи ће наш ум и отврд ну ти 
наше срце тако да исти на неће ути ца ти на нас.

Мно ги дело ви Библи је које су уче ни љу ди про гла си ли тај ном 
или их зане ма ри ли као нева жне, пуни су уте хе и поу ке оно ме 
који се учио у Хри сто вој шко ли. Један од раз ло га зашто мно ги 
тео ло зи нема ју јасни је раз у ме ва ње Бож је Речи кри је се у њи хо-
вом затва ра њу очи ју пред исти нама које не желе да спро ве ду у 
живот. Раз у ме ва ње библиј ске исти не не зави си толи ко од сна-
ге инте лек та који је укљу чен у про у ча ва ње, већ од искре но сти 
наме ре, од дубо ке чежње за пра вед но шћу.

Библи ју ника да не тре ба про у ча ва ти без моли тве. Само Све ти 
Дух може нас наве сти да осе ти мо важност оно га што се лако раз у-
ме, или нас спре чи ти да исква ри мо исти не које су тешке за раз у ме-
ва ње. Слу жба небе ских анђе ла огле да се у при пре ми нашег срца 
да схва ти Бож ју Реч, тако да буде мо оду ше вље ни ње ном лепо том, 
упо зо ре ни ње ним опо ме на ма, ожи вље ни и оја ча ни ње ним обе-
ћа њи ма. Моли тва коју је изго во рио псал ми ста тре ба да поста не 
и наша: »Отво ри очи моје да бих видео чуде са зако на тво је га!« 
(Пса лам 119,18) Иску ше ња често изгле да ју неса вла ди ва зато што 
човек, који је зане ма рио моли тву и про у ча ва ње Библи је, не може 
одмах да се сети Бож јих обе ћа ња и да се тако библиј ским оруж јем 
оду пре сотони. Међу тим, анђе ли се непрестано нала зе око оних 
који су спрем ни да буду поу че ни божан ским исти на ма и да их у 
вре ме вели ке потре бе под се те на нео п ход не исти не. Пре ма томе, 
када непри ја тељ нава ли као река, »дух ће Господ њи подиг ну ти 
заста ву насу прот ње му«. (Иса и ја 59,19)

Исус је обе ћао сво јим уче ни ци ма: »А уте ши тељ, Дух Све ти, 
које га ће отац посла ти у име моје, он ће вас нау чи ти све му и 
напо ме ну ће вам све што вам рекох.« (Јован 14,26) Међу тим, 
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Хри сто ва уче ња прет ход но мора ју да се уре жу у сећа ње да би 
Бож ји Дух у вре ме опа сно сти могао да нас под се ти  на њих. 
Давид је рекао: »У срце сво је затво рио сам реч тво ју да ти не 
гре шим!« (Пса лам 119,11)

Сви који висо ко цене сво је веч но добро тре ба да оне мо гу ће 
сва ки напад сум ње. Напа ди ма ће бити изло же ни и сами сту бо-
ви исти не. Ско ро је немо гу ће оста ти изван дома ша ја руга ња 
и лукав ства, под му клих и зара зних уче ња савре ме них невер-
ни ка. Сотона сво ја иску ше ња при ла го ђа ва свим кла са ма. Он 
нео бра зо ва не напа да руга њем и под сме хом, док обра зо ва не 
доче ку је науч ним при мед ба ма и фило зоф ским схва та њи ма, 
сра чу на тим да иза зо ву непо ве ре ње или пре зир пре ма Писму. 
Чак се и мла ди са врло оскуд ним иску ством усу ђу ју да изразе 
сум ње у основ на хри шћан ска наче ла. То мла да лач ко невер ство, 
без обзи ра коли ко је плит ко, шири свој ути цај. Мно ги су тако 
били наве де ни да се руга ју вери сво јих ота ца и да пре зру Дух 
бла го да ти (Јевре ји ма 10,29). Мно ги мла ди живот, који је обе-
ћа вао да буде на част Богу и бла го слов све ту, био је затро ван 
дахом невер ства. Сви који се поу зда ју у охо ле одлу ке људ ског 
разу ма, који зами шља ју да могу да обја сне божан ске тај не и 
допру до исти не без Бож је мудро сти, сва ка ко да ће се запле сти 
у сотони не зам ке.

Живи мо у нај све ча ни јем раз до бљу исто ри је ово га све та. Суд-
би на чове чан ства које живи на овој Земљи уско ро ће бити одлу че-
на. Наше буду ће бла го ста ње, али и спа се ње дру гих душа зави се од 
пута којим сада иде мо. Нама је нео п ход но вођ ство Духа исти не. 
Сва ки Хри стов след бе ник тре ба озбиљ но да се упи та: »Госпо де, 
шта желиш да чиним?« Ми се у посту и моли тви мора мо пони зи-
ти пред Госпо дом, дубо ко раз ми шља ти о Ње го вој Речи, а посеб-
но о при зо ри ма суда. Тре ба сада да тежи мо за дубо ким и живим 
иску ством у оно ме што је Бож је. Нема мо вре ме на за губље ње. 
Дога ђа ји од живот не важно сти зби ва ју се сву да око нас, нала зи-
мо се на сотони ном зача ра ном тлу. Бож ји стра жа ри, немој те спа-
ва ти, непри ја тељ је бли зу и вре ба, спре ман у сва ком тре нут ку, да 
уко ли ко задре ма те или поста не те немар ни, ско чи на вас и да вас 
учи ни сво јим пле ном.
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Мно ги су пре ва ре ни у раз ми шља њу о свом ствар ном поло жа-
ју пред Богом. Задо вољ ни су што нису учи ни ли зла дела, а забо-
ра вља ју да пре бро је добра и пле ме ни та дела која Бог оче ку је од 
њих, а која су зане ма ри ли да учи не. Није довољ но што су поста-
ли ста бла у Господ њем врту. Они тре ба да одго во ре на Ње го ва 
оче ки ва ња и доне су род. Он их сма тра одго вор ним за све што су 
про пу сти ли да постиг ну, за сва добра дела која су могли да учи не 
уз Ње го ву бла го да ти која им даје сна гу. У небе ским књи га ма запи-
са ни су као ста бла која сме та ју земљи. Али, чак ни слу чај ових љу-
ди није пот пу но без на де жан. Љу бав која дуго трпи и даље пози ва 
све оне који су пре зре ли Ње го ву милост и зло у по тре би ли Ње го-
ву бла го дат. »Зато гово ри: уста ни ти који спа ваш, вас кр сни из 
мртвих и оба сја ће те Хри стос. Гле дај те, дакле, да уред но живи те... 
пази те на вре ме, јер су дани зли.« (Ефе сци ма 5,14-16)

Када буде сти гло вре ме про бе, пока за ће се ко је при хва тио 
Бож ју Реч као сво је живот но пра ви ло. У лето не посто је вели ке 
раз ли ке изме ђу листо пад ног и зим зе ле ног дрве ћа, али када дуну 
зим ски ветро ви, зим зе ле но дрве ће оста је непро ме ње но, а сва ко 
дру го губи лишће. Тако се и данас недо след ни вер ник можда не 
може раз ли ко ва ти од ствар ног хри шћа ни на, али уско ро наста ће 
вре ме када ће раз ли ка поста ти видљи ва. Када се подиг не про ти-
вље ње, када се лице мер на вер ска рев ност и нетр пе љи вост рас па-
ле, када про гон ства поч ну да се пона вља ју, мла ки и лице мер ни 
поче ће да се коле ба ју и одба цу ју сво ју веру, али пра ви хри шћа-
нин оста ће чврст као сте на, ње го ва вера поста ће још јача, ње го-
ва нада још бли ста ви ја него у дани ма бла го ста ња.

Псал ми ста каже: »Разум ни ји постах од свих учи те ља сво јих, 
јер раз ми шљам о тво јим откри ве њи ма... од запо ве сти тво јих 
поста дох разу ман, тога ради мрзим на сва ки пут лажни.« (Пса-
лам 119,99.104)

»Бла го чове ку који нађе мудрост.« »Јер ће бити као дрво уса ђе-
но крај воде и које низ поток пушта жиле сво је, које не осе ћа ка да 
дође при пе ка, него му се лист зеле ни, и сушне годи не не бри не се 
и не пре ста је рађа ти род.« (При че 3,13; Јере ми ја 17,8)
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поглавље

»И после ово га видех дру го га анђе ла где сила зи с неба, који 
има ше област вели ку; и земља се засве тли од сла ве ње го-

ве. И пови ка јаким гла сом, гово ре ћи: паде, паде Вави лон вели ки 
и поста стан ђаво ли ма и там ни ца сва ко ме духу нечи сто ме, и там-
ни ца свих пти ца нечи стих и мрских.« »И чух глас дру ги с неба 
који гово ри: изи ђи те из ње, наро де мој, да се не поме ша те у гре хе 
ње зи не, и да вам не нау де зла ње зи на.« (Откри ве ње 18,1.2.4)

Овај библиј ски текст уна пред ука зу је на вре ме када ће, у скла-
ду с вешћу дру гог анђе ла (Откри ве ње 14,8), бити поно во обја-
вљен пад Вави ло на, уз додат ну напо ме ну о поква ре но сти која је, 
после првог обја вљи ва ња ове вести у лето 1844. годи не про др ла у 
разне вер ске зајед ни це које сачи ња ва ју Вави лон. Овде је опи са но 
стра шно ста ње вер ско га све та. После сва ког одба ци ва ња исти не 
људ ски дух поста је све мрач ни ји, ње го во срце све упор ни је, док 
на кра ју отво ре но стане на стра ну твр до кор них невер ни ка. Прко-
се ћи опо ме на ма које им је Бог упу тио, љу ди ће наста ви ти да газе 
бар један про пис из Дека ло га, све док не поч ну да про го не оне 
који их сма тра ју све ти ма. Пре зи ра ње Бож је Речи и Ње го вог наро-
да, зна чи и пре зи ра ње Хри ста. Када Цркве буду при хва ти ле спи-
ри ти стич ка уче ња, биће укло ње на сва огра ни че ња поста вље на 
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теле сном срцу, а испо ве да ње рели ги је поста ће само плашт којим 
ће бити покри ве но нај го ре беза ко ње. Веро ва ње у поја вљи ва ње 
духо ва отва ра вра та лажним духо ви ма и ђавол ским нау ка ма, и 
тако ће се ути цај злих анђе ла осе ти ти и у Црква ма.

О Вави ло ну, у вре ме које је опи са но у овом про ро чан ству, 
рече но је сле де ће: »Јер гре си ње зи ни допре ше тја до неба, и Бог 
се опо ме ну неправ де ње зи не!« (Откри ве ње 18,5) Вави лон је 
напу нио меру сво је кри ви це, и уско ро тре ба да га заде си про-
паст. Међу тим, Бог има свој народ у Вави ло ну, и пре него што 
га буде похо дио сво јим судо ви ма, позва ће ове вер не љу де да иза-
ђу из ње га, да не уче ству ју у ње го вим гре си ма и да им не »нау де 
зла« ње го ва. Упра во зато наста је покрет, сим бо лич ки пред ста-
вљен анђе лом који сила зи с неба, који оба сја ва земљу сво јом 
сла вом и моћ ним гла сом обја вљу је гре хе Вави ло на. У вези с ње-
го вом пору ком, чује се и позив: »Иза ђи те из ње, наро де мој!« 
Ове пору ке, зајед но с вешћу тре ћег анђе ла, сачи ња ва ју конач ну 
опо ме ну која тре ба да се упу ти  ста нов ни ци ма Земље.

Тежак ће бити избор с којим ће свет мора ти да се суо чи. 
Земаљ ске силе, ује ди ње не у бор би про тив Бож јих запо ве сти, 
изда ће декрет да се сви »мали и вели ки, бога ти и сиро ма шни, 
сло бод ња ци и робо ви« (Откри ве ње 13,16) мора ју поко рити 
оби ча ји ма Цркве и свет ковати лажни дан одмо ра. Они који 
буду одби ли да се поко ре, биће кажње ни гра ђан ским казна ма, а 
после тога биће про гла ше но да заслу жу ју и смрт. Са дру ге стра-
не, Бож ји закон, који зах те ва свет ко ва ње Ство ри те ље вог дана 
одмо ра, тра жи послу шност и пре ти гне вом свим пре кр ши о ци-
ма сво јих про пи са.

Поред могућ но сти избо ра која му је тако јасно обја вље на, сва-
ки који слу ша ју ћи људ ске про пи се, пога зи Бож ји закон, доби ја 
жиг зве ри, одно сно при хва та знак вер но сти сили коју је иза брао 
да послу ша уме сто Бога. Опо ме на с Неба гла си: »Ко се год покло-
ни зве ри и ико ни ње зи ној и при ми жиг на чело сво је или на 
руку сво ју и он ће пити од вина гне ва Бож је га које је непо ме ша-
но уто че но у чашу гне ва ње го ва.« (Откри ве ње 14,9.10)

Међу тим, нико неће мора ти да осети жести ну Бож јег гне ва, 
све док ње го вом уму и ње го вој саве сти исти на не буде јасно 
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обја вље на и док је не буде одба цио. Има мно го оних који ника-
да нису има ли при ли ку да чују посеб не исти не за ово вре ме. 
Оба ве зност четвр те запо ве сти ника да им није била обја вље на 
у пра вој све тло сти. Онај који чита сва ко срце и позна је сва ку 
побу ду неће дозво ли ти да није дан од оних који тра жи позна-
ње исти не буде пре ва рен у одно су на пита ња око којих посто ји 
сукоб. Декрет неће бити намет нут љу ди ма као сле пим извр ши-
о ци ма. Сва ко тре ба да доби је довољ но све тло сти да би могао 
разум но да одлу чи.

Пита ње свет ко ва ња седмичног дана одмо ра, послужиће као 
вели ка про ба вер но сти, јер је та исти на посеб но напад ну та. Када 
љу ди буду ста вље ни пред ту конач ну про бу, биће пову че на и лини ја 
раз два ја ња изме ђу оних који слу же Богу и оних који Му не слу же. 
Док ће свет ко ва ње лажног дана одмо ра у скла ду са земаљ ским зако-
ни ма, а супрот но четвр тој запо ве сти, представљати закле тву вер но-
сти сили која се про ти ви Богу, свет ко ва ње библијског дана одмо ра, 
у знак послу шно сти Бож јем зако ну, биће доказ вер но сти Ство ри те-
љу. Тако ће јед на гру па, при хва та ју ћи знак покор но сти земаљ ским 
сила ма, при ми ти жиг зве ри, док ће дру га, бира ју ћи знак вер но сти 
божан ском ауто ри те ту, при ми ти Бож ји печат.

Они који су обја вљи ва ли исти не из пору ке тре ћег анђе ла, све 
до тада били су често про гла ша ва ни иза зи ва чи ма неми ра. Њи хо-
ва пред ви ђа ња да ће вер ска нетр пе љи вост завла да ти у Сје ди ње-
ним Држа ва ма, да ће се држа ва и Црква сје ди ни ти у гоње њу оних 
који држе Бож је запо ве сти, сма тра на су нео сно ва ним и бесми сле-
ним тврђењима. Дава не су увер љи ве изја ве да ова земља ника да 
не може поста ти ништо дру го осим оно га што је увек била – бра-
нитељка вер ске сло бо де! Међу тим, када се о закон ској оба ве зи 
свет ко ва ња неде ље буде врло широ ко рас пра вља ло, сви ће схва ти-
ти да се дога ђа ји у које су тако дуго сум ња ли, у чију могућ ност 
нису веро ва ли, брзо при бли жа ва ју па ће тре ћа анђе о ска вест оста-
ви ти на љу де ути сак какав до тада ника да није оста вља ла.

Бог је у сва ком нара шта ју имао сво је слу ге који су жиго са ле 
грех, како у све ту тако и у Цркви. Међу тим, љу ди воле да слу ша-
ју миле речи, јер чисту, неу леп ша ну исти ну не желе да при хва те. 
Мно ги рефор ма то ри, при хва та ју ћи се сво га дела, одлу чи ва ли су 
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да буду врло опре зни у жиго са њу гре ха у Цркви и у наро ду. Нада-
ли су се да ће сво јим при ме ром ствар ног хри шћан ског живо та 
покре ну ти љу де да се вра те библиј ској нау ци. Међу тим, Бож ји 
Дух се спу стио на њих као што се нека да спу стио на Или ју, шаљу-
ћи га да жиго ше гре хе поква ре ног вла да ра и отпа лог наро да, па 
нису могли да ћуте, нису могли да се уздр же да не про по ве да ју 
јасне библиј ске изја ве – нау ку коју су прво бит но окле ва ли да 
обја вљу ју. Били су наведени да рев но про по ве да ју исти ну и да 
гово ре о опа сно сти ма које пре те души. Изго ва ра ли су речи које 
им је Господ давао да гово ре, не пла ше ћи се после ди ца, и народ 
је морао да чује опо ме ну.

Тако ће бити обја вље на и пору ка тре ћег анђе ла. Када буде 
дошло вре ме да се она још сна жни је обја ви, Господ ће дело ва ти 
пре ко сво јих скром них ору ђа, усме ра ва ју ћи мисли оних који се 
буду посве ти ли Ње го вој слу жби. Рад ни ци ће бити оспо со бље-
ни за рад захва љу ју ћи много више Све том Духу којим ће бити 
помазани, него при пре ма њу у обра зов ним уста но ва ма. Љу ди 
вере и моли тве биће покре ну ти да пуни све те рев но сти иза ђу 
и да обја вљу ју речи које им је Господ дао. Гре си Вави ло на биће 
обе ло да ње ни. Стра шне после ди це закон ског наме та ња цркве-
них оби ча ја ауторитетом гра ђан ских вла сти, про ди ра ње спи ри-
ти зма, потај но, али убр за но јача ње римске вла сти – све то биће 
раз от кри ве но. Ове све ча не опо ме не заи ста ће покре ну ти љу де. 
Хиља де и хиља де оних који ника да нису чули речи слич не ови ма 
сада ће их чути. Зачу ђе но ће слу ша ти све до чан ство да је Вави лон 
у ства ри Црква, која је пала због сво јих заблу да и гре ха, због одба-
ци ва ња исти не коју јој је Небо посла ло. И док љу ди буду одла зи-
ли сво јим дота да шњим учи те љи ма и жељ но се рас пи ти ва ли: »Да 
ли је то заи ста тако«, њи хо ви све ште ни ци, да би ути ша ли страх 
и уми ри ли њи хо ву про бу ђе ну савест, при ча ће им бајке и про ри-
ца ти при јат не дога ђа је. Међу тим, пошто ће мно ги одби ти да се 
задо во ље људ ским ауто ри те тима и зах те ва ти оно јасно »Тако 
рече Господ«, њи хо ви оми ље ни клерици, као нека да фари се ји, 
напу ни ће се гне ва што неко сум ња у њи хов ауто ри тет, одби ће 
пору ку као да је сотон ска и покре ну ти мно штво које воли грех 
да зло ста вља и про го ни оне који га постављају.
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Сотона ће се покре ну ти када сукоб буде захва тио нове обла-
сти и када људ ске мисли буду усме ре не Бож јем пога же ном зако-
ну. Сила која буде пра ти ла пору ку раз гне ви ће оне који су уста-
ли про тив ње. Све ште ни ци ће уло жи ти ско ро над људ ске напо ре 
да спре че све тлост да не оба сја њи хо ва ста да. Свим рас по ло жи-
вим сред стви ма поку ша ће да спре че рас пра ве о тим живот ним 
пита њи ма. Црква ће се осло ни ти на сна жну руку гра ђан ских 
вла сти и у том послу ује ди ни ће се про те стан ти и като ли ци. 
Када покрет за оза ко ње ње свет ко ва ња неде ље поста не сме ли ји 
и одлуч ни ји, биће про гла шен закон про тив оних који пошту-
ју Бож је запо ве сти. Биће им запре ће но казна ма и там ни цом, 
а неки ма ће бити пону ђе на ути цај на места и дру ге награ де и 
пред но сти, да би их при во ле ли да одба це сво ју веру. Међу тим, 
њи хов одлуч ни одго вор гла си ће: »Пока жи те нам из Бож је речи 
где гре ши мо!« Ова кву мол бу упу тио је и Лутер када се нашао у 
слич ним окол но сти ма. Они који ће бити позва ни пред судо ве 
сна жно ће бра ни ти исти ну и неки од оних који ће их слу ша ти 
биће покре ну ти да им се при дру же и при хва те пошто ва ње свих 
Бож јих запо ве сти. Тако ће исти на бити обја вље на хиља да ма љу-
ди који ина че не би сазна ли за њу.

Саве сна послу шност Бож јој Речи биће сма тра на побу ном. Засле-
пље ни сотон ском силом, роди те љи ће посту па ти оштро и суро во 
пре ма сво јој воље ној деци, која држе Бож је запо ве сти, госпо да ри и 
господарице тла чи ти слу ге које желе да пошту ју Бож је запо ве сти. 
Осе ћа ња ће охлад не ти, родитељи ће своју децу лиша ва ти наслед-
ства и изго  нити из сво га дома. Дослов но ће се испу ни ти Павло ве 
речи: »И који побо жно хоће да живе у Хри сту Ису су, биће гоње-
ни.« (2. Тимо ти ју 3,12) Када бра ни о ци исти не буду одби ли да свет-
ку ју неде љу као дан одмо ра, неки од њих биће баче ни у там ни це, 
неки посла ни у изгнан ство, а пре ма неки ма ће се посту па ти као 
пре ма робо ви ма. Људ ском разу му све ово у сада шњим при ли ка ма 
изгле да немо гу ће, али када се Бож ји Дух, који задр жа ва љу де, буде 
пову као из њи хо ве сре ди не, и када љу ди буду пот пу но пре пу ште-
ни вла сти сотоне, који обуздава божан ске про пи се, насту пи ће нео-
че ки ва ни дога ђа ји. Људ ско срце може поста ти врло окрут но када 
у ње му неста не љу бави и бого бо ја зности.
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Вели ка гру па оних који су изра зи ли веру у вест тре ћег анђе-
ла, али нису били посве ће ни послу шно шћу исти ни, када се олу ја 
буде разбеснела одба ци ће сво ју веру и при дру жи ће се редо ви ма 
про тив ни ка. Сје ди њу ју ћи се са све том, надахњују истим духом, 
поче ли су и зби ва ња да посма тра ју у ско ро истој све тло сти као 
и свет, и када буду ста вље ни на про бу, спрем но ће ода бра ти лак-
шу, попу лар ни ју стра ну. Даро ви ти љу ди пристојног пона ша ња, 
који су се нека да радо ва ли исти ни, послу жи ће се сво јим спо соб-
но сти ма да вара ју и заво де бли жње. Они ће поста ти нај о гор че ни-
ји непри ја те љи сво је нека да шње бра ће. Када свет ко ва те љи Субо-
те буду изво ђе ни пред судо ве да одго ва ра ју због сво је вере, ови 
отпад ни ци биће нај у спе шни ја сотон ска ору ђа која ће их кле ве та-
ти и опту жи ва ти и сво јим лажним изве шта ји ма и сум њи че њи ма 
окре ну ти упра ви те ље про тив њих.

Вера Господ њих слу гу у ово вре ме про гон ства, биће ста вље на 
на про бу. Они ће вер но обја вљи ва ти опо ме ну, теже ћи за Богом и 
Ње го вом Реч ју. Бож ји Дух, који је дело вао на њи хо во срце, покре-
нуо их је да гово ре. Надах ну ти све том рев но шћу, покре ну ти бо-
жан ским ути ца јем, оба вља ће сво је дужно сти не оба зи ру ћи се на 
после ди це који ма ће их изло жи ти обја вљи ва ње Речи коју им је 
Господ дао. Они неће пита ти за сво је земаљ ске инте ре се, нити ће 
поку ша ва ти да сачу ва ју свој углед или свој живот. Међу тим, када 
се олу ја про ти вље ња и при го во ра буде раз бе сне ла над њи ма, неки 
од њих, савла да ни запре па шће њем, биће спрем ни да узвик ну: 
»Да смо могли да пред ви ди мо после ди це сво јих речи, ми бисмо 
ћута ли!« Биће окру же ни тешко ћа ма. Сотона ће их напа да ти же-
сто ким иску ше њи ма. Чиниће им се да оба вља ње дела, којега су 
при хва ти ли, над ма шу је све њи хо ве спо соб но сти. Биће изло же ни 
опа сно сти да буду уни ште ни. Оду ше вље ња које ће их покре та ти 
сада ће неста ти, али више неће моћи натраг. И онда, све сни сво је 
пот пу не бес по моћ но сти, затра жи ће сна гу од Све мо гу ће га. Сети-
ће се да речи које су изго ва ра ли нису биле њи хо ве, већ Оно га 
који их послао да упу те опо ме ну. Бог ће ста ви ти исти ну у њи хо во 
срце, и они неће моћи да је не обја ве.

Исте нево ље су дожи ве ле и Бож је слу ге из про те клих веко ва. 
Виклиф, Хус, Лутер, Тин дал, Бак стер, Весли тра жи ли су да се 
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сва ка нау ка мора про ве ри ти Библи јом и исти ца ли да су спрем ни 
да одба це све што Библи ја осу ђу је. Про тив ових љу ди про гон ство 
је бесне ло суро вом жести ном, али они нису пре ста ли да обја вљу-
ју исти ну. Раз ли чи та раз до бља у исто ри ји Цркве била су обе ле-
же на поја вом посеб них исти на, при ла го ђе них потре ба ма Бож јег 
наро да тога вре ме на. Сва ка нова исти на про би ја ла се упр кос 
мржњи и про ти вље њу, тако да су они који су били бла го сло ве ни 
ње ном све тло шћу, про ла зи ли су кроз иску ше ња и нево ље. Господ 
откри ва посеб не исти не љу ди ма када се појави посебна потреба. 
Ко би се усу дио да је не обја ви? Он запо ве да сво јим слу га ма да 
обја ве све ту послед њи позив мило сти. Они не могу оста ти неми, 
уко ли ко не желе да угро зе спа се ње сво је душе. Хри сто ви посла ни-
ци ника да не обра ћа ју пажњу на после ди це. Они мора ју да оба ве 
сво ју дужност, а после ди це пре пу шта ју Богу.

Бож је слу ге поно во ће поста ти збу ње не када се про ти вље ње 
рас плам са и поста не жесто ко, јер ће им изгле дати да су сами 
иза зва ли кри зу. Међу тим, савест и Бож ја Реч уве ри ће их да 
је њи хо во пона ша ње било пра вил но; па иако се нево ље наста-
вља ју дело ва ње они ће бити довољ но јаки да их под не су. Бит ка 
поста је све непо сред ни ја и оштри ја, али њи хо ва вера и њи хо ва 
хра брост јача ју у скла ду са потре ба ма. Њи хо во све до чан ство 
гла си: »Ми се не сме мо игра ти Бож јом Реч ју и дели ти Бож ји 
закон: озна ча ва ти један ње гов део живот но важан, а дру ги 
небит ан да бисмо тако задо би ли накло ност све та. Господ коме 
слу жи мо може нас изба ви ти. Хри стос је побе дио земаљ ске силе 
и зато не тре ба да се пла ши мо већ побе ђе ног све та.«

Про гон ство у свим ње го вим обли ци ма само је практична при-
ме на јед ног наче ла које ће посто ја ти све док сотона буде посто јао 
и док хри шћан ство буде рас по ла га ло живот ном сна гом. Нико 
не може да слу жи Богу, а да тиме не наву че на себе про ти вље ње 
сила таме. Зли анђе ли ће га напа да ти, упла ше ни да ће им сво јим 
ути ца јем оте ти плен из руку. Зли љу ди, уко ре ни ње го вим при-
ме ром, сје ди ни ће се с демонима у поку ша ју да га при ма мљи вим 
иску ше њи ма одво је од Бога. Када у томе не буду успе ли, тада ће 
при ме ни ти силу којом ће савест изло жи ти при ти ску.
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Међу тим, све док Исус буде оба вљао слу жбу чове ко вог по-
сред ни ка у небе ском Све ти ли шту, у пона ша њу упра ви те ља и 
наро да осе ћа ће се ути цај Све то га Духа који обу зда ва гнев. Он 
у изве сној мери и даље утиче на земаљ ске зако не. Да то није слу-
чај, ста ње у све ту било би мно го теже него што је сада. Иако су 
мно ги упра вља чи у све ту актив не сотон ске слу ге, и Бог има сво-
је слу ге међу вођа ма наро да. Непри ја тељ ути че на сво је слу ге да 
пред ла жу мере које би у вели кој мери оме та ле Бож је дело; али 
држав ни ци који се боје Госпо да и нала зе се под ути ца јем све тих 
анђе ла, уста ју и нео бо ри вим дока зи ма супрот ста вља ју се таквим 
пред ло зи ма. Тако неко ли ко љу ди може да зау ста ви сна жну стру-
ју зла. Про ти вље ње непри ја те ља исти не биће обу зда но да би 
пору ка тре ћег анђе ла могла да оба ви сво је дело. Када конач на 
опо ме на буде обја вље на, при ву ћи ће пажњу воде ћих љу ди пре ко 
којих Господ сада делу је, а неки од њих при хва ти ће је и у вре ме 
вели ке нево ље бити на стра ни Бож јег наро да.

Анђео који подр жа ва обја вљи ва ње вести тре ћег анђе ла сво-
јом сла вом тре ба да оба сја цео свет. Овде је про ре че но дело 
нај ши рих раз ме ра и нео бич не силе. Покрет чекалаца другог 
Христовог доласка из 1840. до 1844. годи не пред ста вљао је слав-
но испољавање Бож је силе; вест првог анђе ла била је одне се на у 
све миси о нар ске ста ни це по целом све ту, па је у неким земља ма 
насту пи ло такво буђе ње вер ске све сти, каквога није било ни у 
јед ној земљи још од вре ме на рефор ма ци је у шесна е стом сто ле-
ћу; али све то над ма ши ће моћ ни покрет у вре ме обја вљи ва ња 
послед ње опо ме не тре ћег анђе ла.

Ово дело поста ће слич но оно ме које се дого ди ло на дан Педе-
сет ни це. Као што је »рани дажд« дело вао при ли ком изли ва ња 
Све то га Духа у почет ку про по ве да ња јеван ђе ља, и покре нуо 
кли ја ње дра го це ног семе на, тако ће у вре ме »позно га дажда«, 
који ће бити изли вен на кра ју про по ве да ња, насту пи ти сазре-
ва ње жетве. »Тада ћемо позна ти Госпо да и све ћемо га више 
позна ва ти; јер му је изла зак уре ђен као зора и доћи ће нам као 
дажд, као позни дажд који ната па земљу.« (Оси ја 6,3) »И ви, сино-
ви Сион ски, радуј те се и весе ли те се у Госпо ду Богу сво је му, јер 

611



586 ВЕЛИКА БОРБА

ће вам дати дажд на вре ме, и пу сти ће вам дажд рани и позни 
на вре ме.« (Јои ло 2,23) »И биће у послед ње дане, гово ри Господ, 
изли ћу од Духа сво је га на сва ко тело.« »И биће да ће се сва ки спа-
сти који при зо ве име Господ ње.« (Дела 2,17.21)

Вели ко дело про по ве да ња јеван ђе ља неће се завр ши ти ма-
њим пока зи ва њем Бож је силе од оне која је обе ле жи ла ње гов 
поче так. Про ро чан ства која су се испу ни ла изли ва њем рано га 
дажда у почет ку про по ве да ња јеван ђе ља тре ба поно во да се 
испу не при ли ком ње го вог завр шет ка у обли ку позно га дажда. 
Тако ће наста ти »вре ме на одма ра ња од лица Господ ње га« која 
је апо стол Петар оче ки вао када је напи сао: »Покај те се, дакле, 
и обра ти те се да се очи сти те од гре ха сво јих да дођу вре ме на 
одма ра ња од лица Господ ње га, и да пошље напред наре че но га 
вам Ису са Хри ста.« (Дела 3,19.20)

Бож је слу ге, лица оза ре них све тим посве ће њем, жури ће од 
места до места да обја ве вест са Неба. Хиља де гла со ва, по целој 
Земљи, обја вљи ва ће опо ме ну. Дога ђа ће се чуда, боле сни ци ће 
оздра вља ти, а зна ци и вели ка чуда пра ти ће вер ни ке. Сотона 
ће, тако ђе, дело ва ти и чини ти лажна чуда, учи ни ће да и огањ с 
неба пад не на земљу пред љу ди ма (Откри ве ње 13,13). Ста нов ни-
ци Земље на овај начин бише при си ље ни да се опре де ле.

Пору ка ће бити обја вљи ва на не толи ко сна гом дока за, коли-
ко сна гом дубо ког осве до че ња Бож јим Духом. Дока зи су већ 
били пред ста вље ни. Семе је већ било посе ја но, а сада тре ба да 
про кли ја и да доне се род. Лите ра ту ра коју су еван ђе о ски рад-
ни ци рас про стра ни ли извр ши ла је свој ути цај, али су мно ги, 
на које је исти на оста ви ла дубок ути сак, били спре че ни да је 
пот пу но схва те или да је послу ша ју. Међу тим, зра ци све тло сти 
сада сву да про ди ру, и исти на је откри ве на и поста ла јасна, а 
искре на Бож ја деца рас ки ну ће везе које су их спу та ва ле. Поро-
дич не везе, односи у цркви, сада ништа више није довољ но 
сна жно да их задр жи. Исти на им је дра го це ни ја од све га оста-
лог. Упр кос сила ма које су се свр ста ле про тив исти не, вели ко 
мноштво људи и жена прелази на Господ њу стра ну.
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поглавље

»А у то ће се вре ме подиг ну ти Миха и ло, вели ки кнез, који 
бра ни свој народ; и биће жало сно вре ме, какво га није 

било отка ко је наро да до тада; и у то ће се вре ме изба ви ти твој 
народ, сва ки који се нађе запи сан у књи зи.« (Дани ло 12,1)

Када се буде завр ши ло обја вљи ва ње тре ће анђе о ске вести, 
милост ће пре ста ти да посре ду је за гре шне ста нов ни ке Земље. Бож-
ји народ је завр шио сво је дело. При мио је »позни дажд«, »осве же-
ње од лица Господ ње га« и постао спре ман за тешке тре нут ке који 
му пред сто је. Анђе ли журе тамо-амо по Небу. Један анђео, који се 
вра тио са Земље, обја вљу је да је ње го во дело довр ше но; јер је свет 
ста вљен на конач ну про бу, а сви који су оста ли вер ни божан ским 
про пи си ма при ми ли су »печат живо га Бога«. Тада Исус завр ша ва 
сво ју посред нич ку слу жбу у небе ском Све ти ли шту. Он поди же 
сво је руке и гла сно каже: »Свр ши се«, а све анђе о ске чете ски да ју 
сво је кру не, док Он даје све ча ну изја ву: »Ко чини неправ ду, нека 
још чини неправ ду; и ко је поган, нека се још пога ни; и ко је пра ве-
дан, нека још чини прав ду; и ко је свет, нека се још све ти.« (Откри-
ве ње 22,11) Сва ки слу чај већ је решен, било за живот или за смрт. 
Хри стос је оба вио дело поми ре ња за свој народ и избри сао ње го-
ве гре хе. Број Ње го вих пода ни ка је попу њен; »цар ство и власт и 
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вели чи на цар ска под целим небом« тре ба да буде пре да та наслед-
ни ци ма спа се ња и Исус да завла да као Цар над царе ви ма и Госпо-
дар над госпо да ри ма.

Када Исус буде напу стио Све ти ли ште, тама ће покри ти ста-
нов ни ке Земље. У овом застра шу ју ћем тре нут ку пра вед ни ци 
ће мора ти да живе пред очи ма све то га Бога без Посред ни ка. 
Огра ни че ња која су до тада вези ва ла беза ко ни ке укло ње на су 
и сотона сти че пот пу ну власт над конач но непо ка ја ни ма. Бож-
је вели ко стр пље ње је исцр пље но. Свет је одба цио Ње го ву 
милост, пре зрео Ње го ву љу бав, пога зио Ње гов закон. Беза ко-
ни ци су пре шли гра ни це вре ме на мило сти, и Бож ји Дух, коме 
су се упор но про ти ви ли, конач но се пову као. Неза шти ће ни 
божан ском бла го да ћу, нема ју ника кве зашти те од Неча сти во-
га. Сотона ће зато баци ти ста нов ни ке Земље у вели ку, конач-
ну нево љу. Када Бож ји анђе ли пре ста ну да задр жа ва ју стра шне 
олу је људ ских стра сти, биће осло бо ђе ни сви елементи суко ба. 
Цео свет биће уву чен у про паст мно го стра шни ју од оне која је 
заде си ла ста ри Јеру са лим.

Само један анђео побио је све првен це у Егип ту и тугом испу-
нио земљу. Када је бро је ћи народ, Давид увре дио Бога један 
анђео је иза звао стра шно пустошење, којим је био кажњен ње-
гов грех. Исту разор ну сна гу коју су пока за ли све ти анђе ли када 
им је Бог запо ве дио, пока за ће и зли анђе ли када им то Бог буде 
дозво лио. Већ сада су спрем не те сна ге и само чека ју божан ску 
дозво лу да на све стра не посе ју пустош.

Они који пошту ју Бож ји закон били су опту же ни да су при-
зва ли божан ске судо ве на Земљу, па ће бити про гла ше ни кри ви  
и за стра шне поре ме ћа је у при ро ди, суко бе и крво про ли ћа међу 
љу ди ма који су испу ни ли земљу јау ци ма. Сила која је пра ти ла 
обја вљи ва ње послед ње опо ме не раз гне ви ла је беза ко ни ке, њи хов 
гнев је усме рен про тив свих који су при хва ти ли вест, а сотона ће 
још жешће рас пи ри ва ти дух мржње и про гон ства.

Када се Бож ја при сут ност конач но пову кла из јевреј ског наро-
да, све ште ни ци и народ то нису зна ли. Иако су се нала зи ли под 
сотон ском вла шћу, иако су их раз ди ра ле нај стра шни је и нај по-
губ ни је стра сти, и даље су себе сма тра ли Бож јим иза бра ним 
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наро дом. Слу жба у Хра му била је наста вље на, жртве су при но ше-
не на оскр на вље ним олта ри ма, сва ко днев но су при зи ва ни божан-
ски бла го сло ви на народ који је био крив за смрт Бож јег дра гог 
Сина и који је поку шавао да поби је Ње го ве про по вед ни ке и апо-
сто ле. Исто тако, када нео по зи ва одлу ка у небе ском Све ти ли шту 
буде изре че на и када суд би на све та буде зау век запе ча ће на, ста-
нов ни ци Земље то неће зна ти. Народ, из чије се сре ди не Бож ји 
Дух зау век пову као, наста ви ће да оба вља сво је вер ске фор ме, а 
сотон ска рев ност којом ће их испу ни ти кнез зла да би оства рио 
сво је зле пла но ве, биће слич на рев но сти за Бога.

Пошто је свет ко ва ње сед мич ног дана одмо ра, поста ло пред-
мет суко ба у целом хри шћан ству, пошто су се и вер ски и све-
тов ни ауто ри те ти ује ди ни ли да намет ну закон ску оба ве зу свет-
ко ва ња неде ље, упор но одби ја ње незнат не мањи не да се поко-
ри већин ском зах те ву, изло жи ће ње не при пад ни ке све оп штем 
пре зи ру. Сви ће исти ца ти да мањи на која се про ти ви уста но ви 
Цркве и зако ну држа ве не заслу жу је ника кав обзир, да ће бити 
мно го боље да ње ни при пад ни ци стра да ју него ли да цели наро-
ди буду изло же ни збр ци и беза ко њу. Исти раз лог пре осам на-
ест сто ле ћа (писа но кра јем девет на е стог сто ле ћа – прим. прев) 
»ста ре ши не народ не« изне ле су про тив Хри ста. Лука ви Каја фа 
је рекао: »И не мисли те да је нама боље да један човек умре за 
народ, него ли да сав народ про пад не.« (Јован 11,50) Овај раз лог 
изгле да ће им увер љив, па ће конач но бити издат декрет про тив 
оних који свет ку ју дан одмо ра у скла ду са четвр том запо ве сти, 
опту жу ју ћи их као зло чин це који заслу жу ју нај те жу казну, и 
дају ћи љу ди ма сло бо ду да их после исте ка одре ђе ног вре ме на 
поби ју. Рим ско све штен ство ста ро га све та и отпа ли про те стан-
ти зам Ново га све та посту па ће на исти начин пре ма они ма који 
пошту ју све божан ске про пи се.

Бож ји народ биће тада бити изло жен при зо ри ма жало сти и 
оча ја ња које про рок опи су је као вре ме муке Јако вље ве. »Јер ова-
ко вели Господ: чусмо вику од пре па да ња, стра ха, а мира нема... 
И у свих се про ме ни ла лица и пре бле де ла. Јаох! Јер је велик овај 
дан, није било такво га, и вре ме је муке Јако вље ве, ипак ће се 
изба ви ти од ње.« (Јере ми ја 30, 5-7)
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Јако вље ва ноћ стра ха, када се у моли тви рвао за изба вље ње 
од Иса во ве руке (1. Мој си је ва 32,24-30), пред ста вља иску ство 
Бож јег наро да у ово вре ме нево ље. Због пре ва ре коју је учи нио 
да би сте као очев бла го слов, наме њен Иса ву, Јаков је побе гао да 
спа се живот, упла шен смр то но сним прет ња ма које му је брат 
упу тио. Пошто је у изгнан ству про вео мно го годи на, кре нуо 
је после Бож јег наре ђе ња, са жена ма и децом, крди ма и ста ди-
ма, на путу поврат ка у род ну земљу. Када је сти гао до гра ни це 
земље, ужа сну ла га је пору ка да му Исав изла зи у сусрет на челу 
чете рат ни ка, сва ка ко обу зет освет нич ким наме ра ма. Јако вље-
ва прат ња, нена о ру жа на и без одбра не, била је наиз глед осу ђе на 
да пад не као бес по моћ на жртва наси ља и поко ља. Терет забри-
ну то сти и стра ха оте жа ва ло му је и пре те шко бре ме вла сти те 
кри ви це, све сти да је сво јим гре хом наву као ову опа сност. Бож-
ја милост била је ње го ва једи на нада, једи на ње го ва одбра на 
могла је да буде само моли тва. Међу тим, није про пу стио ништа 
од оно га што је сам могао да учи ни да попра ви неправ ду учи ње-
ну бра ту и тако одвра ти зло које се при бли жа ва ло. И Хри сто ви 
след бе ни ци, када се буде при бли жи ло вре ме нево ље, тре ба да 
учи не све што је у њи хо вој моћи да се пред љу ди ма пока жу у 
пра вој све тло сти, да укло не пред ра су де, да савла да ју опа сност 
која угро жа ва сло бо ду саве сти.

Пошто је уда љио сво ју поро ди цу да не гле да ње го во оча ја ње, 
Јаков је остао сам да се суо чи с Богом. При знао је свој грех и 
захвал но при хва тио Бож ју милост, док се у дубо кој пони зно сти 
пози вао на завет учи њен с ње го вим оче ви ма и на обе ћа ње које 
је добио при ли ком ноћ ног виђе ња код Вети ља и у земљи сво га 
изгнан ства. Био је то одлу чу ју ћи тре ну так у ње го вом живо ту; 
јер је све ста ја ло на коц ки. Окру жен ноћ ном тамом, дале ко од 
свих љу ди, наста вио је да се моли и иска зу је пони зност пред 
Богом. Изне на да, неко му је поло жио руку на пле ћа. Поми слио 
је да неки непри ја тељ хоће да му оду зме живот, и зато се очај-
нич ки, свом сна гом, успро ти вио напа да чу. Када је зора поче ла 
да сви ће, стра нац се послу жио сво јом нат при род ном сна гом; 
јер је на ње гов додир овај сна жни човек остао као пара ли сан, 
и као бес по моћ ни, упла ка ни, пони зни моли тељ пао око вра та 
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свом тајан стве ном про тив ни ку. Јаков је схва тио да се суко био 
с Анђе лом заве та. Иако немо ћан, изло жен неиз др жљи вим боло-
ви ма, није се одре као сво га циља. Дуго је трпео немир, каја ње 
и нево ље због сво га гре ха, а сада је хтео да буде сигу ран да му 
је пре ступ опро штен. Изгле да ло је као да божан ски посе ти лац 
жели да оде, али Јаков га је чвр сто држао и молио за бла го слов. 
Анђео је зах те вао: »Пусти ме, зора је«, али Јаков је узви ки вао: 
»Нећу те пусти ти док ме не бла го сло виш!« То је био израз пове-
ре ња, чвр сти не и истрај но сти! Да је то био хва ли сав, дрзак зах-
тев, Јаков би одмах био уни штен, али, на ње го вој стра ни била је 
сигур ност оно га који је при знао сво ју сла бост и недо стој ност, 
који се узда у милост Бога који држи свој завет!

»Борио се с Анђе лом, и над ја чао!« (Оси ја 12,5) Пони зно шћу, 
пока ја њем и лич ним пре да њем, овај гре шни, залу та ли смрт ник 
чвр сто се држао Вели чан ства Неба! Дрх та вим рука ма ухва тио 
се за Бож ја обе ћа ња и срце Неиз мер не љу ба ви није могло да 
одби је гре шни ко ву мол бу. Као доказ ње го ве побе де и као охра-
бре ње дру ги ма да пођу за ње го вим при ме ром, било му је про-
ме ње но име, тако да је уме сто име на које је под се ћа ло на ње гов 
грех, добио дру го које је гово рило о ње го вој побе ди. Чиње ни ца 
да се Јаков одр жао у бор би с Богом била је потвр да да ће побе ди-
ти и љу де. Више му није било тешко да се суо чи с гне вом сво га 
бра та, јер је Господ постао ње го ва одбра на.

Сотона је опту жио Јако ва пред Бож јим анђе ли ма, зах те ва ју-
ћи пра во да га уни шти због гре ха који је почи нио, ути цао је и 
на Иса ва да кре не про тив ње га; током целе ноћи рва ња, поку-
ша вао је да му намет не свест о кри ви ци да би га обес хра брио 
и навео да пре ста не да се осла ња на Бога. Јаков је био ско ро 
дове ден до оча ја ња, али је знао да ће без помо ћи Неба бити уни-
штен. Искре но се пока јао због свог вели ког гре ха и пре пу стио 
се Бож јој мило сти. Ништа га није могло одвра ти ти од ње го вог 
циља, чвр сто је загр лио Анђе ла и упу ћи вао сво ју мол бу усрд-
ним, бол ним вапа ји ма, све док није над вла дао.

Сотона ће као што је ути цао на Иса ва да кре не про тив Јако-
ва, покре ну ти и беза ко ни ке да у вре ме вели ке нево ље нападну 
припаднике Бож јег наро да. Као што је опту жи вао Јако ва, тако 
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ће поди за ти опту жбе и про тив при пад ни ка Бож јег наро да. Он 
цело куп но чове чан ство сма тра сво јим пода ницима; само мала 
гру па, која држи Бож је запо ве сти, оду пи ре се ње го вој над мо ћи. 
Када би могао да их избри ше са лица земље, ње го ва побе да била 
би пот пу на. Он види да их шти те Бож ји анђе ли, схва та да су им 
гре си опро ште ни, али не зна да је њи хов слу чај већ решен у небе-
ском Све ти ли шту. Он има тачан изве штај о гре си ма на које их је 
навео, и у пре на гла ше ној све тло сти пред ста вља их пред Богом, 
исти чу ћи да су ти љу ди, у истој мери као и он, заслу жи ли да буду 
лише ни Бож је накло но сти. Он твр ди да Господ не може оста ти 
пра ве дан уко ли ко њи ма опро сти гре хе, а уни шти ње га и ње го ве 
анђе ле. Пола же пра во на њих као на свој плен и тра жи да му буду 
пре да ти у руке да их уни шти.

Пошто сотона упор но опту жу је при пад ни ке Бож јег наро да 
због њи хо вих гре ха, Господ му дозво ља ва да их изло жи нај те-
жим иску ше њи ма. Тако ће њи хо во пове ре ње у Бога, њи хо ва 
вера и чвр сти на бити ста вље ни на суро ву про бу. Док раз ма тра-
ју про шлост, њи хо ве наде се гасе, јер у целом свом живо ту не 
могу да сагле да ју мно го добра. Пот пу но су све сни сво јих сла бо-
сти и сво је недо стој но сти. Сотона зато поку ша ва да их застра-
ши, исти чу ћи да је њи хов слу чај без на де жан, да се мрље њи хо ве 
гре шно сти ника да неће опра ти. Нада се да ће тако поко ле ба ти 
њи хо ву веру и учи ни ти да попу сте пред ње го вим иску ше њи ма, 
да пога зе свој завет вер но сти Богу.

Иако ће Бож ји народ бити окру жен непри ја те љи ма, који ће 
желе ти да га уни ште, боја зан коју ће осе ћа ти неће бити страх 
од про гон ства исти не ради, ње го ви при пад ни ци; пла ши ће се 
уствари да се нису пока ја ли за сва ки свој грех и да ће тако, због 
неке сво је сла бо сти, про пу сти ти да дожи ве испу ње ње Спа си те-
ље вог обе ћа ња: »Ја ћу тебе сачу ва ти од часа иску ше ња, које ће 
доћи на сав васи о ни свет!« (Откри ве ње 3,10) Када би сигур но 
зна ли да су им греси опро ште ни, не би се пла ши ли ни муче ња 
ни смр ти, али ако се буду пока за ли недо стој ним и ако буду изгу-
би ли живот због неке сво је карак тер не сла бо сти, онда би Бож је 
све то име било осра мо ће но!

Са свих стра на слу ша ју о заве ра ма издај ни ка, пра те дело ва ње 
побу не, и тада се у њи ма јавља сна жна жеља, искре на чежња душе, 
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да се тај вели ки отпад већ јед ном завр ши, и да људ ском беза ко њу 
конач но дође крај. Међу тим, док тра же од Бога да зау ста ви дело 
побу не, окри вљу ју себе што нема ју довољно сна ге да се оду пру 
и поти сну моћ ну попла ву зла. Да су бар ула га ли све сво је спо соб-
но сти у слу жбу Хри сту, да су бар ишли напред из сна ге у сна гу, 
сотон ске силе не би сада има ле довољ но моћи да их напа да ју – то 
су мисли које прогањају.

Они муче сво је душе пред Госпо дом, ука зу ју ћи да су се већ 
довољно пока ја ли због мно гих гре ха које су почи ни ли и пози ва-
ју се на Спа си те ље во обе ћа ње: »Нека се ухва ти за силу моју да 
учи ни мир са мном; и учи ни ће мир са мном!« (Иса и ја 27,5) Њи-
хо ва вера не сла би зато што њи хо ве моли тве нису одмах усли ше-
не. Иако под но се нај ве ћа стра хо ва ња, ужас и оча ја ње, не пре ста-
ју да се моле. Они се осла ња ју на Бож ју сна гу као што је нека да 
учи нио Јаков осла ња ју ћи на Анђе ла, јер и моли тва њи хо ве душе 
гла си: »Нећу те пусти ти докле ме не бла го сло виш!«

Да се Јаков није пока јао за грех који је учи нио, када је пре ва-
ром сте као пра во прве на штва, Бог не би усли шио ње го ву моли-
тву и не би мило сти во сачу вао ње гов живот. Тако би у вре ме 
вели ке нево ље, и при пад ни ци Бож јег наро да били побе ђе ни 
да су гаји ли непри зна те гре хе којих су поста ли све сни у вре ме 
бор бе са стра хом и бри га ма; оча ја ње пот ко па ло њи хо ву веру и 
више не би има ли сме ло сти да од Бога тра же изба вље ње. Међу-
тим, иако су дубо ко све сни сво је недо стој но сти, нема ју при кри-
ве них гре ха који би тек могли да буду откри ве ни. Њи хо ви гре-
си су се већ пре тога поја ви ли на суду и били избри са ни, и зато 
их се они више не сећа ју.

Сотона мно ге наво ди на поми сао да Бог не обра ћа пажњу 
на човекову невер ност у мањим живот ним питањима, али Он 
је у свом посту па њу пре ма Јако ву пока зао да ника да ни на који 
начин неће одо бри ти или отр пе ти зло. Сотона ће побе ди ти све 
који поку ша ва ју да оправ да ју или при кри ју сво је гре хе, дозво-
ља ва ју ћи им да непри зна ти и нео про ште ни оста ну у небе ским 
књи га ма. Што је узви ше ни је њи хо во зва ње и виши поло жај 
који зау зи ма ју, то је стра шни је њи хо во пона ша ње у Бож јим очи-
ма и сигур ни ја побе да њи хо вог вели ког непри ја те ља. Они који 
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одла жу сво ју при пре му за дан Господ њи неће је оства ри ти у вре-
ме вели ке нево ље нити у било које касни је вре ме. Слу чај свих 
таквих љу ди оста је без на де жан.

Хри шћа ни по име ну, који ће се неспрем ни укљу чи ти у тај 
послед њи стра шни сукоб, при зна ће, у свом оча ја њу своје гре хе 
речи ма пуним ужа сног стра ха, док ће се беза ко ни ци насла ђи ва ти 
њи хо вим мука ма. Ова при зна ња биће вео ма слич на при зна њи ма 
које су дали Исав и Јуда. Они који ће их чини ти, јади ко ва ће због 
после ди ца пре сту па, а не због сво је кри ви це. Они неће осе тити
 ника кву истин ску скру ше ност, нити одврат ност пре ма злу. Они 
ће свој грех при зна ти из стра ха од казне, и као нека да фараон, вра-
ти ће се свом про ти вље њу Небу чим казна буде пову че на.

Јако вљев слу чај пред ста вља и доказ да Бог неће одба ци ти 
оне који су били пре ва ре ни, иску ша ни и наву че ни на грех, а 
који су Му се вра ти ли у искре ном пока ја њу. Сотона се тру ди да 
уни шти ове љу де, али Бог шаље сво је анђе ле да их теше и шти те 
у вре ме опа сно сти. Сотони ни напа ди биће суро ви и одлуч ни, 
ње го ве обма не стра шне, али Господ ње око је над сво јим наро-
дом и Ње го ве уши слу ша ју ње го ву вику. Њи хо ве муке су вели-
ке, пла мен огње не пећи као да ће их већ захватити, али ће их 
Вели ки Ливац изве сти иу невоље као зла то очи шће но у огњу. 
Бож ја љу бав пре ма својој деци исто је тако сна жна и нежна у 
вре ме њи хо вих нај те жих нево ља као што је била у сун ча ним 
дани ма њи хо вог нај ве ћег бла го ста ња, међутим било је нео п ход-
но да про ђу кроз огње ну пећ, њи хо ва све тов ност мора ла је да 
изго ри да би се Хри стов лик у њи ма савр ше но одра зио.

Вре ме нево ље и стра ха које нам предстоји зах те ва веру која ће 
бити у ста њу да издр жи умор, одла га ње и глад – веру која се ни 
у нај те жој про би неће поко ле ба ти. Време пробе обе ћа но је сви ма 
да би могли да се при пре ме за то доба. Јаков је побе дио зато што 
је био истра јан и одлу чан. Ње го ва побе да доказ је моћи истрај не 
моли тве. Сви који се осла ња ју на Бож ја обе ћа ња, као што је то он 
учи нио, који буду озбиљ ни и истрај ни као што је он био, успе ће 
као што је он успео. Они који нису спрем ни да се одрек ну себе, да 
се боре са Богом, да се моле дуго и озбиљ но за Ње го ве бла го сло ве, 
неће их ни доби ти. Бори ти се са Богом – коли ко је мало оних који 
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зна ју шта то зна чи! Коли ко је мало оних који су ика да иза шли 
пред Бога с дубо ком чежњом која је сна жно покре ну ла све сна-
ге њи хо вог бића! Када тала си оча ја ња, које ника кве речи не могу 
изра зи ти, пре пла ве душу моли те ља, како су рет ки они који се с 
непо ко ле бљи вом вером осла ња ју на Бож ја обе ћа ња!

Они који сада пока зу ју тако мало вере нала зе се у вели кој 
опа сно сти да поклек ну под сна гом сотон ских обма на и декре та 
који ће извр ши ти наси ље над саве шћу. Ако успе ју да издр же 
про бу, упа шће у још веће оча ја ње и страх у вре ме вели ке нево-
ље, јер нису сте кли нави ку да се осла ња ју на Бога. Поу ке о вери 
које нису усво ји ли на вре ме, биће при си ље ни да нау че под стра-
шним при ти ском обес хра бре ња.

Сада мора мо упо зна ти Бога ста вља ју ћи на про бу Ње го ва 
обе ћа ња. Анђе ли беле же сва ку искре ну и озбиљ ну моли тву. 
Било би мно го боље да се одрек не мо сво јих себич них задо вољ-
ста ва, него ли да зане ма ри мо везу са Богом. Нај ду бље сиро ма-
штво, нај ве ће само о дри ца ње, уз Ње го во одо бра ва ње, боље је од 
богат ства, части, удоб но сти и при ја тељ ства без Ње га. Мора мо 
наћи вре ме на за моли тву. Уко ли ко сво јим мисли ма дозво ли мо 
да буду обу зе те све тов ним инте ре си ма, Господ нам може дати 
нео п ход но вре ме уда љу ју ћи од нас наше идо ле у облику злата, 
наших кућа, нашег плод ног земљи шта.

Мла ди ника да не би били наве де ни гре х када би одби ја ли да 
пођу било којим путем осим оним за који могу затра жи ти Бож ји 
бла го слов. Када би се весни ци који носе послед њу све ча ну опо-
ме ну све ту моли ли за Бож ји бла го слов, не хлад но, рав но ду шно 
и немар но, већ ватре но и са вером, као што је то чинио Јаков, 
има ли би при ли ку да кажу: »Бога видех лицем к лицу и душа се 
моја изба ви!« (1. Мој си је ва 32,30) Небо би их прогласило кне зо-
ви ма, који има ју сна ге да побе де у бор би са Богом и љу ди ма.

»Жало сно вре ме какво га ника да није било« уско ро ће насту-
пи ти, и нама ће бити нео п ход но иску ство које сада још нема мо 
и које мно ги зане ма ру ју да стек ну. Често се дога ђа да нево ље 
изгле да ју мно го стра шни је док их оче ку је мо, али то се не одно-
си на кри зу која је пред нама. Нај жи вах ни ја машта не може да 
опи ше пра ву вели чи ну тог иску ше ња. У вре ме вели ке нево ље, 
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сва ка душа мора ће да сто ји сама за себе пред Богом. »Ако би 
Ноје, Дани ло и Јов били у њој (земљи), тако ја жив био, гово ри 
Господ, неће изба ви ти сина ни кће ри, него ће сво је душе изба ви-
ти прав дом сво јом.« (Језе киљ 14,20)

Сада, док наш вели ки Прво све ште ник још оба вља слу жбу 
поми ре ња за нас, тре ба да насто ји мо да постиг не мо савр шен-
ство у Хри сту. Наш Спа си тељ, чак ни у мисли ма није био наве-
ден да попу сти сили куша ња. Сотона у људ ском срцу нала зи 
неке сла бо сти које може да иско ри сти као упо ри шта, уколико 
гаји мо неку гре шну жељу, пре ко које ње го ва куша ња доби ја ју 
сна гу. Међу тим, Хри стос је ова ко рекао о себи: »Јер иде кнез 
ово га све та, и у мени нема ништа!« (Јован 14,30) сотона није 
успе вао да у Бож јем Сину про на ђе било шта што би му омо гу ћи-
ло да Га побе ди. Хри стос је држао запо ве сти сво га Оца, и у Ње-
му није било гре ха који би сотона могао иско ри сти ти као сво ју 
пред ност. То је ста ње које мора ју да постиг ну сви који желе да 
опста ну у вре ме вели ке нево ље.

У овом живо ту мора мо се одво ји ти од гре ха, вером у Хри сто-
ву крв поми ре ња. Наш љу бље ни Спа си тељ пози ва нас да му се 
при дру жи мо, да сво је сла бо сти сје ди ни мо с Ње го вом сна гом, 
наше незна ње с Ње го вом мудро шћу, нашу недо стој ност с Ње го-
вим заслу га ма. Бож је про ви ђе ње је шко ла у којој тре ба да се нау-
чи мо Ису со вој кро ток сти и пони зно сти. Господ нам увек пока-
зу је пут којим може мо поћи, не зато што ће нам бити угод ни ји 
или лак ши, већ зато што нас води пра вим циље ви ма у живо ту. 
На нама је да сара ђу је мо са сна га ма који ма се Небо слу жи да би 
се наш карак тер ускла дио с божан ским узо ром. Нико не може 
зане ма ри ти или одло жи ти овај посао да сво ју душу не изло жи 
нај стра шни јој опа сно сти.

Апо стол Јован чуо је у виђе њу глас са Неба који је гово рио: 
»Тешко вама који живи те на земљи и мору, јер ђаво сиђе к вама, 
и врло се раср дио, зна ју ћи да вре ме на мало има.« (Откри ве ње 
12,12) Стра шни при зо ри наве ли су ово небе ско биће да гла сно 
изго во ри ове речи. Сотонин гнев се све више поја ча ва како се 
ње го во вре ме буде скра ћивало, па ће и ње го во дело пре ва ре и 
уни ште ња дости ћи врху нац у вре ме вели ке нево ље.
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Стра шне поја ве нат при род ног карак те ра уско ро ће се пока-
за ти на небу као доказ моћи демо на који чине чуда. Духо ви 
ђавол ски при дру жи ће се царе ви ма земаљ ским и цело ме све ту 
да их учвр сте у заблу ди, да их наве ду да се ује ди не са сотоном 
у ње го вој послед њој бор би с небе ском вла шћу. Тако ће сви, вла-
да ри и пода ни ци, бити под јед на ко пре ва ре ни дело ва њем ових 
сила. Поди ћи ће се љу ди који ће се пред ста вља ти као Хри стос, 
зах те ва ју ћи част и обо жа ва ње које при па да Отку пи те љу све та. 
Чини ће сјај на дела исце ље ња и твр ди ће да има ју откри ве ња с 
Неба која се супрот ста вља ју све до че њу Писма.

Сотона ће се сам пред ста ви ти као Хри стос и то ће бити завр-
шно дело у вели кој дра ми обма не. Црква као испу ње ње сво јих 
нада дуго изја вљу је да оче ку је Спа си те љев дола зак. Сада ће вели ки 
вара ли ца учи ни ти да све изгле да као да је Хри стос заи ста дошао. 
Сотона ће се у раз ли чи тим кра је ви ма на Земљи пока зи ва ти међу 
љу ди ма као вели чан стве но биће бли ста вог сја ја, по изгле ду слич но 
Бож је му Сину кога Јован опи су је у Откри ве њу (Откри ве ње 1,13-
15). Сла ва која га окру жу је над ма ши ва ће све што су очи смрт ни ка 
до тада виде ле. Побе до но сни покли ци одје ки ва ће вазду хом: »Хри-
стос је дошао! Хри стос је дошао!« Љу ди ће пада ти ничи це пред 
њим, иска зу ју ћи му тако сво је обо жа ва ње, док ће он поди за ти сво-
је руке да их бла го сло ви, као што је Хри стос бла го си љао сво је уче-
ни ке док је био на Земљи. Ње гов глас биће мек и при гу шен, али 
врло мело ди чан. Нежним речи ма, пуним сау че шћа, обја шња ва ће 
љу ди ма неке узви ше не небе ске исти не које је и Спа си тељ обја шња-
вао; лечи ће боле сти међу љу ди ма, а онда ће и даље се пред ста вља-
ју ћи као Хри стос, твр ди ти да је про ме стио дан одмо ра са Субо те 
на неде љу, и запо ве ди ће сви ма да свет ку ју дан који је он бла го сло-
вио. Изја ви ће да они који упор но свет ку ју сед ми дан, обеш ћа шћу-
ју ње го во име одби ја ју ћи да слу ша ју ње го ве анђе ле које им је слао 
да их оба сја ју исти ном. Биће то сил на, ско ро ненад ма шна обма на. 
Слич но Самар ја ни ма које је пре ва рио Симон маг, мно штво, од нај-
ма ње га до нај ве ће га, послу ша ће ње го ве обма не и гово ри ти: Ово је 
»вели ка сила Бож ја«! (Дела 8,10)

Међу тим, при пад ни ци Бож јег наро да неће бити заве де ни. 
Уче ња овог лажног Хри ста неће бити у скла ду с Библи јом. 
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Ње го ви бла го сло ви упу ће ни су обо жа ва о ци ма зве ри и ико не 
ње зи не, истој оној гру пи за коју Библи ја твр ди да ће осе ти ти 
непо ме ша ни Бож ји гнев.

Сотони, осим тога, неће бити дозво ље но да подра жа ва начин 
Хри сто вог дола ска. Спа си тељ је опо ме нуо сво је след бе ни ке на 
пре ва ре у том сми слу, и јасно про ре као начин свог дру гог дола-
ска. »Јер ће изи ћи лажни хри сто си и лажни про ро ци, и пока за-
ће зна ке вели ке и чуде са, да би пре ва ри ли, ако буде могу ће, и 
иза бра не. ... Ако вам, дакле, реку: ево га у пусти њи, не изла зи те, 
ево га у соба ма, не веруј те. Јер као што муња изла зи од исто ка 
и пока зу је се до запа да, такав ће бити и дола зак сина чове чи је-
га.« (Матеј 24,24-27. 31; 25,31; Откри ве ње 1,7; 1. Солу ња ни ма 
4,16.17) Овај дола зак, пре ма томе, нико неће моћи да подра жа-
ва. Он ће бити видљив свима – гледаће га цео свет.

Само они који су мар љи во про у ча ва ли Писма и који су сте-
кли љу бав пре ма исти ни биће зашти ће ни од ове сна жне обма-
не која ће заро би ти свет. Све до че ње Библи је помо ћи ће им да 
пре по зна ју пре ру ше ног вара ли цу. За све љу де насту пи ће вре-
ме про бе. Решетање, изазвано овим кушањем, показаће ко су 
истински хришћани. Да ли су при пад ни ци Бож јег наро да већ 
сада тако чвр сто уте ме ље ни на Ње го вој Речи да се неће пове-
сти ни за све до че њем сво јих чула? Хоће ли се, у таквој кри зи, 
држа ти Библи је и само Библи је? сотона ће их, ако буде могу ће, 
спре чи ти да се при пре ме да опста ну у онај дан. Он ће дело ва-
ти с циљем да им закр чи пут, да их ухва ти у мре жу земаљ ског 
бла га, да их наве де да при хва те тешке, замор не одго вор но сти, 
да сво је срце пре оп те ре те бри га ма ово га све та и да их дан про-
бе изне на ди као лупеж.

Пошто ће декрет који ће раз ли чи ти хри шћан ски вла да ри 
изда ти про тив оних који држе Бож је запо ве сти, ускра ти ти овим 
љу ди ма зашти ту вла сти и пре да ти их у руке они ма који желе њи-
хо во уни ште ње, при пад ни ци Бож јег наро да напу сти ће гра до ве и 
села и оку пи ти се као гру пе на нај у са мље ни јим и нај за ба че ни јим 
мести ма. Мно ги ће наћи уто чи ште у пла нин ским обла сти ма. Као 
и хри шћа ни из пије монт ских доли на, они ће од висо ких пре де-
ла на Земљи учи ни ти сво ја све ти ли шта и захва љи ва ти Богу на 
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»уто чи шту на сте на ма«. (Иса и ја 33,16) Међу тим, мно ги при пад-
ни ци свих наро да и свих кла са, пошто ва ни и пре зре ни, бога ти и 
сиро ма шни, бели и црни, биће баче ни у нај не пра вед ни је и нај су-
ро ви је око ве. Бож ји иза бра ни ци ће про во ди ти тешке дане, веза-
ни у лан це, иза затвор ских реше та ка, осу ђе ни да буду уби је ни, 
неки пре пу ште ни да умру од гла ди у мрач ним, одврат ним там-
ни ца ма. Нијед но људ ско ухо неће бити спремно да чује њи хо ве 
вапа је; нијед на људ ска рука готова да им пру жи помоћ.

Хоће ли Господ забо ра ви ти свој народ у овом тешком часу? 
Да ли је забо ра вио вер ног Ноја, када је сво јим судо ви ма похо дио 
прет по топ ни свет? Да ли је забо ра вио Лота, када је огањ падао с 
неба да затре гра до ве у рав ни ци? Да ли је забо ра вио Јоси фа окру-
же ног идо ло по кло ни ци ма у Егип ту? Да ли је забо ра вио Или ју, 
када му је Језа ве ља запре ти ла закле твом да ће поде ли ти суд би ну 
Вало вих про ро ка? Да ли је забо ра вио Јере ми ју у мрач ној и одврат-
ној јами ње го ве там ни це? Да ли је забо ра вио тро ји цу мла ди ћа у 
рас па ље ној пећи? Или Дани ла у јами лавов ској?

»Али Сион рече: оста ви ме Господ, забо ра ви ме Господ. 
Може ли жена забо ра ви ти пород свој, да се не сми лу је на чедо 
утро бе сво је? А да би га и забо ра ви ла, ја нећу забо ра ви ти тебе! 
Гле, на дла но ви ма сам те изре зао.« (Иса и ја 49,14-16) Господ над 
вој ска ма каже: »Јер ко тиче у вас, тиче у зени цу ока ње го ва!« 
(Заха ри ја 2,8)

Иако их непри ја те љи могу затво ри ти у там ни цу, там нич ки 
зидо ви не могу пре ки ну ти везу изме ђу њи хо ве душе и Хри ста. 
Онај који види све њи хо ве сла бо сти, који је упо знат са сва ком 
њи хо вом нево љом, сто ји изнад свих земаљ ских сила; анђе ли ће 
дола зи ти к њи ма у њи хо ве уса мље нич ке ћели је, доно се ћи све-
тлост и мир са Неба. Затвор може изгле да ти као пала та, јер у 
ње му бора ве бога ти вером, мрач ни зидо ви могу бити оба сја ни 
небе ском све тло шћу као у вре ме када су се Павле и Сила моли-
ли и пева ли поноћ ну хва лу у там ни ци у Фили би.

Бож ји судо ви похо ди ће оне који поку ша ва ју да тла че и 
уни шта ва ју Ње гов народ. Ње го во бес крај но стр пље ње пре ма 
беза ко ни ци ма као да је осме ли ло љу де да пре сту па ју Ње гов 
закон, али њи хо ва казна тиме неће бити ништа мање изве сна 
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и стра шна, иако је тако дуго одла га на. »Јер ће Господ уста ти 
као на гори Фера си му, раз гне ви ће се као у долу гава он ском, да 
учи ни дело сво је, нео бич но дело сво је, да довр ши посао свој, 
нео бич ни посао свој.« (Иса и ја 28,21) За нашег мило сти вог Бога 
дело кажња ва ња је нео бич но дело. »Тако био ја жив, гово ри 
Господ, Господ, није ми мило да умре без бо жник.« (Језе киљ 
33,11) Господ је »мило стив, жало стив, спор на гнев, и оби лан 
мило ср ђем и исти ном... опра шта беза ко ња и неправ де и гре хе«. 
Ипак, »ника ко не прав да крив ца«. »Бог мило стив, жало стив, 
спор на гнев и оби лан мило ср ђем и исти ном...који не прав да 
кри во га.« (Наум 1,3; 2. Мој си је ва 34,6.7) Он ће стра шним пра-
вед ним казна ма одбра ни ти ауто ри тет свог пога же ног Зако на. 
Оштри на казне која чека пре ступ ни ка може се оце ни ти и пре-
ма Господ њем окле ва њу да је извр ши. Народ с којим је имао 
толи ко стр пље ња, и кога неће уда ри ти све док се на Ње го вом 
рачу ну не напу ни мера ње го вог беза ко ња, конач но ће попи ти 
чашу божанског гне ва непо ме ша ног с мило шћу.

Када Хри стос буде завр шио сво ју посред нич ку слу жбу у небе-
ском Све ти ли шту, непо ме ша ни гнев, којим је запре ће но они ма 
који се кла ња ју зве ри, ње ној ико ни и при ма ју њен жиг (Откри-
ве ње 14,9) биће изли вен. Зла, изли ве на на Еги пат, у вре ме Бож је 
при пре ме да изба ви Изра иљ, била су слич на оним још стра шни-
јим и свеобу хват ни јим која ће се изли ти на свет непо сред но пре 
конач ног изба вље ња Бож јег наро да. Писац Откри ве ња, опи су ју-
ћи ова стра шна зла, ова ко гово ри: »И поста ше ране зле и љу те 
на љу ди ма који има ју жиг зве рин и који се кла ња ју ико ни ње зи-
ној.« И море »поста као крв у мртва ца и сва ка душа жива умре 
у мору«. »И тре ћи анђео изли чашу сво ју на реке и на изво ре 
воде не, и поста крв.« Иако су ове казне заи ста стра шне, Бож ја 
пра вед ност је пот пу но схва тљи ва. Бож ји анђео обја вљу је: »Пра-
ве дан си Госпо де, који јеси и који беше, и свет, што си ово судио, 
јер про ли ше крв све тих и про ро ка, и крв си им дао да пију, јер су 
заслу жи ли.« (Откри ве ње 16,2-6) Осу ђу ју ћи при пад ни ке Бож јег 
наро да на смрт, они су наву кли на себе кри ви цу за њи хо ву крв, 
одно сно као да су је сами сво јим рука ма про ли ли. Хри стос је 
на исти начин Јевре је сво га вре ме на про гла сио кри ви ма за крв 
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све тих љу ди која је била про ли ве на све од Аве ље вог вре ме на, јер 
су били надах ну ти истим духом као и уби це про ро ка.

Сун це је у злу које сле ди, доби ло сна гу »да жеже љу де огњем. 
И опа ли ше се љу ди од вели ке вру ћи не« (Откри ве ње 16,8.9) 
Про ро ци ова ко опи су ју ста ње на Земљи у то стра шно вре ме: 
»Опу сте поље, тужи земља, јер је потр ве но жито.« »Сва дрве та 
пољ ска посах ну ше, јер неста радо сти ме ђу сино вима људ ским.« 
»Семе истру ну под гру да ма сво јим, пусте су жит ни це.« »Како 
узди ше сто ка, како су се сме ла гове да, јер нема ју паше ... усах ну-
ше пото ци воде ни, и огањ саже же паше у пусти њи.« »И песме 
ће цркве не бити рида ње у онај дан, гово ри Господ, биће мно-
штво мртвих теле са, која ће се сву да ћуте ћи поба ца ти.« (Јои ло 
1,10-12. 17-20; Амос 8,3)

Ова зла нису све оп шта, јер би ста нов ни ци Земље били пот-
пу но истре бље ни. Међу тим, ипак ће бити нај стра шни ја од свих 
која су ика да заде си ла смрт не љу де. Сви судо ви над љу ди ма, 
пре завр шет ка вре ме на мило сти, била су поме ша ни с мило шћу. 
Хри сто ва посред нич ка крв шти ти ла је гре шни ке од пуне мере 
казне за њихове кри ви це, али гнев непо ме шан с мило шћу биће 
изли вен на суду.

Мно ги ће у тај дан поже ле ти зашти ту Бож је мило сти коју 
су тако дру го пре зи ра ли. »Гле, иду дани, гово ри Господ Господ, 
када ћу пусти ти глад на земљу, не глад хле ба ни жеђ воде, него 
слу ша ња речи Господ њих. И поту ца ће се од мора до мора, и од 
севе ра до исто ка трча ће тра же ћи реч Господ њу и неће је наћи.« 
(Амос 8,11.12)

Ни при пад ни ци Бож јег наро да неће бити осло бо ђе ни пат њи, 
али иако про го ње ни и зло ста вља ни, иако ће трпе ти оску ди цу 
и стра да ти због неста ши це хра не, неће бити пре пу ште ни про-
па сти. Онај исти Бог који се поста рао за Или ју, неће запо ста-
ви ти нијед но од сво је пожр твов не деце. Онај који бро ји сва ку 
влас на њи хо вој гла ви поста ра ће се за њих, и у вре ме гла ди биће 
нахра ње ни. Док беза ко ни ци буду уми ра ли од гла ди и боле сти, 
анђе ли ће шти ти ти пра вед не и задо во ља ва ти њи хо ве потре бе. 
Оно ме који »ходи пра вед но« упу ће но је обе ћа ње: »Хлеб ће му 
се дава ти, воде му се неће пре ми ца ти!« »Сиро ма хе и убо ге који 
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тра же воде а ње нема, који ма се језик осу шио од жеђи, њих ћу 
усли ши ти ја Господ, ја Бог Изра и љев нећу их оста ви ти!« (Иса и-
ја 33,15.16; 41,17)

»Јер смо ква неће цва сти, нити ће бити рода на лози вино вој; род 
ће масли нов пре ва ри ти, и њи ве неће дати хра не, ова ца ће неста ти 
из тора, и гове да неће бити у обо ру, али ћу се ја радо ва ти у Госпо ду, 
весе ли ћу се у Госпо ду спа се ња сво је га.« (Ава кум 3,17.18)

»Господ је чувар твој, Господ је сен твој, он ти је с десне 
стра не. Дању те неће сун це уби ти, ни месец ноћу. Господ ће те 
сачу ва ти од сва ко га зла, сачу ва ће душу тво ју Господ.« (Пса лам 
121,5-7) »Он ће те изба ви ти од зам ке пти ча ре ве, и од љу то га 
помо ра; пер јем сво јим осе ни ће те, и под кри ли ма ње го вим 
закло ни ћеш се; исти на је ње го ва штит и огра да. Нећеш се боја-
ти стра хо те ноћ не, стре ле која лети дању, помо ра, који иде по 
мра ку, боле сти, која у под не мори. Пашће поред тебе тису ћа, и 
десет тису ћа с десне стра не теби, а тебе се неће дота ћи. Само 
ћеш гле да ти очи ма сво јим, и виде ћеш пла ту без бо жни ци ма. Јер 
си ти, Госпо де, поуз да ње моје. Вишње га си иза брао себи за уто-
чи ште. Неће те зло заде си ти и уда рац неће досег ну ти до коли бе 
тво је!« (Пса лам 91,3-10)

Ипак, људ ском оку чини ће се да ће при пад ни ци Бож јег наро-
да уско ро мора ти да сво је све до чан ство запе ча те крвљу као што 
су то чини ли муче ни ци пре њих. Они сами поче ће да се пла ше 
да их је Господ оста вио да пад ну од руке њи хо вих непри ја те ља. 
То ће бити вре ме ужа сног душев ног стра ха. И дању и ноћу вика-
ће Госпо ду за изба вље ње. Беза ко ни ци ће лико ва ти и чуће се 
подру гљи ви гла со ви: »Где је сада ваша вера? Зашто вас Господ 
не изба ви из наших руку ако сте заи ста Ње гов народ?« Међу-
тим, чека о ци ће се сети ти висо ких све ште ни ка и гла ва ра како 
подру гљи во дови ку ју Ису су који уми ре  на гол гот ском крсту: 
»Дру ги ма помо же, а себи не може помо ћи! Ако је цар Изра и љев 
нека сиђе с крста па ћемо га веро ва ти.« (Матеј 27,42) Као Јаков, 
сви се боре са Госпо дом! Њи хо ва лица пока зу ју тра го ве њи хо-
ве уну тра шње бор бе. Бле ди ло обу зи ма сва ко лице. Али, они не 
пре ста ју да упу ћу ју сво је искре не моли тве.
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Када би љу ди могли да доби ју небе ску спо соб ност гле да ња, 
виде ли би чете сил них анђе ла који сто је око оних који су одр жа-
ли реч трпље ња Хри сто ва. Нежно и са сау че шћем, анђе ли посма-
тра ју њи хо ву нево љу и слу ша ју њи хо ве моли тве. Они чека ју реч 
сво га Запо вед ни ка да их изба ве из опа сно сти. Међу тим, мора-
ће нешто дуже да чека ју. При пад ни ци Бож јег наро да мора ју да 
попи ју чашу невоља и да се крсте крште њем стра да ња. Упра во 
ово одла га ње, иако бол но за њих, пред ста вља нај бо љи одго вор 
на њи хо ве мол бе. Док се тру де да стрпљиво че ка ју Господа почне 
да делује, пока зу ју веру и наду и стр пље ње, осо би не које су им 
недо ста ја ле у њи хо вом вер ском иску ству. Међу тим, иза бра них 
ради скра ти ће се ово вре ме вели ке нево ље. »А камо ли Бог неће 
одбра ни ти иза бра них сво јих који га моле дан и ноћ? Кажем вам 
да ће их одбра ни ти брзо.« (Лука 18,7.8) Крај ће доћи мно го брже 
него што љу ди оче ку ју. Пше ни ца ће бити при ку пље на и пове-
за на у сно по ве да се одвезе у Бож ју жит ни цу; а кукољ ће бити 
везан у сно пље да буде пре пу штен огњу уни ште ња.

Небе ски стра жа ри, вер ни пове ре ној дужно сти, наста вља ју 
да стра жа ре. Иако је општим декре том било озна че но вре ме 
када тре ба да буду поби је ни они који држе Бож је запо ве сти, њи-
хо ви непри ја те љи у неким слу ча је ви ма желе ли би да им оду зму 
живот и пре одре ђе ног вре ме на. Међу тим, нико није могао да 
про ђе поред моћ них чува ра који бри ну о сва кој вер ној души. 
Неки ће бити напад ну ти за вре ме изла ска из гра до ва и села, али 
маче ви подиг ну ти про тив њих ломи ће се и пада ти немоћ ни као 
слам ке. Дру ге ће одбра ни ти анђе ли у обли ку рат ни ка.

Бог је током свих вре ме на дело вао пре ко све тих анђе ла и пома-
гао сво ме наро ду и изба вљао га. Небе ска бића живо су уче ство-
ва ла у људ ском живо ту и посло ви ма. Анђе ли су се поја вљи ва ли 
у оде ћи која је бли ста ла као муња, или су дола зи ли одевени у 
обично путничко рухо. Анђе ли су пред Бож је слу ге излазили у 
облику љу ди. Одма ра ли су се у току подневних сати под хра сто-
ви ма као да су умор ни. При хва та ли су госто прим ство у људ ским 
домо ви ма. Служили су као води чи пут ни ци ма које је зате кла ноћ. 
Сво јим рука ма, пали ли су ватру на олта ру. Отва ра ли су там нич ка 
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вра та и осло ба ђа ли Бож је слу ге. Оде ве ни у небе ску оде ћу, дошли 
су да одва ле камен са Спа си те ље вог гро ба.

Анђе ли су често у људ ском обли ку при су ство ва ли ску по ви-
ма пра вед них, али посе ћи ва ли су и ску по ве беза ко ни ка, као 
што су долазили Содом да начи не изве штај о ње го вим ста нов-
ницима, и да утвр де да ли су пре ко ра чи ли гра ни це Бож јег стр-
пље ња. Господ воли да чини милост, и због неко ли цине оних 
који Му ствар но слу же, обу зда ва ката стро фе и про ду жа ва спо-
кој ство мно штву. Како је мало оних који гре ше про тив Бога 
који зна ју да су за свој живот дужни оном малом бро ју вер них 
које су ужи ва ли да исме ва ју и тла че?

Иако вла да ри овог све та тога нису све сни, мно го пута на њи-
хо вим ску по ви ма анђе ли су насту па ли као говор ни ци. Људ ске 
очи су их гле да ле, људ ске уши слу ша ле њи хо ве пози ве, људ ске 
усне уста ја ле про тив њи хо вих пред ло га и исме ја ва ле њи хо ве 
саве те, људ ске руке су их вре ђа ле и зло ста вља ле. Ови небе ски 
весни ци у скуп штин ским дво ра на ма и суд ни ца ма пока зи ва ли 
су бога то позна ва ње људ ске исто ри је, они су боље засту па ли 
потла че не него њи хо ви нај спо соб ни ји и нај ре чи ти ји заступ ни-
ци. Они су осу је ти ли мно ге наме ре и зау ста ви ли зла која би вео-
ма оште ти ла Бож је дело и иза зва ла вели ке пат ње Бож јег наро да. 
У вре ме опа сно сти и нево ље »анђе ли Господ њи ста ном сто је око 
оних који се ње га боје и изба вља ју их«. (Пса лам 34,7)

Бож ји народ са искре ном чежњом, оче ку је знак дола ска сво-
га Цара. Када стра жа ри буду чули пита ње: »Стра жа ру, шта би 
ноћас? Стра жа ру, шта би ноћас?«, одго вор ће одлуч но гла сити: 
»Доћи ће јутро, али и ноћ!« (Иса и ја 21,11.12) На обла ци ма изнад 
пла нин ских врхо ва већ бли ста све тлост. Уско ро ће се показати 
Ње го ва сла ва. Сун це прав де већ се спре ма да заси ја пуном сна-
гом. И јутро и ноћ су пред вра ти ма – рађа ње бес крај ног дана за 
пра вед не, и сутон веч не ноћи за беза ко ни ке.

Док они који се боре шаљу сво је моли тве Богу, вео који их 
раз два ја од неви дљи во га све та као да је већ пот пу но укло њен. 
Небе са бли ста ју зором веч но га дана, и као мело ди ја анђе о ских 
песа ма до уши ју допи ру речи: »Оста ни те вер ни сво јој закле тви! 
Помоћ дола зи!« Хри стос, све моћ ни Побед ник, поди же пред сво-
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јим умор ним бор ци ма кру ну бесмрт не сла ве, а са отво ре них 
вра та Неба одзва ња Ње гов глас: »Гле, ја сам с вама! Не бој те се! 
Знам све ваше жало сти, носио сам ваше туге. Ви се не бори те с 
непо зна тим непри ја те љи ма! Ја сам водио бит ку уме сто вас и у 
моје име поста ли сте и више него побед ни ци!«

Спа си тељ ће нам посла ти помоћ упра во у тре нут ку када је 
нај по треб ни ја. Ње го ве сто пе ута ба ле су пут пре ма Небу. Сва ки 
трн који је ранио нашу ногу ранио је и Ње го ву. Сва ки крст који 
смо били позва ни да носи мо, Он је понео пре нас. Господ дозво-
ља ва сукобе да би нам душу при пре мио за мир. Вре ме вели ке 
нево ље је тешко доба за Бож ји народ, али то је и вре ме у коме 
сва ки искре ни вер ник тре ба да подиг не свој поглед, да вером 
угледа дугу обе ћа ња која се надвија над њим.

»Тако они које иску пи Господ нека се вра те и дођу у Сион 
пева ју ћи, и весе ље веч но нека буде над гла вом њи хо вом; радост 
и весе ље нека задо би ју, а жалост и узди са ње нека беже. Ја, ја сам 
уте ши тељ ваш; ко си ти да се бојиш чове ка смрт но га и сина чове-
чи је га који је као тра ва? И забо ра вио си Бога, твор ца сво је га... и 
јед на ко се бојиш сва ки дан гне ва оно га који те при те шњу је када 
се спре ма да зати ре? А где је гнев оно га који при те шњу је? Брзо ће 
се опро сти ти сужањ, неће умре ти у јами, нити ће бити без хле ба. 
Јер сам ја Господ Бог твој, који рас ки дам море, да вало ви ње го ви 
буче; Господ над вој ска ма име ми је! Ја ти мет нух у уста речи сво-
је и сеном руке сво је закло них те.« (Иса и ја 51,11-16)

»Зато, чуј ово невољ ни и пија ни, али не од вина! Ова ко вели 
Господ твој, Господ и Бог твој, који бра ни свој народ: ево узи-
мам из тво је руке чашу стра шну, талог у чаши гне ва сво је га 
нећеш више пити! Него ћу је дати у руке они ма који те муче, 
који гово ри ше души тво јој: сагни се да пре ђе мо, и ти си под ме-
тао леђа сво ја да буду као земља и као ули ца они ма који пре ла-
зе.« (Иса и ја 51,21-23)

Бож је око, гле да ју ћи кроз веко ве, усме ре но је на кри зе кроз 
које ће мора ти да про ђу при пад ни ци Ње го вог наро да када се 
земаљ ске силе буду свр ста ле про тив њих. Као и заро бље ни ци 
или изгна ни ци, они ће бити у стра ху од смр ти, од гла ди или од 
наси ља. Али Све тац Изра и љев, који је раз де лио Црве но море 
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пред сво јим наро дом, пока за ће сво ју моћ ну силу и изба ви ти их 
из роп ства. »Ти ће ми бити бла го, вели Господ над вој ска ма, у 
онај дан када ја ушчи ним, и бићу им мило стив као што је отац 
мило стив сво ме сину који му слу жи.« (Мала хи ја 3,17) Када би 
крв Хри сто вих вер них све до ка била про ли ве на у том тре нут-
ку, она не би, као крв муче ни ка, била слич на семе ну посе ја ном 
да доне се жетву за Госпо да. Њи хо ва вер ност не би била све до-
чан ство којим би дру ги при хва ти ли исти ну, јер су упор на срца 
одби ла таласе мило сти да се више ника да не вра те. Када би пра-
вед ни сада били оста вље ни да пад ну као плен сво јих непри ја те-
ља, била би то побе да кне за таме. Псал ми ста каже: »Јер би ме 
сакрио у коли би сво јој у зло доба, скло нио би ме под кро вом 
шато ра сво је га, на каме ну гору попео би ме!« (Пса лам 27,5) Хри-
стос је рекао: »Хај де, наро де мој, уђи у кле ти сво је, и закљу чај 
вра та сво ја за собом, при криј се за час, докле про ђе гнев. Јер, 
гле, Господ изла зи из места сво је га да похо ди ста нов ни ке земаљ-
ске за беза ко ње њи хо во.« (Иса и ја 26,20.21) Слав но ће бити изба-
вље ње оних који су стр пљи во чека ли Ње гов дола зак и чија су 
име на запи са на у Књи зи живо та.
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поглавље

Када онима који држе Бож ји закон, буде ускраћена зашти-
та људ ских зако н, тада ће у разним земља ма исто вре ме но 

бити орга ни зо ван покрет за њи хо во уни ште ње. Када се вре ме 
одре ђе но у прогласу буде при бли жи ло, љу ди ће се дого во ри ти 
да истре бе омр зну ту сек ту. Одлу чи ће да јој пре ко ноћи зада ју 
одлу чу ју ћи уда рац којим ће конач но и пот пу но бити ућут кан 
глас ра з до ра и пре ко ра.

При пад ни ци Бож јег наро да – јед ни у там нич ким ћели ја ма, а 
дру ги сакри ве ни у уса мље ним уто чи шти ма у шума ма и пла ни на-
ма - и даље се моле за божан ску зашти ту, док се на све стра не чете 
нао ру жа них љу ди, под сти ца не гоми ла ма злих анђе ла, при пре ма ју 
за сво је смртоносно дело. Бог Изра и љев уме ша ће се у тре нут ку нај-
ве ће опа сно сти да осло бо ди свој иза бра ни народ. Господ је рекао: 
»Пева ће те као ноћу уочи пра зни ка, и весе ли ће те се од срца као 
онај који иде... на гору Господ њу, к сте ни Изра и ље вој. И Господ ће 
пусти ти да се чује сла ва гла са ње го ва, и пока за ће како маше руком 
сво јом с љу тим гне вом и пла ме ном огње ним који про жди ре, с 
раса пом и сасил ним даждом и гра дом.« (Иса и ја 30,29.30)

Уз побе до но сне узви ке, исме ја ва ње и кле тве, гоми ле злих 
љу ди упра во се спре ма ју да скоче на свој плен, када се изне на да 
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густа тама, гушћа од там не ноћи, спушта на земљу. Одмах се 
поја вљу је дуга, која бли ста сла вом с Бож јег пре сто ла, пре мо-
шћу је небо као да се над ви ја над сва ком гру пом на моли тви. 
Гнев но мно штво изне на да се зау ста вља. Пре зри ви узви ци више 
се не чују. Сви забо ра вља ју жртве сво га уби лач ког гне ва. Са 
стра шним пред о се ћа њем гле да ју сим бол Бож јег заве та и желе 
да буду зашти ће ни од ње го вог бли ста вог сја ја.

При пад ни ци Бож јег наро да чују глас, јасан и мело ди чан, 
који их пози ва: »Погле дај те горе!« Подигавши очи пре ма небу, 
виде дугу обе ћа ња. Црни, пре те ћи обла ци, који пре кри ва ју 
небе ски свод, сада се раста вља ју и они, као нека да Сте фан, 
упра вља ју поглед пре ма Небу и виде сла ву Бож ју и Сина човеч-
је га како седи на свом пре сто лу. На Ње го вој божан ској поја ви 
рас по зна  ју зна ке Ње го вог пони же ња, са Ње го вих уса на чују 
мол бу упу ће ну Оцу и све тим анђе ли ма: »Оче, хоћу да и они 
које си ми дао буду са мном где сам ја!« (Јован 17,24) Поно во се 
чује глас, мело ди чан и побе до но сан, како гово ри: »Они дола зе! 
Они дола зе! Све ти, беза зле ни, чи сти! Одр жа ли су реч трпље-
ња моје га; ходи ће међу анђе ли ма!« Бле де, уздрх та ле усне оних 
који су одр жа ли веру пона вља ју узвик побе де.

Упра во је поноћ када Бог откри ва сво ју силу којом ће осло-
бо ди ти свој народ. Сун це се поја вљу је у свом пуном сја ју. Зна-
ци и чуда сме њу ју се вели ком брзи ном. Беза ко ни ци са ужа сом 
и запре па шће њем гледају при зор, док пра вед ници у све ча ној 
радо сти посма тра ју зна ке сво га осло бо ђе ња. Изгледа да је све у 
при ро ди изван свог при род ног тока. Пото ци пре ста ју да теку. 
Там ни, тешки обла ци се навла че и суда ра ју један са дру гим. 
Међутим усред натмурених небе са нала зи се мали пра зан про-
стор нео пи си ве сла ве, ода кле одје ку је Бож ји глас као глас мно-
гих вода, гово ре ћи: »Свр ши се!« (Откри ве ње 16,17)

Тај глас потре са небе са и Земљу. Осећа се и сна жан земљо-
трес, »вели ко тре се ње земље, каквога ника да не би отка ко је љу-
ди на земљи, толи ко тре се ње, тако вели ко«. (Откри ве ње 16,1.18) 
Изгле да као да се небе ски свод отва ра и затва ра. Сла ва с Бож јег 
пре сто ла про си ја ва кроз отвор. Пла ни не се љу ља ју као трска на 
ветру, а одва ље не сте не пада ју на све стра не. Чује се хука олу је 
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која се при бли жа ва. Море поста је све бешње. Одје ку је и урлик 
стра шног олујног ветра сли чан гла су демо на у некој руши лач-
кој миси ји. Цела земља, слич но мор ским тала си ма, поди же се 
и спу шта. Ње на повр ши на пуца. Као да попу шта ју и сами теме-
љи. Пла нин ски лан ци тону. Наста ње на остр ва неста ју. Мор ске 
луке, слич не Содо му по сво јој поква ре но сти, пада ју као жртва 
раз бе сне лих тала са. »Вави лон вели ки спо ме ну се пред Богом, 
да му да чашу вина љу то га гне ва сво је га.« Велика зрна леденог 
града, вели ког »као гла ва«, оба вљају сво је руши лач ко дело 
(Откри ве ње 16,19.21). Обо ре ни су и нај по но сни ји гра до ви на 
Земљи. Господ ске пала те, на које су вели ки љу ди све та тро ши-
ли сво је богат ство да би про сла ви ли себе, руше се у прах пред 
њи хо вим очи ма. Там нич ки зидо ви се рас па да ју, и при пад ни ци 
Бож јег наро да, који су због сво је вере тамновали међу њи ма у 
око ви ма, сада су сло бод ни.

Гро бо ви се отва ра ју, и »мно ги од оних што спа ва ју у пра ху 
земаљ ско ме про бу ди ће се, јед ни на живот веч ни, а дру ги на сра-
мо ту и пре кор веч ни«. (Дани ло 12,2) Сви који су умр ли веру ју-
ћи у вест тре ћег анђе ла уста ју про сла вље ни из гро бо ва да чују 
Бож ји завет мира са они ма који су држа ли Ње гов закон. »И они 
који га про бо до ше« (Откри ве ње 1,7), они који су се руга ли Хри-
сто вим самрт ним мука ма и исме ја ва ли га, нај бе зоб зир ни ји про-
тив ни ци Ње го ве исти не и Ње го вог наро да, уста ју да Га виде у 
свој Ње го вој сла ви, да гле да ју како они који су били вер ни и 
послу шни при ма ју част.

Густи обла ци и даље пре кри ва ју небо, али с вре ме на на вре ме 
Сун це се, слич но Господ њем освет нич ком оку, ипак про би ја кроз 
њих. Заслепљујуће муње парају небо, оба ви ја ју ћи целу земљу пла-
ме ним огр та чем. Изнад непод но шљи ве тутњаве олу је, гла со ви, 
тајан стве ни и стра шни, обја вљу ју суд би ну беза ко ни ка. Изго во-
ре не речи не могу сви да раз у ме ју, али лажни учи те љи, ипак их 
јасно схва та ју. Они који су само пре кратког вре ме на били тако 
без бри жни, тако хва ли са ви и прко сни, тако нео б у зда ни у сво јој 
суро во сти пре ма при пад ни ци ма Бож јег наро да који држе Бож је 
запо ве сти, сада су пре не ра же ни и дрх те од стра ха. Њи хо ви јау-
ци чују се упр кос хуча њу еле ме на та. Демо ни при зна ју Хри сто во 
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божан ство и дрх те пред Ње го вом моћи, док љу ди тра же милост 
и пре стра вље ни пада ју у прах.

Ста ри про рок је рекао, док је у све том виђе њу посма трао 
Бож ји вели ки дан: »Ридај те, јер је бли зу дан Господ њи, доћи ће 
као пустош од Све мо гу ће га.« (Иса и ја 13,6) »Уђи у сте ну, и сакриј 
се у прах од стра ха Господ ње га и од сла ве вели чан ства ње го ва. 
Поно си те очи чове чи је пони зи ће се, и виси на људ ска угну ће се, 
а Господ ће сам бити узви шен у онај дан. Јер ће доћи дан Госпо да 
над вој ска ма на све охо ле и поно си те и на сва ко га који се поди-
же, те ће бити пони же ни.« »Тада ће баци ти човек идо ле сво је 
сре бр не и идо ле сво је злат не, које начи ни себи да им се кла ња, 
крти ца ма и сле пим мише ви ма. Ула зе ћи у расе ли не каме не и у 
пећи не каме не од стра ха Господ ње га и од сла ве вели чан ства ње го-
ва, када уста не да потре земљу.« (Иса и ја 2,10-12. 20.21)

Кроз пуко ти ну у обла ци ма бли ста зве зда чији је сјај четво-
ро стру ко пове ћан у одно су на таму. Она ули ва наду и радост 
вер ни ма, али и стро гост и гнев пре ступ ни ци ма Бож јег зако на. 
Они који су све жртво ва ли за Хри ста сада су сигур ни, сакри ве-
ни као да се нала зе у окри љу Господ њег шато ра. Они су били 
оку ша ни, и пред све том и пред про тив ни ци ма исти не, и пока-
за ли сво ју вер ност Оно ме који је умро за њих. Чуде сна про ме на 
дого ди ла се у они ма који су сачу ва ли сво ју чести тост у тре нут-
ку када су се суо ча ва ли са смр ћу. Изне на да су били осло бо ђе ни 
мрач не и стра шне тира ни је љу ди пре тво ре них у демо не. Њи хо-
ва лица, све доне дав но бле да, забри ну та и исцр пље на, сада су 
оза ре на дивље њем, вером и љу ба вљу. Њи хо ви гла со ви се поди-
жу у побед нич кој песми: »Бог нам је уто чи ште и сила, помоћ-
ник који се у нево ља ма брзо нала зи. Зато се неће мо боја ти да 
би се и земља пре ме сти ла и горе се пре ва ли ле у срце мори ма. 
Нека бучи и кипи вода њи хо ва, нека се пла ни не тре су од вала 
њи хо вих!« (Пса лам 46,1-3)

Док се ове речи пуне све тог пове ре ња узди жу Богу, обла ци 
се повла че и зве зда но небо посто је вид но, неиз ре ци во лепо насу-
прот црном и гнев ном сво ду са обе ње го ве стра не. Сла ва небе-
ског гра да бли ста с ње го вих широм отво ре них врата. И онда 
се према небу оцртава рука која држи две саста вље не пло че. 
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Про рок каже: »Небе са огла си ше прав ду ње го ву, јер је тај суди ја 
Бог!« (Пса лам 50,6) Све ти Закон, израз Бож је пра вед но сти, који 
је усред грмља ви не гро мо ва и пла ме на био про гла шен са Сина ја 
као чове ков водич у живо ту, сада се поно во обја вљује љу ди ма 
као пра ви ло по коме ће им бити суђе но. Рука отва ра пло че, тако 
да се виде про пи си Дека ло га као да су напи са ни огње ним пером. 
Речи су тако јасне да их сви могу про чи та ти. Сећа ња се буде, 
тама сује вер ја и јере си губи се из сва ког ума и Бож јих десет 
речи, тако крат ких, схва тљи вих и ауто ри та тив них, поја вљу ју се 
на види ку свим ста нов ни вима Земље.

Ужас и оча ја ње оних који су гази ли Бож је све те зах те ве, није 
могу ће опи са ти. Господ им је дао свој све ти Закон, требало је 
зато да свој карак тер упо ре де с њиме, да схва те сво је недо стат-
ке док још имају при ли ке за пока ја ње и рефор му, али су они у 
жељи да оси гу ра ју накло ност све та, одба ци ли ње го ве про пи се 
и позивали и дру ге да их крше. Поку ша ли су да нате ра ју и Бож-
ји народ да крши Ње гов дан одмо ра. Сада су осу ђе ни по истом 
Зако ну који су пре зи ра ли. С неу мо љи вом јасно ћом схва та ју да 
нема ју изго во ра. Сами су иза бра ли коме ће слу жи ти и коме ће 
се кла ња ти. »Тада ћете се вра ти ти и виде ће те раз ли ку изме ђу 
пра вед ни ка и без бо жни ка, изме ђу оно га који слу жи Богу и оно-
га који му не слу жи.« (Мала хи ја 3,18)

Непри ја те љи Бож јег зако на, од про по вед ни ка до послед њег 
вер ни ка, сти чу сада нови појам о исти ни и дужно сти. Пре ка сно 
уви ђа ју да је дан одмо ра по четвр тој запо ве сти печат живо га Бога. 
Пре ка сно уви ђа ју пра ву при ро ду лажног дана одмо ра и пешча ног 
тла на коме су зида ли. Касно уви ђа ју да су се бори ли про тив само-
га Бога. Вер ски учи те љи води ли су душе у про паст, гово ре ћи да 
их воде пре ма рај ским вра ти ма. Све до дана конач ног обра чу на 
људи неће бити успевати да схвате како је велика одго вор ност љу-
ди који оба вља ју све ту слу жбу и какве су стра шне после ди це њи-
хо ве невер но сти. Тек у веч но сти моћи ћемо пра вил но да про це ни-
мо шта зна чи губи так јед не душе. Стра шна ће бити суд би на оно га 
коме ће Бог каза ти: »Иди од мене, зли и лењи ви слу го!«

Са Неба се чује Бож ји глас, који обја вљу је дан и час Ису со-
вог дола ска, који про гла ша ва веч ни завет са сво јим наро дом. 
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Ње го ве речи одје ку ју Земљом као тут ња ва нај сна жни је грмља-
ви не. Припадници Бож јег Изра иља сто је и слу шају, очи ју упра-
вље них пре ма небу. Њи хо ва лица оба сја на су Ње го вом сла вом, 
бли ста ју као Мој си је во лице после поврат ка са Сина ја. Беза ко-
ни ци нису у ста њу да их гле да ју. Када над они ма који су про-
сла ви ли Бога свет ку ју ћи дижу Ње гов дан одмо ра, буде изре чен 
бла го слов, зачу ће се сна жан узвик побе де.

Уско ро се на исто ку поја вљу је мали црни облак, упо ла мањи 
од чове ко ве шаке. То је облак који окру жу је Спа си те ља и који 
изда ле ка изгле да као да је окру жен тамом. При пад ни ци Бож јег 
наро да зна ју да је то знак Сина чове чи је га. У све ча ној тиши ни 
посма тра ју како се при бли жа ва  Земљи, како поста је све све тли-
ји и све слав ни ји, док се конач но не пре тво ри у вели ки бели 
облак, чија је осно ва као огањ који про жди ре, док изнад ње-
га леб ди дуга заве та. Исус дола зи као моћ ни побед ник. Сада 
више није »Човек бола«, који тре ба да испи је гор ку чашу сра-
мо те и мука, већ дола зи као Побед ник над Небом и Земљом, 
да суди и живи ма и мртви ма. Дола зи као »Веран и исти нит« 
који »суди по прав ди и воју је«. »И вој ске небе ске иђа ху за њи-
ме!« (Откри ве ње 19,11.14) Све ти анђе ли с песма ма небе ских 
мело ди ја као непре глед но, небро је но мно штво, пра те Га на том 
путу. Небе ски свод изгле да као да је испу њен бли ста вим бићи-
ма »десет тису ћа пута десет тису ћа, и тису ћа тису ћа«. Нијед-
но људ ско перо није у ста њу да опи ше овај при зор; није дан 
смрт ни ум није спо со бан да схва ти ње го ву вели чан стве ност. 
»Сла ва ње го ва покри небе са, и земља се напу ни хва ле ње го ве. 
Све тлост му беше као сун це.« (Ава кум 3,3.4) Пошто овај живи 
облак при ла зи све бли же, сва ко око пре по зна је Кне за живо та. 
Ника ква трно ва кру на не рања ва све ту гла ву, већ дија де ма сла-
ве почи ва на Ње го вом све том челу. Ње го во сјај но лице над ма-
шу је бли ста вило поднев ног Сун ца. »И има ше на хаљи ни и на 
стег ну сво је му име напи са но: цар над царе ви ма и госпо дар над 
госпо да ри ма.« (Откри ве ње 19,16)

У Ње го вој при сут но сти »у свих се лица про ме ни ла и побле-
де ла«, док оне који су одба ци ли Бож ју милост захва та ужас веч-
ног оча ја ња. »Срце се рас то пи, коле на уда ра ју јед но о дру го... и 
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лица су сви ма поцр не ла.« (Јере ми ја 30,6; Наум 2,10) Пра вед ни 
тако ђе узви ку ју дрх та вим гла сом: »Ко може опста ти?« Анђе о-
ска песма је умук ну ла, и наста је вре ме ужа сне тиши не. Сада 
се чује Ису сов глас, који гово ри: »Доста ти је моја бла го дат!« 
Лица пра вед них поста ју оза ре на, радост испу ња ва сва ко срце, 
а анђе ли подижу глас и поново започињу песму при бли жа ва-
јући се Земљи.

Цар над царе ви ма спу шта се на обла ку, окру жен раз бук та-
лим огњем. Небе са се сави ја ју као књи га, Земља дрх ти пред 
Њим, а сва ка пла ни на и сва ко остр во покре ћу се са сво га места. 
»Иде Бог наш и не мучи, пред њим је огањ који про жди ре, око 
ње га је бура вели ка. Дози ва Небо озго и Земљу, да суди наро ду 
сво је му!« (Пса лам 50,3.4)

»И царе ви земаљ ски и боља ри и бога ти и вој во де и сил ни 
и сва ки роб и сва ки сло бод њак, сакри ше се по пећи на ма и по 
каме ња ци ма гор ским, и гово ри ше гора ма и каме њу: пад ни те 
на нас, и сакриј те нас од лица оно га што седи на пре сто лу и од 
гне ва Јаг ње то ва, јер дође вели ки дан гне ва ње го ва и ко може 
опста ти?« (Откри ве ње 6,15-17)

Подру гљи во исме ва ње је пре ста ло. Лажљи ве усне при мо ра-
не су да ућу те. Уму кла је зве ка оруж ја, бука бит ке, вика рат ни ка 
који се боре »оде ће у крв ува ља не«. (Иса и ја 9,5) Ништа се више 
не чује осим моли тве  гла са пла ка ња и нари ца ња. Са уса на које 
су све доне дав но изго ва ра ле само речи пору ге, оти ма се узвик: 
»Јер дође вели ки дан гне ва ње го ва и ко може опста ти?« Беза ко-
ни ци се моле да буду поко па ни лавином гор ских сте на , да не би 
гледали лице Оно га кога су пре зре ли и одба ци ли.

Они добро позна ју тај глас, који про ди ре све до уши ју 
мртвих. Коли ко пута су их Ње го ве бла ге, нежне речи пози ва ле 
на пока ја ње. Коли ко пута су их препознали у дир љи вим пози ви-
ма при ја те ља, бра та, Отку пи те ља? Они ма који су одба ци ли Ње-
го ву бла го дат ништа не изра жа ва такву осу ду, ништа тако не 
опту жу је као тај глас који их је тако дуго пре кли њао: »Вра ти те 
се, вра ти те се са злих путо ва сво јих, јер зашто да мре те!« (Језе-
киљ 33,11) О, када би бар њих био глас неког незнанца! Исус 
каже: »Што звах, али не хте сте, пру жах руку сво ју, али нико не 
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мари! Него одба ци сте сва ки савет мој, и уко ра моје га не хте сте 
при ми ти!« (При че 1,24.25) Тај глас буди успо ме не које би нај ра-
ди је забо ра ви ли – сећа ња на пре зре не опо ме не, одба че не пози-
ве, зане ма ре не пред но сти.

При сут ни су и они који су се руга ли Хри сту у вре ме Ње го-
вог пони же ња. С неодољивом снагом вра ћа ју им се у сећа ње 
Паће ни ко ве речи када је, после пита ња погла ва ра све ште нич-
ког, све ча но изја вио: »Одсе ле ћете виде ти сина чове чи је га где 
седи с десне стра не силе и иде на обла ци ма небе ским!« (Матеј 
26,64) Сада Га гле да ју у Ње го вој сла ви, али тек тре ба да Га виде 
како седи с десне стра не Вели чи не.

Они који су се руга ли Ње го вом твр ђе њу да је Бож ји Син, 
сада су оста ли без речи. Ту је охо ли Ирод који се под сме вао 
Ње го вој вла дар ској титу ли и наре дио вој ни ци ма, да Га из 
подсмеха кру ни шу као цара. Ту су и они исти љу ди који су 
сво јим без бо жним рука ма ста ви ли на Ње го во тело пур пур ни 
плашт, на Ње го во све то чело трно ву кру ну, и у Ње го ве руке, 
које се нису опи ра ле, лажну вла дар ску пали цу; кији су, кла-
ња ју ћи се пред Њиме, изго ва ра ли бого хул не речи. Љу ди који 
су уда ра ли и пљу ва ли Кне за живо та, сада избе га ва ју Ње гов 
про дор ни поглед и поку ша ва ју да побег ну од над моћ не сла ве 
Ње го вог при су ства. Они који су ње го ве ноге и руке при ко ва-
ли клин ци ма, вој ни ци који су про бо ли копљем ње го ва ребра, 
гле да ју ожиљ ке с ужа сом и жаље њем.

Све ште ни ци и гла ва ри са ужа сном јасноћом сећа ју се зби ва-
ња на Гол го ти. Уздрх та ли од ужа са сећа ју се како су, са сотон-
ским ужи ва њем махали гла вом и узви ки ва ли: »Дру ги ма помо-
же, а себи не може помо ћи. Ако је цар Изра и љев, нека сиђе сад 
с крста, па ћемо га веро ва ти! Он се уздао у Бога; нека му сада 
помог не ако му је по вољи, јер гово ра ше: ја сам Син Бож ји!« 
(Матеј 27,42.43)

Живо се сећа ју и Спа си те ље ве при че о вино гра да ри ма који 
су одби ли да сво ме госпо да ру дају родо ве вино гра да, који су 
зло ста вља ли ње го ве слу ге и уби ли ње го вог сина. Сећа ју се и 
осу де који су сами изго во ри ли: да ће госпо дар вино гра да »зло-
чин це злом смр ћу помо ри ти«! У гре ху и казни ових невер них 
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љу ди све ште ни ци и гла ва ри виде себе, сво је пона ша ње и сво ју 
пра вед ну суд би ну. И из његових иста одјекује глас самрт не аго-
ни је. Гла сни је него узвик »Расп ни га! Расп ни га«, који је одје ки-
вао јеру са лим ским ули ца ма, сада се раз ле же очај нич ки вапај: 
»Он је Бож ји Син! Он је истин ски Меси ја!« Поку ша ва ју да 
побегну из бли зи не Цара над царе ви ма. Уза луд но поку ша ва ју 
да се сакри ју у дубо ким расе ли на ма у земљи, насталих дело ва-
њем поре ме ћених при род них еле ме на та.

У живо ту свих љу ди који су одба ци ли исти ну посто је тре-
ну ци када се савест буди, када се у сећа ње вра ћа ју муч не успо-
ме не из живо та про ве де ног у лице мер ству и када се душа грчи 
пред нава лом уза луд ног жаље ња. Међу тим, шта могу пред ста-
вља ти ти тре ну ци у поре ђе њу са гри жом саве сти оно га дана 
када »као пустош дође чега се боји те«, када »поги бао ваша као 
олу ја дође«? (При че 1,27) Они који су желе ли да уни ште Хри-
ста и Ње гов вер ни народ сада су поста ли све до ци сла ве која 
почи ва на њи ма. У свом ужа су слу ша ју гла со ве све тих који у 
радо сној песми узви ку ју: »Ово је Бог наш, ње га чека смо, и спа-
шће нас!« (Иса и ја 25,9)

Усред коле ба ња земље, сева ња муња и грмља ви не гро мо ва, 
глас Бож је га Сина пози ва заспа ле све те. Он гледа гро бо ве пра-
вед них, и поди жу ћи руке пре ма небу, узви ку је: »Про бу ди те се, 
про бу ди те се, про бу ди те се ви који спа ва те у пра ху земаљ ско ме 
и уста ни те!« На по целој ширини Земљи, мртви ће чути Ње гов 
глас, и ожи ве ће сви који Га буду чули. Цела Земља одје ки ва ће 
од кора ка неиз мер ног мно штва из сва ког пле ме на и коле на и 
јези ка и наро да. Из там ни це смр ти они ће наћи изла з, оде ве ни 
у бесмрт ну сла ву, узви ку ју ћи: »О, смр ти, где ти је жалац? О, 
грове, где ти је победа?« (1. Корин ћа ни ма 15,55; по енглеском 
оригиналу) Живи пра вед ни ци и вас кр сли све ти сје ди ња ва ју 
сво је гла со ве у дугом, радо сном гла су побе де.

Сви они изла зе из сво јих гро бо ва исто га стаса као када су 
ушли у ње га. Адам, који сто ји усред мно штва вас кр слих, досто-
јан стве ног је раста и вели чан стве не гра ђе, само мало нижи од 
Бож јег Сина. Упа дљи во се разликује од љу ди  касни јих нара шта-
ја; и по томе се може запа зи ти колико се људ ски род изродио. 
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Међу тим, сви уста ју у све жи ни и живот но ј снази веч не мла-
до сти. У почет ку, човек је био ство рен по Бож јем облич ју, не 
само по карак те ру, већ и по обли ку и изгле ду. Грех је изо па чио 
и ско ро избри сао божан ско облич је у чове ку, али Хри стос је 
дошао да обно ви оно што је било изгу бље но. Он ће про ме ни ти 
наше пони же но тело и обли ко ва ти га пре ма сво ме слав но ме 
телу. Смрт но, про па дљи во тело, лише но лепо те, нека да пони-
же но гре хом, поста је савр ше но, лепо и бесмрт но. Сви недо ста-
ци и мане оста ће у гро бу. С обно вље ним пра вом на плодове 
дрвета живо та у дав но изгу бље ном Еде му, отку пље ни ће »узра-
сти« (Мала хи ја 4,2) до пуне виси не људ ског рода у ње го вом 
прво бит ном ста њу. Послед њи зао ста ли тра го ви про клет ства 
гре ха биће укло ње ни, а Хри сто ви вер ни поја ви ће се у »лепо ти 
Госпо да Бога наше га«, одра жа ва ју ћи савр ше ни лик сво га Госпо-
да сво јим умом, душом и телом. О, див ног ли отку пље ња, о 
коме смо тако дуго раз го ва ра ли, коме смо се тако дуго нада ли, 
раз ми шља ли са жар ким оче ки ва њем, али које ника да нисмо 
пот пу но схва та ли!

Живи пра вед ници пре о бра зи ли су се »ује дан пут, у тре ну-
ћу ока«. На звук Бож јега гла са, били су про сла вље ни; сада 
су поста ли бесмрт ни и зајед но са ускр слим све ти ма узе ти у 
сусрет Госпо ду на Небо. Анђе ли оку пља ју иза бра не Ње го ве 
»од чети ри ветра, од кра ја земље до кра ја неба«. (Мар ко 13,27) 
Све ти анђе ли пре да ју малу децу у наруч је њи хо вим мај ка ма. 
При ја те љи које је смрт тако дуго раста вља ла, сада се сје ди њу ју 
да се ника да више не раста ну, и с радо сним песма ма зајед но се 
упу ћу ју пре ма Бож јем гра ду.

Са сва ке стра не кола од обла ка нала зе се кри ла, а испод њих 
живи точ ко ви, и када се кола покре ну напред, точ ко ви узви ку-
ју: »Свет!«, и кри ла покре ћу ћи се узви ку ју: »Свет!« и анђе о ска 
прат ња кли че: »Свет, свет, свет је Господ Бог Све др жи тељ!« Док 
кола лете пре ма Новом Јеру са ли му, отку пље ни оду ше вље но 
кличу у тренутку: Али лу ја.«

Пре него што ће ући у Бож ји град, Нови Јеру са лим, Спа си-
тељ сво јим след бе ни ци ма доде љу је зна ке побе де и сим бо ле њи-
хо вог цар ског досто јан ства. Бли ста ви редо ви поста вље ни су 
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у обли ку пра зног четво ро у гла око њи хо вог Цара, чији се лик 
сво јим вели чан ством узди же висо ко изнад све тих и анђе ла, и 
чије лице бли ста нежном љу ба вљу пре ма сви ма. У без број ном 
мно штву отку пље них сва ки поглед усме рен је пре ма Ње му, сва-
ко око посма тра сла ву Оно га »који беше нагр ђен у лицу мимо 
сва ко га чове ка и у ста су мимо сино ве човеч је«. (Иса и ја 52,14) 
Исус сво јом десном руком ста вља кру ну сла ве на гла ву сва ког 
побед ни ка. За сва ко га је припремио кру ну која носи ње го во 
»ново име« (Откри ве ње 2,17), и нат пис: »Свет Госпо ду!« Сва ка 
рука добија побед нич ку пал мо ву гра ну и сјај ну хар фу. А када 
анђео запо вед ник да знак, сва ка рука почиње вешто да пре би ра 
по жицама на хар фи изводећи бога тим, мело дич ним тоно ви ма 
при јат ну музи ку. Неиз ре ци ва радост испу ња ва сва ко срце, и 
сва ки глас одје ку је захвал ном песмом: »Оно ме који нас љу би и 
уми нас од гре ха наших крвљу сво јом; и учи ни нас царе ви ма и 
све ште ни ци ма Богу и Оцу сво је му, томе сла ва и држа ва у век 
века! Амин!« (Откри ве ње 1,5.6)

Пред отку пље ним мно штвом је Све ти град. Исус широ м 
отва ра бисер на вра та наро ду који је одр жао исти ну. И ту виде 
Бож ји рај, дом у коме је Адам бора вио пре него што је погре-
шио. Тада се чује глас, леп ши од сва ке музи ке која је ика да допр-
ла до уши ју смрт ни ка, како гово ри: »Ваша бор ба је завр ше на!« 
»Уђи те, бла го сло ве ни Оца моје га, при ми те цар ство које вам је 
при пра вље но од поста ња све та!«

Тако се испу нила Спа си те ље ва моли тва коју је изго во рио за 
сво је уче ни ке: »Хоћу да и они које си ми дао буду са мном где 
сам ја!« »Без гре ха и без мане... пра ве пред сла вом сво јом у радо-
сти!« (Јуда 24) Хри стос пред ста вља сво ме Оцу оне које је отку-
пио сво јом крвљу, гово ре ћи: »Ево мене и деце коју си ми дао!« 
»Оне које си ми дао, сачу вах!« О, каквог неу по ре ди вог чуда отку-
пи тељ ске љу ба ви! О, каквог ли заноса када све мо гу ћи Отац, 
гле да ју ћи отку пље не, угледа свој лик, када види да је укло њен 
несклад иза зван поја вом гре ха, да је избри са но ње го во про клет-
ство, и да је чове чан ско поно во у скла ду с Богом!

Исус, с неиз ре ци вом љу ба вљу поздра вља сво је вер не и при-
ма их у радост њи хо вог Госпо да ра. Спа си те ље ва радост је у 
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томе што у свом цар ству сла ве види оне који су спа се ни Ње-
го вим мука ма и Ње го вим пони же њем. Отку пље ни ће уче ство-
ва ти у Ње го вој радо сти, када међу спа се ни ма буду виде ли оне 
које су сво јим моли тва ма, сво јим радом и сво јим жртва ма љу-
ба ви задо би ли за Хри ста. Неиз ре ци ва радост испу ни ће њи хо во 
срце, док се буду оку пља ли око вели ког белог пре сто ла и када 
угле да ју оне које су задо би ли за Хри ста, када открију да су неки 
задо били дру ге, а дру ги још многе, и да су сви заједно сти гли у 
луку мира да сво је кру не поло же пред Ису со ве ноге и да Га сла-
ве током бес крај них веко ва веч но сти.

И док отку пље ни буду добро до шли цом доче кива ни у Бож-
јем гра ду, вазду хом ће се проламати радо сни узвици про сла-
вља ња Бога. Два Ада ма управо тре ба да се срет ну! Бож ји Син 
испру же них руку доче ку је пра о ца нашег рода – биће које је 
Он ство рио, које је сагре ши ло про тив сво га Ство ри те ља, и 
због чијег гре ха Спа си тељ носи ожиљ ке рас пе ћа. Када Адам 
пре по зна тра го ве стра шних кли но ва, не пада на гру ди сво ме 
Госпо ду, већ се пони зно баца пред Ње го ве ноге, узви ку ју ћи: 
»Достој но је, достој но је Јаг ње закла но!« Спа си тељ га нежно 
поди же и позове да још јед ном погле да едем ски дом из кога је 
тако дуго био про гоњен.

После изгнан ства из Еде ма, Ада мов живот на Земљи био је 
испу њен тугом. Сва ки уве ли лист, сва ка жртво ва на живо ти ња, 
сва ка мрља на пре кра сном лицу при ро де, сва ки недо ста так у 
чове ко вом карак те ру, све га је под се ћа ло на ње гов грех. Стра-
шан је био бол иза зван каја њем, док је гле дао како се беза ко ње 
умно жа ва, док је као одго вор на сво је опо ме не доби јао при го-
во ре да је лично узрок сва ког гре ха. Стр пљи во и пони зно под-
но сио је ско ро хиља ду годи на казну за свој пре ступ. Искре но 
се ка јао због сво га гре ха и ослањао на заслу ге обе ћа ног Спа си-
те ља, па је и умро с надом у вас кр се ње. Бож ји Син је искупио 
чове ков неу спех и пад; и сада, заслу гом дела поми ре ња, Адам се 
могао вратити на свој прво бит ни поло жај.

Поне сен радо шћу, посма тра дрве ће у којему је нека да ужи-
вао – оно исто дрве ће чије пло до ве је саку пљао у вре ме сво је 
без гре шно сти и радо сти. Види лозе које је сво јим рука ма него-
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вао, цве ће око кога се нека да с љу ба вљу ста рао. Ње гов ум при-
хва та ствар ност тог при зо ра, он зна да је то заи ста обно вље ни 
Едем, леп ши него онда, када је био иза гнан из ње га. Спа си тељ 
га пози ва да при ђе дрве ту живо та, изима слав ни плод и даје 
му да једе. Адам се освр ће око себе и види мно штво при пад-
ни ка сво је отку пље не поро ди це у Бож јем рају. Тада сво ју бли-
ста ву кру ну ста вља пред Ису со ве ноге, баца Му се на гру ди и 
грли Отку пи те ља. Узима злат ну хар фу и небе ска про стран ства 
одје ку ју побед нич ком песмом: »Достој но је, достој но је Јаг ње 
закла но, и живо!« Ада мо ва поро ди ца при хва та песму, а онда, 
стављајући сво је кру не пред Спа си те ље ве ноге, кла ња се пред 
Њим с обожавањем.

Овај сусрет пра те анђе ли који су пла ка ли при ли ком Ада мо-
вог пада и радо ва ли се када се Исус, после свог вас кр се ња, уз-
нео на Небо, омогућавајући свима који су веро ва ли у Ње га да 
изађу из својих гробова. Сада посма тра ју довр ше но дело отку-
пље ња, и сво је гла со ве сје ди њу ју у песми хва ле.

На кри стал ном мору пред пре сто лом, на ста кле ном мору 
које изгле да као да је поме ша но с огњем – јер бли ста од Бож-
је сла ве – оку пље но је мно штво оних који »побе ди ше звер и 
ико ну ње зи ну и жиг ње зин и број име на ње зи на«. Они сто је 
с Јаг ње том на гори Сио ну, »има ју ћи хар фе Бож је«, сто и четр-
де сет и чети ри хиља де отку пље них ме ђу љу дима. Тада се чује, 
»као глас вода мно гих, и као глас гро ма вели ко га« »глас сви ра-
ча који уда ра ју у хар фе сво је«. Они пева ју »песму нову« пред 
пре сто лом, песму коју нико не може нау чи ти осим оних сто и 
четр де сет и чети ри хиља де. То је песма Мој си је ва и Јаг ње то ва 
– песма осло бо ђе ња. Нико, осим сто и четр де сет и чети ри хиља-
де не може да нау чи ту песму, јер је то песма њи хо вог иску ства 
– иску ства које нијед на дру га гру па ника да није сте кла. »Они 
иду за Јаг ње том куд год оно пође.« Они, пошто су били пре не се-
ни за Земље, отку пље ни ме ђу живима, рачу на ју се међу »првен-
це Богу и Јаг ње ту«. (Откри ве ње 15,2.3; 14,1-5) »Ово су који 
дођо ше од нево ље вели ке«, они су про шли кроз вре ме нево ље 
какве није било отка ко је љу ди, издр жа ли су страх муке Јако-
вље ве, ста ја ли су без Посред ни ка у вре ме послед њег изли ва ња 
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Бож јих судо ва. Међу тим, били су изба вље ни, јер »опра ше 
хаљи не сво је и убе ли ше хаљи не сво је у крви Јаг ње то вој«. »У 
њи хо вим усти ма не нађе се пре ва ра, јер су без мане пред« 
Богом. »Зато су пред пре сто лом Бож јим и слу же му дан и 
ноћ у цркви ње го вој и онај што седи на пре сто лу усе ли ће се у 
њих.« Виде ли су земљу опу сто ше ну гла ђу и помо ром, осе ти ли 
су Сун це које је има ло сна гу да пали љу де вели ком вру ћи ном, 
а они сами издр жа ли су пат ње, глад и жеђ. Али, »више неће 
оглад не ти ни ожед не ти и неће пасти на њих сун це, нити ика-
ква вру ћи на. Јер Јаг ње, које је насред пре сто ла, пашће их, и 
упу ти ће их на изво ре живе воде; и Бог ће отр ти сва ку сузу од 
очи ју њи хо вих.« (Откри ве ње 7,14-17)

У свим веко ви ма Спа си те ље ви иза бра ни су били одга ја ни и 
дисциплиновани у шко ли нево ље. Хода ли су уским путе ви ма 
на Земљи, и про чи шћа ва ли се у пећи нево ље. Ису са ради трпе ли 
су про ти вље ње, мржњу, кле ве те. Ишли су за Њим кроз жесто ке 
суко бе, били спремни на само о дри ца ње и доживљавали гор ка 
раз о ча ра ња. На темељу вла сти тог бол ног искуства са грехом 
схва ти ли су његову зло ћуд ну силу, ње го ву моћ, кри ви цу, јад 
који доноси и нау чи ли да га гле да ју с одврат но шћу. Свест о 
неиз мер но сти жртве при не се не да би се свет очи стио од греха, 
учи ни ла је да постану пони зни и испу ни ла њи хо во срце захвал-
но шћу и хва лом, које они који ника да нису пали у замке греха 
не могу да схва те. Они мно го воле, јер им је мно го опро ште но. 
Пошто су уче ство ва ли у Хри сто вим пат ња ма, оспо со бље ни су 
да с Њим уче ству ју и у Ње го вој сла ви.

Бож ји наслед ни ци дола зе из пот кро вља, из коли ба, из там ни-
ца, са лома ча, с пла ни на, из пусти ња, из пећи на у земљи, из мор-
ских дуби на. На Земљи су били »у сиро ти њи, у нево љи, у сра мо-
ти«. Мили о ни су оти шли у гроб нато ва ре ни сра мо том зато што 
су упор но одби ја ли да се поко ре пре вар љи вим зах те ви ма сото-
не. Људ ски судо ви су их осу ђи ва ли као нај го ре зло чин це. Међу-
тим, сада је њи хов »суди ја Бог«. (Пса лам 50,6). Сада се земаљ-
ске осу де мења ју. »Сра мо ту наро да сво је га уки ну ће.« (Иса и ја 
25,8) »И они ће се про зва ти народ све ти, иску пље ни ци Господ-
њи.« Он је одре дио да им да »накит уме сто пепе ла, уље радо сти 
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уме сто жало сти, оде ло за похва лу место духа тужно га« (Иса и ја 
62,12; 61,3) Више нису сла би, изму че ни, истерани, потла че ни. 
Од сада ће увек с Госпо дом бити. Сто је пред пре сто лом оде ве-
ни у оде ћу бога ти ју од оне коју су носи ли нај у глед ни ји љу ди 
на Земљи. Кру ни са ни су дија де ма ма слав ни јим од оних које су 
ика да биле ста вље не на чело земаљ ских вла да ра. Дани бола и 
пла ка ња зау век су пре ста ли. Цар сла ве обри сао је сузе са сва-
ког лица, сва ки узрок бола је укло њен. Док машу пал мо вим гра-
на ма, пева ју песме хва ле, јасне, угод не и склад не, сви гласови 
при хва тају мело ди ју, све док песма не испу ни небе ска про стран-
ства: »Спа се ње Богу наше му који седи на пре сто лу и Јаг ње ту!« 
Сви ста нов ни ци Неба сло жно одго ва ра ју: »Амин, бла го слов и 
сла ва и пре му дрост и хва ла и част и сила и јачи на Богу наше му 
у век века!« (Откри ве ње 7,10.12)

У овом живо ту ми смо у стању да стекнемо површне појмове о 
прекрасној теми отку пље ња. Сво јим огра ни че ним разу мом може-
мо вео ма пажљи во да раз ма тра мо сра мо ту и сла ву, живот и смрт, 
прав ду и милост, које су се сусре ле на крсту, али ни с нај ве ћим 
напре за њем сво јих менталних могућ но сти не може мо досег ну ти 
ње го во  пу но зна че ње. Дужи ну и шири ну, дуби ну и виси ну отку-
пи тељ ске љу ба ви може мо само нејасно схва ти ти. План отку пље-
ња неће мо пот пу но схва ти ти, чак ни онда, када се као отку пље  ни 
бу де мо виде ли као што смо виђе ни и зна ли као што смо позна ти, 
већ ће се током бес крај них веко ва вечности нове истине непре-
ста но откри ва ти у нашем зади вље ном и усхи ће ном уму. Иако је 
дошао крај земаљ ским боли ма, и жало сти ма и иску ше њи ма, иако 
је укло њен и њи хов узрок, Бож ји народ зау век ће сачу ва ти јасно 
и разум но сазна ње о цени која је плаћена за спа се ње.

Хри стов крст биће основ на тема про у ча ва ња и песма отку-
пље них током целе веч но сти. У про сла вље ном Хри сту они ће 
гле да ти Хри ста рас пе то га. Ника да неће забо ра ви ти да је Онај 
чија је сила ство ри ла и одр жа ва ла без број не све то ве у бес крај-
ним све мир ским про стран стви ма, дра ги Бож ји Син, Вели чан-
ство Неба, Онај кога херу ви ми и сјај ни сера фи ми са ужи ва-
њем обо жа ва ју – пони зио само га себе да би узди гао гре шно га 
чове ка, да је прихватио кри ви цу и сра мо ту гре ха, да је под нео 
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да Отац окре не своје лица од Њега, све док боли изгу бље ног 
све та нису сло ми ли Ње го во срце и пре кра ти ли Ње гов живот 
на гол гот ском крсту. Чуђе ње и обо жа ва ње све ми ра зау век ће 
буди ти чиње ни ца да се Ство ри тељ свих све то ва, Суди ја свих 
створења, одре као сво је сла ве и пони зио из љу ба ви пре ма 
чове ку. Када без бројне чете спа се них буду виде ле сво га Отку-
пи те ља и веч ну сла ву Оца која бли ста с Ње го вог лица, док 
буду посма тра ли Ње гов пре сто, који је од веч но сти, када буду 
сазна ли да Ње го вом цар ству нема кра ја, они ће оду ше вље но 
запе ва ти песму: »Достој но је, достој но је Јаг ње закла но, које 
нас је отку пи ло Богу сво јом дра го це ном крвљу!«

Тај на крста обја шња ва све оста ле тај не. У све тло сти која се 
шири са Гол го те божан ске осо би не које су нас испу ња ва ле стра-
хом и пошто ва њем изгле да ју прекрасне и при влач не. Милост, 
нежност, и очин ска љу бав као да се сје ди њу ју са све то шћу, пра-
вед но шћу и силом. Док посма тра мо вели чан стве ност Ње го вог 
висо ког и узви ше ног пре сто ла, дожи вља ва мо Ње гов карак тер 
у ње го вом нај не жни јем испоља ва њу, и схва та мо, као ника да до 
тада, пуно зна че ње име на насталог из љу ба ви: »Оче наш!«

Виде ће мо тада да Онај који је неиз ме ран у мудро сти није 
могао да начи ни није дан дру ги план за наше спа се ње осим пла-
на по коме је жртво вао сво га Сина. Једи на накна да за ту жртву 
биће насе ља ва ње Земље отку пље ним бићи ма, све тим, срећ ним 
и бесмрт ним. Радост отку пље них је после ди ца Спа си те ље вог 
суко ба са сила ма таме, она ће вели ча ти Бож ју сла ву током целе 
веч но сти. Вред ност јед не душе тако је вели ка да је Отац задо во-
љан ценом коју је пла тио, а и сам Хри стос ће, гле да ју ћи пло до ве 
сво је вели ке жртве, осећати неизмерно задовољство.
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поглавље

»Јер гре си ње зи ни допре ше тја до неба и Бог се опо ме ну 
неправ де ње зи не... којом чашом захва ти вама, захва тај те 

јој по два пута оно ли ко. Коли ко се про сла ви и насла ди толи ко 
јој подај те мука и жало сти; јер гово ри у срцу сво је му: седим 
као цари ца, и нисам удо ви ца, и жало сти нећу виде ти. Зато ће 
у један дан доћи зла ње зи на: смрт и плач и глад, и саже ћи ће се 
огњем; јер је јак Господ Бог који јој суди. И запла ка ће и заја у ка-
ће за њом царе ви земаљ ски који с њо ме блуд чини ше и бесни-
ше, када виде дим горе ња ње зи на... гово ре ћи: јаох, јаох, гра де 
вели ки Вави ло не, гра де твр ди, јер у један час дође суд твој!« 
(Откри ве ње 18,5-10)

»И тргов ци земаљ ски« који се »обо га ти ше од богат ства сла-
сти ње зи не«, »ста ће изда ле ка од стра ха муче ња ње зи на, пла чу-
ћи и јау чу ћи и гово ре ћи: јаох, јаох, гра де вели ки, обу че ни у сви-
лу и пор фи ру и скер лет, и наки ће ни зла том и каме њем дра гим и 
бисе ром! Јер у један час поги бе толи ко богат ство!« (Откри ве ње 
18,11.3.15-17)

То су судо ви који пада ју на Вави лон на дан ње го вог похо ђе-
ња Бож јим гне вом. Вави лон је напу нио меру сво га беза ко ња; 
ње го во вре ме је дошло, сазрео је за уни ште ње.

(653)

ПУСТО ШЕ ЊЕ 
ЗЕМЉЕ

41.



624 ВЕЛИКА БОРБА

Када Бож ји глас буде осло бо дио Ње гов народ из роп ства, 
доћи ће до страшног буђе ња оних који су у овом вели ком живот-
ном суко бу све изгу би ли. Док је тра ја ло вре ме мило сти били су 
засле пље ни сотон ским обма на ма, нала зи ли су оправ да ње за сво-
је гре шне путе ве. Бога ти су се поно си ли сво јом над моћ но шћу 
над они ма који су има ли мање сре ће, иако су сво је богат ство сте-
кли крше њем Бож јег зако на! Про пу шта ли су да нахра не глад не, 
да оде ну голе, да посту па ју пра вед но, да воле милост. Тру ди ли 
су се да уздиг ну себе, да задо би ју пошто ва ње сво јих бли жњих. 
Сада су лише ни све га што их је чини ло вели ким, оста вље ни су 
немоћ ни и без одбра не. Са ужа сом посма тра ју уни ште ње идо-
ла које су цени ли више од сво га Ство ри те ља. Про да ли су сво ју 
душу за земаљ ска богат ства и ужи ва ња, а нису ни поку ша ли 
да се обо га те у Богу. Тако се дого ди ло оно што је мора ло да се 
дого ди: живот им је постао про ма шен, њи хо ва задо вољ ства 
пре тво ри ла су се у гор чи ну, њи хо ва бла га про па ла. Цело куп ни 
живот ни доби так нестао је у јед ном тре нут ку. Бога ти јади ку ју 
над сво јим уни ште ним пала та ма, над сво јим расу тим зла том и 
сре бром. Али, њи хо во јади ко ва ње је ути хло из стра ха да ће про-
па сти зајед но са сво јим идо ли ма.

Беза ко ни ци су пуни жало сти, не зато што су зане ма ри ли Бо-
га и сво је бли жње, већ зато што је Бог побе дио. Они јади ку ју над 
после ди ца ма; али не кају се због сво је безбожности. Послу жи ли 
би се сва ким сред ством да побе де, само када би могли!

Свет посма тра оне који ма се ругао, које је исме ја вао, које 
је желео да уни шти, како нео зле ђе ни про ла зе кроз епи де ми-
је, олу је и земљо тре се. Онај исти који је за пре ступ ни ке сво-
га Зако на огањ који про жди ре, свом наро ду пред ста вља сигу-
ран заклон.

Про по вед ник који је жртво вао исти ну да би задо био људ ску 
накло ност, сада пре по зна је карак тер и ути цај сво га про по ве да-
ња. Око Све зна ју ће га очи глед но га је пра ти ло док је ста јао за 
про по ве да о ни цом, док је ходао ули ца ма, док се мешао са љу ди-
ма у нај ра зли чи ти јим живот ним окол но сти ма. Сва ко осе ћа ње 
ње го ве душе, сва ки напи са ни ред, сва ка изго во ре на реч, сва ко 
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дело којим је наво дио љу де да се осло не на лаж, све то је по слу-
жило као посе ја но семе; а сада, у несрећ ним, изгу бље ним душа-
ма које гледа око себе, могао је да види жетву.

Господ каже: »Јер лече ране кће ри наро да моје га овлаш, гово-
ре ћи: мир, мир, а мира нема.« (Јере ми ја 8,11) »Јер жало сти сте 
лаж ју срце пра вед ни ка, које га ја не ожа ло стих, и кре пи сте руке 
без бо жни ка да се не вра ти са зло га пута да се сачу ва у живо ту.« 
(Језе киљ 13,22)

»Тешко пасти ри ма који поти ру и раз ме ћу ста до паше моје!... 
Ево, ја ћу вас оби ћи за зло ћу дела ваших!« »Ридај те, пасти ри, и 
вичи те и ваљај те се по пра ху, гла ва ри ста да, јер се навр ши ше 
ваши дани да буде те покла ни и да се раза спе те... И неће бити 
уто чи шта пасти ри ма, ни изба вље ња гла ва ри ма од ста да.« (Јере-
ми ја 23,1.2; 25,34.35)

Про по вед ни ци и народ уви ђа ју да нису успе ли да успо ста-
ве пра ви лан однос са Богом. Виде да су се побу ни ли про тив 
Зачет ни ка сва ког пра вед ног и доброг зако на, да је поти ски-
ва ње божан ских про пи са довело је до поја ве хиља де зала, до 
несло ге, мржње, беза ко ња, све док Земља није поста ла вели-
ко попри ште суко ба, каљужа поква ре но сти. То је сли ка које 
сада поста ју све сни сви они који су одба ци ли исти ну и иза-
бра ли заблу ду. Није дан језик не може изра зи ти чежњу којом 
непо слу шни и невер ни сада чезну за оним што су зау век 
изгу би ли – за веч ним живо том. Љу ди које је свет обо жа вао 
због њи хо вих спо соб но сти и њи хо ве речи то сти, сада све то 
виде у пра вој све тло сти. Схва та ју шта су пре сту пом изгу би-
ли, и зато пада ју пред ноге оних чију су вер ност пре зи ра ли и 
исме ја ва ли и при зна ју да их је Бог волео.

Народ уви ђа да је био заве ден. Љу ди опту жу ју јед ну дру ге 
да су кри ви за про паст, али сви се ује ди ња ва ју у упу ћи ва њу нај-
о гор че ни јих опту жби про тив својих про по вед ни ка. Невер ни 
пасти ри су им гово ри ли оно што су желе ли да чују, наво ди ли 
су сво је слу ша о це да одба це Бож ји закон и да про го не оне који 
су желе ли да га пошту ју. Сада, обу зе ти оча ја њем, ови учи те љи 
при зна ју пред све том сво је дело пре ва ре. Мно штво, пуно гне-
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ва, узви ку је: »Ми смо изгу бље ни, а ви сте узрок наше про па-
сти«, и окре ће се про тив сво јих лажних пасти ра. Упра во они 
који су се нека да нај ви ше диви ли сво јим учи те љи ма, сада их 
оба си па ју нај го рим кле тва ма. Исте руке које су их нека да укра-
ша ва ле вен ци ма сада су подиг ну те да их уни ште. Маче ви ису-
ка ни да поби ју Бож ји народ, сада се окре ћу про тив ње го вих 
непри ја те ља. На све стра не су суко би и крво про ли ћа.

»Про ћи ће гра ја до кра ја земље, јер распру има Господ с наро-
ди ма; суди се са сва ким телом, без бо жни ке ће дати под мач, 
гово ри Господ.« (Јере ми ја 25,31) Већ шест хиља да годи на тра је 
вели ка бор ба изме ђу добра и зла. Бож ји Син и Ње го ви небе ски 
весни ци суко бља ва ли су се са сила ма Зло га, у жељи да опо ме ну, 
про све тле и спа су сино ве људ ске. Сада су сви већ опре де ље ни, 
беза ко ни ци су се пот пу но ује ди ни ли са сотоном у ње го вом рату 
про тив Бога. Дошло је вре ме да Бог одбра ни ауто ри тет сво га 
пога же ног Зако на. Сада се бор ба не води само са сотоном, већ 
и са љу ди ма. »Јер распру има Господ с наро ди ма... без бо жни ке 
ће дати под мач.«

Знак осло бо ђе ња ста вљен је на оне »који узди шу и рида ју 
ради свих гадо ва што се чине«. Анђео смр ти сада изла зи, анђео 
кога про рок Језе киљ у виђе њу гле да као гру пу љу ди нао ру жа-
них смр то но сним оруж јем који ма је изда та наред ба: »Стар це 
и мла ди ће, и девој ке и децу и жене побиј те да се истре бе; али 
на коме год буде знак, к ње му не при сту пај те, а поч ни те од 
моје све ти ње!« Про рок нагла ша ва: »И поче ше од ста ре ши на 
што беја ху пред домом.« (Јез киљ 9,1-6) Дело уни ште ња почи ње 
од оних који су себе про гла ша ва ли духов ним чува ри ма наро-
да. Лажни стра жа ри први тре ба да пад ну. Нема нико га да их 
поште ди, нико га да се на њих сажа ли. Љу ди, жене, девој ке и 
мала деца – сви ће зајед но пропасти.

»Јер, гле, Господ изла зи из места сво је га да похо ди ста-
нов ни ке земаљ ске за беза ко ње њи хо во, и земља ће откри ти 
крви сво је и неће више покри ва ти поби је них сво јих.« (Иса и ја 
26,21) »А ово ће бити зло којим ће Господ уда ри ти све наро-
де који би воје ва ли на Јеру са лим: тело ће сва ко ме посах ну ти 
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док још сто ји на нога ма; очи ће сва ко ме посах ну ти у рупа ма 
сво јим; и језик ће сва ко ме посах ну ти у усти ма. И у то ће вре-
ме бити вели ка смет ња међу њи ма од Госпо да и хва та ће један 
дру го га за руку, и рука ће се јед но га поди за ти на руку дру го-
га.« (Заха ри ја 14,12.13) У стра шном суда ру сво јих жесто ких 
стра сти, усред ужа сног изли ва ња Бож јег гне ва непо ме ша ног с 
мило шћу, гину гре шни ста нов ни ци Земље – све ште ни ци, гла-
ва ри, народ, бога ти и сиро ма шни, углед ни и пре зре ни. »У онај 
ће дан бити од кра ја до кра ја земље поби је ни од Госпо да, неће 
бити опла ка ни, нити ће се поку пи ти и погреп сти, биће гној по 
земљи.« (Јере ми ја 25,33)

При ли ком Хри сто вог дола ска беза ко ни ци ће бити избри са-
ни са лица целе Земље – поби је ни духом уста Ње го вих и уни ште-
ни сја јем сла ве Ње го ве. Хри стос ће пове сти свој народ у Бож ји 
град, а Земља ће оста ти пуста, без ста нов ни ка. »Гле, Господ ће 
испра зни ти земљу, и опу сти ће је, пре вр ну ће је и расе јати ста-
нов ни ке ње зи не.« »Сасвим ће се испра зни ти земља, и сасвим ће 
се опле ни ти. Јер Господ рече ову реч.« »Јер пре сту пи ше зако не, 
изме ни ше уред бе, рас ки до ше завет веч ни. Зато ће про клет ство 
про ждре ти земљу, и затр ће се ста нов ни ци ње зи ни; зато ће изго-
ре ти ста нов ни ци земаљ ски.« (Иса и ја 24,1.3.5.6)

Цела Земља изгле да ће као нена ста ње на пусти ња. Раз ва ли не 
гра до ва и села, уни ште них земљо тре сом, изва ље но дрве ће, сте-
не изба че не из мора или из саме Земље, расе ја не су по ње ној 
повр ши ни, док огром не расе ли не обе ле жа ва ју места са којих су 
пла ни не биле поме ре не из сво јих теме ља.

А онда се догађа оно што је сим бо лич ки било при ка за но 
послед њом све ча ном слу жбом на Дан поми ре ња: Када би слу-
жба у све ти њи над све ти ња ма била завр ше на, када би гре си 
Изра и ља били укло ње ни из Све ти ли шта крвљу жртве за грех, 
јарац за Аза зе ла био би жив дове ден пред Госпо да, а онда би 
у при су ству целог збо ра погла вар све ште нич ки изго во рио над 
њим »сва беза ко ња сино ва Изра и ље вих и све пре сту пе њи хо ве 
у свим гре си ма њи хо вим, мет нув ши их на гла ву јар цу« (3. Мој-
си је ва 16,21) На сли чан начин, када дело поми ре ња у небе ском 
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Све ти ли шту буде довр ше но, онда ће у при сут но сти Бога, небе-
ских анђе ла и мно штва отку пље них, гре си Бож јег наро да бити 
пре не се ни на сотону; који ће бити про гла шен кри вим за сва зла 
на која га је наго во рио. Као што је јарац за Аза зе ла био прог нан 
у нена ста ње ну земљу, тако ће и сотона бити прог нан на опу сто-
ше ну Земљу, у нена ста ње ну и голу пусти њу.

Писац Откри ве ња наго ве шта ва сотони но про гон ство и ста-
ње хао са и пусто ши у које ће Земља бити дове де на, и обја вљу је 
да ће то ста ње потра ја ти хиља ду годи на. Пошто је опи сао при-
зор Господ њег дру гог дола ска и уни ште ња беза ко ни ка, писац 
наста вља сво је про ри ца ње: »И видех анђе ла где сила зи с неба, 
који има ше кључ од без да на и вери ге вели ке у сво јој руци, и 
ухва ти ажда ху, ста ри зми ју, која је ђаво и сотона, и све за је на 
хиља ду годи на, и у без дан баци је, и затво ри је, и запе ча ти над 
њом, да више не пре ла шћу је наро да, док се не навр ши хиља-
да годи на; и потом ваља да буде одре ше на на мало вре ме на.« 
(Откри ве ње 20,1-3)

Из дру гих библиј ских тек сто ва видљи во је да израз »без-
дан« пред ста вља Земљу у ста њу хао са и таме. Када гово ри о 
ста њу Земље »у почет ку«, библиј ски изве штај каже: »А Земља 
беше пуста и без облич ја, и тама беше над без да ном.« (1. Мој си-
је ва 1,2. овде је упо тре бље на јевреј ска реч која је у Сеп ту а гин-
ти, грч ком пре во ду Ста ро га заве та, пре ве де на истом реч ју која 
се поја вљу је у Откри ве њу 20,1-3) Про ро чан ство наго ве шта ва 
да ће Земља, макар дели мич но бити вра ће на у то исто ста ње. 
Гле да ју ћи уна пред вели ки дан Господ њи, про рок Јере ми ја изја-
вљу је: »Погле дах на земљу, а гле, без облич ја и пуста; и на небо, 
све тло сти ње го ве нема. Погле дах на горе, а гле, тре су се и сви 
хумо ви дрма ју се. Погле дах, а гле, нема чове ка, и све пти це 
небе ске одле те ле. Погле дах, а гле, Кар мил је пусти ња и сви гра-
до ви ње го ви обо ре ни од Госпо да, од жесто ко га гне ва ње го ва.« 
(Јере ми ја 4,23-26)

И ту тре ба да буде стан сотоне и ње го вих злих анђе ла у ра з-
до бљу од хиља ду годи на. Огра ни чен на Зе мљу, неће више има-
ти могућ но сти да одла зи на дру ге све то ве и узне ми ра ва оне 
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који ника да нису згре ши ли. У том сми слу је око ван; више нема 
никога над којим би могао да показује сво ју вла дар ску моћ. 
Биће му пот пу но оне мо гу ће но да наста ви своје дело обма не и 
раза ра ња, које је током толи ких сто ле ћа пред ста вља ло једи ни 
извор ње го ве радо сти.

Про рок Иса и ја, гле да ју ћи уна пред на вре ме сотони ног зато-
че ња, узви ку је: »Како паде с неба, зве здо дани це, кће ри зори на? 
Како се обо ри на земљу који си газио наро де? А гово рио си у 
срцу сво ме: иза ћи ћу на небо, више зве зда Бож јих подиг ну ћу 
пре сто свој, и сешћу на гори збор ној, на стра ни север ној... изјед-
на чи ћу се с Вишњим. А ти се у пакао врже, у дуби ну гроб ну! 
Који те виде погле да ће на те, и гле да ће те, гово ре ћи: то ли је 
онај који је тре сао земљу, који је дрмао цар ства, који је васи о ну 
обра ћао у пусти њу, и гра до ве ње зи не рас ко па вао? Робље сво је 
није отпу штао кућа ма!« (Иса и ја 14,12-17)

Сотони но дело побуне у раз до бљу од шест хиља да годи на 
учи ни ло је »да Земља дрх ти«. Он је заи ста пре тва рао земљу »у 
пусти њу« и »гра до ве ње зи не рас ко па вао«! И није »отпу штао 
робље сво је кућа ма«! У ње го вој там ни ци шест хиља да годи-
на робо вали су припадници Бож јег народа и он би их зау век 
држао као сво је заро бље ни ке, да Хри стос није раз ло мио њихо-
ве око ве и осло бо дио затво ре нике.

Чак су се и гре шни ци сада нашли изван ње го ве вла сти, и он 
зајед но са сво јим злим анђе ли ма оста је да размишља о после-
ди цама про клет ства које је донео грех. »Сви царе ви народ ни, 
сви ко ли ки, леже слав но, сва ки у сво јој кући (гро бу), али ти се 
изба ци из гро ба сво је га, као гад на гра на... нећеш се удру жи ти с 
њи ма погре бом, јер си земљу сво ју затро, народ си свој убио.« 
(Иса и ја 14, 18-20)

Сотона ће хиља ду годи на лута ти тамо-амо опу сто ше ном 
земљом да посма тра после ди це сво је побу не про тив Бож јег 
зако на. Биће то за њега време велике патње. Ње гов живот, од 
тре нут ка ње го вог пада испу њен непре ста ном актив но шћу, 
ускра ћи вао му је при ли ку да раз ми шља, али сада лишен сво-
је сна ге, пре пу штен је раз ми шља њу о уло зи коју је пре у зео од 
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првог дана сво је побу не про тив Бож је вла да ви не на Небу и да 
ужа снут, дршћу ћи гле да у стра шну будућ ност у којој ће мора ти 
да стра да због свих зала која је учи нио, и да прими казну због 
свих гре ха на које је дру ге навео.

Бож ји народ при ми ће вест о затва ра њу сотоне са радо шћу 
и весе љем. Про рок каже: »И када те сми ри Господ од тру да тво-
је га и од муке и од љу то га роп ства у којем си робо вао, тада 
ћеш изво ди ти ову при чу о цару вави лон ском (који пред ста вља 
сотону), и рећи ћеш: како неста настој ни ка?... Сло ми Господ 
штап без бо жни ци ма, пали цу вла да о ци ма, која је љу то била 
наро де без пре стан ка и гнев но вла да ла над наро ди ма, и гони ла 
неми ли це.« (Иса и ја 14,3-6)

У току ових хиља ду годи на изме ђу првог и дру гог вас кр се-
ња, одр жа ва се суд над беза ко ни ци ма. Апо стол Павле говори 
о суду као о дога ђају који се одиграва после дру гог Хри сто вог 
дола ска. »Зато не суди те ништа пре вре ме на, докле Господ не 
дође, који ће изне ти на виде ло што је сакри ве но у тами и обја-
ви ће саве те срдач не.« (1. Корин ћа ни ма 4,5) Дани ло обја вљу је 
да се у тре нут ку када се Ста рац поја вљу је одр жа ва »суд све-
ци ма Вишње га« (Дани ло 7,22). Међу тим, сада пра вед ни већ 
вла да ју као царе ви и све ште ни ци Богу сво је му. У Откри ве њу 
Јован каже: »И видех пре сто ле и сеђа ху на њи ма, и даде им се 
суд.« »Него ће бити све ште ни ци Богу и Јаг ње ту и царо ва ће с 
њи ме хиља ду годи на.« (Откри ве ње 20,4.6) Упра во у то вре ме, 
као што Павле про ри че, »све ти ће суди ти све ту« (1. Корин ћа-
ни ма 6,2). Зајед но са Хри стом, суди ће беза ко ни ци ма, упо ре-
ђу ју ћи њи хо ва дела са Књи гом зако на, Библи јом, и одлу чи ва-
ти о сва ком слу ча ју на осно ву дела учи ње них у телу. Тако ће 
казна коју ће беза ко ни ци мора ти да пре тр пе бити одме ре на 
пре ма њи хо вим дели ма; и биће забе ле же на поред њи хо вог 
име на у Књи зи смр ти.

И сотони и ње го вим анђе ли ма суди ће Хри стос са сво јим 
наро дом. Павле каже: »Не зна те ли да ћемо анђе ли ма суди-
ти?« (1. Корин ћа ни ма 6,3) А Јуда изја вљу је да се »анђе ли, 
који не одр жа ше сво га ста ре шин ства, него оста ви ше свој 
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стан, чува ју у веч ним око ви ма под мра ком за суд вели ко га 
дана«. (Јуда 6)

На кра ју хиља ду годи на дого ди ће се дру го вас кр се ње. Тада 
ће беза ко ни ци бити подиг ну ти из сво јих гро бо ва и поја ви ти 
се пред Богом да приме казну која им је одређена. Јован, писац 
Откри ве ња, пошто је опи сао вас кр се ње пра вед ни ка, наста вља: 
»А оста ли мртва ци не ожи ве ше докле се не свр ши хиља да 
годи на.« (Откри ве ње 20,5) Иса и ја каже, гово ре ћи о беза ко ни-
ци ма: »Ску пи ће се као што се ску пља ју сужњи у јаму, и биће 
затво ре ни у там ни цу, и после мно го вре ме на биће похо ђе ни.« 
(Иса и ја 24,22)
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поглавље

После хиљаду година Христос се поно во вра ћа на Земљу. 
Пра ти га мно штво отку пље них и повор ка анђе ла. Док 

сила зи са застрашујућим вели чан ством, запо ве да умр лим бе за-
ко ни ци ма да уста ну и при ме сво ју казну. Они уста ју као моћ на 
арми ја, без број ни као песак на мор ској оба ли. Какве ли раз ли-
ке изме ђу њих и оних који су уста ли у првом вас кр се њу! Пра-
вед ни су били оде ве ни у бесмрт ну мла дост и лепо ту. Беза ко ни-
ци носе тра го ве боле сти и смр ти.

Сва ко око у том без број ном мно штву види сла ву Бож је га Си-
на. Безбројне чете беза ко ни ка јед но гла сно изви ку ју: »Бла го сло-
вен који дола зи у име Господ ње!« Међу тим, љу бав пре ма Ису су 
није их наве ла да изго во ре ове речи! Сила исти не исти сну ла је 
овај неже ље ни узвик с њи хо вих уса на. Као што су оти шли у гро-
бо ве, тако су иза шли из њих, носе ћи исто непри ја тељ ство и исти 
дух побу не про тив Хри ста. Њи ма неће бити дато неко ново вре-
ме мило сти да попра ве гре шке из свог про шлог живо та. Тиме 
нико ништа не би добио. Цео живот про ве ден у пре сту пи ма није 
омек шао њи хо во срце. Неко ново вре ме мило сти, које би им било 
дато, било би про ве де но као и прво у поку ша ји ма да избег ну Бож-
је зах те ве и у рас пи ри ва њу бун тов ни штва про тив Ње га.

(662)
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ВЕЛИ КА БОР БА 
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Хри стос се спу шта на Маслин ску гору, ода кле се после вас-
кр се ња уз нео и ода кле су анђе ли поно ви ли обе ћа ње о Ње го-
вом поврат ку. Про рок каже: »Доћи ће Господ Бог мој, и сви ће 
све ти бити с тобом!« »И ноге ће ње го ве ста ти у тај дан на гори 
Маслин ској, која је пре ма Јеру са ли му с исто ка, и гора ће се 
Маслин ска рас па сти по сре ди ... да ће бити про дол врло вели-
ка.« »И Господ ће бити цар над свом земљом, у онај дан биће 
Господ један, и име ње го во јед но.« (Заха ри ја 14,5.4.9) Када се 
Нови Јеру са лим у свом бли ста вом сја ју, буде спу стио с Неба, 
зау ста ви ће се на месту које је било очи шће но и при пре мље но 
за ње га. Хри стос, зајед но са сво јим наро дом и анђе ли ма, ући 
ће у Све ти град.

Сотона се сада при пре ма да уђе у послед њу вели ку бит ку 
за пре власт. Док је био лишен сво је сна ге и оне мо гу ћен у свом 
делу обма не, кнез зла осе ћао је јад и поти ште ност, али када 
су мртви гре шни ци уста ли из сво јих гро бо ва и када је видео 
непре глед но мно штво на сво јој стра ни, ње го ве наде су ожи ве-
ле и одлу чио је да не одустане од даље борбе. Све арми је изгу-
бље них при ку пи ће под сво ју заста ву и поку ша ће да уз њи хо ву 
помоћ оства ри сво је пла но ве. Гре шни ци се нала зе у сотони ној 
вла сти. Одба цу ју ћи Хри ста, при хва ти ли су вла да ви ну свог 
побу ње ног вође. Спрем ни су да при хва те ње го ве пред ло ге и 
извр ше ње го ве нало ге. Ипак, веран свом рани јем лукав ству, 
он и даље не при зна је да је сотона. Твр ди да је кнез, зако ни ти 
вла сник овога све та, и да му је наслед ство неза ко ни то оду зе-
то. Сво јим обма ну тим пода ни ци ма пред ста вља се као изба ви-
тељ, уве ра ва их да их је ње го ва моћ позва ла из гро бо ва и да 
ће их уско ро осло бо ди ти нај су ро ви је тира ни је. Сотона чини 
чуда да потвр ди сво је изја ве, јер Хри стос није на види ку. Он 
чини да сла би поста ну јаки, надах њу је све беза ко ни ке сво јим 
духом и сво јом енер ги јом. Пред ла же да их пове де на логор 
све тих, да зау зму Све ти град. С пакленим ужи ва њем пока зу је 
небро је не мили о не ускр слих из гро бо ва и изја вљу је да је као 
њи хов вођа пот пу но спо со бан да зау зме Град, и повра ти свој 
пре сто и своје цар ство.
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У овом мно штву нала зе се и пред став ни ци дуго веч ног на-
ра шта ја који је живео пре Пото па; љу ди горостасног раста и 
блиставог разу ма, који су, поко рив ши се вла сти палих анђе ла, 
посве ти ли све сво је спо соб но сти и зна ње настојању да узди-
гну сами себе, љу ди чија су сјај на умет нич ка дела наве ла свет 
да обо жа ва њи хо ву гени јал ност, али који су сво јом суро во-
шћу и штетним про на ла сци ма поква ри ли Земљу и уни шти ли 
божан ски лик на њој, тако да је Бог био при мо ран да их укло-
ни са лица Земље. Ту су царе ви и вој ско во ђе који су поко ри ли 
мно ге наро де, хра бри љу ди који ника да нису изгу би ли нијед-
ну бит ку, охо ли, часто љу би ви рат ни ци од чијег су при бли жа-
ва ња цар ства дрх та ла. Из гро бо ва су уста ли непро ме ње ни. 
Када су ожи ве ли, наста ви ли су у мислима тамо где је их је 
смрт пре ки нула. Надах ну ти су истом жељом да поро бља ва ју 
као и онда када су пали на бој ном пољу.

Сотона се прво саве ту је са сво јим анђе ли ма, а онда и с царе ви-
ма, осва ја чи ма и моћ ни ци ма. Они одмеравају сна гу и мно штво 
на сво јој стра ни, и изја вљу ју да је арми ја у Гра ду мала у поре ђе њу 
с њи хо вом, и да може бити савла да на. Ства ра ју пла но ве како да 
пре у зму богат ства и сла ву Новог Јеру са ли ма. Сви одмах почи њу 
да се при пре ма ју за бит ку. Вешти мај сто ри изра ђу ју рат на ору ђа. 
Вој ни запо вед ни ци, позна ти по сво јим успе си ма, орга ни зу ју мно-
штво рато бор них љу ди у вој не фор ма ци је.

Конач но се изда је запо вест за покрет, и без број но мно штво 
пола зи – арми ја какву ника да до тада нису при ку пи ли земаљ-
ски осва ја чи, какву ни сје ди ње не сна ге свих веко ва, отка ко је 
запо чео рат на Земљи, ника да нису покре ну ле. Сотона, нај моћ-
ни ји од свих рат ни ка, пред во ди, а ње го ви анђе ли ује ди њу ју 
сво је сна ге за ову конач ну бит ку. Царе ви и рат ни ци су у ње го-
вој прат њи, а мно штво сле ди поде ље но у безбројне чете, сва-
ка са својим посеб ним запо вед ни ком. С вој нич ком тач но шћу, 
њихови зби је ни редо ви напре ду ју пре ма Бож јем гра ду пре ко 
Земљи не нерав не и разо ре не повр ши не. На Ису со ву запо вест, 
вра та Новог Јеру са ли ма се затва ра ју, а сотони не арми је опко-
ља ва ју град и спре ма ју се за напад.
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Хри стос се сада поно во поја вљу је на види ку сво јим непри ја-
те љи ма. Висо ко изнад гра да, на теме љи ма од бли ста вог зла та, 
нала зи се пре сто, висок и уздиг нут. На пре сто лу седи Бож ји 
Син, а око Ње га су пода ни ци Ње го вог цар ства. Моћ и вели чан-
ство Ису са Хри ста није дан језик није у ста њу да опи ше, нијед но 
перо да при ка же. Сла ва Веч но га Оца окру жу је Сина. Сјај Ње го ве 
при сут но сти испу ња ва Бож ји Град, и раз ли ва се изван ње го вих 
зидо ва, пре пла вљу ју ћи целу Земљу сво јим зра ци ма.

Нај бли жи пре сто лу су они који су нека да били рев но сни у 
раду за сотону и који су, као глав ња истрг ну та из огња, у дубо кој 
и ватре ној ода но сти сле ди ли сво га Спа си те ља. Ту су и они који 
су усред лажи и невер ства уса вр ши ли свој хри шћан ски карак-
тер, они који су пошто ва ли Бож ји закон, када га је хри шћан ски 
свет про гла ша вао нева же ћим, и мили о ни оних који су током 
свих вре ме на пре тр пе ли муче нич ку смрт због сво је вере. Иза 
њих је »народ мно ги, које га не може нико избро ји ти, од сва ко га 
коле на и јези ка, наро да и пле ме на, ста ја ше пред пре сто лом, обу-
чен у хаљи не беле, и пал ме у рука ма њи хо вим.« (Откри ве ње 7,9) 
Њи хо ва бор ба је завр ше на, њи хо ва побе да сигурна. Они су сво ју 
трку завр ши ли и доби ли награ ду. Пал мо ве гран чи це у њи хо вим 
рука ма пред ста вља ју симбол њи хо ве побе де, а бела оде ћа, знак 
савр ше не Хри сто ве пра вед но сти, сада је поста ла и њи хо ва.

Отку пље ни удру жу ју гла со ве у песми хва ле која неколико 
пута одје ку је небе ским про стран стви ма: »Спа се ње Богу наше-
му који седи на пре сто лу и Јаг ње ту!« (Откри ве ње 7,10) Анђе ли 
и сера фи ми сје ди њу ју своје гла со ве у обо жа ва њу. Пошто су се 
отку пље ни уве ри ли у сотони ну моћ и злоћудност, уви де ли су, 
као ника да до тада, да их ника ква сила осим Хри сто ве не би 
могла учи ни ти побед ни ци ма. У целом том бли ста вом мно штву 
спа се них нема нијед но га који би сво је спа се ње при пи сао себи, 
који би помислио да је побе дио сво јом силом и добро том. Они 
не спо ми њу ништа од све га што су учи ни ли или пре тр пе ли; 
тема сва ке песме, садр жи на сва ке хим не је иста: Спа се ње Богу 
наше му и Јаг ње ту!

Коначно кру ни са ње Бож јег Сина оба вље но је у при сут но-
сти оку пље них ста нов ни ка Земље и Неба. А онда, Цар над 
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царе ви ма заогрнут узви ше ним вели чан ством и силом, изри че 
пре су ду над побу ње ни ци ма про тив сво је вла да ви не, изри че 
прав ду над они ма који су пре сту пи ли Ње гов закон и тла чи ли 
Ње гов народ. Бож ји про рок каже: »И видех вели ки бели пре сто 
и оно га што сеђа ше на ње му од чијег лица бежа ше небо и земља, 
и места им се не нађе. И видех мртва це мале и вели ке где сто је 
пред Богом и књи ге се отво ри ше и дру га се књи га отво ри, која 
је књи га живо та; и суд при ми ше мртва ци као што је напи са но у 
књи га ма, по дели ма сво ји ма.« (Откри ве ње 20,11.12)

Чим се књи ге изве шта ја буду отво ри ле, чим Ису со во око 
буде погле да ло беза ко ни ке, они ће поста ти све сни сва ког гре-
ха који су учи ни ли. Виде ће тач но где је њи хо ва нога скре ну ла 
с пута непо роч но сти и све то сти, и докле су их њи хо ва охо-
лост и бун тов ност одве ле у крше њу Бож јег зако на. Завод нич-
ка иску ше ња која су при зи ва ли сво јом попу стљи во шћу пре ма 
гре ху, зло у по тре бље ни бла го сло ви, пре зре ни Бож ји гла сни ци, 
одба че не опо ме не, непо ка ја но срце – све то, као да је напи са но 
огње ним сло ви ма, поја ви ће им се пред очи ма.

Изнад пре сто ла поја ви ће се крст; и као у пано ра мском 
приказу поја љива ће се и при зо ри Ада мо вог иску ше ња и пада, 
и свега што се дога ђа ло приликом вели ког пла на спа се ња. Спа-
си те ље во скром но рође ње, Ње го во детињ ство у јед но став но-
сти и послу шно сти, Ње го во крште ње у Јор да ну, пост и куша ње 
у пусти њи, Ње го ва јав на слу жба, која је пред љу ди ма откри ва-
ла нај дра го це ни је небе ске бла го сло ве, дани испу ње ни дели ма 
љу ба ви и мило сти; ноћи про ве де не на моли тви и бде њу у пла-
нин ској само ћи заве ре из зави сти, мржње и зло бе који ма су 
љу ди узвра ћа ли Ње го ва добро чин ства, стра шна, недо ку чи ва 
душев на бор ба у Гет си ма ни ји када се ломио под тешким тере-
том гре ха цело га све та, издај нич ко пре дава ње у руке крво жед-
ној гоми ли, стра шни дога ђа ји у току те ноћи ужа са – када су 
бес по моћ ног Затво ре ни ка, кога су оста ви ли Ње го ви воље ни 
уче ни ци, гру бо про во ди ли ули ца ма Јеру са ли ма; када су Бож-
је га Сина лику ју ћи изво ди ли пред Ану, дово ди ли у пала ту 
погла ва ра све ште нич ког, у Пила то ву суд ни цу, пред под лог и 
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суро вог Иро да, када су Га исме ја ва ли, вре ђа ли, мучи ли и осу-
ди ли на смрт – све то биће живо при ка за но.

А онда ће се пред уздахталим мно штвом пока за ти завр-
шни при зо ри – стр пљи ви Паће ник који кора ча пре ма Гол го ти; 
Кнез Неба који виси на крсту, охо ли све ште ни ци и подру гљи-
ва гоми ла који се сме ју Ње го вој самрт ној бор би, нат при род на 
тама, уско ле ба на земља, одва ље не сте не, отво ре ни гро бо ви, 
све чиме је био обе ле жен тре ну так када је Отку пи тељ све та 
дао свој живот.

Стра шни при зори су приказани изгле да упра во она ко 
како су се и оди грали. Сотона, ње го ви анђе ли и ње го ви пода-
ни ци нема ју сна ге да одвра те поглед од слике која при ка зује 
њихово дело. Сва ки уче сник сећа дела које је учи нио. Ирод, 
који је побио неви ну децу у Витле је му с циљем да уни шти 
Цара Изра и ље вог, под му кла Иро ди ја да, на чијој души лежи 
крв Јова на Крсти те ља, сла би, пре вр тљи ви Пилат, подру гљи-
ви вој ни ци, све ште ни ци и гла ва ри, као и гнев на гоми ла која 
виче: »Крв ње го ва на нас и на децу нашу«, сви уви ђа ју вели-
чи ну сво је кри ви це. Уза луд но поку ша ва ју да се сакри ју од 
божан ског достојанства Ње го вог лица, које сја јем над ма шу је 
сла ву Сун ца, док отку пље ни ста вља ју сво је кру не пред Спа-
си те ље ве ноге, узви ку ју ћи: »Он је умро за мене!«

У отку пље ном мно штву нала зе се и Хри сто ви апо сто ли: хра-
бри Павле, ватре ни Петар, воље ни Јован пун љу ба ви, њи хо ва 
искре на бра ћа, а с њи ма и мно штво муче ни ка; док се изван зидо-
ва, зајед но са свим што је срам но и нечи сто, нала зе они који су их 
про го ни ли, затва ра ли и уби ја ли. Ту је Нерон, окрут но и пороч но 
чудо ви ште, који посма тра радост и оду ше вље ње оних које је нека-
да мучио и у чијем је нај те жем болу нала зио сотон ско ужи ва ње. И 
Ње го ва мај ка је при сут на да види резул та те сво га посла, да види 
како су злоћудни печат, који је ути сну ла у караткер сво га сина и 
несавладиве стра сти које је сво јим ути ца јем и при ме ром подр жа-
ва ла, доне ли као плод зло чи не од којих је дрх тао свет.

Ту су и пап ски све ште ни ци и пре ла ти, који су себе про-
гла ша ва ли Хри сто вим пред став ни ци ма, иако су се слу жи ли 
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мучи ли шти ма, лома ча ма и там ни ца ма да овла да ју саве шћу 
Ње го вог наро да. Ту су и охо ли пон ти фек си који су себе узди-
за ли изнад Бога и усу ђи ва ли се да мења ју закон Нај ви ше га. 
Ти само зва ни цркве ни оци мора ће да поло же рачун пред 
Богом, рачун који би радо избе гли. Пре ка сно су уви де ли да 
Све зна ју ћи рев ну је за свој Закон и да неће ни на који начин 
оправ да ти кри во га. Схва та ју сада да Хри стос изјед на ча ва сво-
је инте ре се с инте ре си ма сво га напа ће ног наро да, и осећају 
моћ Ње го вих речи: »Када учи ни сте јед но ме од ове моје нај ма-
ње бра ће, мени учи ни сте!« (Матеј 25,40)

Цео гре шни свет сто ји пред Бож јом судиј ском сто ли цом опту-
жен да је издао небе ску власт. Гре шни ци нема ју нико га да засту па 
њи хов слу чај, а пре су да на веч ну смрт зато им је изре че на.

Сви ма поста је јасно да пла та за грех није жеље на неза-
ви сност и веч ни живот, већ робо ва ње, про па да ње, и смрт. 
Безаконици виде шта су изгубили сво јим побу ње нич ким живо-
том. Они су пре зре ли веч ну и од све га пре те жни ју сла ву, када 
им је била пону ђе на, а како им пожељ на сада изгле да! »Све то«, 
узви ку је изгу бље на душа, »могла сам има ти, али одлу чи ла сам 
да то уда љим од себе! О, какве ли несхва тљи ве засле пље но сти! 
Заме ни ла сам мир, сре ћу и част за беду, сра мо ту и оча ја ње!« 
Сви уви ђа ју да је њи хо во искљу че ње са Неба пра вед но. Сво-
јим живо том они као да су гово ри ли: »Не жели мо да тај Човек 
(Исус) вла да над нама!«

Гре шни ци, као у зано су, пра те кру ни са ње Бож јег Сина. У 
Ње го вим рука ма виде пло че Бож јег зако на, пра ви ла која су 
пре зи ра ли и пре сту па ли. Гле да ју изли ве дивље ња, усхи ће ња и 
обо жа ва ња из редо ва спа се них, и док мело ди је песа ма допиру 
до мно штва изван зиди на, сви јед но гла сно узви ку ју: »Вели ка су 
и див на дела тво ја, Госпо де Боже Све др жи те љу, пра вед ни су и 
исти ни ти путе ви тво ји, царе све тих« (Откри ве ње 15,3), и пада-
ју ћи ничи це, обо жа ва ју Кне за живо та.

Сотона зане мео посма тра сла ву и вели чан ство Ису са Хри-
ста. Он, који је нека да био херу вим закла њач, сећа се одакле је 
пао. Бли ста ви сера фим, »син зоре«; коли ко се про ме нио, коли ко 
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се поква рио! Зау век је искљу чен из Саве та у коме је нека да био 
пошто ван. Сада види дру го га како сто ји у Оче вој бли зи ни и 
закла ња Ње го ву сла ву. Види како један анђео висо ког раста и 
вели чан стве не поја ве ста вља кру ну на Хри сто ву гла ву, и зна да 
је узви ше ни поло жај тога анђе ла могао да при пад не ње му.

Ожи вља ва ју ћи сећа ње, вра ћа се на место сво је неви но сти и 
не по роч но сти, сећа се мира и спо кој ства које је ужи вао, све док 
се није пре пу стио гун ђа њу про тив Бога, за ви сти про тив Хри ста. 
Ње го ве опту жбе, ње го ва бун тов ност, ње го ве обма не, који ма је 
задо би јао накло ност и подр шку анђе ла, ње го ва твр до вра та 
упор ност да не попра ви сво ју гре шку, када му је Бог пону дио 
опро ште ње – све му се то живо вра ћа у сећа ње. Раз мстрао је и 
сво је дело ва ње међу љу ди ма и ње го ве после ди це – непри ја тељ-
ство чове ка пре ма чове ку, ужа сно уни шта ва ње живо та, поди за-
ње и про па  да ње цар ста ва, оба ра ње пре сто ла, непре ста но сме-
њи ва ње по бу на, суко ба и рево лу ци ја. Сећа се сво јих упор них 
напо ра да спре чи Хри сто во дело, и да све дубље обо ри чове ка. 
Уви ђа да су ње го ве пакле не заве ре биле немоћ не да уни ште 
оне ко ји су се осла ња ли на Ису са. Док посма тра сво је цар ство, 
пло до ве сво јих напо ра, види само пора зе и про паст. Навео је 
мно штво да пове ру је да ће им Бож ји град пасти у руке као лак 
плен; али добро зна да није тако. У вели кој бор би, увек је био 
по бе ђи ван и при си ља ван на одсту па ње. Моћ и вели чан ство Ве-
ч но га вео ма је добро упо знао.

Циљ вели ког бун тов ни ка оду век је био да оправ да себе и 
дока же да је божан ска упра ва иза зва ла побу ну. У жељи да то 
постиг не, напре зао је све силе сво га дивов ског разу ма. Радио је 
про ми шље но и систе мат ски и са зачу ђу ју ћим успе хом, наво де ћи 
непре глед но мно штво да при хва ти ње го во обја шње ње вели ке 
бор бе која се води тако тогу. Хиља да ма годи на овај вели ки заве-
ре ник под ме тао је лаж уме сто исти не. Међу тим, сада је дошло 
вре ме да побу на буде конач но сло мље на и да сотони на исто ри ја 
и карак тер буду обе ло да ње ни. У свом послед њем вели ком напо-
ру да Хри ста зба ци с пре сто ла, да уни шти Ње гов народ и зау зме 
Бож ји град, вели ки вара ли ца пот пу но се раз от крио. Они који 
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су се сје ди ни ли с њим, схва ти ли су да је ње го во дело дожи ве ло 
пот пу ни пораз, и Хри сто ви след бе ни ци и вер ни анђе ли сагле да-
ли су у пуној све тло сти ње го ве сплет ке про тив Бож је вла да ви не. 
Тако је постао пред мет све оп штег пре зи ра.

Сотона је схва тио да га је ње го ва сво је вољ на побу на оне спо-
со би ла за Небо. Он је уве жбао сво је сна ге за рат про тив Бога; 
небе ска непо роч ност, мир и склад за ње га би пред ста вља ли нај-
стра шни је муче ње. Ње го ве опту жбе про тив Бож је мило сти и 
пра вед но сти сада су ућут ка не. Сра мо та који је поку шао да пре-
ба ци на Госпо да пот пу но је пала на ње га. Зато се сада кла ња и 
при зна је пра вед ност сво је осу де.

»Ко се неће побо ја ти тебе, Госпо де, и про сла ви ти име тво је? 
Јер си ти један свет; јер ће сви незна бо шћи доћи и покло ни ти се 
пред тобом, јер се тво ји судо ви јави ше.« (Откри ве ње 15,4) Сва ко 
пита ње о исти ни и заблу ди која се појавило за вре ме дугог тра ја ња 
вели ке бор бе сада је раз ја шње но. После ди це побу не, пло до ви одба-
ци ва ња божан ских пра ви ла, све је изложено погледу свих ство ре-
них бића. Разлика између сотони не вла да ви не и божан ске упра ви 
пред ста вље на је целом све ми ру. Сотону су осу ди ла вла сти та дела. 
Бож ја мудрост, Ње го ва пра вед ност и Ње го ва добро та пот пу но 
су одбра ње не. Сада је поста ло јасно да су сви Ње го ви поступ ци 
у вели кој бор би били учи ње ни тако да доне су веч но добро Ње го-
вом наро ду и добро свим све то ви ма које је ство рио. »Нека те сла-
ве, Госпо де, сва дела тво ја, и све ци тво ји нека те бла го си ља ју.« (Пса-
лам 145,10) Исто ри ја гре ха за сву веч ност ста ја ће као све до чан ство 
да је са посто ја њем Бож јег зако на пове за на сре ћа свих бића која је 
Бог ство рио. Са свим чиње ни ца ма о вели кој бор би на види ку, цео 
све мир, и веран и бун то ван, јед но гла сно узви ку је: »Пра вед ни су и 
исти ни ти путе ви тво ји, царе све тих!«

Пред целом све ми ром јасно је пред ста вље на вели ка жртва коју 
су Отац и Син при не ли за чове ка. Дошло је вре ме да Хри стос зау-
зме сво је место и буде про сла вљен више од сва ког погла вар ства 
и вла сти и од сва ког дру гог име на. Издр жао је крст и пре тр пео 
сра мо ту само због радо сти која му је била обе ћа на – да ће мно ге 
сино ве дове сти у сла ву. Иако је жалост била нео пи си во  велика, 
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сра мо та неис ка за на, а неу по ре ди во већа радост је била и сла ва 
блиставија! Хри стос сада посма тра отку пље не, обно вље не по 
Ње го вом облич ју, бића чије срце носи савр ше ни оти сак божан-
ства, сва ко лице савршено одсја ју је лик сво га Цара. У њи ма гле да 
плод тру да сво је душе, и пот пу но је задо во љан. Гла сом који допи-
ре до свих оку пље них пра вед ни ка и масе без бо жни ка, обја вљу је: 
»Погле дај те оне које сам откупио својом крвљу! За њих сам трпео, 
за њих сам умро, да у току свих веко ва веч но сти могу бора ви ти у 
мојој при сут но сти!« Песме хва ле узди жу се из мноштва у белим 
хаљи на ма које се оку пи ло око пре сто ла: »Достој но је јаг ње закла-
но да при ми силу и богат ство и пре му дрост и јачи ну и част и сла-
ву и бла го слов!« (Откри ве ње 5,12)

Сотона је био при си љен да при зна Бож ју пра вед ност и да 
се по кло ни пред Хри сто вом пре мо ћи, али ње гов карак тер ос-
тао је непро ме њен. Дух побу не, слич ан моћ ној реци, поно во је 
про ва лио из ње га. Пун гне ва, одлу чио је да не оду ста не од бор-
бе и да је дошло вре ме да уложи послед њи очај нич ки напор 
про тив Цара Неба. Пожу рио је међу сво је пода ни ке, поку ша-
ва ју ћи да их надах не сво јим гне вом, да их покре не да пођу 
у бит ку. Међу тим, међу свим без број ним мили о ни ма сво јих 
пода ни ка, које је навео на побу ну, није нашао нијед но га који 
је спреман да при зна  ње го ву власт. Ње го ва моћ је исцр пље на. 
Гре шни ци су обу зе ти истом мржњом пре ма Богу која испу ња-
ва и сотону, али уви ђа ју да је њи хов слу чај без на де жан, да не 
могу побе ди ти Госпо да. Њи хов гнев про тив сотоне и оних који 
су му пома га ли у делу пре ва ре зато се рас па љу је и у демон-
ском бесу окре ћу се про тив њих.

Господ каже: »Што изјед на чу јеш срце сво је са срцем Бож јим, 
зато ево ја ћу дове сти на тебе ино стран це, нај љу ће изме ђу наро-
да, и они ће истрг ну ти маче ве сво је на лепо ту мудро сти тво је 
и уби ће све тлост тво ју. Сва ли ће те у јаму.« »Затр ћу те изме ђу 
каме ња огње но га, херу ви ме закла ња чу... баци ћу те на земљу, 
пред царе ве ћу те поло жи ти да те гле да ју... обра ти ћу те у пепео 
на земљу, пред царе ве ћу те поло жи ти да те гле да ју.... бићеш 
стра хо та и неће те бити дове ка.« (Језе киљ 28, 6-8. 16-19)

672



642 ВЕЛИКА БОРБА

»Јер ће обу ћа сва ко га рат ни ка који се бије у гра ји и оде ло у 
крв ува ља но, изго ре ти и бити хра на огњу.« »Јер се Господ раз-
гне вио на све наро де, раз љу тио се на сву вој ску њи хо ву, затр-
ће их, пре да ће их на покољ.« »Пусти ће на без бо жни ке дажд од 
живо га угље вља, огња и сум по ра, и огње ни ветар биће им део 
из чаше.« (Иса и ја 9,5; 34,2; Пса лам 11,6) Огањ пада од Госпо да 
са неба. Земља се рас та че. Оруж је сакри ве но у дуби ни Земље 
је изву че но. Пла мен који про жди ре изби ја из сва ке раз ја пље-
не расе ли не. Сте не су захва ће не огњем. Осва нуо је дан који 
гори као пећ. Еле мен ти се топе од жесто ке вру ћи не, али гори и 
Земља и сва дела која су на њој (Мала хи ја 4,1; 2. Петро ва 3,10). 
Повр ши на Земље изгле да као рас то пље на маса – огром но, уза-
вре ло огње но језе ро. То је вре ме суда и про па сти без бо жних 
љу ди, »јер ће бити дан осве те Господ ње, годи на пла ћа ња, да би 
се осве тио Сион«. (Иса и ја 34,8)

Беза ко ни ци при ма ју сво ју пла ту на Земљи (При че 11,31). »И 
сви ће поно си ти и сви који раде без бо жно бити стр њи ка, и упа-
ли ће ће их дан који иде, вели Господ над вој ска ма.« (Мала хи ја 
4,1) Неки су уни ште ни у јед ном тре нут ку, док дру ги пате мно го 
дана. Сви су кажње ни »по дели ма сво јим«. Пошто су гре си пра-
вед ни ка поло же ни на сотону, он мора да пати не само због сво је 
побу не, већ и због свих гре ха на које је навео при пад ни ке Бож-
јег наро да. Ње го ва казна биће мно го теже од казне оних које је 
пре ва рио. Када неста ну сви који су под ле гли ње го вим обма на-
ма, он ће и даље морати да живи и пати. Пла ме ном очи шће ња 
гре шни ци су конач но уни ште ни, и корен и гра не – сотона као 
корен, ње го ви след бе ни ци као гра не. Извр ше на је пуна казна 
по Зако ну, задо во ље ни су његови пра вед ни зах те ви, а Небо и 
Земља потвр ђу ју Господ њу пра вед ност.

Сотони но разор но дело зау век је завр ше но. Шест хиља да 
годи на про во дио је сво ју вољу, испу ња ва ју ћи Земљу јадом, иза-
зи ва ју ћи жалост у целом све ми ру. Цело куп но дело ства ра ња 
сте ња ло је и узди са ло од муке. Сада су Бож ја ство ре ња зау век 
осло бо ђе на ње го ве при сут но сти и иску ше ња. »Сва Земља почи-
ва и мир на је; пева ју иза гла са.« (Иса и ја 14,7) Сла вље ни чке и 
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побе до но сне песме узди жу се из целог вер ног све ми ра: »Али лу-
ја, јер цару је Господ Бог Све др жи тељ!« (Откри ве ње 19,6)

Док је Земља била оба ви је на огњем уни ште ња, пра вед ни су 
били сигур ни у Све том гра ду. Над они ма који су доби ли део у 
првом вас кр се њу, дру га смрт нема вла сти. Док је беза ко ни ци-
ма као огањ који про жди ре, Бог је сво ме наро ду Сун це и Штит 
(Откри ве ње 20,6; Пса лам 84,11).

»И видех небо ново и земљу нову; јер прво небо и прва 
земља про ђо ше.« (Откри ве ње 21,1) Огањ који је укло нио беза-
ко ни ке очи стио је Земљу. Сва ки траг про клет ства је избри сан. 
Ника кав веч но раз го ре ли пакао неће под се ћа ти отку пље не на 
стра шне после ди це гре ха.

Само једно једи но подсећање оста је: наш Отку пи тељ зау век 
ће носи ти ожиљ ке сво га рас пе ћа. На Ње го вом рање ном челу, на 
Ње го вом боку, на Ње го вим рука ма и нога ма, нала зе се једи ни 
тра го ви суро вог дела које је грех оба вио. Про рок, посма тра ју ћи 
Хри ста у Ње го вој сла ви каже: »Све тлост му беше као сун це, зра-
ци изла жа ху му из руку, и онде беше сакри ве на сила ње го ва.« 
(Ава кум 3,4) У про бо де ним ребри ма из којих је поте кла црве на 
река која је поми ри ла чове ка са Богом, нала зи ла се Спа си те ље-
ва сла ва, ту је била »сакри ве на сила ње го ва«. »Моћан да спа се« 
сво јом жртвом отку пље ња, био је моћан и да извр ши прав ду 
над они ма који су пре зре ли Бож ју милост. Зна ци Ње го вог пони-
же ња пред ста вља ју и озна ке Ње го ве нај ви ше части; током свих 
бес крај них веко ва веч но сти ране са Гол го те слу жи ће Му на сла-
ву и обја вљи ва ће Ње го ву моћ.

»И ти, куло ста ду, сте но кће ри Сион ске, теби ће доћи прва 
власт.« (Михеј 4,8) Дошло је вре ме које су с чежњом оче ки ва ли 
све ти љу ди од вре ме на када је пла ме ни мач првом пару пре пре-
чио пут у Едем, вре ме »за изба вље ње тече ви не на хва лу сла ве 
ње го ве«. (Ефе сци ма 1,14) Земља која је прво бит но била пре да-
та чове ку као ње го во цар ство али која је ње го вом изда јом пре-
шла у сотони не руке, и коју је овај моћ ни непри ја тељ тако дуго 
држао, вра ће на је чове ку захва љу ју ћи пла ну отку пље ња. Све 
што је гре хом било изгу бље но сада је вра ће но. »Јер ова ко вели 
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Господ... који је саздао земљу, и начи нио је и утвр дио, и није је 
ство рио напра зно, него је начи нио да се на њој наста ва.« (Иса-
и ја 45,18) Бож ја прво бит на наме ра при ли ком ства ра ња Земље 
сада се оства рила, када је она поста ла веч но бора ви ште отку-
пље них. »Пра вед ни ци ће насле ди ти земљу, и живе ће на њој 
дове ка.« (Пса лам 37,29)

Из стра ха да сво је буду ће наслед ство не схва те суви ше мате-
ри јал но, мно ги симболички тума че упра во оне исти не које нас 
упу ћу ју да га сма тра мо сво јим домом. Хри стос је уве ра вао сво је 
уче ни ке да одла зи да им у кући Оца сво је га при пре ми ста но ве. 
Они који при хва та ју уче ње Бож је Речи не могу оста ти у незна-
њу, када је у пита њу њи хо во небе ско бора ви ште. А ипак, »што 
око не виде, и ухо не чу, и у срце чове ку не дође, оно уго то ви 
Бог они ма који га љу бе« (1. Корин ћа ни ма 2,9). Људ ски језик 
нема моћи да опи ше награ ду коју ће доби ти пра вед ни. Она ће 
бити позна та само они ма који је буду угле да ли. Није дан смрт ни 
ум не може да схва ти сла ву Бож јег раја.

У Библи ји се наслед ство спа се них нази ва »отаџ би на« (Је-
вре ји ма 11,14-16; Чар нић). Тамо небе ски Пастир води сво је 
ста до на изво ре живе воде. Дрво живо та доно си сво је пло до-
ве сва ко га месе ца, а лишће тога дрве та слу жи (за исце ље ње) 
на ро ди ма. Тамо се нала зе и пото ци који не пре су шу ју, бистри 
као кри стал, а на њи хо вим оба ла ма лелу ја во дрве ће сво јом 
сен ком нат кри љу је ста зе при пре мље не за Господ ње отку пље-
не. Тамо се широ ке рав ни це про ду жу ју у пре кра сне бре жуљ ке 
иза којих Бож је пла ни не узди жу сво је вели чан стве не врхо ве. 
Бож ји народ, који је толи ко вре ме на про вео као пут ник и до-
шљак, наћи ће свој дом на тим спо кој ним про план ци ма и по-
ред живих пото ка.

»И мој ће народ седе ти у мир ну ста ну и у шато ри ма поу зда-
ним, на почи ва ли шти ма тихим.« »Неће се више чути наси ље у 
тво јој земљи, ни пусто шње и поти ра ње на међа ма тво јим; него 
ћеш зва ти зидо ве сво је спа се њем и вра та сво ја хва лом.« »И они 
ће гра ди ти куће и седе ће у њи ма, и сади ће вино гра де и јешће 
род њи хов. Неће они гра ди ти, а дру ги се насе ли ти; неће сади ти, 
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а дру ги јести; јер ће дани наро ду моје му бити као дани дрве ту, и 
иза бра ни ци ма ће мојим овет ша ти дела руку њи хо вих.« (Иса и ја 
32,18; 60,18; 65,21.22)

Тамо, »радо ва ће се ... пусти ња и земља сасу ше на, весе ли ће 
се пустош и про цве та ти као ружа.« »Место трња ник ну ће јела, 
место копри ве ник ну ће мир та, и то ће бити Госпо ду у сла ву, за 
вечан знак, које га неће неста ти.« »И вук ће бора ви ти с јаг ње том, 
и рис ће лежа ти с јаре том; теле и лавић и уго је но живин че биће 
зајед но, и мало дете води ће их... неће уди ти ни поти ра ти на свој 
све тој гори мојој; јер ће земља бити пуна позна ња Господ ње га 
као море воде што је пуно.« (Иса и ја 35,1; 55,13; 11,6.9)

Бол неће посто ја ти у небе ској атмос фе ри. Тамо више неће 
бити суза, ни погреб них повор ки, ни зна ка жало сти. »И смр ти 
неће бити више, ни пла ча ни вике... јер прво про ђе.« »И нико од 
ста нов ни ка неће рећи: боле стан сам. Наро ду који живи у ње му 
опро сти ће се беза ко ње.« (Откри ве ње 21,4; Иса и ја 33,24)

Ту је и Нови Јеру са лим, пре сто ни град про сла вље не нове 
Земље, »венац у руци Господ њој, цар ска кру на у руци Бога 
сво је га.« »И све тлост ње го ва беше као дра ги камен, као камен 
јаспис све тли«. »И наро ди који су спа се ни ходи ће у виде лу ње-
го ву, и царе ви земаљ ски доне ће сла ву и част сво ју у ње га.« 
Господ каже: »И ја ћу се весе ли ти ради Јеру са ли ма, и радо ва ћу 
се ради наро да сво је га!« »Ево ски ни је Бож је међу љу ди ма, и 
живе ће с њи ма, и они ће бити народ ње гов, и сам Бог биће 
с њи ма Бог њи хов.« (Иса и ја 62,3; Откри ве ње 21,11.24; Иса и ја 
65,19; Откри ве ње 21,3)

У Бож јем гра ду »ноћи ... неће бити«. Нико ме више неће 
бити потре бан одмор, нити ће га поже ле ти. Нико се више 
неће ума ра ти испу ња ва ју ћи Бож ју вољу или ода ју ћи хва лу Ње-
го вом име ну. Увек ћемо осе ћа ти све жи ну јутра и она никада 
неће ни престајати. »Нити ће потре бо ва ти виде ла од жишка, 
ни виде ла сун ча но га, јер ће их оба сја ва ти Господ Бог.« (Откри-
ве ње 22,5) Сун че ва све тлост биће заме ње на сја јем који неће 
бити бол но засле пљу ју ћи, али ће ипак далеко над ма ши ва ти 
његов поднев ни сјај. Бож ја и Јаг ње то ва сла ва испу ни ће Све ти 
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град непро ла зном све тло шћу. Отку пље ни ће живе ти у сла ви 
непро ла зног дана без сун че ве све тло сти.

»И цркве не видех у ње му; јер је ње му црква Господ Бог Све-
др жи тељ и Јаг ње.« (Откри ве ње 21,22) Бож ји народ има пред-
ност да се сло бод но дру жи с Оцем и Сином. »Тако сада види мо 
као кроз ста кло у заго нет ки.« (1. Корин ћа ни ма 13,12) У дели-
ма при ро де и Ње го вим поступ ци ма с љу ди ма, ми сада види мо 
одраз Бож јег лика као у огле да лу, али тада ћемо Га, без там ног 
вела међу нама, виде ти лицем к лицу. Ста ја ће мо у Ње го вој при-
сут но сти и гле да ти сла ву Ње го вог лица.

Тамо ће отку пље ни све упозна ти, као што и сами бити 
познати. (1. Корин ћа ни ма 13,12) Љу бав и накло ност, осећања 
која им је сам Бог уса дио у душу човека доби ће тамо свој нај-
леп ши израз. Непо роч но дру же ње са све тим бићи ма, скла-
дан зајед нич ки живот са бла же ним анђе ли ма и вер ни ма из 
свих веко ва, који су опра ли и убе ли ли хаљи не сво је у крви 
Јаг ње то вој, све те везе које пове зу ју »сву чељад и на небе си-
ма и на земљи« (Ефе сци ма 3,15), све то допри но сиће сре ћи 
отку пље них.

Бесмрт ни умо ви тамо ће оду ше вље но и неу мор но раз ми-
шља ти о чуди ма ства ра лач ке моћи и тај на ма отку пи тељ ске 
љу ба ви. Неће тамо бити суровог, пре вар љи вог непри ја теља 
више да нас наво ди да забо ра ви мо Бога. Сва ка спо соб ност ће 
се раз ви ја ти, сва ки дар пове ћа ва ти. При ку пља ње зна ња неће 
ума ра ти ум, нити исцр пљи ва ти сна гу. Тамо ће нај у зви ше ни-
ји поду хва ти оства ри ва ти, нај пле ме ни ти је тежње дости за ти, 
нај ви ше жеље испу ња ва ти, али и даље ће бити нових врхо ва 
на које се тре ба попе ти, нових исти на које тре ба схва ти ти, 
нових циље ва који ће захтевати улагање свих сна га ума и 
душе и тела.

Они ма које је Бог отку пио све ризни це све ми ра биће отво-
ре не за истра жи ва ње. Нео п те ре ће ни смрт но шћу, они ће неу-
мор но лете ти пре ма дале ким све то ви ма – све то ви ма који су 
дубо ко жали ли гле да ју ћи људ ске пат ње, али и песма ма радо-
сти поздра вља ли вест о сва кој отку пље ној души. Деца Земље 
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са ужи ва њем упо зна ва ће радост и мудрост без гре шних бића. 
Откри ва ће ризни це зна ња и разумевања, које су ства ра не 
веко вни м раз ми шља њем о Бож јим дели ма. Непо му ће ним 
погле дом посма тра ће сла ву ства ра ња – Сун ца и зве зда и њи-
хо вих систе ма, који пре ма уна пред одре ђе ном реду кру же око 
Бож јег пре сто ла. Уви де ће да је на сва ком ство ре ном делу, од 
нај ма њег до нај ве ћег, напи са но Створитељево име, и да сва ко 
обја вљу је богат ство Ње го ве моћи.

Годи не веч но сти, даок буду пролазиле доно си ће све слав-
ни ја и бога ти ја откри ве ња о Богу и Хри сту. Умно жа ва њем зна-
ња умно жа ва ће се љу бав, пошто ва ње и сре ћа. Што више буду 
упо зна ва ли Бога, људи ће се све више и више диви ти Ње го вом 
карак те ру. Исус ће им откри ва ти богат ства отку пље ња и зади-
вљу ју ћа достиг ну ћа у вели кој бор би са сото ном, а срца отку пље-
них плам те ће све ватре ни јом ода но шћу, и све они ће са већом 
радо шћу поди за ти сво је злат не хар фе; а десет тису ћа пута десет 
тису ћа и тису ћу тису ћа гла со ва сје ди њаваће се у силан хор.

»И сва ко ство ре ње што је на небу и на земљи и под земљом 
и што је на мору и што је у њи ма, све чух где гово ре: оно ме што 
седи на пре сто лу и јаг ње ту бла го слов и част и сла ва и држа ва у 
век века!« (Откри ве ње 5,13)

Вели ка бор ба је завр ше на. Гре ха и гре шни ка више нема. Цео 
све мир је чист. Склад и радост испуњавају бес крај но дело ства ра-
ња. Од Оно га који је све ство рио тече живот, и све тлост, и радост 
у сва про стран ства без гра нич но сти. Од нај сит ни је чести це до нај-
ве ћег све та, све ство ре но, живо и нежи во, у сво јој непо му ће ној 
лепо ти и савр ше ној радо сти, обја вљу је да је Бог Љу бав.
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Текст прихваћен у Заоставштини Елен Г. Вајт 19. новембра 1956. године

50. страница оригинала: ТИТУЛЕ – У тексту који је укључен у 
Римокатолички Corpus Juris Canonici, папа Иноцентије III изјављује 
да је римски понтифекс »сувладар на Земљи, не само човека, већ и 
самога Бога«, а у примедби уз текст је објашњено да је он сувладар 
Христов, који је и »истински Бог и истински човек«. 

Што се тиче титуле »Господ Бог папа« види примедбу уз Extravagantes 
папе Јована XXII, title 14, ch. 4, Declaramus. У антверпенском издању 
Extravagantes, датираном 1584. године, речи »Dominum Deum nos-
trum Papam« (Наш Господ Бог папа) појављују се у 153. колони. У 
париском издању, датираном 1612. године, појављују се у 140. колони. 
У неколико издања објављених после 1612. године реч »Deum« (Бог) 
је изостављена.

50. страница оригинала: НЕПОГРЕШИВОСТ – У доктрини о 
непогрешивости која је објављена на Ватиканском концилу 1870-71. 
године, види Philip Schaff , Th e Creeds of Christendoms, vol. 2, Dogmatic 
Decrees of the Vatican Council, pp. 234-271, у којему се дају и латински 
и енглески текст. За дискусију погледај: са римокатоличке стране: 
Th e Catholic Encyclopedia, vol. 7, art. Infallibility, од Patricka J. Tonera, 
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p. 790; James cardinal Gibbons, Th e Faith of Our Fathers (Baltimore, John 
Murphy Company, 110th ed. 1917. године) chs 7. и 11. Римокатоличка 
опозиција доктрини о непогрешивости:  види Johann Joseph Ignaz von 
Döllinger: Th e Pope and the Council (New York, Charles Scribner’s Sons, 
1869. године); и W.J. Sparrow Simpson, Roman Catholic Opposition to 
Papal Infallibility (London, John Murray, 1909. године) Некатолички 
погледи: види George Salmon, Infallibility of the Church (London, John 
Murray, rev. ed. 1914. године).

52. страница оригинала: ОБОЖАВАЊЕ ИКОНА -  »Обожавање 
сли ка ... представља једно од изопачења хришћанства које се нео-
сетно уву кло у Цркву, скоро без изазивања пажње или примедби. 
Ова изопаченост се није, као остале јереси, развила одједном, јер би 
се у том случају суочила с одлучним отпором и осудом; међутим, 
започињући своје деловање под лажном маском, тако се постепено 
један обичај за другим увлачио у вези с њиме, да је Црква дубоко 
огре зла у практично идолопоклонство, не само без делотворног 
отпора, већ и скоро без икаквог одлучног при говора; и када је кона-
чно уложен напор да се обичај искорени, зло је већ било тако дубоко 
укорењено да пристане на уклањање... Оно се мора приписати идоло-
по клоничкој склоности људског срца, његовој жељи да служи ство-
рењу више него самом Створитељу... 

»Ликови и слике су испрва биле уношене у Цркву, не да би им се 
клањало, већ или уместо књига које би пружале поуку онима који 
нису знали да читају, или да разбуде оданост у мислима других. 
Колико су оне задовољиле ову намену веома је сумњиво, међутим, чак 
и дозвољавајући могућност да се испрва радило о тој намери, ускоро 
је те намене нестало, па је постало јасно да су ликови и слике унели 
у Цркву таму уместо да упуте мисли људи према Богу, да су на крају 
одводиле мисли од Бога и упућивале их на обожавање створених 
дела.« (J. Mendham, Th e Seventh General Council, the Second of Nicaea, 
Introduction, pp. III-VI.)

53. страница оригинала.  КОНСТАНТИНОВ НЕДЕЉНИ ЗАКОН 
– Закон који је издао цар Константин 7. марта 321. године, и који се 
односи на седмични дан одмора и гласи овако:

»Све судије и градски становници и занатлије треба да се одмарају 
на часни Дан Сунца. Сеоски становници, међутим, могу се слободно 
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посвећивати обрађивању поља, јер се често догађа да ниједан други 
дан није тако погодан за сејање жита у бразде или лозе у прокопе. 
Тако да предности које нам је дало небеско провиђење не остану 
неискоришћене због краткоће времена.« (Joseph Cullen Ayer, A Source 
Book for Ancient Church History (New York: Charles Scribner’s Sons, 
1913. godine), div. 2, per. 1, ch. 1, sec. 59, g.pp. 284.285)

Латински оригинал је у Codex Justiniani, lib.3, title 12, lex 3.

54. страница оригинала: ПРОРОЧКИ ДАТУМИ – Важно начело 
приликом тумачења временских пророчанстава је начело дан за 
годину, по којему се дан у пророчанству рачуна као календарска година 
историјског времена. Пре него што су ушли у Ханаан, Израиљци су 
послали дванаест ухода да испитају земљу. Уходе су провеле на путу 
четрдесет дана, и после њиховог повратка и нповољног извештаја 
Јевреји су одбили да заузму земљу. Последица је била казна коју им 
је Господ изрекао: »По броју дана, за које уходисте земљу, четрдесет 
дана, за сваки ан по годину, носићете грехе своје, четрдесет година, 
и похнаћете да сам прекинуо с вама.« (4. Мојсијева 14,34) Слична 
метода израчунавања будућег времена је наглашена у Књизи 
пророка Језекиља. Четрдесет година казне због безакоња изречено је 
Јуди. Господ је рекао преко пророка: »И носи бзакоње дома Јудина 
четрдесет дана, по један дан дајем ти за годину.« (Језекиљ 4,6) Начело 
дан за годину је врло важно приликом тумачења временског елемента 
у пророчанству о две хиљаде три стотине дана и ноћи (Данило 8,14) 
и 1260 дана, које је описано и као »време, времена и пола времена« 
(Данило 7,25), и »четрдесет и два месеца« (Откривење 11,; 13,5), 
»хиљаду и две стотине и чездесет дана« (Откривење 11,3; 12,6) и »три 
и по дана« (Откривење 11,9).

56. страница оригинала: ФАЛСИФИКОВАНИ  СПИСИ -  Међу 
доку ментима која се данас углавном сматрају фалсификатима налазе 
се: Константинова даровница и Псеудо-Исидоријанска декреталија 
као најважнији. »Константинова даровница је име које се од касног 
Средњег века традиционално примењује на документ којим се 
Константин Велики наводно обраћа папи Силвестеру I, и који је 
пронађен у једном париском манускрипту (Codex lat. 2777) вероватно 
из деветог столећа. Од једанаестог столећа документ се употребљава 
као доказ у прилог папинских захтева иако је већ од дванаестог столећа 
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предмет оштрих критика. У исто време, проглашавајући папинство 
као могући прелазни период између првобитне и средњевековне 
Римске империје, документ даје теоретску основу за континуитет 
примене римског права  у Средњем веку, па има и велики утицај на 
световну историју.« (Th e New Schaff -Herzog Encyclopedia of Religious 
Knowledge, vol. 3, art. »Donation of Constantine«, pp. 484.485)

Историјску теорију која се износи у Даровници разматра кардинал 
Хенрy Маннинг у свом делу Th e Temporal Power of the Vicar of Jesus 
Christ, Лондон 1862. године. Докази у Даровници су схоластичке 
природе, а могућност фалсификата се не разматра све до појаве 
историјског критицизма у петнаестом столећу. Ницхолас да Цуса је 
био међу првима који су закључили да Константин никада није издао 
такву једну даровницу.  

Сада је потврђено да је Даровница (1) фалсификат, (2) да је 
дело непознатог човека, (3) да се фалсификатор служио старијим 
документима, (4) да је фалсификат начињен око 752. или 778. године. 
Католици су престали бранити аутентичност документа после 
Баронијанове »Ecclestiastical Annals« 1592. године.

Лажни списи споменути у тексту књиге односе се и на Псеудо-
Исидоријанске декреталије и друге фалсификате. Декреталије се 
приписују првим папама, од Clementa (око 100. године) до Гргура 
Великог (око 600. године) и појављују се у једној колекцији из деветог 
столећа коју је прикупио »Isidore Mescator«.

Псеудо-Исидоре узимају као своју основу колекцију правих 
канона Hispana Gallica Augustodunensis, умањујући тако могућност 
откривања преваре, Историчари се слажу да је 850. или 851. година 
време настанка фалсификата, јер овај материјал није био познат 
пре 852. године. 

Аутор фалсификата није познат. Можда су производ агресивне 
нове црквене партије која се основана у Rheimsu, у Француској, у 
деветом столећу. Зна се да се бискуп Хинцкмар из Rheimsa послужио 
тим Декреталијама приликом уклањања из службе Rothada od 
Soissonsa, који је Декреталије однео у Рим 864. године и предао из 
папи Николи I.

Међу онима који су нападали аутентичност Декреталија био је 
Nicholas da Cusa (1401-1464), Charles Dumoulin (1500-1566) и George 
Casender (1513-1564). Необориви доказ да се ради о фалсификату дао 
је David Blondel 1628. године.
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57. страница оригинала: ХИЛДЕБРАНТОВ ДИКТАТ (ГРГУР VII) 
– Оригиналну латинску верзију потражи у Baroniusovom Annales 
Ecclesiastici, ann. 1076, vol. 17, pp. 405.406, Paris 1869. године! 

59. страница оригинала: ЧИСТИЛИШТЕ – Dr. Joseph Faa Di Bruno 
овако дефинише чистилиште: »Чистилиште је стање патњи после 
овог живота у које су душе привремено стављене које напуштају овај 
живот и чији су смртни греси опроштени као мрља и кривица, и што 
се тиче вечних мука које би им биле додељене; али које имају због 
тих греха неки дуг привремене казне да плате; али и оне душе које 
напуштају овај свет криве само за опростиве грехе.« (Catholic Belief, 
1884. godine, имприматур надбискуп New Yorka, p. 196)

59. страница оригинала: ОПРОШТАЈНИЦЕ – За детаљнији опис 
доктрине о опроштајницама види Mandell Creighton, A History of the 
Papacy From the Great Schism to the Sack of Rome, London, Longmans, 
Green and Co, 1911. године!

Што се тиче практичне примене доктрине о опроштајницама у 
време Реформације види Dr H.C. Lea, Indulgences in Spain, објављен 
у Papers of the American Society of Church History, vol. 1, pp. 129-
171! »Неометена сукобима између Luthera и др. Ецка и Силвестера  
Приериаса, Шпанија је спокојно наставила да корача старим и 
угаженим путевима и да нас снабдева необоривим службеним 
документима који нам омогућују да испитамо проблем у чистој 
светлости историје.«

59. страница оригинала: МИСА – За доктрину о миси, како је 
објављена на Концилу у Триденту, види Th e Canons and Decrees of the 
Council of Trent  у делу Philipa Schaff a Creeds of Christendom, vol. 2, pp. 
126-139.  

65. страница оригинала: ВАЛДЕНЖАНСКЕ ВЕРЗИЈЕ БИБЛИЈЕ 
– О недавним открићима валденжанским манускрипата види M. 
Esposito: Sur quelques manucrits de l’ancienne litterature des Vaudois du 
Piemont u Revue d’Historique Ecclestiastique, Leovain, 1951. године. 

Што се тиче историје Валденжана, међу новија и поузданија дела 
спада E. Comba, History of the Waldenses in Italy, Torre Pellice, 1934. 
године.
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65. страница оригинала: СУБОТА МЕЂУ ВАЛДЕНЖАНИМА – 
Има аутора који су истрајни у доказивању да су Валденжани углавном 
светковали седми дан у седмици као свој дан одмора. Ово тврђење 
проистиче из извора који на латинском језику описују Валденжане 
као вернике који светкују Dies dominicalis, или Господњи дан (под 
тиме мисле на недељу), али у којима је од времена Реформације, по 
обичају који је тада владао, реч недеља замењена речју Сабат.

Међутим, постоје историјски докази о неком светковању седмог 
дана међу Валденжанима. Извештај инквизитора пред којега су 
били изведени неки Валденжани из Моравске, средином петнаестог 
столећа, твди да међу Валденжанима »нису ретки они који заиста 
свткују суботу заједно са Јеврејима« (Johann Ignaz von Döllinger, 
Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters, München 1890. godine, 
2nd pt, p. 661) Овде нема никакве сумње да овај извор указује на 
светковање седмог дана.

77. страница оригинала: ЕДИКТ ПРОТИВ ВАЛДЕНЖАНА – 
Прилично велики део текста папинске буле Иноценција VIII из 1487 
године против Валденжана (оригинал је у библиотеци Универзитета 
у Цамбридге) објављен је у енглеском преводу у History of Romanism 
(1871. године) од Johna Dowlinga, b.6, ch. 5, sec. 62.

85. страница оригинала: WYCLIFFE – Историчари су открили да 
се име овог реформатора пише на неколико начина.

Оригинални текст папинске буле против Виклифа са енглеским 
преводом потражи у делу J. Dahmusa, Th e Prosecution of John Wyclyf 
(New Haven, Yale University Press, 1952, pp. 35-49)

86. страница оригинала: НЕПОГРЕШИВОСТ – Види примедбу за 
страницу 50! 

104. страница оригинала: КОНЦИЛ У КОНСТАНЦИ – Примарни 
извор за дешавања на Концилу у Констанци је дело Ulricha Richendala 
Das Concilium so zu Constanz gehalten ist worden (Augsburg, 1483. incun). 

234. страница оригинала: ЈЕЗУИТИЗАМ – За податке о пореклу, 
начелима и сврси закозваног »Друштва Исусовог«, које дају сами 
чланови овог реда, види дело под насловом »Concerning Jesuits« које је 
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написао Rev. John Gerard, S.J, објављено у Лондону 1902. године у издању 
Catholic Truth Society. У том делу стоји: »Основна карактристика 
целе организације Друштва је дух потпуне послушности. ‘Нека 
свако убеди самога себе,’ – каже св. Игнације, ‘да они који живе у 
послушности морају да дозволе себи да буду покретани и усмеравани 
делима божанског Провиђења преко својих надређених, као да су 
неко мртво тело, које дозвољава себи да буде ношено и да се према 
њему поступа на сваки могући начин, или као алати неког старца који 
служе ономе који их има у руци на сваки могући начин у складу с 
његовом вољом.’«

»’Ова апсолутна покорност је оплемењена својим побудама, а 
и треба да буде’, наставља оснивач реда, ‘без оклевања, радосна и 
истрајна... послушни богобојазник извршава радосно оно што су му 
његови надређени поверили ради општег добра, сигуран да на тај 
начин заиста долази у склад с божанском вољом.’« (Th e Comtese R. De 
Courson, In concerning Jesuits, p. 6)

235. страница оригинала: ИНКВИЗИЦИЈА  - Са римокатоличке 
стране погледај: Th e Catholic Encyclopedia, vol. 8, art. Inquisition od 
Josepha Blötzera, p. 25. Са некатоличке стране види: Philip van Limborch, 
History of the Inquisition; Henry Charles Lea, A History of Inquisition of 
the Middle Ages, vol 3.

265. страница оригинала: УЗРОЦИ ФРАНЦУСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 
– О далекосежним последицама одбацивања Библије и библијске 
религије у Француској види: H. Von Sybel, History of the French 
Revolution, b. 5, ch. 1, pars 3-7; J.G. Lorimer, An Historical Sketch of the 
Peotestant Church in France, ch. 8, pars. 6.7.

267. страница оригинала: НАПОРИ ДА СЕ СУЗБИЈЕ И УНИШТИ 
БИБЛИЈА – Концил у Тоулусе који се састао некако у време крсташког 
рата против Албигенза, одлучио је: »Ми забрањујемо лаицима да имају 
примерке Старог и Новог завета. ... Ми им забрањујемо најозбиљније 
да имају горе наведене књиге на народном језику.« »Господари округа 
ће пажљиво потражити јеретике у боравиштима, колибама, и шумама, 
па чак и њихова подземна склоништа се морају потпуно уништити.« 
(Concil. Tolosanum, Pope Gregory IX, Anno chr. 1229. Canon 14 i 2). Овај 
концил је заседао у време крсташког рата против Албигенза.
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»Ова куга (Библија) заузела је такве размере да неки људи имају 
свештенике које су сами себи поставили, па чак и неке еванђелисте 
који изопачују и уништавају истину еванђеља и праве ново еванђеље 
за своје потребе... они добро знају да је проповедање и објашњавање 
Библије апсолутно забрањено лаицима.« (Acts of Inquisition, Philip 
van Linborch, History of the Inquisition, chapter 8.)

Концил у Таррагони 1234. године је наредио да: »Нико не сме да 
има књиге Старога и Новога завета на романском језику, а уколико 
их ико има мора их предати локалном бискупу у року од осам дана од 
објављивања овог декрета, тако да могу да буду спаљене тако да он, 
клерик или лаик, уколико је сумњив буде ослобођен сваке сумње.« (D. 
Lortsch, Histoire de la Bible en France, 1910. године, p. 14)     

На Концилу у Констанци, 1415. године, Арундел, надбискуп од 
Canterburyja, посмртно је осудио Wycliff a као  »заразну беду проклете 
јереси који је измислио нови превод Библије на свом матерњем 
језику«.

Противљење Римокатоличке цркве Библији трајало је столећима, 
а посебно се повећало у време оснивања библијских друштава. Осмог 
децембра 1865. године, папа Пије IX, у својој енциклици Quanta cura, 
објавио је силабус од осамдесет грешака под десет разних наслова. Под 
насловом број IV налазило следеће грехе: »Социјализам, комунизам, 
тајна друштва, Библијска друштва... Епиемије ове врсте морају се 
уништити свим могућим средствима.«

276. страница оригинала: ВЛАДАВИНА ТЕРОРА – Као 
веродостијан, кратак увод у историју француске револуције може да 
послужи L. Gershoy, Th e French Revolution (1932. године). 

Th e Moniteur Offi  ciel био је владин орган у време револуције 
и представља примарни извор података, јер садржи чињеничке 
извештаје о акцијама Парламента, пуне текстове докумената и тако 
даље. Постоје и репринти. 

О односима држабе и Цркве за време револуције читај Henry H. 
Walsh, Th e Concordate of 1801. 

О Цркви за време револуције види W.M. Sloan, Th e French 
Revolution and Religious Reform (1901).

О протестантима за време револуције види Pressense (ed) Th e 
Reign of Terror (Cincinnati, 1869)
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280. страница оригинала: МАСЕ И ПРИВИЛЕГОВАНЕ КЛАСЕ 
– О друштвеним односима који су преовладавали у Француској пре 
периода револуције види H. Von Holst, Lewell Lectures on the French 
Relovution, lecture 1.

283. страница оригинала: ОДМАЗДА – За даље појединости о 
осветничком карактеру француске револуције  види Th os. H. Gill, Th e 
Papal Drama, b. 10. 

284. страница оригинала:  УЖАСИ У ТОКУ ВЛАДАВИНЕ ТЕРОРА 
– Види M.A. Th iers, History of the French Relovution, vol. 3, pp. 42-44. 
62-74. 106. (New York 1890, превод F. Shoberl)

287. страница оригинала: ШИРЕЊЕ  СВЕТОГ  ПИСМА  - Године 
1804, према Мр. Wиллиаму Цантону, из Британског и иностраног 
библијског друштва, »сматра се да број свих Библија које постоје на 
свету, у рукописима или штампане, узимајући у обзир сваки превод 
на сваком језику, не прелази много бројку од четири милиона... Број 
различитих језика на којима су ова четири милиона Библија написана, 
укључујући и већ давно нестале језике као што је Moeso-Gothic Ufi le 
или Англо-саксонски Беде, пење се на око педесет.« (What is the Bible 
Society? Rev. ed. 1904. p. 23)

Америчко библијско друштво извештава о дистрибуцији од 1816. 
до 1955. године 481,149.363 Библије, Нових завета или делова Новог 
завета. Томе треба додати преко 600 милиона Библија или делова 
Библије, које је разаслало Британско и инострано библијско друштво. 
У току 1955. године само је Америчко библијско друштво укупно 
разаслало 23, 819. 733 Библија, Нових завета и делова Новог завета 
по целом свету.

Библија, цела или у деловима, штампана је до децембра месеца 
1955. године на 1.092 језика, а нови језици се стално додају.

288. страница оригинала:  ИНОСТРАНЕ  МИСИЈЕ -  Мисионарска 
делатност прве хришћанске Цркве није била поновљена све до 
савременог доба. Она је стварно изумрла око 1000. године, и била је 
замењена војним походима крсташа. Доба Реформације је донело мало 
новости на мисионарском подручју, осим делатности првих језуита. 
Пијетистичка обнова је довела и до неких мисионарских потхвата. 
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Дело Моравске браће у осамнаестом столећу је заиста било значајно, 
па су нека мисионарска друштва била основана у Енглеској за рад међу 
становницима Северне Америке. Међутим, велико буђење мисионарске 
активности почело је око 1800. године, у »време послетка« (Данило 
8,14). Године 1792. било је основано Баптистичко мисионарско друштво 
које је послало Цареyја у Индију. Године 1795. било је организовано 
Лондонско мисионарско друштво, друго 1799. године, које је 1812. 
године постало Црквено мисионарско друштво. Кратко време после 
тога организовано је Веслијево мисионарско друштво. У Сједињеним 
Државама основан је 1812. године Амерички одбор повереника за 
иностране мисије, па је Адонирам Јудсон те године послат у Калкуту. 
Следеће године он се преселио у Бурму. Године 1814. организована је 
Америчка баптистичка мисионарска унија. Презбитеријански одбор за 
иностране мисије био је основан 1837. године.

»Године 1800... претежна већина хришћана били су потомци оних 
који су били обраћени пре 1500. године... Сада, у деветнаестом столећу, 
дошло је до нове експанзије хришћанства. Није се почело радити у 
много више земаља и континената него у последња три столећа. То 
би и било немогуће, јер је на свим већим масама земље и народа, 
осим у Аустралији, међу свим већим народима и цивилизацијама 
хришћанство већ до тада деловало. Оно што се сада догодило је било 
оснивање нових упоришта међу народима и у крајевима у којима 
се и до тада деловало, била је то до тада недоживљена експанзија из 
старих и нових база и улажење хришћанства у земље, острва, народе 
и племена која до тада нису знала за хришћанство...«

»Ширење хришћанства у деветнаестом столећу може се пре свега 
приписати новом оживљавању верског живота... Никада до тада није 
хришћанство доживело рађање толиких нових покрета. Никада није 
имало толики утицај на живот западно-европских народа. Управо је та 
ревност и довела до оснивања мисионарских друштава, до пораста броја 
хришћана и утицаја хришћанства у свету... » (Kenneth Scott, Latourette, 
A History of the Expansion of Christianity, vol. IV,  Th e Great Century A.D. 
1800-A.D. 1914, New York, Harper and Brothers, 1914, pp. 2-4)

327. 329. страница оригинала: ПРОРОЧКИ ДАТУМИ – Према 
јеврејском рачунању пети месец (Аб) седме године Артаксерксове 
владавине падао је од 23. јула до 2. августа 457. године пре Христа. После 
Јездриног доласка у Јерусалим у јесен те године, царев декрет је ступио 
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на снагу. За сигурност да је 457. година била седма година владавине 
Артаксеркса, vidi H. Horn и L.H. Wood, Th e Chronology of Ezra 7 
(Washington, D.C; Rewiev and Herald Publishing Assotiation, 1953).

335. страница оригинала: ПАД ОТОМАНСКЕ ИМПЕРИЈЕ – 
Утицај муслиманске Турске на Европу после пада Цариграда 1453. 
године био је исто тако катастрофалан као и освајања муслиманских 
Сарацена после Мухамедове смрти на Источно римско царство. У 
току целе ере Реформације, Турска је представљала сталну претњу 
на источним вратима европског хришћанства; и списи реформатора 
су пуни осуда отоманске силе. Хришћански писци су од тада били 
забринути због улоге Турске у будућим светским збивањима, а 
коментатори пророчанстава су сматрали да је турска сила била 
наговештена у пророчанствима.

За касније поглавље, под пророчанством о »часу, дану, месецу и 
години«, као делу шесте трубе, Josiah Litch је применио ово временско 
пророчанство, предвиђајући крај турске незавосности у августу 
месецу 1840. године. Litchovi погледи се могу наћи у његовом спису Th e 
Probability of the Second Coming of Christ about 1843. (Објављен у јуну 
месецу 1838. године); An Address on the Clergy (Објављен у пролеће 
1840. године; друго издање с историјским подацима као доказом 
тачности ранијих израчунавања пророчког раздобља које ће потрајати 
до пада Отоманске империје, било је штампано 1841. године); и један 
чланак у Signs of the Times and Expositor of Prophecy, 1. августа 1841. 
године. Види и чланак у Signs of the Times and Expositor of Prophecy 
од 1. фебруара 1841. године; и J.N. Loughborough, Th e Great Advent 
Movement (1905 ed) pp. 129-132. Књига из пера Uriaha Smitha, Th oughts 
on Daniel and the Revelation, rev. ed. из 1944. године, разматра пророчко 
одређивање времена овог пророчанства на страницама 506-517. 

За ранију историју Отоманске империје и опадања туске моћи 
види William Miller, Th e Ottoman Empire and its Successors, 1801-1927 
(Cambridge, England University Press, 1936).

340. страница оригинала:  УСКРАЋИВАЊЕ БИБЛИЈЕ НАРОДУ 
– О понашању Римокатоличке цркве према ширењу светих списа у 
верзијама на матерњем језику народа међу лаицима, види Th e Catholic 
Encyclopedia, art. Bible!

Види и William Muir, Th e Arrested Reformation (Morgan and Scott, 
1912), pp. 37-42.
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373. страница оригинала: ОДЕЋА ЗА УЗНЕСЕЊЕ – Причу да су 
Миллерови адвентисти начинили одећу у којој би се узнели »да сретну 
Господа у облацима« измислили су они који су хтели да баце љагу 
на проповедање о Христовом доласку. Била је тако марљивоширена 
да су многи поверовали у њу, али је пажљиво проверавање доказало 
њену лажност. У току много година била је обећавана велика награда 
онима који докажу да се тако нешто догодило, али је нико није подигао. 
Ниједан од чекалаца Христовог доласка није био у тако великом незнању 
библијских текстова да би сматрао да му је таква одећа неоходна. 
Једина одећа коју свети треба да припреме за Христов долазак је одећа 
Христове праведности. Види Исаија 61,10; Откривење 19,8!

374. страница оригинала: ХРОНОЛОГИЈА ПРОРОЧАНСТАВА 
– Dr George Bush, професор хебрејске и оријенталне литературе у 
New York City University, у писму које је упућено Wиллиаму Миллеру 
и објављено у Advent Herald and Signs of the Times Reporter, 6. марта 
1844. године, дао је неке важне изјаве о његовим израчунавањима 
пророчког времена. Dr Bush је написао:

»Нити би требало да се приговара, по мојем схватању, ни вама 
ни вашим пријатељима, што сте посветили толико времена и пажње 
проучавању хронологије пророчанстава, и много се трудили да 
одредите почетак и заврштетак ових великих раздобља. Ако су та 
раздобља заиста Светим Духом проречена у пророчким књигама, 
свакако да је то било с планом да се проучавају, и да се, вероватно, 
на крају потпуно схвате; и никога не би требало осуђивати за 
лудост што је побожно покушао да то постигне... Узимањем дана 
као пророчког симбола године, мислим да имате на својој страну 
здраву егзегезу, али и подршку великих имена као што су Меде, Sir 
Isaac Newton, bishop Newton, Kirby, Scott, Keith и чета других, који су 
већ пре много времена подржали ваше закључке. Они се сви слажу 
да ће водеће раздобље које спомињу Данило и Јован, заиста истећи 
око овог доба, и било би заиста нелогично уверавати вас у јерес зато 
што имате исте погледе које толико истичу ове истакнуте личности.« 
»Ваши резултати на овом подручју истраживања нису ми толико 
одбојни колико буде велико интресовање према истини и дужности.« 
»Ваша погрешка, колико ја ценим, налази се на другом подручју а не 
на вашој хронологији.« »Ви сте потпуно погрешно схватили природу 
догађаја који треба да се догоде када истекну ова пророчка раздобља. 
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Мислим да је ту и глава и реч ваше погрешке у тумачењу.« (Види и 
LeRoy Edwin Froom, Prophetic Faith of Our Fathers (Washington, D.C; 
Rewiev and Herald Publishing Assotiation, 1950) vol. 1, chs. 1. i 2)

435. страница оригинала: ТРОСТРУКА АНЂЕОСКА ВЕСТ 
– Откривење 14,6.7. прориче објављивање вести првог анђела. 
Пророк онда наставља: »И други анђео за њиме иде, говорећи: паде, 
паде, Вавилон град велики... и трећи анђео за њиме иде, говорећи. 
Реч овде преведена »за њим иде« значи »иде заједно с њиме«, »следи 
га«, »прати га«. Види Henry George Little i Robert Scott, Greek English 
Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1940) vol. 1, p. 52. То је иста реч која 
се појављује у Марку 5,24: »И пође с њиме; и за њиме иђаше народа 
много.« Употребљена је и у вези са сто четрдесет и четири хиљаде, 
Откривење 14,4, где пише: »Они иду за јагњетом куда год оно пође!« 
На оба места је јасно да се ради о »ходању заједно«, »у друштву са 
неким«. Тако је и у 1. Коринћанима 10,4. гре читамо и синовима 
Израиљевим који »пијаху од духовне стене која иђаше за њима«. У 
оригиналу стоји иста реч. Из свега тога видимо да је идеја у Откивењу 
14,8.9. да други и трећи анђео не следе првога у неком временском 
размаку, већ да иду заједно с њиме. Три анђеоске поруке су само 
једна једина трострука порука. Оне су три само по гласнику који их 
објављују. Али, објављене иду заједно и не могу се раздвојити.

447. страница оригинала: СУПРЕМАЦИЈА РИМСКОГ БИСКУПА 
– За основне идеје повезане са супремацијом римског бискупа, види 
кардинал Bellarmine, Power of the Pope in Temporal Aff airs (Еглески 
превод у Library of Congress, Washington, D.C). 

578. страница оригинала: ЕТИОПСКА ЦРКВА И СУБОТА – Све 
до недавно коптска Црква у Етиопији је светковала седми дан као 
седмични дан одмора. Етиопљани су светковали и недељу као први 
дан у седмици у току своје историје. Оба ова дана су обележавана 
посебним службама по црквама. Светковање седмога дана је скоро 
потпуно престало у савременој Етиопији. Као извештај очевица види 
Pero Gomes de Teixeira, Th e Discovery of Abyssinia by the Portuquese in 
1520 (Преведено на енглески у Лондону: British Museum, 1938). 
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24,9  . . . . . . . . . . . . . . 529
25,1-3. . . . . . . . . . . . . 556

5. Мојсијева

4,6  . . . . . . . . . . . . . . . 230
28,56.57. . . . . . . . . . . .  32
29,29  . . . . . . . . . . . . . 324
30,15  . . . . . . . . . . . . . 544

3. Самуилова

13,39  . . . . . . . . . . . . . 537

1. Царевима

18,17  . . . . . . . . . . . . . 104
18,17.18. . . . . . . . . . . 590

И Н Д Е К С
БИБЛИЈСКИХ ТЕКСТОВА
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2. Царевима

6,17  . . . . . . . . . . . . . . 208
19,35  . . . . . . . . . . . . . 512

1. Дневника

32,21  . . . . . . . . . . . . . . 19
28,12.19. . . . . . . . . . . . 23

2. Дневника

32,21  . . . . . . . . . . . . . 512
36,16.15. . . . . . . . . . .   19

Јездра

3,12  . . . . . . . . . . . . . . . 24
7,12-26  . . . . . . . . . . . 326

Немија

4,10.14 . . . . . . . . . . . . . 56
8,10  . . . . . . . . . . . . . . 477
13,14  . . . . . . . . . . . . . 481

О Јову

1,6  . . . . . . . . . . . . . . . 518
1,9.10 . . . . . . . . . . . . . 513
9,2  . . . . . . . . . . . . . . . 254
11,7  . . . . . . . . . . . . . . 344
14,0-12  . . . . . . . . . . . 550
14,21  . . . . . . . . . . . . . 550
19,25-27  . . . . . . . . . . 299
38,6.7 . . . . . . . . . . . . . 455
38,7  . . . . . . . . . . . . . . 511
42,6  . . . . . . . . . . . . . . 471

Псалми

1,1-3. . . . . . . . . . . . . . 478
6,5  . . . . . . . . . . . . . . . 546
8,5  . . . . . . . . . . . . . . . 511
9,5.6 . . . . . . . . . . . . . . 545
11,6  . . . . . . . . . . . . . . 672
14,1  . . . . . . . . . . . . . . 275
16,4  . . . . . . . . . . . . . . 310
19,7  . . . . . . . . . . . . . . 468
25,14  . . . . . . . . . . . . . 312
27,5  . . . . . . . . . . . . . . 634
30,5  . . . . . . . . . . . . . . 350
34,7  . . . . . . . . . . 513.632
37,10  . . . . . . . . . . . . . 545
37,29  . . . . . . . . . . . . . 674
37,38  . . . . . . . . . . . . . 541
40,8  . . . . . . . . . . . . . . 466
46,1-3. . . . . . . . . . . . . 639
48,2  . . . . . . . . . . . . . . .  17
50,2-4. . . . . . . . . . . . . 300
50,3.4 . . . . . . . . . . . . . 642
50,6  . . . . . . . . . . 639.650
51,17  . . . . . . . . . . . . . 484
53,5  . . . . . . . . . . . . . . 117
56,8  . . . . . . . . . . . . . . 481
73,11  . . . . . . . . . . . . . 274
76,2  . . . . . . . . . . . . . . . 23
78,68.69. . . . . . . . . . . . 23
8о,8  . . . . . . . . . . . . . . . 19
84,11  . . . . . . . . . . . . . 673
90,2  . . . . . . . . . . . . . . 479
91,3-10  . . . . . . . . . . . 630
95,6  . . . . . . . . . . . . . . 437
96,5  . . . . . . . . . . . . . . 437
96,11.13. . . . . . . . . . . 300
97,11  . . . . . . . . . . . . . 522

100,3  . . . . . . . . . . . . . 437
103,19-21  . . . . . . . . . 512
106,28  . . . . . . . . . . . . 556
109,5  . . . . . . . . . . . . . . 29
111,7.8 . . . . . . . . 288.434
112,4  . . . . . . . . . . . . . 346
115,17  . . . . . . . . . . . . 546
119,11  . . . . . . . . . . . . 600
119,18  . . . . . . . . . . . . 600
119,45  . . . . . . . . . . . . 466
119,46  . . . . . . . . . . . . 207
119,89  . . . . . . . . . . . . 434
119,97  . . . . . . . . . . . . 468
119,99.104. . . . . . . . . 602
119,105  . . . . . . . . . . . 267
119,130  . . . . . 94.195.320
119,142.172. . . . . . . . 467
121,5-7  . . . . . . . . . . . 630
132,13  . . . . . . . . . . . . . 19
139,12  . . . . . . . . . . . . 346
145,10  . . . . . . . . . . . . 671
145,20  . . . . . . . . . . . . 541
146,4  . . . . . . . . . . . . . 545

Приче

1,24.25 . . . . . . . . . . . . 642
1,27  . . . . . . . . . . . . . . 644
1,29,31 . . . . . . . . . . . . 286
1,33  . . . . . . . . . . . . . . 286
3,13  . . . . . . . . . . . . . . 602
3,14  . . . . . . . . . . . . . . 312
4,18  . . . . . . . . . . . . . . 476
11,31  . . . . . . . . . . . . . 673
14,34  . . . . . . . . . . . . . 277
16,12  . . . . . . . . . . . . . 277
16,25  . . . . . . . . . . . . . 597
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28,9  . . . . . . . . . . . . . . 436
28,13  . . . . . . . . . . . . . 489

Проповедник

8,11-13  . . . . . . . . . . . 286
8,12.13 . . . . . . . . . . . . 540
9,5.6.10  . . . . . . . . . . . 546
10,16  . . . . . . . . . . . . . 165
12,6  . . . . . . . . . . . . . . 550
12,13  . . . . . . . . . . . . . 436
12,13.14. . . . . . . . . . . 482
12,14  . . . . . . . . . . . . . 481

Песма над песмама

6,10  . . . . . . . . . . . . . . 425

Исаија

2,10-12.20.21  . . . . . . 638
3,10.11 . . . . . . . . . . . . 540
4,2.3 . . . . . . . . . . . . . . 485
5,1-4. . . . . . . . . . . . . . . 20
5,20  . . . . . . . . . . . . . . 557
6,3.5 . . . . . . . . . . . . . . 471
8,16.20 . . . . . . . . . . . . 452
8,19.20 . . . . . . . . . . . . 559
8,20  . . . . . . . . . . . . . . 593
9,5  . . . . . . . . . 37.642.672
11,6.9 . . . . . . . . . . . . . 676
13,6  . . . . . . . . . . . . . . 638
13,9  . . . . . . . . . . . . . . 311
13,11  . . . . . . . . . . . . . 310
14,3-6. . . . . . . . . . . . . 660
14,7  . . . . . . . . . . . . . . 673
14,12-17  . . . . . . . . . . 659

14,13.14. . . . . . . 494.504
14,18-20  . . . . . . . . . . 660
21,11.12. . . . . . . . . . . 632
24,1.3.5.6. . . . . . . . . . 657
24,4.6 . . . . . . . . . . . . . 590
24,22  . . . . . . . . . . . . . 661
25,8  . . . . . . . . . . . . . . 650
25,8.9 . . . . . . . . . . . . . 300
25,9  . . . . . . . . . . . . . . 644
26,19  . . . . . . . . . . . . . 300
26,20.21. . . . . . . . . . . 634
26,21  . . . . . . . . . . . . . 657
27,5  . . . . . . . . . . . . . . 619
28,5  . . . . . . . . . . . . . . 301
28,15  . . . . . . . . . . . . . 560
28,17.18. . . . . . . . . . . 562
28,21  . . . . . . . . . . . . . 627
30,11  . . . . . . . . . . . . . . 28
30,29.30. . . . . . . . . . . 635
32,17  . . . . . . . . . . . . . 277
32,18  . . . . . . . . . . . . . 675
33,16  . . . . . . . . . 626.629
33,24  . . . . . . . . . . . . . 676
34,2  . . . . . . . . . . . . . . 672
34,8  . . . . . . . . . . . . . . 673
35,1  . . . . . . . . . . . . . . 675
35,2  . . . . . . . . . . . . . . 302
37,23  . . . . . . . . . . . . . 287
38,18.19. . . . . . . . . . . 546
40,5  . . . . . . . . . . . . . . 301
40,8  . . . . . . . . . . . . . . 288
40,25.26. . . . . . . . . . . 437
41,17  . . . . . . . . . . . . . 629
42,16  . . . . . . . . . . . . . 346
42,21  . . . . . . . . . . . . . 466
43,25  . . . . . . . . . . . . . 483
45,18  . . . . . . . . . 437.674

46,9.10 . . . . . . . . . . . . 344
48,18.22. . . . . . . . . . . 285
49,14-16  . . . . . . . . . . 626
49,15  . . . . . . . . . . . . . . 32
51,3  . . . . . . . . . . . . . . 302
51,7.8 . . . . . . . . . . . . . 460
51,11-16  . . . . . . . . . . 633
51,21-23  . . . . . . . . . . 634
53,4  . . . . . . . . . . . . . . 416
53,7  . . . . . . . . . . . . . . . 18
54,17  . . . . . . . . . . . . . 288
55,8.9 . . . . . . . . . . . . . 344
55,13  . . . . . . . . . . . . . 675
56,1.2.6.7. . . . . . . . . . 451
56,8  . . . . . . . . . . . . . . 451
58,1.2 . . . . . . . . . . . . . 452
58,12-14  . . . . . . . . . . 453
58,13  . . . . . . . . . . . . . 447
59,14  . . . . . . . . . . . . . 586
59,19  . . . . . . . . . . . . . 600
60,18  . . . . . . . . . . . . . 675
61,3  . . . . . . . . . . . . . . 650
61,11  . . . . . . . . . . . . . 301
62,3  . . . . . . . . . . . . . . 676
62,4.5 . . . . . . . . . . . . . 302
62,12  . . . . . . . . . . . . . 650
65,6.7 . . . . . . . . . . . . . 481
65,19  . . . . . . . . . . . . . 676
65,21.22. . . . . . . . . . . 675
66,5  . . . . . . . . . . . . . . 372

Јеремија

2,13  . . . . . . . . . . . . . . 478
3,14  . . . . . . . . . . . . . . 381
3,20  . . . . . . . . . . . . . . 382
4,19.20 . . . . . . . . . . . . 310
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4,23-27  . . . . . . . . . . . 659
6,16  . . . . . . . . . . . . . . 478
8,11  . . . . . . . . . . . . . . 655
9,1  . . . . . . . . . . . . . . . . 21
13,17  . . . . . . . . . . . . . . 21
16,21  . . . . . . . . . . . . . 287
17,8  . . . . . . . . . . . . . . 602
17,21-25  . . . . . . . . . . .  19
23,1.2 . . . . . . . . . . . . . 655
25,31  . . . . . . . . . . . . . 656
25,33  . . . . . . . . . . . . . 657
25,34.35. . . . . . . . . . . 655
26,18  . . . . . . . . . . . . . . 35
30,5-7. . . . . . . . . . . . . 616
30,6  . . . . . . . . . . . . . . 641
31,34  . . . . . . . . . . . . . 485
50,20  . . . . . . . . . . . . . 485

Плач Јеремијин

4,10  . . . . . . . . . . . . . . . 32

Језекиљ

1,14  . . . . . . . . . . . . . . 512
2,7  . . . . . . . . . . . . . . . 459
3,7  . . . . . . . . . . . . . . . 459
4,6  . . . . . . . . . . . . . . . 324
9,1-6. . . . . . . . . . . . . . 656
12,21-25.27.28  . . . . . 393
13,22  . . . . . . . . . . . . . 655
14,20  . . . . . . . . . . . . . 623
16,8.13-15.32  . . . . . . 382
16,14.15. . . . . . . . . . . 383
18,20  . . . . . . . . . . . . . 533
18,24  . . . . . . . . . . . . . 483
20,20  . . . . . . . . . . . . . 437

28,6  . . . . . . . . . . . . . . 494
28,6-8.16-19 . . . . . . . 672
28,12-15.17 . . . . . . . . 494
28,18.19. . . . . . . . . . . 504
33,7-9. . . . . . . . . . . . . 460
33,8.9 . . . . . . . . . . . . . 330
33,11  . . . . . . 535.627.642

Данило

5,27  . . . . . . . . . . . . . . 491
7,2  . . . . . . . . . . . . . . . 440
7,9.10 . . . . . . . . . . . . . 479
7,10  . . . . . . . . . . 414.512
7,13  . . . . . . . . . . . . . . 424
7,13.14 . . . . . . . . . . . . 480
7,14  . . . . . . . . . . . . . . 427
7,22  . . . . . . . . . . . . . . 661
7,25  . . . . . . . . . 51.54.446
7,27  . . . . . . . . . . . . . . 347
8,14  . . . . . . . . . . . . . . 409
9,18.15.20  . . . . . . . . . 471
9,22.23.25-27  . . . . . . 325
9,25  . . . . . . . . . . . . . . 313
10,8  . . . . . . . . . . . . . . 471
10,11  . . . . . . . . . . . . . 470
12,1  . . . . . . . . . . 481.613
12,2  . . . . . . . . . . . . . . 637
12,4  . . . . . . . . . . . . . . 367

Осија

2,19  . . . . . . . . . . . . . . 381
4,6.1.2  . . . . . . . . . . . . . 60
6,3  . . . . . . . . . . . . . . . 611
8,2.1 . . . . . . . . . . . . . . 310

12,4  . . . . . . . . . . . . . . 617
13,9  . . . . . . . . . . . . . . . 35
14,1  . . . . . . . . . . . . . . . 35

Јоило

1,10-12.17-20 . . . . . . 628
2,1.15-18.12.13. . . . . 311
2,11  . . . . . . . . . . . . . . 310
2,23  . . . . . . . . . . . . . . 611
2,26  . . . . . . . . . . . . . . 350
2,31  . . . . . . . . . . . . . . 308

Амос

3,7  . . . . . . . . . . . . . . . 324
5,20  . . . . . . . . . . . . . . 310
8,3  . . . . . . . . . . . . . . . 628
8,11.12 . . . . . . . . . . . . 629

Авдија

16 . . . . . . . . . . . . . . . . 545

Михеј

3,9-11. . . . . . . . . . . . . . 26
3,12  . . . . . . . . . . . . . . . 27
4,8  . . . . . . . . . . . 484.674
5,2  . . . . . . . . . . . . . . . 313
7,8.9 . . . . . . . . . . . . . . 346

Наум

1,3  . . . . . . . . . . . . . . . 627
1,9  . . . . . . . . . . . . . . . 504
2,10  . . . . . . . . . . . . . . 641
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Авакум

1,13  . . . . . . . . . . . . . . 310
2,2  . . . . . . . . . . . . . . . 521
3,3.4 . . . . . . . . . . . . . . 641
3,3-13. . . . . . . . . . . . . 301
3,4  . . . . . . . . . . . . . . . 674
3,17.18 . . . . . . . . . . . . 629

Софонија

1,12  . . . . . . . . . . . . . . 310
1,15.16 . . . . . . . . . . . . 310
1,18.13 . . . . . . . . . . . . 310

Агеј

2,3  . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2,9.7 . . . . . . . . . . . . . . . 23

Захарија

2,9  . . . . . . . . . . . . . . . 626
3,2  . . . . . . . . . . . . . . . 484
4,6  . . . . . . . . . . . 232.529
6,13  . . . . . . . . . . . . . . 416
9,9  . . . . . . . . . . . . . . . 405
14,5.4.9  . . . . . . . . . . . 663
14,12.13. . . . . . . . . . . 657

Малахија

2,17  . . . . . . . . . . . . . . 557
3,1  . . . . . . . . . . . . . . . 424
3,2.3 . . . . . . . . . . . . . . 425
3,4  . . . . . . . . . . . . . . . 425
3,5  . . . . . . . . . . . . . . . 426

3,16  . . . . . . . . . . . . . . 481
3,17  . . . . . . . . . . . . . . 634
3,18  . . . . . . . . . . . . . . 640
4,1  . . . . . . . . 504.672.673
4,2  . . . . . . . . . . . . . . . 645

Матеј

4,19  . . . . . . . . . . . . . . 171
5,1.18 . . . . . . . . . . . . . 466
5,17-19  . . . . . . . . . . . 447
5,18  . . . . . . . . . . . . . . 434
7,2  . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7,7  . . . . . . . . . . . . . . . 528
7,16  . . . . . . . . . . 465.520
8,11  . . . . . . . . . . . . . . 427
10,5.6 . . . . . . . . . . . . . 327
10,18-20  . . . . . . . . . . 112
10,23  . . . . . . . . . . . . . 196
10,32.33. . . . . . . . . . . 483
10,33  . . . . . . . . . . . . . 156
10,34  . . . . . . . . . . .46.126
11,5  . . . . . . . . . . . . . . . 20
11,28  . . . . . . . . 20.75.569
11,29.30. . . . . . . . . . . 489
12,22  . . . . . . . . . . . . . 515
12,36.37. . . . . . . . . . . 481
13,30.38-41 . . . . . . . . 321
18,10  . . . . . . . . . . . . . 513
20,27  . . . . . . . . . . . . . . 58
21,5  . . . . . . . . . . . . . . 100
21,8-16  . . . . . . . . . . . 367
21,9  . . . . . . . . . . . . . . 402
21,12  . . . . . . . . . . . . . 127
22,11  . . . . . . . . . . . . . 428
23,4  . . . . . . . . . . . . . . 568
23,37  . . . . . . . . . . . . . . 22

23,38  . . . . . . . . . . .24.431
24,2.3 . . . . . . . . . . . . . . 25
24,9.21.22  . . . . . . . . . . 39
24,15  . . . . . . . . . . . . . 341
24,15.16. . . . . . . . . . . . 26
24,22  . . . . . . . . . . . . . 267
24,23-26  . . . . . . . . . . 525
24,24-27.31 . . . . . . . . 625
24,29  . . . . . . . . . . .37.333
24,30.27.31  . . . . . . . . 322
24,30.31. . . . . . . . . . . . 37
24,33  . . . . . . . . . . .38.334
24,35  . . . . . . . . . . . . . . 26
24,36.3.33.42-51. . . . 371
24,39  . . . . . . . . . 338.491
25,5-7. . . . . . . . . . . . . 398
25,21.41. . . . . . . . . . . 549
25,31  . . . . . . . . . . . . . 625
25,31.32. . . . . . . 301.347
25,31-34  . . . . . . . . . . 322
25,40  . . . . . . . . . . .77.668
26,64  . . . . . . . . . . . . . 643
27,25  . . . . . . . . . . . . . . 32
27,42  . . . . . . . . . . . . . 630
27,42.43. . . . . . . . . . . 643
28,3.4 . . . . . . . . . . . . . 512
28,20  . . . . . . . . . . . . . 351

Марко

1,14.15 . . . . . . . . . . . . 327
1,15  . . . . . . . . . . . . . . 345
2,28  . . . . . . . . . . . . . . 447
5,9  . . . . . . . . . . . . . . . 514
7,26-30  . . . . . . . . . . . 515
9,17-27  . . . . . . . . . . . 515
12,24  . . . . . . . . . . . . . 599
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13,1  . . . . . . . . . . . . . . . 25
13,24  . . . . . . . . . . . . . 306
13,24-26  . . . . . . . .37.304
13,33  . . . . . . . . . . . . . 490
13,35  . . . . . . . . . . . . . . 38
13,35.36. . . . . . . . . . . 491
13,37  . . . . . . . . . . . . . . 57
16,15  . . . . . . . . . . . . . 351

Лука

1,32.33 . . . . . . . . . . . . 416
2,14  . . . . . . . . . . . .46.314
2,25.32 . . . . . . . . . . . . 315
4,8  . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4,18  . . . . . . . . . . . .20.327
4,25  . . . . . . . . . . . . . . 323
4,33-36  . . . . . . . . . . . 515
4,36  . . . . . . . . . . . . . . 516
6,26  . . . . . . . . . . . . . . 144
9,54.56 . . . . . . . . . . . . 570
10,20  . . . . . . . . . . . . . 481
11,13  . . . . . . . . . . . . . 477
12,36  . . . . . . . . . . . . . 427
13,7  . . . . . . . . . . . . . . . 27
18,7.8 . . . . . . . . . . . . . 631
19,40  . . . . . . . . . . . . . 404
19,41  . . . . . . . . . . . . . . 18
19,42-44  . . . . . . . . . . . 17
19,44  . . . . . . . . . . . . . 316
20,35.36. . . . . . . . . . . 482
21,16.17. . . . . . . . . . . . 54
21,20  . . . . . . . . . . . . . . 26
21,20.21. . . . . . . . . . . . 30
21,25  . . . . . . . . . . .37.304
21,28.30.31  . . . . . . . . 309
21,34.36. . . . . . . . . . . 309

22,24  . . . . . . . . . . . . . 348
22,30  . . . . . . . . . . . . . 427
24,27  . . . . . . . . . . . . . 349
24,32  . . . . . . . . . . . . . 350
24,52.53. . . . . . . . . . . 339

Јован

1,9  . . . . . . . . . . . 262.528.
1,51  . . . . . . . . . . . . . . . 19
3,14.15 . . . . . . . . . . . . . 74
3,16  . . . . . . . . . . . . . . 417
3,19  . . . . . . . . . . . . . . 265
3,20  . . . . . . . . . . . . . . 458
3,36  . . . . . . . . . . . . . . 533
5,28.29 . . . . . . . . . . . . 544
5,29  . . . . . . . . . . . . . . 482
5,40  . . . . . . . . . . . . . . . 22
7,16  . . . . . . . . . . . . . . 243
7,17  . . . . . . . . . . 528.599
8,12  . . . . . . . . . . 312.476
8,29  . . . . . . . . . . . . . . 469
11,48  . . . . . . . . . . . . . . 27
11,50  . . . . . . . . . . . . . 615
12,35  . . . . . . . . . . . . . 312
14,1-3. . . . . . . . . . . . . 301
14,2.3 . . . . . . . . . . . . . 548
14,3  . . . . . . . . . . . . . . 339
14,14  . . . . . . . . . . . . . 477
14,26  . . . . . . . . . . . . . 600
14,30  . . . . . . . . . . . . . 623
15,10  . . . . . . . . . . . . . 469
15,19.20. . . . . . . . . . . 144
15,20  . . . . . . . . . . . . . . 47
15,22  . . . . . . . . . . . . . 164
16,13  . . . . . . . . . . . . . 469
16,24  . . . . . . . . . . . . . 477

16,26.27. . . . . . . . . . . 417
17,17.19. . . . . . . . . . . 469
17,24  . . . . . . . . . 501.636
18,36  . . . . . . . . . . . . . 297
20,13  . . . . . . . . . . . . . 403

Дела

1,11  . . . . . . . . . . 301.339
2,17.21 . . . . . . . . . . . . 611
2,29.34 . . . . . . . . . . . . 546
2,47  . . . . . . . . . . . . . . 379
3,19.20 . . . . . . . . 485.612
3,21  . . . . . . . . . . . . . . 301
4,12  . . . . . . . . . . . . . . . 74
4,32.31 . . . . . . . . . . . . 379
8,4  . . . . . . . . . . . . . . . 219
8,4.5 . . . . . . . . . . . . . . 328
8,10  . . . . . . . . . . . . . . 625
8,20  . . . . . . . . . . . . . . 128
10,38  . . . . . . . . . . .20.327
13,47  . . . . . . . . . . . . . 315
17,3  . . . . . . . . . . . . . . 405
17,31  . . . . . . . . . . . . . 548
22,21  . . . . . . . . . . . . . 328
24,15  . . . . . . . . . . . . . 544
24,25  . . . . . . . . . . . . . 164
26,5  . . . . . . . . . . . . . . 213
26,28  . . . . . . . . . . . . . 164

Римљанима

1,7  . . . . . . . . . . . . . . . 125
2,5.6.9  . . . . . . . . . . . . 540
2,7  . . . . . . . . . . . . . . . 533
2,12-16  . . . . . . . . . . . 436
3,20  . . . . . . . . . . . . . . 467
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3,31  . . . . . . . . . . . . . . 468
5,12  . . . . . . . . . . . . . . 533
6,2  . . . . . . . . . . . . . . . 468
6,23  . . . . . . . . . . . . . . 544
7,12  . . . . . . . . . . . . . . 467
8,1  . . . . . . . . . . . . . . . 477
8,4  . . . . . . . . . . . . . . . 468
8,7  . . . . . . . . . . . . . . . 467
8,32  . . . . . . . . . . . . . . 477
8,34  . . . . . . . . . . . . . . 350
8,38.39.37  . . . . . . . . . 350
11,33  . . . . . . . . . . . . . 527
12,1  . . . . . . . . . . . . . . 473
13,10  . . . . . . . . . . . . . 467
14,23  . . . . . . . . . . . . . 436
15,4  . . . . . . . . . . . . . . 324
15,16  . . . . . . . . . . . . . 469

1. Коринћанима

1,27.28 . . . . . . . . . . . . 232
2,9  . . . . . . . . . . . . . . . 675
2,14  . . . . . . . . . . . . . . 524
3,10.11 . . . . . . . . . . . . . 56
4,5  . . . . . . . . . . . 481.661
5,7  . . . . . . . . . . . . . . . 399
6,2.3 . . . . . . . . . . . . . . 661
6,10  . . . . . . . . . . . . . . 539
6,19.20 . . . . . . . . . . . . 475
10,20  . . . . . . . . . . . . . 556
13,12  . . . . . . . . . . . . . 676
15,16-18  . . . . . . . . . . 546
15,22  . . . . . . . . . . . . . 544
15,23.20. . . . . . . . . . . 399
15,50  . . . . . . . . . . . . . 323
15,51.53. . . . . . . . . . . 322

15,52-55  . . . . . . . . . . 550
15,55  . . . . . . . . . . . . . 644
15,57  . . . . . . . . . . . . . 470

2. Коринћанима

4,4  . . . . . . . . . . . . . . . 508
4,17  . . . . . . . . . . . . . . 460
5,19  . . . . . . . . . . 417.502
6,17.18 . . . . . . . . . . . . 475
7,1  . . . . . . . . . . . . . . . 474
7,9-11. . . . . . . . . . . . . 462
11,2  . . . . . . . . . . . . . . 381
12,2-4. . . . . . . . . . . . . 471
12,9  . . . . . . . . . . . . . . 489
13,8  . . . . . . . . . . . . . . 101

Галатима

1,8  . . . . . . . . . . . . . . . 243
5,22.23 . . . . . . . . . . . . 474

Ефесцима

1,14  . . . . . . . . . . . . . . 674
2,20-22  . . . . . . . . . . . 416
3,8  . . . . . . . . . . . . . . . 471
3,15  . . . . . . . . . . . . . . 677
3,16-19  . . . . . . . . . . . 476
4,3-5. . . . . . . . . . . . . . 379
5,5  . . . . . . . . . . . . . . . 541
5,14-16  . . . . . . . . . . . 602
5,27  . . . . . . . . . . 425.484
6,11  . . . . . . . . . . . . . . 510
6,12  . . . . . . . . . . . . . . 510
6,17  . . . . . . . . . . . . . . . 56

Филибљанима

1,12  . . . . . . . . . . . . . . 219
2,12.13 . . . . . . . . . . . . 469
3,13.14 . . . . . . . . . . . . 470
3,21  . . . . . . . . . . . . . . 399
4,3  . . . . . . . . . . . . . . . 481
4,4  . . . . . . . . . . . . . . . 478

Колошанима

1,9-11. . . . . . . . . . . . . 476
1,16  . . . . . . . . . . . . . . 493

1. Солуњанима

4,3  . . . . . . . . . . . . . . . 469
4,14  . . . . . . . . . . . . . . 550
4,16  . . . . . . . . . . . . . . 301
4,16.17 . . . . . . . . 322.625
4,16-18  . . . . . . . 3о2.548
5,2-5. . . . . . . . . . . .38.371
5,4.5 . . . . . . . . . . . . . . 315
5,16-18  . . . . . . . . . . . 478
5,23  . . . . . . . . . . 469.473

2. Солуњанима 

1,8  . . . . . . . . . . . . . . . 424
2,3  . . . . . . . . 356.444.456
2,3.4 . . . . . . . . . . . . . . 571
2,3.4.7  . . . . . . . . . . . . . 49
2,4  . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2,7  . . . . . . . . . . . . .54.384
2,8  . . . . . . . . . 37.321.579
2,9.10 . . . . . . . . . . . . . 553
2,9-11. . . . . . . . . 390.444
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2,10.11 . . . . . . . . . . . . 559
2,10-12  . . . . . . . 431.524
2,12  . . . . . . . . . . . . . . 390

1. Тимотију

2,3-6. . . . . . . . . . . . . . 262
4,1  . . . . . . . . . . . . . . . 444
6,20  . . . . . . . . . . . . . . 522

1. Тимотију

1,10  . . . . . . . . . . . . . . 533
3,1-6. . . . . . . . . . . . . . 444
3,9  . . . . . . . . . . . . . . . 275
3,12  . . . . . . . . 48.507.608
3,13.1 . . . . . . . . . . . . . 321
3,16  . . . . . . . . . . . . . . 324
4,3  . . . . . . . . . . . . . . . 595

Титу

2,11  . . . . . . . . . . . . . . 262

Јеврејима 

1,6  . . . . . . . . . . . . . . . 502
1,14  . . . . . . . . . . . . . . 511
2,11  . . . . . . . . . . . . . . 477
2,14  . . . . . . . . . . . . . . 503
2,18  . . . . . . . . . . . . . . 416
3,19  . . . . . . . . . . . . . . 458
4,15  . . . . . . . . . . . . . . 416
4,16  . . . . . . . . . . . . . . 347
6,18.19 . . . . . . . . . . . . 350
6,19.20 . . . . . . . . . . . . 421
6,20  . . . . . . . . . . . . . . 489

7,25  . . . . . . . . . . . . . . 482
8,1.2 . . . . . . . . . . . . . . 413
8,5  . . . . . . . . . . . 413.418
9,1-5. . . . . . . . . . . . . . 411
9,9.23 . . . . . . . . . . . . . 413
9,12  . . . . . . . . . . . . . . 421
9,22.23 . . . . . . . . . . . . 417
9,24  . . . . . . . 413.420.482
9,28  . . . . . . . . . . 315.485
10,29  . . . . . . . . . . . . . 600
10,32  . . . . . . . . . . . . . . 39
10,35-39  . . . . . . . . . . 408
11,6  . . . . . . . . . . . .74.436
11,14-16  . . . . . . . . . . 675
11,26  . . . . . . . . . . . . . 460
11,35  . . . . . . . . . . . . . . 41
11,36-38  . . . . . . . . . . . 40
12,14  . . . . . . . . . . . . . 541
12,22  . . . . . . . . . . . . . 612

Јаков

1,25  . . . . . . . . . . . . . . 466
2,8  . . . . . . . . . . . . . . . 466
2,10  . . . . . . . . . . . . . . 582
2,12  . . . . . . . . . . . . . . 482
2,14-24  . . . . . . . . . . . 472
3,15  . . . . . . . . . . . . . . 554

1. Петрова

1,10-12  . . . . . . . . . . . 344
1,25  . . . . . . . . . . . . . . 350
2,6  . . . . . . . . . . . . . . . 210
2,11  . . . . . . . . . . . . . . 474
3,3.4 . . . . . . . . . . . . . . 462
3,12.13 . . . . . . . . . . . . 529

4,17  . . . . . . . . . . . . . . 480
5,8  . . . . . . . . . . . . . . . 510

2. Петрова

1,5-10. . . . . . . . . . . . . 470
1,19  . . . . . . . . . . . . . . 312
1,21  . . . . . . . . . . . . . . 324
3,3.4 . . . . . . . . . . . . . . 370
3,9  . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3,10  . . . . . . . . . . . . . . 672

1. Јованова

1,7  . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2,1  . . . . . . . . . . . 416.482
2,4.5 . . . . . . . . . . . . . . 472
3,4  . . . . . . . . . . . . . . . 467
3,6  . . . . . . . . . . . . . . . 472
5,3  . . . . . . . . . . . 436.468
5,4  . . . . . . . . . . . . . . . 477

Јуда

3 . . . . . . . . . . . . . . . .51.64
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
6.14.5 . . . . . . . . . . . . . 549
14.15  . . . . . . . . . 299.426
24 . . . . . . . . . . . . . . . . 646

Откривење

1,1-3. . . . . . . . . . . . . . 341
1,5.6 . . . . . . . . . . 416.646
1,7  . . . . . . . . 301.625.637
1,9  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
1,13-15  . . . . . . . . . . . 624
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1,17  . . . . . . . . . . . . . . 471
2,10  . . . . . . . . . . . . . . . 41
2,17  . . . . . . . . . . . . . . 646
3,1.3 . . . . . . . . . . . . . . 310
3,3  . . . . . . . . . . . 371.490
3,4  . . . . . . . . . . . . . . . 484
3,5  . . . . . . . . . . . . . . . 483
3,7.8 . . . . . . . . . . 430.435
3,10  . . . . . . . . . . 560.619
3,21  . . . . . . . . . . . . . . 416
4,5  . . . . . . . . . . . . . . . 414
4,11  . . . . . . . . . . . . . . 437
5,11  . . . . . . . . . . . . . . 512
5,12  . . . . . . . . . . . . . . 671
5,13  . . . . . . . . . . 545.678
6,12  . . . . . . . . . . . . . . 304
6,12-17  . . . . . . . . .37.334
6,13  . . . . . . . . . . . . . . 333
6,15-17  . . . . . . . . . . . 642
7,9  . . . . . . . . . . . . . . . 665
7,10.12 . . . . . . . . . . . . 651
7,14  . . . . . . . . . . . . . . 428
7,14-17  . . . . . . . . . . . 649
8,3  . . . . . . . . . . . . . . . 414
11,2-11  . . . . . . . . . . . 266
11,4  . . . . . . . . . . . . . . 267
11,5  . . . . . . . . . . . . . . 268
11,11  . . . . . . . . . . . . . 286
11,12  . . . . . . . . . . . . . 287
11,15  . . . . . . . . . . . . . 301
11,19  . . . . . . . . . 415.433
12,6  . . . . . . . . . . . . . . . 55
12,9  . . . . . . . . . . . . . . 438
12,10  . . . . . . . . . . . . . 520
12,12  . . . . . . . . . . . . . 623
12,17  . . . . . . . . . . . . . 592
13,1-10  . . . . . . . . . . . 439

13,2  . . . . . . . . . . . . . . . 54
13,3  . . . . . . . . . . . . . . 579
13,5-7. . . . . . . . . . . . . . 54
13,8  . . . . . . . . . . . . . . 579
13,11  . . . . . . . . . . . . . 439
13,11-14  . . . . . . . . . . 442
13,11-16  . . . . . . . . . . 579
13,13  . . . . . . . . . . . . . 612
13,13.14. . . . . . . . . . . 553
13,16  . . . . . . . . . 450.604
13,16.17. . . . . . . . . . . 445
14,1-5. . . . . . . . . . . . . 649
14,6.7 . . . . . . . . . 311.355
14,8  . . . . . . . 381.536.603
14,9.10 . . . . . 438.605.627
14,9-11  . . . . . . . . . . . 594
15,2  . . . . . . . . . . . . . . 648
15,2.3 . . . . . . . . . . . . . 450
15,3  . . . . . . . . . . 649.669
15,4  . . . . . . . . . . . . . . 670
16,2-6.8.9  . . . . . . . . . 628
16,13.14. . . . . . . . . . . 562
16,14  . . . . . . . . . . . . . 556
16,17.18. . . . . . . 636.637
16,19.21. . . . . . . . . . . 637
17,2  . . . . . . . . . . . . . . 536
17,4-6.18 . . . . . . . . . . 382
17,15  . . . . . . . . . . . . . 440
18,1.2.4  . . . . . . . . . . . 603
18,3.15-17 . . . . . . . . . 653
18,4  . . . . . . . . . . . . . . 390
18,5  . . . . . . . . . . . . . . 604
18,5-10  . . . . . . . . . . . 653
19,9  . . . . . . . . . . . . . . 427
19,11.14. . . . . . . . . . . 641
19,16  . . . . . . . . . . . . . 641
20,1-3. . . . . . . . . . . . . 658

20,4.6 . . . . . . . . . . . . . 661
20,5  . . . . . . . . . . . . . . 661
20,6  . . . . . . . . . . 544.637
20,11.12. . . . . . . . . . . 666
20,12  . . . . . . . . . 480.549
21,1  . . . . . . . . . . . . . . 674
21,2  . . . . . . . . . . . . . . 427
21,4.11.24.3. . . . . . . . 676
21,6.7 . . . . . . . . . . . . . 540
21,9.10 . . . . . . . . . . . . 427
21,22  . . . . . . . . . . . . . 676
21,27  . . . . . . . . . 474.481
22,5  . . . . . . . . . . . . . . 676
22,11  . . . . . . . . . . . . . 613
22,11.12. . . . . . . . . . . 491
22,12  . . . . . . . . . 352.422
22,14  . . . . . . . . . . . . . 466
22,14.15. . . . . . . . . . . 541
22,18.19. . . . . . . . . . . 268
22,20  . . . . . . . . . . . . . 302
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673

A

АБИСИНИЈА, хришћанске цркве 576
Wolff  посетио 360

АВЕЉ, Кајин га мрзи 46
Светковао суботу 453

АВРААМ,
Анђеоска мисија 512
Месијанско обећање 18
Моли се за Содом 431
Светковао суботу 453

АГРИПА, 165
АДАМ,

Искушење и пад 531-534, 666
Обећање о откупљењу 343
Откупљен 644
Покајање 647, 648
Радост, у Новом Јерусалиму 648
Раст 644
Светковао суботу 453
Среће другог Адама, Христа 647

ADAMS, John Quincy 360
АДВЕНТ,

Вера, библијска основа 409
Вест, опште проповедање 355-374

Објављивање на време 351-354
Последице прихватања 379
Цркве га углавном одбациле 380
Види и адвентистички покрет, 

Пророчанства, Знаци другог 
доласка

Покрет, проба 406
Без жаљења због искустава 406, 

407
Бог као вођа 410, 411, 423, 424, 

432, 457
Божја сила се показала у 398-

408,611
Замах после испуњења Litchovog 

наговештења 334, 335
Искуства Millera и сарадника за 

време 351-354

ОПШТИ
ИНДЕКС ПОЈМОВА
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Карактер 400-404
Millerova одбрана покрета 337
Почетак 330
Противљење 336-338, 403
Растење и напредовање 337, 357, 

368-370, 395-398, 401
Резултати 340, 405
Ширина проповедања 357
Види и Порука првог анђела, 

Порука другог анђела, 
Порука трећег анђела, Miller, 
Пророчанство, Знаци другог 
доласка

Христов, знаци 390, 400
Види Први долазак, Други долазак

АДВЕНТИСТИ СЕДМОГ ДАНА, 
409-422, 429-432,

Објављивање коначне опомене 
603-612

АДВЕНТИСТИ,
Држање, према новом виделу 456-

460
Излажење из Цркава 375, 376, 390
Јединство међу 379, 398
Настанак 331, 332, 35
Невоље и вера 391, 392, 403-408
Објављују поноћни поклич 400-403, 

423
Оптужени за неверност 336
Погрешка 353
Политика Заједнице у дане Millera 

375
Претражуивање Писма после 

разочарања 391
Прича о десет девојака примењена 

на 393, 394, 398-402
Прогонство 372
Противљење Цркава 337

Проучавају Божји закон 434, 435
Проучавање питања небеског 

светилишта 411-415, 429, 454
Разочарање Милерита 1844. године 

329, 351, 374, 391-394, 403-460
Фанатизам међу 395-398
Види и Порука пвог анђела, 

Пророчанства, Адвентисти 
седмог дана, Знаци другог 
доласка

АДВОКАТ, види Христос
АЖДАХА,

Глас се чуо у раним прогонствима 
77

Дворога звер говори као 441, 442
Откривење 12, 438, 439, 658

АЗИЈА, Wolff ova путовања по 360-
362

АЛБИГЕНЗИ, као избеглице у 
Чешкој 97, у Француској 271

Види Валденжани!
АЛЕАНДЕР, папински легат на 

Сабору у Wormsu 133, 146-150, 
162, 168

АЛКОХОЛ, ПРОДАВЦИ, 
под утицајем Millerovog 
проповедања 332

АЛЛЕИНЕ, деловање у Енглеској 252
АМЕРИКА,

Адвентистичка вест проповедана 
у 368

Верска слобода у 295, 296
Пророчанство и превласти Римске 

Цркве у 573, 579
Уточиште прогнаника 252
Whitefi eld и Wesley као мисионари 

у 253, 254
Види и Сједињене Државе, Miller
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AMERICAN Bible Society, 
организација 287

AMERICAN Sunday School Union о 
промени дана одмора 447

AMERICAN Tract Society о промени 
дана одмора 447

АМНОН, универзалистички пропо-
ведник о будућности 537-539

АНАНИЈА И САПФИРА, 44
АНЂЕЛИ траже људе спремне да 

дочекају Христа приликом 
првог доласка 314, 315

АНЂЕЛИ ЧУВАРИ, додељени сва-
ком Христовом следбенику 572

АНЂЕЛИ,
Добри анђели,

број, моћ и дела 511-514, 630-632
деловање у време поноћне вике 402
делују као извештачи 482, 486, 487
извештавају о прогонствима 59, 61
Нису духови умрлих 511,
објавили Исусово рођење 46,
подсећају на истине када је потре-

бно 600
прате деловање опомена о Христо-

вом доласку 373
Прате Христа приликом другог 

доласка 641,
Чувари 512, 51,
штите чекаоце другог доласка по-

сле разочарања 374
Зли, деловање 398, 511-517

Сила 614
Треба да им се суди 661

Као говорници у Парламенту 632,
Објавили вести о Христовом 

рођењу 313, 314,
Види и Духови, Спиритизам

АНТИНОМИЈАНИЗАМ, заблуда 
260, 261

АНТИХРИСТ, препознат, Лутхер 
139, 141, 205,

Wycliff  86
Његов дух у протестантским 

Црквама 384;
Види Папинство!

АРАПИ, веровања, у други долазак 
Исуса Христа 362

Wolff ova путовања међу 361, 362
АРМЕНИЈА, хришћани у 63
АРТАКСЕРКС, декрет да се обнови 

и сазида Јерусалим 326, 327, 
410

АТЕИЗАМ, дефиниција 269
У Француској 269, 270, 274-276, 

285, 584
АТКИНС, Роберт, о духовној 

опадању у Енглеској 387, 388
АУГСБУРГ, конфесија 

протестантских кнезова 206-
211

Парламента 206, 207
Суђење Лутхеру 134-137

АФРИКА, хришћани у 63, 577, 578
Wolff ova путовања 360

Б

БАXТЕР, веровање у други долазак 
252, 253

БАДЕН, конференција у 182-184
Последица снажан подстицај 

протестантској страни 184
БАРНЕС, енглески реформатор 248
БАЗЕЛ, Швајцарска 173, 178
БЕДА ЧАСНИ, 216
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BEECHER, Charles, о веровањима 388
О стању протестантске мисије у 

Америци 444, 445
БЕЗА, 216
БЕЗДАН, звер из, представља 

атеистичке снаге у Француској 
269, 286

Представља опустошену Земљу 
658, 659

БЕЗКОНИЦИ,
Зашто им је дозвољено да напре-

ду ју 48
Како обуздани 36
Крај 544, 545
Пресуда изречена над 666
Ужас и кајање приликом другог до-

ласка 37, 635, 644
Уништење 673
Ускрснуће 661

БЕЛГИЈА, Лутерови списи, ширени 
у 139

БЕНГЕЛ, објавио поруку о другом 
доласку у Немачкој 363, 364

БЕРQУИН, Лоуис де, живот, дела, и 
мученичка смрт 215-218

БЕРН, Zwingli у манастиру у 172, 173
БЕСМРТНОСТ, душе, природна, не 

постоји у Библији 550
Наука Римске цркве 58, 549
Порекло и лажност науке о 545, 

549, 588
Сотонина прва обмана 531-550

Истинска, добија се послушношћу 
533

Када ће бити дата 322, 323
БИБЛИЈА, прихваћена као правило 

вере међу протестантима 204, 205
Божји народ при крају времена 595

Валденжани 63, 249
Luther 120, 249
Miller 396
Немачки кнезови 205
Оци ходочасници 296
Huss 249
Wycliff e 249

Адвентисти проучавају 405-408
Miller 319-330

Ауторитет прихваћен од свих 
водећих реформатора 203, 249

Валденжани 68
Zwingli 173, 177
Luther 126, 132, 166
Miller 319
Немачки кнезови 204
Oecolampadius 183
Протестанти 448
Tyndale 245
Hollanders 238
Huss 102
Calvin 221

Библију може да разуме и обичан 
народ 60, 89, 195, 246, 319, 
320, 341

Божја два сведока, тумачење 266-
269, 286, 287

Част указана 287, 288
Веродостојност текста 522
Зли духови је одбацују 557
исмејавана 561
Како проучавати 132, 173, 174, 320, 

321, 521, 598, 599
Карта истине 598
Лажне теорије о 522, 523, 536, 537
Мало цењена 582, 583
Моћ, да заштити у опасности 361
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Надомештена манифестацијама 
духова 556

Код протестаната 376
Наш водич 63, 20, 205, 521
Незнање о, међу људима 60, 99, 

195, 342
Међу римокатоличким 

клерицима 195
Непоменљивост 66
Одбаћена као правило живота 45
Повеља слободе 296
Последице одбацивања 465, 526, 

27, 586, 587, 598
Проучавање 72, 79, 94, 195, 196, 

204, 212, 214, 215, 222, 277, 
530, 560, 572, 593-602

потискивање Библије 55, 60, 586
Преводи на дански 24,

холандски 238
Превођена, Лефевре (француски) 

214
Валденжани (француски) 65
Luther (немачки) 193,194
Петри (шведски) 244
Tyndale (енглески) 245-247
Wycliff e (енглески) 80, 81, 87-89, 245,

Преписивање руком 68, 69, 88, 89
Рат против у Француској 265-288
Сама себе тумачи 93, 173, 324, 

598, 599
Свети Дух тумачи 93
Систем откривене истине 320, 321
Склад у 329
Сотонини напори против 204, 526, 

593-595
Учење напамет 67, 194

Чување, у току столећа таме 69, 79
Ширење 72, 89, 99, 194, 195, 231, 

233, 247, 287, 288, 298, 361
Wycliff e подупире ауторитет 81
Види и Пророчанство, Два сведока

БИБЛИЈА,
Необична тумачења 520, 521
Непогрешивост 89, 249
Откривач заблуде 51
Проучавање 80, 81, 598-600

Опасност од занемаривања 519, 
521

Сигурност 559, 593-603
Wolff  о популарном систему 

тумачења 360
Wycliff e захтева враћање Библије 

народу 81
БИСКУПИ, римски, захтевају моћ 

50, 56, 261, 580, 581
Види и Папинство, Римокатоличка 

црква
БИТКА, последња велика 663, 664
БОГ, као Створитељ 437, 438, 452

Карактер 500, 541, 542
Љубав, супротност сотониној 

мржњи 570
Мудрост, у поступању према 

сотониној побуни 497, 498
Старање о свом народу 528-530, 

560, 621, 626, 627, 633, 634
Стрпљење са Израиљем 27, 28
Стрпљивост 354, 495

БОГАТИ, казна 654
БОГИЊА РАЗУМА, 275, 276
БОГОСЛУЖЕЊА, забрањена у 

Француској 274
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БОЖЈА РЕЧ, држање Римске Цркве 
према 81

Наша једина сигурност у време 
невоље 625

Оружје Христово против сотоне 51
Последице проповедања 461
Посредник за везу између Бога и 

човека 69, 79
БОЖЈИ НАРОД,

Божје старање о 528-530, 560, 621, 
626, 627, 631-634

Вера 619-622
Дуга изнад народа 636
Забринут због прошлих греха 619-621
Заштићени анђелима 513, 517, 

630-632
Избављење 635-652
Одликује се држањем четврте 

заповести 446
Оптужени као узрочници зла 590-

592, 614, 615
Потискивање у току Мрачног века 61
Проба потпуна 618
Прогонство 619
Различит од обожавалаца звери и 

иконе 445, 446
Теже за Христовим савршенством 

622, 623
У току великог дана помирења 491, 

601, 602
Узнесење 645, 646

БОЖЈИ ПЕЧАТ, 613, 640
БРАК, као симбол 381, 382
БРИТАНСКО И ИНОСТРАНО 

БИБЛИЈСКО ДРУШТВО, 
оснивање 287

БРИТАНЦИ, првобитно 
хришћанство међу њима 62

Рим покушао да покори 63
Види Енглеска, Велика Британија

БРОЦК, Моурант 362
БУЛЕ, папинске, против Лутхера 141

Да се истребе Валденжани 76, 77
Да се успостави инквизиција 235
Лутхер спалио 142
Објављене да означе Лутхерово 

искључење 147
Wycliff e осуђен 85, 86

БУНYАН, Јохн 252
БУХАРА, Wолффова путовања у 

360, 361

В

ВААЛ, 583
ВАВИЛОН,

Велики грех 388
Греси, откривени проповедањем 

треће анђеоске поруке 605, 
606

Казне које ће га задесити 653
Лажне доктрине 388-390, 536, 537
Многи припадници Божјег народа 

у 383, 390
Пад 383-390
Порука Божјем народу у 603, 604
Симбол отпале религије 65, 381-

384, 390
Види и Отпад, Црква, знаци 

Христовог доласка
ВАЛААМ, 529, 530
ВАЛДЕНЖАНИ, 61-78

Веровали у други долазак 72, 303
Марљиво преписивали Библију 69
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Међу првима добили превод 
Библије 65

Млади слани на високошколске 
установе 70

Обучавање младих 66-68
Пожртвовани мисионари 70-76, 

237
Признавали ауторитет Библије 

68, 72
Прогонство 76-78, 97
Резултати рада 71-76
Светковатељи суботе међу њима 

577
ВАРТОЛОМЕЈСКА НОЋ, 272, 273
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, 

напредовање Реформације у 
79-96

ВЕРА,
Без дела, популарна доктрина 472
Битна за држање закона 436
Буђење, Лутхеровим 

проповедањем 133
Довољно доказа за 527
Недостатак, у наше дане 373
Потреба за неговањем 621
Природа 469-472

ВЕРОВАЊЕ или КРЕДО, ослањање 
вере на 388

ВЕРСКА СЛОБОДА,
Божји начин деловања 591
Веровали у пуританци 291-298
Названа јереси 45
Реформисане земље 244
Рим је једва подноси 565
Сједињене Државе 441, 443
У Немачкој 197-205
У Холандији 240
Уздигао Roger Williams 293-295

ВЕТРОВИ, пророчки, представљају 
ратове 440

ВЕЧНЕ МУКЕ,
Рим прихватио 536
Супротна Божјем карактеру 534-537,
Теорија о 58

ВЕШТИЦЕ, спиритизам облик 556
ВИДЕЛО ИСТИНЕ, важност 

примања 344, 408
Да се верно шири 459, 460
Последице одбацивања 164, 165, 

378, 431, 456, 458-460, 583, 597
ВИКЛИФОВЦИ, Види Лоларди
ВИНО Вавилона, значење 388

Примена 389, 536
ВИТЛЕЈЕМ, прича о 313-315
ВЛАДАВИНА ТЕРОРА, 273, 282
ВЛАДАВИНА, Божја, утемељена на 

љубави 493
Закони неопходни 584
Сотонини напори против 534, 591

ВОДЕ или мора, као симболи 440
ВОЛТАИРЕ, хвалисање против 

хришћанства 288
Неверство 281

ВОЉА, слободна, Види Слобода
ВРАТА, отворена и затворена 529, 

430, 435,
“ВРЕМЕ ВЕЛИКЕ НЕВОЉЕ” 613-

634
искуство Божјег народа у току 

615-634
опомена о 310, 311
почетак 613
призори из 623, 624
ускоро ће наступити 622

ВРЕМЕ МИЛОСТИ, крај 428, 429
Нема новог у будућности 662
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ВРЕМЕ ОДЛАГАЊА, 391, 398-408,
Испуњење пророчанства 407, 408
Проба стрпљења 392, 393

Г

GAUSSEN, дело у Женеви 364-366
Поучавање деце 365

ГЕОРГЕ, војвода саксонски, 
одбацивање папинства 149,150

ГЕТСЕМАНИЈА, 348
ГИЉОТИНА, у Француској 282
ГЛАВАРИ, поквареност међу 586
ГЛАС СА НЕБА,

Божји који објављује долазак 
Исуса Христа 640

Говори Божјем народу 636
ГОЛГОТА, откривен сотонин 

караттер на 501, 502
Плата за грех објављена на 348, 

504, 540
ГОСПОДЊА ВЕЧЕРА, надомештена 

мисом 59
ГОСПОДЊИ ДАН, Види Субота, 

Четврта заповест, Недеља, 
Римокатоличка црква

GRYNAEUS, спасавање, Melanchton 
205

ГРГУР XI, смрт 86
ГРГУР XIII, држање према 

Вартоломејској ноћи 273
ГРГУР VII, папа, савршенство 

Римокатоличке цркве 
проглашено 57, 97, 581

ГРЕСИ,
Избрисани из небеских књига 421, 

422, 484-486, 614
Тајни, откривени на суду 486

ГРЕХ,
Дефиниција 472
Крај 504, 545
Љубав према 508
Очишћење у току службе у 

Светилишту 417, 418, 421, 425
Порекло 492-502

GUTHRIE, dr Th omas, о одвајању Пре-
сбитеријске цркве од Рима 384

Д

ДАН, за годину, пророчко тумачење 
324

Господњи 38, 48, 310, 311, 479
ДАНИЛО, анђели га заштитили на 

незнабожачком суду и у јами с 
лавовима 512

Визија о прогонству 325
Књига (1798) распечаћена 356

Веза са Откривењем 341
Проучавао Miller 320

Пример правог посвећења 470
Проречен први долазак 312

ДАНСКА, Реформација у 241, 242
ДАРИЈЕ, декрет да се сазида и 

обнови Јерусалим 326
ДАРОВИ, Види Светилиште
ДАРОВИ, ментални, употреба 509
ДВА СВЕДОКА, пророчанство о 

266-287
ДВОРОГА ЗВЕР, симбол Сједињених 

Држава 439- 443
ДЕВИЦА МАРИЈА, 43, 58, 174, 175, 217
ДЕИСТИ, утицај Millerovog пропо ве-

дања на 332
Millerovo дружење са 318, 319

ДЕКАЛОГ, Види Морални закон
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ДЕКЛАРАЦИЈА О НЕЗАВИ СНО-
СТИ, 295, 296, 441, 442

ДЕКРЕТ, против лутерана 199, 200
Реформације 198, 199
Светковатеља суботе 626, 631
Wycliff ovih следбеника 89

Да се сазида и обнови Јерусалим 
326-329, 398

ДЕКРЕТАЛИЈА, фалсификат, потвда 
папинских захтева 56

ДЕЛА, оправдање делима 55, 56
Спасење делима 253

ДЕЛО УМЕРЕНОСТИ И 
НЕДЕЉНИ ПОКРЕТ, 587

ДЕМОНИ, опседнутост, у време 
Христа 513-516

ДЕНОМИНАЦИЈЕ, адвентисти 
присиљени да напусте 376, 379

Miller у почетку није помишљао на 
одвајање 376

Истински хришћани у свима 449
Утицај на Millerovu вест 332

ДЕСЕТ ДЕВОЈАКА, прича 393, 394, 
400-402

ДЕСЕТКОВАЊЕ, 475
ДЕЦА, поздравила Христа прили ком 

уласка у Јерусалим 367
Из Женеве, Гаусен започео рад с 

њима 365, 366
ДЕЦА, проповедници у Шведској 

366, 367
ДОБРОЧИНСТВО, лажно 571

Монаси твде да се Христос 
издржавао 84

ДОКТРИНА, Библија као темељ 
сваке праве 126

Лажне, по Црквама 388, 389
О избору 261

Сотона изопачује 298
Угодне бајке 523

ДОЛАЗАК ХРИСТА, други, Види 
Дуги долазак

ДРВО ЖИВОТА, 532
ДРЖАВА, дужности 201
ДРУГИ ХРИСТОВ ДОЛАЗАК,

веровање, нађено у Бухари, Јеме-
ну и Татарској 361, 362

Време 324
Време непознато људима 457
заблуде у вези са временом 328, 

368, 431, 432
Знаци 304-316, 333, 334
Joseph Wolff  проповедао о 359, 360
лажне теорије 525
нада верника у сва времена 299-303
Наука Светог писма 321-323
начин 321
не може се фалсификовати 625
Објављивање 352-354
Опомена, зашто није поверена 

верским главарима 316
Опомена, одбачена 338, 339, 366
Призори 636-644
Припрема за (1844) 401-403
Проповедан у Енглеској, Јужној 

Америци, Немачкој, 
Француској,

проречен 39, 454
Швајцарској, Скандинавији 362-367
William Miller проповедао о 329-

333, 352-354, 368-374
Анђеоска порука 381-390
Заповест, покушај папинства да 

избрише 52
ДУВАН, 474, 475
ДУГА, виђена у време невоље 636
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ДУХ, Божји, да буде повучен са 
Земље 615

Манифестације 552, 560
Стављен уместо Библије 557
Обмана куцањем 553

ДУХ, помоћ, обећан искреним 
тражиоцима 526

Дело 343, 462
ДУХОВИ ВРАЧАРСКИ, 556
ДУХОВИ,

Веза са забрањеним 556
Окушани уз помоћ Библије 397
Подупиру светковање недеље 591
У служби зла 511-517

Е

ЕВА, сотонина лаж 561
Кушање 531-534

ЕВАНЂЕЉЕ, 
Прво ширење, апостоли 328
Прихватање, у Француској 214, 215
Проповедање поверено људима 312
Световни погледи против 47
Учвршћивање у Цириху 179-181
Човек слободан од осуде путем 468
Ширење после Хуссове смрти 119

EVERETT, Edward, 441
ЕГИПАТ,

Духовни 269
Зла у 614, 627, 628
Најсмелија нација у одбацивању 

Бога 269
Рад Josepha Wolff a у 360

EDWARD III, Wicliff e капелан 82
ЕДЕМ, изгубљен, Адам и Ева 348, 

531-533, 646
Обнављање 299, 484, 648

ЕДИКТ из Шпајера 197
Укидање 198

Из Wormsa против лутерана 167, 
168, 197, 201, 202, 208

EINSIDELN, Zwingli у 174-176
ЕКСКОМУНИКАЦИЈА HUSSA, 100

Luthera 133, 141, 143, 147
ЕНГЛЕСКА,

Вест о другом доласку објављена 
у 362

Напредовање Реформације у 245-264
Одлазак пуританаца из 290, 291
Покушај Рима да завлада 62, 63
Првобитно хришћанство у 62
Прогонство верника у 94, 95, 252
Протестантизам укорењен 251
Субота светкована 63
Wycliff ov утицај на политичка 

збивања 82, 84, 85
ЕНОХ, 299
ЕРАСМУС, грчко и латинско издање 

Новог завета 245
Писмо Berquinu 216

ЕРФУРТ, Лутхерово проповедање 152
ЕТИОПИЈА, хришћани у, у току 

мрачног века 577
ЕУСЕБИУС, о суботи 574
ЕУХАРИСТИЈА, види Миса
ECK, др. на дискусији у Бадену 183, 184

Заступник Рима 182
Прилком одбацивања Аусбуршке 

конфесије 208

Ж

ЖЕНА као симбол 55, 381, 382
ЖЕНЕВА, уточиште протестаната 236

Учвршћивање Реформације у 232-234
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ЖИГ ЗВЕРИ, како се прима 604, 605
Знак подложности Риму 445-450, 

579, 627
ЖИШКА, Јан, одбранио Чешку 

против армије краља 
Сигисмунда 116

Смрт 116
ЖРТВА МИСЕ, 59, 189, 190
ЖРТВЕ, Види Светилиште
ЖРТВОВАЊЕ ЗА ХРИСТА, 387

З

ЗАБЛУДЕ, прихватају они који одба-
цују истину 523

Набрајање неких великих 524-526, 
588

ЗАВЕТИ, стари и нови, светилишта 
413

ЗАВИСНОСТ, од Бога, наша 
потреба 530

Од човека, опасност 388, 596, 597
ЗАКОН, церемонијални, укинут 

Христовом смрћу 328
Безаконици ће видети у Христовој 

руци за време другог доласка 
639, 668

Видело ће бити дато свима 605
Држање верских главара према 

465, 466
Држање пророка и апостола према 

466
Мерило карактера на суду 482
Морални, благослов послушнима 

470
Промене које је унела 

Римокатоличка црква 52, 
65, 446

На Земљи сачувано познање 453
Непогрешиво правило живота 452
Непроменљивост 66, 433-450, 454, 

466, 467, 503
Открива грех 467, 468
Погажен у Француској 274, 285, 286
Пожажен у Риму 65, 453,
Последице непослушности 478
Последице одбацивања 260-262, 

584-588
Природа 467
Распрострањено мишљење да је 

закон укинут 584, 585
Светост 433, 434
Сотона жели да наведе на 

непослушност 582
Темељ Божје владавине 66
Трајност 434, 453
У ковчегу небеског Светилишта 

433, 434,
Христос га није укинуо 260, 466-

468
Хришћански свет ће одбацити 22
Wesley га брани 262-264

ЗАКОНИ, тлачитељски, биће 
проглашени у Сједињеним 
Државама 442

ЗАМКЕ, сотонине 518-530
Задовољавање својих прохтева 519
Занемаривање молитве и 

проучавања Библије 519, 525
Искривљавање Писма 520, 521
Лажна учења о другом доласку 525
Лажне теорије 520, 523
Либералност у верским догмама 522
Научна истраживања 522
Немудре спекулације 522, 523
Необраћени верници у Цркви 520
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Одбацивање Христове преегзи стен-
ције 524

Опадање браће 519
Позивање на прохтеве 474

Световни послови 519
Спиритизам 524

ЗАПОВЕСТИ, Види Закон морални, 
Субота, Четврта заповест

ЗАСТАВНИЦИ, 55
ЗВЕЗДА, приликом избављења 

Божјег народа 638
ЗВЕЗДЕ, падање 333, 334
ЗВЕР из пророчанства, тумачење зве-

ри уз бездана 269, 286
Аждаха (сотона и пагански Рим) 

438
Дворога звер (Сједињене Државе) 

439-442, 445
Рис (папинство) 439, 443-445
Види и Пророчанство,

ЗЕМЉА, као дом Адама и Еве 531-533
Нова 678
Околности за време хиљаду година 

658-660
Очишћење огњем 672-674
Преварни улазак греха у 531
Пустошење 653-661

ЗЕМЉОТРЕС на крају историје 637
Велики у Лисабону 304, 305

ЗЛА ЕГИПАТСКА, 627, 628
У последње дане 628, 629

ЗЛО, бог није одговоран за 492, 493
Духови, силе 511- 517

Дело 513
Напори духова против Христа 

513, 514
Опасно за оне који негирају по-

сто јање 516

У време невоље 614
Христос их истерао 514-516

Коначно истребљење 504, 545, 673, 
678

Порекло 492-504
Сотона аутор зла 493-504

ЗЛОБА, сотонина, Види Замке 
сотонине

ЗНАЦИ ДРУГОГ ДОЛАСКА, 304-
316, 391, 456

Лисабонски земљотрес, 304, 305
Падање звезда 333, 334
Помрачење Сунца и Месеца, 306-308
Стање у Црквама 309, 310

ZWINGLI, Ulrich 171-184
Деловање у Еинсиеделну 174-176

У Цириху 176-182
Напори Рима против 180-184
Планови фратара са 172
Прихватање Библије као правила 

понашања 173, 174
Рана средина 171, 172
Смрт 212

И

ИДОЛОПОКЛОНСТВО, 
преовладавање 43, 514, 583

У Римокатоличкој цркви 568
У Француској 276
У Цркви 42,43

ИЗБАВЉЕЊЕ БОЖЈЕГ НАРОДА, 
635-652

Терор безаконика над 636, 639, 640, 
642-644

ИЗБОР, доктрина о 261
ИЗБОРНИК саксонски, види 

Frederick, John
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ИЗВЕШТАЈИ,
Инквизиције 59, 61, 62
књигама Неба 59, 67, 486, 487

ИЗРАИЉЦИ, Бог има велико стр п-
ље ње с 19, 28

Велики грех, одбацивање Христа 22
Верници из 1844. упоређени са 

457-460
Наведени на грех дружењем с не-

зна бошцима 508, 530
Отпад 21
У ропству, заборавили Божји закон 

453
Узроци 40-годишњег лутања 458
Упоређени с добрим вином 20

ИЛИЈА, Идолопоклонтво у то време 
533

Као онај који укорава 606
Оптужбе против 458, 520, 590,
Посета анђела 512, 629

ИНДИЈА, Wolff ova путовања по 360
ИНКВИЗИЦИЈА, Као метода “обра-

ће ња” 569
У Француској 235
Успостављање 59

ИНОЦЕНЦИЈЕ III, 581
ИНТЕРДИКТ, папински, против 

Пра га 100, 101
ИОНА, центар мисионарских на по-

ра 62
Субота светкована 62

ИРОД, 643
ИРСКА, хришћанство у 62
ИСАВ, Јаковљево избављење од 

616-618
ИСАИЈА, пример правог посве ће-

ња 471

ИСКУШЕЊЕ,
Адама и Еве у Едему 531, 532

Валденжанске омладине 70
Христово 50, 51, 510

Зашто је дозвољено 528-530
Како се одупрети 510, 600

ИСПОВЕСТ, зла 74, 83, 98, 567
ИСТИНА ЗА САДАШЊЕ ВРЕМЕ, у 

данима Лутхера 143,
У наше дане 143, 144

ИСТИНА,
Зашто није откривена великим 

људима 316
Људи покренути да истражују 

Библију да је нађу 79, 81
Потреба за истраживањем 522, 598
Правилно држање према 378-380
Прогресивна природа 291, 292, 297
Противљење 458-460
Рим се бори против 90
Фалсификати 523, 528
Ширење, у време прогонства 42, 

95, 96, 101, 196, 240, 249, 634
ИСТИНЕ, развој нових 609
ИСУС, види Христос, Месија
ИТАЛИЈА, Лутхерови списи у 139

Мисионари слани у 62
Прогонство у 97

Ј

ЈАКОВ, искуство на Јавоку 616-622
Светковао суботу 453

ЈАРАЦ ЗА АЗАЗЕЛА,
служби у Светилишту 419, 420
сотона представљен 422, 486, 658
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ЈЕВРЕЈИ,
Бог их одбацио 431

Пророчке истине 378
Грешно занемаривање првог 

доласка 313
Дух, показан одбацивањем Христа 

506
Духовна тама 377, 378
Задвољни религијом својих отаца 

454
J. Wolff  проповедао еванђеље међу 

359-362
Невоље на 30
Одбијање да прихвате видело 430
Патње за време опсаде Јерусалима 

31-33, 35
Пророчанство доделило 70 

седмица 328, 345
Световност у време Христа 378
Суботњи закони 52
Судбина, запечаћена одбацивањем 

еванђеља 628
Цремоније 568

ЈЕВРЕЈСКА ЦРКВА, дружење с 
незнабошцима 382

Пропуст старешина да препознају 
пророчанства о првом 
доласку 312, 313, 378

ЈЕДИНСТВО ЧЕКАЛАЦА ДРУГОГ 
ДОЛАСКА, 379

ЈЕЗЕКИЈА, 546
ЈЕЗУИТИ, У Француској 279

Организација, циљеви и дело 234, 
235

ЈЕЛИСИЈЕ, Miller упоређен с 331
Анђели га штитили 208, 512

ЈЕМЕН, Wolff ova путовања по 362

ЈЕРЕМИЈА, Неустрашиво се борио 
против зла 520

Туга над Јерусалимом 21
Уптужен као издајник 458

ЈЕРЕСИ, 44, 45, 58
Одбацивање здраве науке 389
Оптужен за, Berquin 216

Валденжани 61, 76-78
Јероним 114
Лутхер 130, 132, 133, 196
Протестанти 51
Huss 100, 107
Wycliff e 89, 90

Сабор у Констанци одлуда да се 
искорени 104

У Америци 293, 443
Римокатоличка црква 58, 59
У Павлове дане 396

ЈЕРЕТИЦИ, држање Рима и 
Римокатоличке цркве према 
76-78, 104-115, 153, 154, 215-
219, 577, 578

ЈЕРОНИМ, 99-119
Бранио Hussa 113
Затвор у Констанци 110, 111
Карактер 103
Мученичка смрт 115
Одрицање и покајање 111-114
Патње 111

ЈЕРУСАЛИМ, опкољен, Цестије 
30,31, Тит 31

Патње народа у току опсаде 31-33
Предности указане 19
Пророчанства против 27
Самоправедност 27
Симбол бунтовног света 22
Тежина положаја 26
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Уништење 17-38
Ниједан хришћанин није страдао 

30
Симбол уништења света 36-38

Услови у друштву после 
одбацивања еванђеља 28

Христова жалост над 18-22
ЈОВ, патње 589

Пример правог посвећења 471
ЈОВАН XXIII, папа, карактер 104, 

106
Позван пред Сабор у Констанци 

104
Стављен у исту тамницу са Hussom 

106
Huss затворен његовом наредбом 

106
ЈОВАН КРСТИТЕЉ, Wycliff e 

упоређен с њиме 93
ЈОНА, 406
ЈОСИФ, 626
JOHHANES, војвода и изборник 

саксонски 199
Лутхерово писмо 209, 210
Потписао Конфесију у Аугсбургу 

207
ЈУДА, пропустио да научи поуке од 

Исуса 43.44
ЈУЖНА АМЕРИКА, проповедање 

вести о другом доласку у 363

К

КАЖЊАВАЊЕ,
Безаконика 666, 673
Богатих 653, 654
Неверних пастора и народа 654-657
Сотоне 658-660

КАЗНЕ, грађанске за држање Божјег 
закона 459

КАЈИН, мржња према Авељу 46
Живот, зашто поштеђен 543

КАЛВИН, веровања, други долазак 
Исуса Христа 303

Није слободан од грешака 236, 292
Образован за свештеника 221
Обраћење на протестантизам 

219-221
Рад у Женеви 233-236

КАРАКТЕР, испитивање на 
коначном суду 428, 429

Божји, погрешно представљен, 
папинство 569, сотона 569

КАРЛО V, на Сабору у Аугсбургу 
206, 207, на Сабору у Шпајеру 
197, 198, 202

Одбио да прими истину 163-165
Пораз и абдикација 211
Постао одлучан непријатељ 

протестаната 145, 233, 239
КАТАКОМБЕ, уточиште хришћана 

од прогонства 40
КАТОЛИЦИЗАМ, Види Римо ка то-

ли чка црква, Папинство, Папа, 
Језуити

КИР, декрет да се сазида и обнови 
Јерусалим 326

КЛЕР, Види Свештенство
KNOX, John, веровао у други 

долазак 303
Дело у Шкотској 250, 251
Сукоб с краљицом Мери 250, 251

КЊИГА смрти,
Живота, садржи имена свих који 

су почели служити Богу 
480, 481
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Имена коначно непокајаних избри-
сана из 483

За спомен, садржи извештаје о до-
брим делима 481

Добра дела непокајаних избри-
сана из 483

Небо заинтересовано за 484
Садржи извештаје о злим делима 481

Греси праведника избрисани из 
483

Осуда грешника, забележена у 661
КЊИГЕ, о другом доласку, у 

Америци 368
У Немачкој 363, 364
У шпанским земљама 363

Извештаја на Небу, греси 
избрисани 421, 422, 614

Безаконици ће бити суђени на 
темељу 666

Да одлуче решење на коначном 
суду 480-483

Види Литаретура, Списи
КОВЧЕГ БОЖЈЕГ ЗАВЕТА, виђен у 

небеском Светилишту 433
Камене плоче 433

КОЛПОРТЕРИ, у време 
Реформације 178, 194, 231

Види Библија, ширење, 
Литература, Списи

Wycliff e 87
КОЛУМБА, 62, 249
КОМПРОМИС, о начелима, 

прихватање наметнуто првим 
хришћанима 42, 43

Између хришћанства и 
незнабоштва 49, 50, 298

Наметано Лутхеру 165, 166
У Шпајеру, одбачено 199-201

Протестаната и римокатолика 
199, 566

Чеха и Рима 118
КОНСТАНТИН, издао први 

недељни закон 574
Номинално обраћење 50

КОНСТАНЦА, мученићка смрт 
Хусса и Јеронима 109, 115

Види и Сабор у Констанци
КОНЦИЛ, у Констанци 95, 96, 104-

115
У Никеји 52
У Цириху 180-184

КОНЦИЛИ, црквени 53
Фалсификовани декрети 5

КОЦКАЊЕ, гувернер Washburn 387
КОЦКАРИ, утицај Миллерове вести 

332
“КРАЈ ГОСПОДЊИ”, значење 354

Крај света 37, 38, 662-678
КРВ хришћана представља семе 42, 

240, 249, 634
КРИМИНАЛЦИ, лажна симпатија 

према 585, 586
КРСТ, инсигниа, Рим истиче 568

Биће наука и песма откупљених 
651

КРСТАШКИ РАТОВИ, против 
Хусита 115-117

Валденжана 76
КРУНИСАЊЕ, Христа 666
КРЧМЕ ЗАТВОРЕНЕ, као резултат 

Millerovog пророведања 332
КРШТЕЊЕ, забрањено у 

Француској 274,
Христово 327

КЋЕРКЕ РИМА, 382-384
КУЛТУРА, употреба, сотоне 509
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Л

ЛАЖНЕ ДЕКРЕТАЛИЈЕ, 56
Доктрине Рима у протестантским 

Црквама 388, 389
Пророци 186, 187

ЛАИЦИ, углавном они проповедају 
вест 380

ЛАТИМЕР, мученичка смрт 249
Уздизао надмоћност Библије 248, 249

LACUNZA, дело, у Јужној Америци 
363

ЛЕФЕВРЕ, први примио 
Реформацију у Француској 212

Превод Новог завета 214
Учења 212

ЛИБЕРАЛНОСТ у верским догмама, 
понекад опасна 520-522

ЛИТЕРАТУРА, ширење, Валденжани 
70,71

У Чешкој 96, 97, 99, 100, 119
У време Wycliff a 84, 84, 87-89, 94
У време Лутхера 139, 140, 160, 

169, 194
У Женеви 36
У Француској 214, 215, 231
У Швајцарској 178
У Шкотској 249

LITCH, Josiah наговештење пада 
Отоманске империје 334, 335

ЛИЦЕМЕРИ, у Цркви 396
LOLLARDS, у лолардским кулама 95

Прогонство 94,95
ЛОТ, избављење 431, 512
ЛОУИС XV, себичност 280
ЛОУИС XVI, погубљење 230
ЛУТРИЈЕ, 385
LUTTERWORTH, Види Wycliff e

ЛУТХЕР, Мартин, 120-170, 185-210
Бекство из Аугсбурга 137
Веровање у други долазак 303
Дело, на Универзитету у 

Wittenbergu 24-126, 139
Едикт Рима против 167
Коначно одвајање од Рима 143
Криза у раду 141-143
Молитва 157
Напори против фанатика у 

Wittenbergu 188-193
Напори Рима против 131-137, 

140-144
Одбијање да се одрекне 136
Одбијање компромиса с Римом 

165, 166
Повлачење у Wартбург 168, 169
Посета Риму 124, 125
Превод Новог завета 193
Пред Парламентом 155-161
Прихвата доктрину о оправдању 

вером 125
Против тражења помоћи 

световних власти 209
Проучавање Писма 122, 123
Путовање у Worms 151-153
Ране године, родитељство и обука 

120-122
Спасен од самоуздизања 169, 170
Суђење у Аугсбургу 135-137
Тезе против опроштајница 129, 

130
У време суда 56
У стање мртвих 549
Храброст 14, 142, 151-153
Широки утицај списа 139, 140, 194

ЛУЦИАН, 178
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ЛУЦИФЕР, жеља да продре у тајне 
Божје намере 523

Зачетник зла 493-499

М

МАЛИ РОГ, Данило 7, 446
МАНАСТИРИ, 82-84
MARY, шкотска краљица и John 

Knox 250, 251
МАРГАРЕТА, сестра Frascoisa I, 

протестанткиња 214
Заштитница протестантизма 221-

224
MEAUX, Реформација у 214, 215
MELANCHTON, Аугсбуршка 

конфесија 196-206
Лутхеров пријатељ 134, 151, 210
О другом доласку 303
Спасао Grynaeusa 205
Узбуђен због фанатизма 187

MENNO, Simons, дело 238, 239
МЕСЕЦ, помрачење 305-308
МЕСИЈА, први долазак, објашњен 

Josephu Wolff u 359
Јевреји у незнању о 378
Пророштва о 326, 327, 345, 346, 410

МЕТЕОРСКА КИША, Види Звезде
МЕТОДИСТИ, почетак 257

Карактер, у дане Wesleyja 259
Прогонство 259

МИЛЕНИЈУМ, стање на Земљу у 
току 653-660

Библија не научава 321
Земаљски, последице веровања у 321

MILLER, William 317-342
Анђели га штитили 337
Дело 331, 332, 368-375

Држање према фанатизму 396, 397
Обраћење од неверништва 319
Поверено објављивање вести о 

другом доласку 368
Погрешан закључак и крају 2300 

дана и ноћи 351-353
Позван да проповеда 330. 331
Притувљење верских главара 335-

337
Проучавање Библије 319-330
Ране године и карактер 317, 318, 

335
Сарадници у раду 335

МИЛОСТ, оворена врата 429, 430, 436
Божја, према први ученицима 348
Показана приликом Потопа 543

МИНЦЕРОВЦИ, 239
МИСА, или еухаристија 59, 189, 190
МИСИЈЕ, иностране, растење 287
МИСИОНАРИ, у Енглеској, 87, 94

Валденжански 70-76
Whitefi eld и Wesley у Америци 254

МИСИОНАРСКИ ДУХ, Христов 
дух 70

МИСТЕРИЈЕ, тајне откривене 341, 
599

Безакоња, дело у првој Цркви 49, 
384, 385

Неоткривене 522
МОЈСИЈЕ, писац Петокњижја 434
МОЛИТВА, у време невоље 621, 622

Лутхерово веровање у 156, 157, 
209, 210

Недостатак 373, 488
Неопходност 525, 530, 601

Приликом проучавања Библије 
132, 599, 600

Сила молитве 210
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МОНАСИ, у Лутхерово доба 195
Продаја опроштајница 127-129
Просјачење, утицај 82-85
Wycliff e против 82-84, 87, 88

МОРАВСКА БРАЋА, цркве 119
У олују на мору 254, 255
Wesley међу њима 255, 256

МОРИН, 225, 226
МРАЧНО ДОБА, 54, 55, 60, 93, 556

Дан 306-308
МРТВИ, стање 544-552
МУДРАЦИ, Види Маги
МУДРАЦИ, МАГИ, схватили 

јеврејске свете списе, 315
Очекивали Месију 315
Послушали видело 316
Положај, образовање и богатство 315

МУЧЕНИЦИ, први хришћани 40, 47
Без страха од смрти 74
Инквизиција, у тринаестом веку 59
У Чешкој 98, 109, 10, 114, 115, 254,

У Енглеској 94, 95, 247, 249
У Меауxу 215
У Немачкој 211
У Француској 217, 218, 220, 225-

230, 271-282
У Холандији 238, 240
У Швајцарској 180
У шестом столећу 54, 55
У Шкотској 249, 250

МÜНЗЕР, Тхомас, 191, 193
МYЦОНИУС, 183

Н

НАГРАДЕ, понуђене, врста коцка-
ња 387

НАКЛОНОСТ, природна, уништена 
монашким системом 82

Један од сотониних начина да држи 
људе у својој замци 597

НАУКА,
Истраживања, понекад сотонска 

замка 522
Лажна, да припреми пут 

папинству 573
Није добар темељ за веровање 595

НАЦИОНАЛНО, благостање, темељ 
277-279, 285, 286

Реформни покрет 57
НЕБО, непорочност и светост 542

Побуњеници не би могли бити 
срећни у 542, 543

Светилиште у, Види Светилиште
НЕВЕРОВАЊЕ, Лутхер напада 126

Опасност од 463, 600
Преовладавање 281, 288, 461, 526, 

583, 586
Разлози 522
У Француској 270, 274-277, 281, 

285, 288, 586, 587
W. Miller се обратио од 318, 319

НЕВЕРОВАЊЕ, последица гајења 
527, 528

НЕВОЉЕ, сврха 291, 621
НЕДЕЉА,

Библијски докази 434, 435
Манифестације духова као 

подршка 591
Наметање законом у Сједињеним 

Државама 573
Није Господњи дан, 447
Оптужбе против прекршилаца 

587, 590
Покрет у Сједињеним Државама 587
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Порекло светковања 54, 446-448
Први закон о светковању 574
Проглашена јавним празником 53
Рим суботу заменио недељом 53, 

447, 448
Светковање знак подложности 

Риму 442, 448, 449, 579, 580
У будућности, биће наметнуто 

законом 449, 573, 579, 592
Сотона ће је прогласити светом 

када се буде појавио као 
Христос 624

Такозвана чуда као подршка 575, 576
НЕЗНАБОШЦИ, Павле апостол 328
НЕМАЧКА, рани мисионари у 62

Напредовање Реформације у 120-
170, 185-210

Објављивање вести о другом 
доласку 363

НЕМИЈА, 56
НЕПОГРЕШИВОСТ, папе, доктрина 

о 50, 57, 237, 564
Писма 89, 173, 174

НЕПОЗНАВАЊЕ БИБЛИЈЕ, 99, 195, 
342

Не представља изговор за грех 
597, 598

НЕПОСЛУШНОСТ, казна за 533, 534
Последице, 532, 533

НЕПРИЈАТЕЉСТВО, између човека 
и сотоне, 505-510

Јевреја против Христа 506
Човека против сотона усадио Бог 

506
НЕРОН, међу сотонским четама на 

крају времена 667
Карактер 78
Мајка његова 667

НЕТРПЕЉИВОСТ, Отаца 
ходочасника 293

НЕУМЕРЕНОСТ, последице 586, 589
НИНИВА, Јонина порука 406
НОВА ЕНГЛЕСКА, адвентистичка 

вест у 332
Уточиште угњетених 295, 296

НОВАЦ, расипају га такозвани 
хришћани 475

Употребљен за лично уживање 488
Wesley о правилној употреби 385

НОВИ ЗАВЕТ, Види Преводи 
Библије

НОВИ ЈЕРУСАЛИМ, као невеста 
426, 427

Метропола Нове земље, 676
Праведни примљени с 

добродошлицом у 646, 647, 
665

Сотона покушава да освоји 663, 664
Спушта се с Неба 663

НОВОРОЂЕЊЕ, последице 468
Нова земља, опис 675- 678

НОЈЕ, порука 337-339, 371, 431, 491
Светковао суботу 453

О

ОБЛАК, знак Христовог 
приближавања 640, 641

ОБМАНЕ, сотонине 192, 193, 389, 
390, 516-530, 556

Зашто тако успешне 507, 508
Прва велика 531-550

ОБОЖАВАЊЕ, звери
Бог забрањен у Француској 274
Разум 193, 275, 276

Слобода, Види Верска слобода
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ОБРАЋЕЊЕ, родови правог 463, 478
Дело 465, 478

ОДРЕЂИВАЊЕ ДАТУМА, 457
OECOLAMPADIUS, карактер и дело 

182-184
Смрт 212

ОЗНАКЕ РАСПЕЋА, увек на Христу 
674

ОКОЛНОСТИ У ДРУШТВУ, у 
последње дане 583-586

Поквареност приписана кршењу 
недеље 587

ОЛИВЕТАН, Калвинов рођак 220
ОМЛАДИНА,

Валденжани, обука 67, 68, 70. 71
Као кнезови на Небу 622
Неверност 600, 601
Утицај манастирског живота 82, 83

ОПАДАЧ, сотона 395, 484
ОПАДАЧИ БРАЋЕ, сотонини 

помагачи 519, 520
ОПОМЕНА, важност 594
ОПОМЕНА,

Биће објављена свима 38, 605
Најстрашнија, упућена људима 449
О суду који долази 352, 353
Одбацивање 375-390, 431
Последња порука 311, 312, 390, 432, 

435, 604-612
Послушаће је водећи људи 611
Против обожавања звери 445

ОПРАВДАЊЕ ВЕРОМ, Vidi Правед-
ност вером

ОПРОШТАЈНИЦЕ, издаване због 
зараде 59, 567

Лутхерове познате тезе против 
128, 129

Продаја у Немачкој, Tetzel 127-129
У Швајцарској Самсон 178, 179

ОПРОШТЕЊЕ ГРЕХА, Рим 
присваја право 83, 567,

Само преко Христа 126
ОПУСТОШЕЊЕ, Земље 653- 661
ОСВЕДОЧЕЊЕ, о дужности, 

последица гушења 378
ОТВОРЕНА ВРАТА, Види Врата
ОТИМАЊЕ ОД БОГА, 475
ОТКРИВЕЊЕ, књига, Miller 

проучавао 320
Однос према Књизи Даниловој 341
Треба да се разуме 341, 342

ОТКУПЉЕНИ,
Дом 674-678
Образовање 677, 678
Отворени разговор с Богом 676, 

677
Песма 674-651, 665
Победа 650
Улазак у Нови Јерусалим 646, 647

ОТОМАНСКА ИМПЕРИЈА, пад, 
наговештен Litch 334, 335

ОТПАД, Израиљаца 19
Међу такозваним хришћанима, 

знак Христовог доласка 309, 
316

ОТПАД, у последње дане 444,
Велики 42-45, 286, 289, 298, 384, 

389, 443, 571, 619
Приправља пут папинству 443
старог Израиља 20,21,

прве Цркве 49-60,
Протестантских Цркава 383-390, 

443-445,
Види и Вавилон!
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ОЦИ ХОДОЧАСНИЦИ, Види 
Пуританци

ОЧЕВИ, приањање уз обичаје и 
традиције 164, 454

Цркве, употребљене да подупру 
светковање недеље 448, 455

ОЧИШЋЕЊЕ ГРЕХА, у служби у 
Светилишту 417, 418

П

ПАВЛЕ, оптужбе против 458
да поповеда незнабошцима 328
Заштичен анђелима 512
Јереси у његово време 396
Обраћење 328
Опомена Солуњанима 456
правог посвећења 471
У Новом Јерусалиму 667
Храбар противник зла 520

ПАГАНСКИ РИМ, ауторитет 
пренесен на папинство 54, 439

У пророчанству 438
ПАГАНСТВО, заблуде, у 

хришћанској Цркви, 58
Прогонство под 39-48
Заједништво са хришћанством 43, 

50, 52
ПАКАО, лажне теорије о 535-537
ПАЛЕСТИНА, путовања Wolffa 

по 360
ПАПА, признат као Божји сувладар 

51, 53, 102, 140
Арогантни захтеви 50, 51, 56
Вера одвраћена од Христа 55
Захтева ауторитет 50, 57, 261, 580
Одведен у заробљеништво 439
Оптужба 237

ПАПЕ, велика шизма 86, 87, 103, 104
ПАПИНСТВО, привлачна религија 

566
Ароганција 50-60
Будући успех 566, 572
Велика шизма 86, 87, 103
Држање према Валденжанима 

76-78
Захтева непогрешивост 50, 57, 564
Захтева право да опрашта грехе 

83, 567
Како протестанти одају почаст 442, 

447, 448
Представљено у пророчанству 

438, 439, 445, 446, 578
Карактер и циљеви 562-581
Лажна наука да припреми пут за 

573
Напори да се ућутка Wycliff e 85, 86
Покушај да промени Божји закон 

52, 446
Поново ће задобити власт 578-581
Посебне карактеристике 446
Превласт 50, 51, 60, 82, 126, 251, 

453, 573, 581
Стање света под 60
Суровост 569-571
У Сједињеним Државама 564, 573
Упоређен с јеврејском Црквом 568
Успостављање 50, 54

ПАРИС, стање у, за време 
Револуције 279, 283

ПАРК, Едwардс А. О Божјем закону 
465, 466

ПАСТОРИ, ослањати се на у 
верским питањима 380, 655

ПАСХАЛНО ЈАГЊЕ, симбол 
Христа 399
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ПЕДЕСЕТНИЦА, 351
Искуство последњих дана слично 

томе 611
ПЕРСИЈА, Wolff ova путовања по 360
ПЕТАР, заштићен анђелима 512
ПЕТРИ, Олаф и Лаурентиус, 242-244
ПИЈЕ IX, папа 564
ПИЈЕМОНТ, Види Валденжани
ПИЛАТ, 164
ПИЛАТОВЕ СТЕПЕНИЦЕ, 125
ПЛАН СПАСЕЊА, кулминација 486

Откривен у Библији 81
Под Божјим водством 343
Предмет проучавања откупљених 

651
ПЛЕМИЋИ ФРАНЦУСКЕ, 279, 280
ПОБОЖНОСТ, обнављање пре 

краја 464
ПОБУНА, Луцифера 493-500, 563

Духова 500, 502
ПОВЕРЕЊЕ У БОГА, пеопходно 527
ПОЗНИ ДАЖД, сила која га прати 

611, 613
ПОКАЈАЊЕ, 468
ПОКЛОНИЦИ УЖИВАЊА, 387
ПОКОРЕ, 56
ПОЛИТИКА У ВЕРСКИМ 

ПИТАЊИМА, 460
ПОЛИТИЧКА ПОКВАРЕНОСТ, 

586, 592
ПОМИРЕЊЕ, 467, 468
ПОМИРЕЊЕ, велико време 489, 490, 

623,
Важна истина о 420,
У земаљском Светилишту 418-429

У небеском Светилишту 399-402, 
420-422, 428-430

ПОНИЖАВАЊЕ САМОГА СЕБЕ, 477

ПОНИЗНОСТ, 477
ПОНОЋ, Божји народ избављен 636
ПОНОЋНИ ПОКЛИЧ, 398-408, 

426, 427
Сила 402

ПОПУШТАЊЕ САМОМЕ СЕБИ, 
473-475, 488

ПОРУКА, Откривења 18, стање 
света под 603, 604

Када је дана 390, 603
ПОСВЕЋЕЊЕ, истинско,

Дело 465, 467, 469, 470, 473
Како достићи 469, 470
описано у Писму 473, 474
Примери 470, 471
Природа 470
Родови 477, 478

Лажно, у последње дане 469, 471-
473, 476

У Лутхерове дане 193
ПОСЛУШНОСТ, благовслови, 476
ПОСРЕДНИК, Христос као 74, 75, 

126, 133, 488
ПОСРЕДОВАЊЕ ХРИСТОВО, 482-

484, 489
ПОУКЕ БОЖЈЕГ ПОСТУШАЊА с 

људима 343, 344
ПРАВЕДНОСТ, судови, поквареност 

586
Божји, сотона признаје 669, 670

Признају безаконици 668
Показана кажњавањем 

безаконика 541-544
Делима, 55, 56, 73, 83, 123, 253, 255, 

256
ПРАВО ГЛАСА, у Сједињеним 

Државама 297
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ПРАГ, стављен под интердикт 100, 
101, 104

Реформација у 99, 100, 104
ПРВИ Христов долазак, Јевреји 

изрекли проклетство 
над сваким који покуша 
израчунати

Време 378
Пропуштање Јевреја да разумеју 

пророчанства 312-314, 378
Анђеоска порука, 311

Даје 351, 355-374, 379, 380, 389
представљена доласком женика 

393, 394, 398, 400-403
сврха 379
Упућује на Христову службу у 

светињи над светињама 
ина предадвентни суд 424, 
434-436

ПРЕВЛАСТ РИМА, Види 
Папинство

ПРЕВОДИ БИБЛИЈЕ, Види Библија
ПРЕДЕСТИНАЦИЈА, 261
ПРЕТПОСТАВКА, 59
ПРЕТПОТОПНИ ЉУДИ, одбацили 

опомену 337, 38
ПРИЗНАЊЕ вере, немачки кнезови 

у Аугсбургу 202-210
Luther 158-160
Wycliff e 91, 92

ПРИРОДА, обожавање 522, 583
ПРИСИЛА, сотонино оружје 591
ПРИЧА О СВАДБЕНОЈ ВЕЧЕРИ, 

428
О десет девојака 393-395, 398, 400, 

402, 426-428
ПРОБА адвентиста, 1844. 

разочарање 373, 374

Верности Богу, субота велика 
проба 605

Свет ставља вест о другом доласку 
353, 354

ПРОБУЂЕЊА,
Популарна 463, 464
Последице искрених 461, 462
Савремена 461-478
Тајна недостатка снаге у 465

ПРОГОНСТВО, средство да Црква 
остане чиста 44,48

Адвентистичких верника 372
Верника у Холандији 239, 240
Валденжани 65, 78, 97
Француских протестаната 223-

226, 271-273, 278
Huss 100-109, 609
Лоларди, 94, 95
Luther, 137-143, 145-167, 609
Пуританци, 290
Светковатељи суботе 607-609
Wesley и његови следбеници 258, 

259, 609
Wycliff e 89, 90, 609

Зашто их нема данас 48
Истина се шири прогонством 96, 

196, 219, 240, 250, 252
Разлоге препустити Богу 47,48, 609
Скратиће се невоље 266, 267
У току 1260 дана 55, 266, 439
У току првих векова 39-48

Немачка 196
Христови следбеници да претрпе 

39, 143, 144, 507, 610
ПРОКОПИУС, 116-118
ПРОПОВЕДАЊЕ, адвентистичких 

истина, у покрету 1844. године 
400-408



697ОПШТИ ИНДЕКС ПОЈМОВА

Деца у Скандинавији 366, 367
Joseph Wolff  359-362
Лутхер 152
Непопуларне истине 459-460
Фарел и Фромент 232
Zwingli 174-177, 180

ПРОПОВЕДНИЦИ, шире заблуде 536
Жетва од лажних учења 654, 655
Нису непогрешиви 596, 597
Обука, код Валденжана 70, 71
Опасност од омиљених, јер 

поткопавају веру у Библију 336
Ослањање на њих, за веровања 596

ПРОПУСНИЦА ЗА HUSSA, 105-107, 
163

За Лутхера 150, 154, 163
ПРОРОЧАНСТВА, о првом доласку, 

испуњење 344-348, 405, 424-429
Пропуст Јевреја да разумеју 313-

316, 344-346
Данило и Откривење, нису тајна 

340-342, 365, 380, 594
Испуњена 391-408
О другом доласку 299-302, 310, 311, 

320-329
О разорењу Јерусалима 21, 22, 25-

27, 30
О реформи суботе, 451-453

ПРОРОЧАНСТВА, утеха у њима 
391-394

Важност проучавања 341, 342, 344, 
345

Да се разуме 340, 341, 521
Испуњена на Milleru и његовим 

следбницима
О првом доласку, ученици их нису 

разумели 346, 347
О 1260 година 54, 266, 439

О 2300 година 324-329, 351-353, 398, 
409, 410, 417, 429, 457, 486

О двојици сведока 266-287
Проучавање, адвентисти 391, 423

Гауссен 365
Пророци 344
William Miller 320-329

ПРОСЈАЦИ, Види монаси
ПРОТЕСТ, првих хришћана 95

Кнезова 197-204
Последице 203. 204
Текст 202-204

ПРОТЕСТАНТИЗАМ,
Витална начела 197, 202, 203, 291, 441
Заједништво са спиритизмом и 

католицизмом 588
Опасности које му прете 211, 234, 235
отпад 297, 298, 384-390, 444, 571
Снага 236

ПРОТЕСТАНТСКЕ ЦРКВЕ, кћерке 
Рима 382

Многи искрени хришћани у 383, 390
Настанак 383
Пад 383, 389
Сједињење око заједничких тачака 

доктрине 444, 445
Траже помоћ секуларних сила 383

Наклоност света 571
ПРОТЕСТАТНТИ,

иду за стопама Рима 383, 384, 443, 
523, 573

Мучени од снажних непријатеља 234
Настанак 204, 205
Прогонство, у Француској 225-230
Све већа наклоност према Риму 

563, 566
Светковање недеље, почаст Риму 

447, 448
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ПУРИТАНЦИ, 289-298
Бежање, из Енглеске 290
Карактер раних 296
Нетрпељивост 293
Одлазак, из Холандије 291-293
Поштовање Библије 296
Прогонство, у Енглеској 290

“ПУТОВАЊЕ ПОКЛОНИКОВО” 
252

Р

РАДНИЦИ, оспособљени Светим 
Духом у позном дажду 606

РАЗОРЕЊЕ, Јерусалима 17-38
Упоређење са разорењем света 37, 38
У време невоље 637

РАЗОЧАРАЊЕ, адвентистичких 
верника 353, 354, 374, 391, 403-
408, 423, 431, 432

упоређење ученика и 
адвентистичких верника 
351, 404

ученика 346, 348
Божја воља испуњена у 353, 354, 

391, 404
РАЗУМ, обожавање 193

У Француској 275, 276
РАСПУШТЕНОСТ, а не слобода 

281, 284
РАТ, уживање сотоне 589
РЕВОЛУЦИЈА, Види Француска 

револуција
РЕЛИГИЈА,

Исмејавање неверника 463
Припадање постало популарно 386
Сотонин фалсификат 464

формалност у 55
Чиста, описана 474

РЕПУБЛИКАНСТВО, темељно 
начело USA 441

РЕФОРМАЦИЈА,
Дело да врати Библију народу 388
Запазили је велики људи 208
Напори сотоне да фалсификује 

186-192,
напредовање 148, 186, 197
Напредовање,

У Великој Британији 79-96, 245-
253

У Немачкој 120-170, 185-210
у Француској 214-224
Холандија и Скандинавија 237-

244
Швајцарска 171-184, 232-234

Препреке с којима се суочила 96
Пријатељи, заштићени анђелима 

205-208
Темељи, поставио Wyцлиффе 92-94
Угрожена великим опасностима 

206, 209
Француска упозорена на, преко 

папе 277
Ширина 265

РЕФОРМТОРИ,
Дело 606
Карактер 94, 171, 243, 244
у други долазак 302, 303
Wycliff e један од највећих 94

RIDLEY, 248, 303
РИМ,

Лутхерова посета 124, 125
Бискупи 237

седиште папинске моћи 54
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РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА,
Богослужења, привлачна 566, 567
Бранио Алеандер 147-149
држање Према Библији 51, 81, 89, 

97, 195, 235, 236, 265, 269, 340, 
388

Задобила наклоност протестаната 
563, 572-574, 580, 581

Захтеви 261, 564, 567, 580, 596
Знак ауторитета 446-448, 573
Идолопоклонство у 568
Извештаји о прогонствима 61, 62, 

563, 570, 571
Лутхерово одвајање од 120-143
Напори, против Лутхера 137-141, 

145-167
Обичаји у 49
Опис,

Као Вавилон 382, 383
Као рис 439, 578

Популарност 566, 571
Последице револта против, у 

Француској 283-285
Прави хришћани у 449, 565
Придржава право да тумачи 

Библију 596
Протестанти за њеним стопама 

383, 384, 443, 523, 573
Развитак 50-60, 580
Средства да натера на послушност 

569
Стање у,

У време Luthera 149
У време Hussa 103
У време Wycliff a 86

Уносила заблуде 58, 59, 82-84, 536
Упоређена с јеврејском црквом 568
Школе, подржавају протестанти 566

РИС, звер из Откривења 13, 
карактеристике 446

Тумачење 439, 578
RICHARD II, 89
РОБИНСОН, пастор John, говор 

пуританцима 291, 292
РУГАЧИ,

У Millerovo доба 339, 340, 404, 408, 429
У Нојево доба 338
У последње дане 561, 635, 642

РУСИЈА, објављивање вести о 
другом доласку у 364

С

САБОР У АУГСБУРГУ, 206, 207
Назван “највећи дан 

Реформације” 207
У Шпајеру, први и други 197, 198

Декрет против Реформације 198, 
199

Протест кнезова против декрета 
201-204

У Wormsu 145-168
Luther пред 150-167

САВЕСТ, Рим нема права да влада 
над 200

Слобода 591
Види и Слобода, Верска слобода

САКСОНИЈА, Чеси беже у 254
САКСОНЦИ, у Великој Британији 

62, 63
САМОДОВОЉНОСТ, 509
САМООПРАВДАВАЊЕ,

Сотона 499
Грешника данас 500

САМОУЗВИШИВАЊЕ,
опасности од 471, 494-499, 503
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Лутхер избегао опасност од 170
САМСОН, продавац опроштајница 

у Швајцарској 178, 179
СВАДБЕНО ОДЕЛО, 428
СВЕТ,

Верско стање у 390, 586, 603, 604
Иде стопама Јевреја 36-38
крај 653-678
Услови у, под папинском влашћу 60,

СВЕТИЛИШТЕ, земаљско,
Опис 411-415
Службе се наставиле после 

распећа 615
Службе у, симбол 417-420, 428, 

433, 435
узор небеско 414, 415
Чишћење 328, 352, 410, 417, 418, 426

Небеска, верници упућени на 424, 425
Дело Христово у 421, 422, 433-

435, 480, 482-491
Служба у светињи 421, 422
Службе у 413-415, 420-422, 428-

431, 433, 435
Адвентисти проучавају 411-415
Кључ за значење разочарања 1844. 

423, 431, 432
Мора се правилно разумети 488-490
Није Земља 411
У типу и антитипу 409-432

СВЕТИЊА, над светињама 423-432
Христов улазак у 424-427, 480
Христово дело у 427-430, 433

СВЕТКОВАТЕЉИ СУБОТЕ,
Декрет против 615, 616, 626, 631, 635
Дело 454, 603-606, 609, 611, 612
Искуства, у време невоље 616-634
Међу Валденжанима 577

Оптужени као узрочници 
катастрофа 590, 592, 614, 615

Планине као уточиште 626
Победа 638-640
Посебно ускрснуће 637
Прогонство преко непријатеља 

592, 607-610, 626, 627
Преко некедашње браће 608

У свако доба 52, 453
Покрет 1844. године 434, 435

СВЕТОВНИ ГЛАВАРИ, Види Црква 
и држава

СВЕТОВНОСТ, у номиналним 
Црквама 376-390, 508

СВЕТОСТ, немогућа без 
послушности 472, 473

Усавршавање у 488
СВЕШТЕНИЦИ, на Божјем суду 668
СВЕШТНИЦИ И ГЛАВАРИ, 

садашњи проповедници 
упоређени са 596

Одбацивање Христа, 595
СЕДАМДЕСЕТ СЕДМИЦА, 

пророчанство о 324, 328, 345-
347, 410

СЕДМИЦА, дужина, промењена у 
Француској 273

СЕНАХЕРИВ, 512
СИГИСМУНД, 104-108, 115-118, 163
СИЛА, Бог се не служи 493, 541-543, 

591
СИМБОЛИ У ПРОРОЧАНСТВУ, 

тумачење 438-445, 578
СИМБОЛИ, Види Светилиште
СИМОН ВРАЧАР, МАГ, 128
СИНОВИ РИХАВОВИ, посета 

Wolff a 362
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СИРИЈА, Wolff ova путовања по 360
СЈЕДИЊАВАЊЕ,

Државе и Цркве 297, 442, 445, 450, 
607

Протестантизма, спиритизма и 
римокатолика 588

Свих протестантских Цркава 444, 445
Хришћана и незнабожаца 45
Цркве и света 390

СЈЕДИЊЕНА БРАЋА, 119
СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ,

Верска слобода у 295
Влада 297
Joseph Wolff  посетио 360
Карактеристике 441
Мрачни дан виђен у 306-308
Наговештење превласти Рима у 

578, 579
Недељни покрет у 587
Некада уточиште прогоњених 441, 

442
Падање звезда виђено у 333, 334
Појављивање 440, 441
Представљена у пророштву дворо-

гом звери 439, 440
Прогласиће насилничке законе 

442, 579
Растење 295, 296
Устав 442

СКАНДИНАВИЈА,
деца проповедници у 366, 367
Објављивање вести и другом дола-

ску у 366
Напредовање Реформације у 241-244

СКЕПТИЦИЗАМ, Види 
Неверништво

СЛЕПИЛО, Јевреја према првом 
доласку 378

Људи овог нараштаја 561, 562

СЛИКА о папи и Христу 99, 100
СЛИКА, ИКОНА ЗВЕРИ, 438, 442-

445, 448
Обожавање 52, 65, 446

СЛОБОДА, савести, кршење 62
Слободна воља, Бог даје 493, 541, 

542, 591
СЛОБОДА, телесна 559

Грађанска и верска, Wyclifova 
борба за 80

Лажне идеје о 522, 535
Одбацивање начела у Француској 

265, 276, 277, 281, 285
Одлази с Библијом 265, 276, 277, 

281, 285
Осигурана едиктом у Шпајеру 197, 

198
Савести коју су некада поштовали 

протестанти 563
У Немачкој 200,201

Божји закон 285, 466-468
Укинута у Чешкој 118

СЛУЖБА АНЂЕЛА, 480, 482, 486, 
487, 511

Земаљски свештеници 413, 418-422
Христа, 413, 415-417, 420-422, 480, 

482-485, 488-491
СМРТ, сан 546-550, 556

Плата за преступ 533, 540, 541, 544
Разлика између прве и друге 544
Теорија о свесном стању 58, 545, 

540, 541, 544
Француска изјавила да је то вечни 

сан 274
СОДОМ, Духовни 269

Опомена одбачена 431, 512
СОЛОМОН, 509



702 ВЕЛИКА БОРБА

СОЛУНСКА ЦРКВА, Павлови 
савети 456, 457

SOPHIE ARNOULT, 270
СОТОНА,

Важно је да га правилно 
проценимо 516, 517

Везивање 658-660
Вештина 192, 193, 518, 519
греси Божјег народа стављени на 

њега 658, 673
дело, преко елемената 589, 590
дуго Божје стрпљење са 496
задовољство у ужасима Владавине 

терора 284
имитираће Христа 624
Карактер 501, 502
моћ и злоба 517

као анђео светлости 588
показаће се у облику умрлих 

пријатеља 552, 560
Напори да наведе хришћане на ком-

помисе са светом 49, 50, 298
Незадовољство и побуна 494- 500
Непријатељство према човеку 505, 

510
опадач 395, 484
Опасно је негирати његово 

постојање 516, 524
побуна, поука свемиру 499
Погрешно представља Божји кара-

ктер 281, 498, 500, 502
политика 378
положај и лепота пре пада 493-495
Последња битка за премоћ 663, 

664, 671, 672
Признаје праведност своје осуде 

669, 670

Присила метода рада 591
присутан на богослужењима 518
самоуздизање 504, 554
способност да цитира Писмо 559
Суд 661

СПАЛАТИН, 165
СПЕКУЛАЦИЈЕ, људске 126, 522
СПИРИТИЗАМ, 551-562

Добија мноштво обраћеника 556
Једно од најуспешнијих сотониних 

оруђа 524, 552, 561, 562
Лажна учења 555-558
Наводи на попуштање себи и у 

крајности 555, 603, 604
Писмо, заштита 559
Преварна сила 558, 559, 588
Прихвата хришћанску маску 558
Чуда која се чине преко 588, 589

СПИСИ, Baxtera 253
Бенгела 364
Бунyана 252
Gaussen 365
Лацунза 363
Лутхер, ширење 133, 139, 178, 194, 233

Одбија да се одрекне 158-160
Осуда на Сабору у Wormsu 155, 156
Преведени на француски 231
Ревносно читани 185, 186, 194, 195
Таусен их чита 241
У Енглеској 249
У Холандији 238

Miller 335, 368
О другом доласку 362

Уништавање у време мрачног доба 61
Флавел 253

СПУРГЕОН, о сакраментализму у 
Англиканској цркви 384

СРЕДЊИ ВЕК, 66, 572
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СТАЊЕ СВЕСТИ ПОСЛЕ СМРТИ, 
теорија 58, 545

Види Спиритизам
СТАУПИТЗ, 123
СТВАРАЊЕ, субота успомена на 

438, 446, 452
СТЕФАН, 328
СТОТИНУ И ЧЕТРДЕСЕТ И 

ЧЕТИРИ ХИЉАДЕ, песма 648
СТРАЖАРИ, лажни, први ће 

страдати на крају 656
СТРАНЕ МИСИЈЕ, настанак и 

ширење 287, 288
СТРПЉЕЊЕ БОЖЈЕ, 36
СУБОТА,

Ауторитет 455
Библија не одобрава промену 447
Божански ауторитет, признат од 

романиста 447, 577
Важност 437, 438
Докази против 454, 455, 587
Знак Божје стваралачке моћи 54, 

436-438
Катастрофе приписане светковању 

590
Мржња Рима према 64, 65
Обећања светковатељима 451-453
Одбаћена због недеље 53
Проба верности Богу 605
Промена 447, 448, 452
Проучавање, адвентистички 

верници 434, 435
Реформа 451-456, 587
Светкована у све векове 52, 61-65, 453
Укинута у Француској 274
Успомена на стварање 54, 455
Христос је није променио 447

СУД БОЖЈИ, 543, 627, 628

СУД, Божји закон мерило 482
Време 548
Злих, обавља се на Небу у току 

хиљаду година 480, 660, 661
Извршни 425, 426, 503

Призори 665-673
Опомена 353
Порука, ширина 361
Предадвентни 352, 353, 422-429, 

436, 479-491
Божји народ га мора јасно схва-

тити 488, 489
Данилово виђење 479
Дело завршено пре другог дола-

ска 485
Дело сотоне на 484
Дело, Христос 483-485
Једино случајеви хришћана 480
Наставак 489-491
Отварање, најављено вешћу 

првог анђела 355, 356
Праведници не устају после 482
Строго испитивање 428, 486, 487

Припрема за 436
СУД, на Небу, анђели 

заинтересовани за његове 
одлуке 483, 484

Праведност, анђели присуствују 632
Поквареност 586

СУКОБ између Христа и сотоне, 
почетак 493-500, 582

Крај 518, 582-592, 662-678
Истине и заблуде 144

СУКОБ, претећи, узроци 582-592
СУМЊА, постаје модерна 526, 527

Како се ослободити 526-528
Млади нападнути 600
Узроци 522
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СУНЦЕ, помрачење 305-308

Т

ТАБЕРНАКЛ, Мојсијев 411-415
Замењен Соломуновим храмом 412
Светилиште првог завета 413
Службе, сенка небеских 433

ТАЈНЕ БОЖЈЕ, људи да не 
покушавају открити 523

ТАЛЕНТ, правилна употреба 487
Сотона употребљава 509

ТАМНИЦА СОТОНИНА, 659
ТАУСЕН, Дански реформатор, 

карактер и дела 241, 242
Затварање 242

ТЕЗЕ, Лутхерове, против 
опроштајница 129, 130

Дискусија 130
ТЕЛЕСНА ПРАВЕДНОСТ, 473-475
ТЕОЛОГИЈА, популарна, Лутхер 

против 126
Последице 535

ТЕОРИЈЕ, лажне, сотонске замке, 
520-525

ТЕРОР безаконика приликом 
Христовог доласка 636-644

ТЕТЗЕЛ, продаја опроштајница 127-
129, 178

ТИТ, опсада Јерусалима 21, 31-35
човекољубље 32-34

ТЛАЧЕЊЕ, Види Мрачни век, 
Папинство, Прогонство

ТОЛЕРАНЦИЈА, није правило 
Римске цркве 56

ТРАДИЦИЈЕ, Рим признао као 
ауторитет 183, 448

ТРАНССУПСТАНЦИЈАЦИЈА, 238

ТРЕЋА АНЂЕОСКА ВЕСТ, 432, 435, 
437-450

Биће снажно објављена 605, 606
Близина обележава почетак 

времена невоље велике 612
Последња порука свету 390
Страшне претње 449
Ширина 450

ТРИДЕСЕТГОДИШЊИ РАТ, део 
Шведске у 244

ТРОСТРУКА ПОРУКА, 450, 453
ТУРСКА ИМПЕРИЈА, Види 

Отоманска империја
TYNDALE,

Дело 245-247
Мученичка смрт 247
О сну умрлих 547

У

УЗНЕСЕЊЕ ИСУСА ХРИСТА, 350, 
351

УЗНЕСЕЊЕ, праведника приликом 
Христовог доласка 645, 646

УМ, закон 555
Када је под управом сотоне 59, 555, 

556
УНИВЕРЗАЛИЗАМ, заблуда 537-

539
Проповедник о стању мртвих 537-

539
УНИВЕРЗИТЕТ у Ерфурту, Лутхер 

студирао на 121, 122
Парис, Лефевре у 212, 217
Праг, Хусс на 98-100
Wittenberg, Лутхер и Melanchton на 

124-126, 134
УНИШТЕЊЕ, 318
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УСКРСНУЋЕ,
доктрина, зашто занемарена 547
Оних који у распели Христа 637
Прво 482, 544

Друго, разлика 544
Христово, обртани сноп 399

Безаконика 661, 662
Мртвих 322
Праведних 644

УСТАВ Сједињених Држава 295, 296, 
441, 442

УТЕШИТЕЉ, дело 600
УЧЕНИЦИ, задатак 351

Једноставни људи 171
Пропуст да разумеју Христове 

речи о разорењу Јерусалима 
24, 25

Разочарање 346, 348, 404
У опсади Јерусалима 328
Храброст, после ускрснућа 349, 350

Ф

ФАЛСИФИКАТ РЕЛИГИЈЕ, 186, 
193, 464, 528

ФАЛСИФИКОВАНИ 
ДОКУМЕНТИ, којима се 
служило папинство 56

ФАНАТИЗАМ, после 1844. и 
разочарања 395-398

Нестао пре објављивања поноћног 
поклича 400

постојао у Лутхерово време 186-
193, 396, 397

у Павлове дане 396
у Холандији 239
у Wesleyjeve дане 396

реформатори се противили 396

ФАРАОН, 251, 269, 275
ФАРЕЛ, обраћење 213, 214

Рад у Француској 219
У Женеви 232, 233, 265
У Швајцарској 230-232

ФАРИСЕЈИ, незнање о Месији 314
ФЕРДИНАНД, цар 201, 202, 205
ФИЛОЗОФИЈА, паганска, у Цркви 

58, људска 126, 522
FINNEY, професор Ц.Г. о духовној 

апатији у Црквама 377
FITCH, Charles, пророчка карта 392
ФЛАВЕЛ, рад у Енглеској 252, 253
ФОРМАЛИЗАМ, у хришћанским 

Црквама 378
ФРАНЦИС I, диви се Berquinu 216, 

217
Држање према еванђељу 214, 222, 223
Одлучује против Реформације 

227-230
ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА, 265-288

Призори 273-277, 282-287
ФРАНЦУСКА, атеизам и 

распуштеност 270-274, 584
Вартоломејска ноћ 272, 273
Лутхерови списи ширени у 139
Одбацивање еванђеља 230
Прогонство верника 97, 271
Реформација у 211-236
Стање, за време Револуције 279-

287
Упоређена са Содомом, 270

FREDERICK, саксонски изборник, 
пријатељство с Лутхером 138, 
145, 165

Лутхрово писмо приликом 
напуштања Wartburga 168

На Сабору у Wormsu 162
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Планира Лутхеров бег у Wartburg
Смрт, 198, 199

FRITH, 248
ФРОМЕНТ, рад у Женеви 232, 233

Х

HALLER, 182-184
ХАМИЛТОН, 250
ХЕНРY IV, понижење 57, 58
ХИЉАДУ ГОДИНА, дело 

откуплених у току 660, 661
ХИЉАДУ И ДВЕСТА И ШЕЗДЕСЕТ 

ГОДИНА, крај обележава 
почетак предадвентног Суда 
423, 424, 486

Тумачење 324-329, 351, 353, 398, 
409, 410, 417, 429, 457

ХОЛАНДИЈА, Лутхерови списи 
ширени у 139

Пуританци у 290, 291
ХОЛАНДИЈА, напредовање 

Реформације у 237-240
HOPKINS, dr Samuel о покварености 

у протестантским Црквама 384
ХРАМ,

Други, славнији Христовом 
присутношћу 24

Лепота 17, 18, 23
На Небу, Божје боравиште 414, 415

Отворен 433
Светилиште новог завета 413

Разорење проречено 24, 25
Разорење, Тит 31-35, 412

Историја 23-25, 412
Христос најавио 21

ХРИСТОС, рођење 46, 31
Божанство 524

Враћа се на Земљу после хиљаду 
година 662

Гледао пропаст Израиља 2, 22
Деловање, на предадвентном суду 

482, 483
Долазак у светињу над светињама 

на Небу 424-427
Други долазак 299-316, 640-644
Жалост над Јерусалимом 18-22
Жртва 35, 348
Завршетак рада у небеском 

Светилишту 425, 427, 428, 
613, 614

Задовољан плодовима жртве 652, 
671

Израиљци га одбацили 20, 23
Јеврејске старешине га одбациле 

595, 596
Како се избављени понашају према 

652
Крунисање 666
Мир на Земљи захваљујући 

Његовој сили 36
Наш Адвокат 474, 482-484
Нежност 570
Победа над искушењима 510
Појава приликом другог доласка 

641
Предвиђа уздизање људских ауто-

ри тета 596
Рад, за ову Земљу 20, 415-417, 503
Служба 427-432

Адвентисти нису разумели 1844. 
године 429, 41

Хришћани углавном не знају о 
430, 431

Смрт, открила прави сотонин 
карактер 501, 502
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Старање о Израиљу 19, 20
Сукоб са сотоном 501
Види и Први долазак, Месија, 

Други долазак
ХРИШЋАНИ, благослови правима 

476
Бежање из Јерусалима 30, 31
Висине које се могу стећи, синови 

Божји 476, 477
Духовно опадања 309-311, 463
Еванђеље се ширило прогонством 42
Задовољни религијом својих отаца 

454
Истински, у свакој Цркви 449, 565
Нису схватили карактер и дело 

сотоне 507, 508
Одбацили истину о суботи 454
Под заштитом анђела чувара 512, 

513, 517
Подељени у две класе 450

Одбацивање вести о другом 
доласку 338,339

Стражите и молите се 510
Попуштање себи 474, 475
Потребно им хришћанско 

искуство 601, 602
Прогонство у току првих столећа 

39-48
Види и Божји народ, Прогонство, 

Откупљени, Религија, Књиге 
извештаја

ХРИШЋАНСКА, Црква, опасности, 
тражење помоћи од световних 
власти 384, 385

Хришћански свет крив због 
одбацивања Божјег закона 22

ХРИШЋАНСТВО, на удару 
незнабоштва 39

Сједињавање с незнабоштвом 43
Види и Религија

ХУГЕНОТИ, последице напуштања 
Француске 279

Прогонство 227, 271-273
HUSS, Jan 97-119

Божје оруђе 103
Затварање 106
Јероним му помаже у делу реформе 

102, 103
Карактер 103
Мученичка смрт 109, 110
Обраћење 100
Одбијање да се одрекне 108
Папа га осудио 100
Писмо пријатељима у Прагу 105

Обраћеном свештенику 105, 106
Позван на Сабор у Констанци 104
Ране године образовања 98
Храброст 107, 110
Читао Wycliff ove списе 96, 99

Ц

ЦАРСТВО, славе 347
Божје, када буде постављено 323
Благодати, 347, 348

Христос прима 427, 479, 480
Када га свети буду наследили 322

ЦЕСТИЈЕ, повлачење од Јерусалима 
30, 31

ЦИРИХ, савет, одбио да предузме 
мере против Zwinglija 180, 181

Мир као резултат еванђеља 181
Расправа између др Ецка и 

Оеколампадиуса 182, 184
Zwinglijevi радови у 176-181
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CLARKE, dr. Adam, о спавању 
мртвих 547

ЦОЛЛЕГИУМ, пропаганде, Рим 358
ЦРАМНЕР, 248
ЦРКВА, и држава 201

У Европи 268, 269
У Сједињеним Државама 293, 296, 

297, 442-445
У целом свету 450, 606, 607

Истинска 64
Представљена у пророчланству 

као чиста жена 381
Сотона пипрема последњи напад 

на 510
Тражи наклоност света 83
У Енглеској 289, 384, 443, Види и 

Енглеска
У Риму, Види Римокатоличка 

црква, Вавилон
Опасности, у тамном веку 55-60

Употреба световне силе, увек 
насилничка 442, 443

Види и Божји народ, Откупљени, 
Израиљци, Хришћани, 
Реформација

ЦРКВЕ, адвентисти присиљени да 
иступе из 442, 44

Духовна рвнодушност у 308, 309, 
376-378, 463, 464

Несвета трговина у 474
Одбацивање вести о другом до ла-

ску 373, 380
Отпад 384, 444
Пад 389
Прави хришћани у 390, 464
Световност у 376, 380, 383-388
Траже помоћ световних власти 445
Узрок недостатка снаге 463

Види и Вавилон, Протестанти, Ри-
мо католичка црква

CROSBY, Howard, о стању у Црквама 
(1871) 387

Ч

ЧЕТВРТА ЗАПОВЕСТ, промена, 
заслугом папинства 52,446-449

Важност 434, 435
Садржи Божји печат 640
Види Субота, Закон морални, 

Божји печат
ЧЕШКА, напредовање еванђеља у, 

после смрти Hussa 115
Библија у 99
Крсташки ратови против, чудесни 

порази крсташа 116, 117
Папинска була против мисе на 

домаћем језику 97, 141, 197
Прогонство хусита 118, 19, 254
Слика Христа и папе, двојица 

уметника 99, 100
Уточиште Валденжана и 

Албигенза 97
Види Хусс и Јероним

ЧИСТИЛИШТЕ, доктрина о 58, 59
Измишљотина паганства 58

ЧИШЋЕЊЕ СВЕТИЛИШТА, Види 
Светилиште

ЧОВЕК, гледање на, уместо на Бога 
595

Природа, приликом стварања 467
Сотона ћели на уништи 531
“Човек безакоња”, настао компро-

ми сом између паганизма и 
не знабоштва 50, 266

ЧУДА, Христова, избацивање 
демона код Гадаре, 514, 515
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Кћерка жене Сирофеничанке 515
Лажна 593
Лечења, да се обављају у време 

невоље 612, 614
Опседнути човек, слеп и глув 515
Опседнутога у Капернауму 516
Сотоне 612, 624
Такозвана, као подршка 

светковању недеље 575-577
Уз помоћ спиритизма 588

Ш

ШВАЈЦАРСКА,
Лутхерови списи у 139
Мисионари у 62
Објављена вест о другом доласку, 

364
ШВЕДСКА,

Дело, у Тридесетгодишњем рату 
244

Браћа Петри у 242, 243
Еванђеље добродошло у 243
Покрет другог доласка у 366, 367
Реформација у 243, 244

ШИЗМА ВЕЛИКА, Види Папа
ШКОТСКА,

Дело Knoxa у 250, 251
Прогонства у 249, 250
уточиште прогоњених хришћана 

62
ШПАЈЕР,

Протест 197-204
Сабор у 197-210

ШПАНИЈА, земљотрес, 304
Лутхерови списи у 139

ШТАМПАЊЕ, вештина 61, 88, 288
Tyndaleove Библије 247

W

WYCLIFF, John 79-96
Амбасадор у Холандији 84, 85
Битка против монаха 82-85
Бог га штитио 86, 92
Болест 87, 88
Веровање у други долазак 303
Гласник реформи 80
Дела 98
Доктрине које је проповедао 89
Капелан краља Edwarda III 82
Карактер 93, 94
Наставник у Oxfordu, “Еванђеоски 

доктор” 87
Неустрашиво разобличавао 

захтеве папинства 81
Одбијање на порекне 90
Писмо папи 91, 92
Позван у Рим 91
Постројавање прогонитеља 90
Превод Библије на енглески 88
Прогонство, папа 89
Проучавање Писма 80, 81
Смрт 92
Списи, у Чешкој 99
Суђење на папинском суду 85, 89, 

90
Утицај на двор и народ 84, 85,
Ученост 80

WARTBURG, Лутхер се сакрио у 
168-170, 185-193

WASHBURN, гувернер, о коцкању у 
Цркви 387

WESLEY, John,
Дело 256-258
Мисионар у Америци 254
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О правилној употреби новца 385
Прихватање оправдања вером 

255, 26
Резултати рада 264
Суочио се са сотониним 

противљењем 396
Уздизао Божји закон 262-264
Чувао га анђео 258

WESLEY, Charles, мисионар у 
Америци 254

Ослањање на добра дела за спасење 
253, 254

WILLIAMS, Roger, апостол верске 
слободе 293

Дело и прогонство 294

WINTER, Robert, проповедао други 
долазак у Енглеској 362

WISHART, 250
WITTEMBACH, учитељ у Базелу 173
WITTENBERG, студенти однели Ре-

фор мацију у Скандинавију 241
WOLFF, dr Joseph, порекло и ране 
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