


MIR I SKLAD KROZ CIJELO STVORENJE

Skreni na trenutak svoj pogled sa scena nevolje i tuge,

propadanja i žalosti koje još uvijek prevladavaju zbog

grijeha i pokušaj si predočiti mentalnu sliku slave savršene

zemlje. Niti trag grijeha ne kvari sklad i mir savršenog

društva; nema ogorčenosti, nelj baznog pogleda niti riječi;

ljubav izvire iz svakog srca, susreće sličan odgovor u

svakom drugom srcu i dobronamjernost krasi svako djelo.

Tamo više neće biti bolesti, niti boli niti bilo kakvog

dokaza propadanja- niti straha od takvog nečeg. Predoči si

srazmjerno zdrave i prekrasne ljudske oblike i obilježja

koje si ikada vidio i znaj da će savršeno čovječanstvo

daleko to sve nadmašiti. Unutarnja čistoća i mentalna i

moralna savršenost označavat će i proslaviti svako blistavo

lice. Takvo će biti zemaljsko društvo; biti će obrisane suze

sa lica ožalošćenih, kada shvate da je dovršeno djelo

uskrsnuća. (Temeljeno na Otkr.21 :4)

Je li ovakav izgled samo jedan fantastičan san? Ne,

takvo očekivanje utemeljeno je na niti nade koja se

isprepliće kroz cijelu Bibliju. Božje Kraljevstvo će doći, i

njegova će volja biti na zemlji kao što je i na nebu.

(Mat.6:1 0) Ali da bi smo zaista vjerovali u takvo nešto

moramo razumijeti Božji plan i posebno njegova vremena i

razdoblja.

Pavao kaže da je Krist „dao sebe u otkup za sve, za

svjedočanstvo u svoje vrijeme" (1 .Tim.2:6) Već skoro 2000

godina Bog „uzima iz neznabožaca narod za svoje ime"

(Djela 15:1 4)



Oni koji vjeruju sada, tijekom ovog teškog, zlog

vremena biti će nagrađeni za svoju vjeru životom na

nebu. „Ako ustrajemo, s njim ćemo i kraljevati. . ."

(2.Tim.2:11 ,1 2)

Ali što će se dogoditi sa milijunima koji su živjeli kroz

vijekove a nikada nisu učili o Kristu? Nemaju svi ljudi uho

za slušanje danas, i neće svi imati „svoje vrijeme" u isto

vrijeme. Isus je dao svoj život tako da bi svi mogli

uskrsnuti i dobiti razumnu priliku za upoznati ga i dobiti

vječni život. „Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u

Kristu svi oživjeti." (1 .Kor.1 5:22)

To je slavna svrha vladanja Krista s njegovom Crkvom.

Oni koji se pokažu vjernima kao kršćani sada imat će

prednost dovoditi sve iz grobova da uče o Kristu u taj

veličanstveni dan. Biblija garantira ovo obećanje: „. . . jer

dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas

njegov i izaći- oni koji su činili dobro na uskrsnuće života,

a oni koji su činili zlo na uskrsnuće suda" (Iv.5:28,29)

Zapazi što Izaija kaže o tom sudu: „jer kad su sudovi tvoji

na zemlji, pravedno sti će se učiti oni što na zemlji žive"

(Iza.26:9) Krist i njegova Crkva poučavat će te milijune

tijekom tog kraljevstva kada će učenje biti pod mnogo

povoljnij im prilikama. (Otkr.20:2-4; Iza.35)

Tada će uistinu biti „vremena obnove svega o čemu je

Bog govorio preko svojih svetih proroka iz starog doba."

(Djela 3:22) Božja će se volja vršiti na zemlji kao i na

nebu. „Jer to će se viđenje ispuniti u vrijeme koje je za to

određeno.. .Ako i oklijeva, čekaj ga, jer će se sigurno

ispuniti. " (Hab.2:3)



Oni koji se žele naučiti "ispravno služiti riječju istine"

naći će prekrasan sklad u Biblij i. (2.Tim.2:1 5) Kako

proučavati Bibliju s razumijevanjem je mali priručnik napisan

s ciljem da ti pomogne razum eti Božje planove. Priručnik

pokazuje kako proučavati uzimajući u obzir kontekst,

vremenski slijed i temu. Ako želiš primjerak ovog predivnog

pomoćnog sredstva jednostavno nazovi ili se obrati na dolje

naznačenu adresu ili piši na email. Neka Gospod blagoslovi

tvoja nastojanja da razumiješ njegove planove pune ljubavi.

Istraživači Biblije u Hrvatskoj
info@istrazivaciBiblijeuHrvatskoj .com ili na

www.istrazivaciBiblijeuHrvatskoj .com
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