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VAŽNOST 
PROUČAVANJA BIBLIJE 

 
6. lipnja 2015. 

 

Propovijed: 

Svjetlo koje svijetli 

Kraljevska cesta 

Jednom davno neki je kralj sagradio veliku novu cestu za svoj narod. Kako 
bi proslavili otvorenje nove ceste, kralj je odlučio održati natjecanje za 
svoje podanike. Tražio se netko tko će najbolje proputovati tom cestom, a 
nagrada je bila škrinja zlatnika. 

Na dan natjecanja puno je ljudi došlo putovati tom cestom. Neki su došli u 
oslikanim kočijama, drugi na okićenim konjima. Nosili su svoju najbolju 
odjeću i obuću, a donijeli su i dobru hranu. Svatko je bio odlučan pokazati 
kako je on najbolji u putovanju tom veličanstvenom novom cestom. 

Ljudi su cijeli dan jahali, vozili se ili hodali. Kralj i njegova pratnja čekali 
su ih na kraju te ceste. Kako su pristizali, svaki od putnika se požalio 
kralju zbog hrpe kamenja i zemlje na koju su naišli na toj novoj cesti. Ta je 
hrpa skoro potpuno zapriječila kraljevu novu cestu.  

Kad su svi natjecatelji pristigli na cilj, jedan je čovjek pristupio kralju. Bio 
je sav prljav i znojan i izgledao je vrlo umorno. Rekao je kralju: "Usput 
sam se zaustavio kako bih očistio hrpu zemlje i kamenja koji su zapriječili 
cestu. Ispod toga bila je ova škrinja sa zlatnicima. Molim vas, pobrinite se 
da se to blago vrati zakonitom vlasniku." 

Kralj je uskliknuo: "Ti si zakoniti vlasnik!" "O, ne", rekao je čovjek. 
"Škrinja nije moja. Nikad nisam imao tako veliku količinu blaga." "Ovo 
zlato je tvoje", rekao je kralj. "Pobijedio si na ovom natjecanju. Onaj tko 
najbolje putuje cestom je putnik koji doprinosi da cesta postane bolja za 
one koji putuju nakon njega."1 

 

Mi volimo dobru priču jer nam govori što se dogodilo s našim suputnicima 
na ovoj Zemlji. U ovom razmatranju upotrijebit ćemo razgovorni izraz 
"priča" za za istiniti biblijski izvještaj. 

Najveća od svih "priča" je, kao što znamo, ono što piše u Bibliji. To je 
jedina priča koja nije izmišljena i koja ima trajno najveću važnost. Po tome 
je ona iznad svih drugih priča. U onoj mjeri u kojoj znamo i živimo tu 
najveću priču od svih priča, mi postajemo ljudi kakve nas je Bog 
stvaranjem zamislio, učimo kako biti najbolji u putovanju životnom 
cestom. Mi pritom ostavljamo cestu boljom za one koji dolaze nakon nas. 

 

Biblija je naša "priča" 

Sjećate li se izvještaja o Pedesetnici? To je čudesna priča. Sjetit ćete se 
kako se na učenike izlio Sveti Duh i kako su oni govorili jezicima koje 
prije toga nisu poznavali, a neki od promatrača su ih optužili da su pijani 
usred bijela dana. Učenik Petar je ustao i ispričao priču koju je svatko od 
njegovih slušatelja razumio. On je naveo riječi proroka Joela, onoga koji je 
prorokovao prije više stoljeća, da će prisutnost Svetog Duha jednog dana 
doći u svoj svojoj snazi. Petar se pritom vratio u židovsku povijest, 
povijest Božjeg osobitog naroda, i prepričao priču o tome kako ih je vodio 
njihov Bog prepun ljubavi. 
                                                            
1	Prilagođeno	iz	Shahid	Riaz,	Wisdom	Pearls,	str.	98,	
http://www.slideshare.net/arti09/wisdom‐pearls‐short‐inspiring‐stories.	
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Petar je tada rekao mnoštvu ljudi koji su se okupili: "Dopustite mi da vam 
kažem kako se ta priča odvija sada. Vi danas živite u biblijskoj priči." 
Trebali bismo pogledati što je točno Peter rekao. Otvorimo biblijsku 
knjigu Djela, drugo poglavlje, kako bismo pročitali ono što im je rekao: 

"Izraelci, čujte ove riječi: Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarećanina, 
moćnim djelima i čudesnim znacima koje, kako i sami znate, Bog učini po 
njemu među vama. Njega koji je predan po nepromjenjivoj odluci i 
predznanju Božjem, i koga ste vi bezbožničkom rukom razapeli i ubili, 
Bog je uskrisio, oslobodivši ga od lanaca smrti, poradi toga što nije bilo 
moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti." (Djela 2,22-24)2 

Nastavljajući svoju priču, Petar je naveo Davidove riječi zapisane u 
šesnaestom psalmu, koji predviđa Isusovo uskrsnuće i Njegov povratak na 
prijestolje na Nebu. "Ovdje smo danas, prijatelji", rekao je Petar svojim 
slušateljima. "Vi ste ubili baš Onoga koji je došao da nas spasi, iako su 
nam proroci rekli mnogo puta da On dolazi. A sada je On ponovno na 
Nebu sa svojim Ocem. On je Mesija kojeg smo čekali." 

Kako su ljudi reagirali na Petrov govor? Bili su potreseni, kaže autor Djela 
apostolskih (redak 37). Nestala je boja s njihovih lica. Prožeo ih je hladni 
drhtaj niz leđa i onaj neugodni osjećaj u želucu. To je priča koja mijenja 
život! Oni su tada rekli odgovarajući: "Braćo, što nam je činiti?" 
Pomozite! 

Evo kako Petrova priča završava. U Djelima 2,38.39, on im odgovara: 
"Obratite se ... i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje 
grijeha; tako ćete primiti dar — Duha Svetoga. Vama je, naime, ovaj 
obećani dar namijenjen, vašoj djeci i svima koji su daleko, koliko god ih 
pozove k sebi Gospodin, naš Bog." Tko je najbolji na putovanju cestom 
kroz život? Onaj koji sve čini boljim za one koji putuju nakon njega. 

                                                            
2	Navodi	iz	Biblije	uzeti	su	iz	izdanja	Kršćanske	sadašnjosti.	

Još je jedan pionir rane Crkve prepričao priču o Božjem narodu, ali s puno 
drukčijim ishodom. Đakon u ranoj Crkvi imenom Stjepan stajao je pred 
vijećem u Jeruzalemu, izveden pred sud na temelju optužbi za 
bogohuljenje zbog propovijedanja u Isusovo ime. Ovo je zabilježeno u 
Djelima 7. Nakon što je Stjepan optužen jer je u javnosti govorio da će 
Isus razoriti hram i promijeniti njihove običaje koje su dobili preko 
Mojsija, veliki svećenik ga je upitao: "Je li to tako?" (redak 1) 

Možda biste očekivali da će se u odgovoru Stjepan upustiti u 
razjašnjavanje onoga što je on zapravo rekao. To je ono što bi neki od nas 
možda učinili. Pomislili bi: "Razmrsimo ovaj nesporazum, objasnimo svoj 
položaj, ispravimo izjave lažnih tužitelja, popravimo ove lude ljude i 
njihove zle namjere..." Ali ne i Stjepan. On se vratio natrag do Abrahama i 
prepričao svoju veliku priču iz povijesti Božjeg naroda. Prošao je kroz 
lutanja i putovanja Abrahama, Izaka i Jakova; stoljeća ropstva i Izraelovo 
izbavljenje; pobunu i četrdeset godina lutanja u pustinji. Zašto je vrlo 
iscrpno prepričavao priču Božjeg naroda ljudima koji su to već znali? Zato 
što ih je morao dovesti do njihovog vremena kako bi mogao reći: 
"Dopustite mi da vam kažem kako vi sami živite u biblijskoj priči." 

Evo značaja toga: članovi vijeća koji su pozvali Stjepana mislili su da je 
on njihov zarobljenik. Međutim, baš su oni bili zarobljeni slušatelji 
Stjepanovog prepričavanja božanski vođene priče cijelog čovječanstva, 
tako da su mogli vidjeti svoje osobno mjesto u priči. On ih je izazivao da 
odluče hoće li ili ne napraviti cestu boljom za one koji dolaze nakon njih. 

A onda, vrlo zanimljivo, on je govorio o Šatoru sastanka (Prebivalištu) i 
kako je bio zamijenjen stalnim Božjim domom, hramom, mjestom gdje je 
Bog mogao biti sve vrijeme sa svojim narodom, voditi ih i blagosloviti 
ukoliko bi to prihvatili. Taj je hram bio upravo u njihovom gradu, 
Jeruzalemu. Dakle, Stjepan je završio svoju priču na sličan način na koji je 
to prije učinio Petar, dovodeći je do njihovih dana. On je neustrašivo 
prepričavao biblijsku priču. "Ovdje smo sada", zaključio je u svom 
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pripovijedanju priče vijeću, "s hramom u kojem se štuje Boga u vjeri i 
poslušnosti, i imamo Duha Svetog koji se očitovao na više otvorenih 
načina negoli što smo to ikad prije vidjeli. Ipak, vi ste buntovni i tvrde šije 
kao i naši neposlušni preci. Još se uvijek opirete Svetom Duhu. Želite ubiti 
Isusa čak i u Njegovoj odsutnosti. To je vaše mjesto u biblijskoj priči." 

Kako se ovo pripovijedanje završilo? Znate što se dogodilo. Djela 7 kažu 
da su vikali na njega i da su stavljali ruke preko svojih ušiju ("La, la, la, ne 
mogu te čuti!"), kako više ne bi mogli slušati tu svoju priču. Redak 58. 
donosi tužan zaključak. "Izguraše ga izvan grada i kamenovaše..." 

Kako vam se sviđa moć te priče? Bila je toliko jaka da je prouzročila 
Stjepanovo ubojstvo! Činjenica je da su te vjerske vođe znali priču vrlo 
dobro. Oni su počeli proučavati židovska Pisma dok su još bili mali 
dječaci, a nastavili su proučavati svaki tjedan u odrasloj dobi. Ali oni nisu 
željeli vidjeti svoju ulogu u toj priči. Vodili su ih ponos i sebičnost, a 
njihova je pobuna ostavila iza sebe veliku bol i smrt. Koliko dobro su oni 
putovali cestom kroz život? Što su ostavili onima nakon sebe? 

Usporedite takvu vrstu strašnog neposluha sa slučajem Šimuna, starca koji 
je upoznao Mariju i Josipa kad su došli u hram posvetiti Isusa. Koji dio 
priče je on bio? Kako je on putovao cestom? Njegova povijest bila je ista 
kao ona vjerskih vođa, ali način na koji je priča utjecala na njega bila je 
potpuna suprotnost od svećeničkih poglavara i narodnih vođa. Bez sumnje, 
Šimun je kao dječak naučio priču o Izraelu. On je znao priče o velikanima 
vjere — Noi, Abrahamu, Mojsiju, Jošui, Davidu, Solomonu, Esteri i 
velikim prorocima. Međutim, Šimun je shvatio Božji karakter ljubavi iz 
toga na koji se način odvijala veća priča, kao i iz proročanstava ugrađenih 
u te priče, a također kad je vidio na koji način je Bog djelovao i govorio 
dok se bavio ljudskim rodom. Luka, pisac Evanđelja, kaže kako je Šimun 
bio "pravedan i bogobojazan" i "Duh Sveti je bio na njemu" (Luka 2,25). 
Šimun je štovao Boga. 

Poznavanje priče o Izraelu vodilo ga je da vjeruje svim svojim srcem kako 
će Bog ispuniti svoje obećanje da pošalje Mesiju. Sveti Duh je ukazao čast 
njegovoj vjeri i potvrdio mu to. 

U svojoj molitvi nad Djetetom Isusom Šimun je obznanio da je Otac doista 
poslao spasenje koje, kaže dalje u svojoj molitvi posvećenja: "... koje si 
[Bože] pripravio pred licem svih naroda, svjetlo da rasvijetli pogane, i 
slavu naroda tvoga Izraela". (Luka 2,31.32) 

Kad je Sveti Duh otkrio Šimunu na određen, ali naizgled uobičajen dan, da 
je vrijeme da ode u hram i susretne Mesiju, ovaj pobožan čovjek je već 
znao priču. On ju je tako dobro znao da je ustao i otišao. Njegova 
poslušnost nam je ostavila svjedočanstvo koje čini naš put boljim za 
putovanje. On je napravio cestu boljom za one koji su trebali doći nakon 
njega. 

 

Kad ne znate priču, ili je ne želite znati 

Biblijska povijest ne počinje niti završava sa Židovima. Prema Božjoj 
uputi, Mojsije se vratio u prošlost kako bi zapisao biblijsku povijest od 
početka. Koliko je važno znati početak priče! Razmislite o posljedicama 
kad ne bismo znali priču ili kad bismo je omalovažili. Ovo su neki dijelovi 
priče koje bismo propustiti ako ne bismo znali početak: 

 

1. Odakle smo došli? I kako je svijet došao u postojanje?  

Izvještaj o stvaranju je životno važan za nas u ovom vremenu nevjere. 
Vjerojatno ste primjetili koliko ljudi u svijetu jednostavno ne vjeruje niti 
riječ kad govorimo o stvaranju. Zapravo, oni misle da je to izmišljena 
priča, čak i najobičnije praznovjerje. 
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Ipak, ukoliko ne znate da je Bog stvorio svijet u šest dana, da je nas stvorio 
na svoju sliku, da je On izvor života i Stvoritelj svega, vi ćete vjerovati u 
neku drukčiju priču za sebe i za ljudski rod. Čuvajmo se velike opasnosti 
vjerovanja u drukčiju priču! Gdje vas to vodi? 

Druga priča vas vodi da vjerujete kako je podrijetlo čovječanstva slijepi 
slučaj i nekakav prirodni razvoj, da vjerujeta kako svemir ne funkcionira 
temeljem ljubavi i mudrosti svojega Stvoritelja. Ta drukčija priča opisuje 
svijet u kojemu, na kraju, ljudska bića nemaju krajnju važnost, a ljudski 
život je kratak, bolan i zatim se odlazi zauvijek. To je logičan zaključak 
ako propustite priču o stvaranju i prihvatite praznu zamjenu. 

Ako živite svoj život prema toj drugoj priči, kako onda putujete cestom 
kroz život? Postoji li ikakav poticaj da ostavite svijet boljim za one koji 
dolaze nakon vas? Sigurno ne. Još nešto promašujete ako ne znate ili 
odaberete omalovažavati početak o čovjeku priče jest:  

 

2. Odakle dolazi zlo? Na koji način se svijet našao u tako strašnim 
okolnostima?  
Bez izvještaja o Luciferu i padu jedne trećine anđela, mi ne možemo znati 
odakle je došlo zlo. Mi nemamo potreban uvid u duhovni rat koji se 
odvijao u svemiru između Boga i Sotone. Mi ne znamo vrhovnu važnost 
onoga što se dogodilo kad su Adam i Eva otkazali poslušnost Bogu. I bez 
toga da znamo jasno Božje predviđanje zabilježeno u Postanku 3, da će On 
spasiti ljudska bića po cijenu života svojeg vlastitog Sina, mi ne bismo 
znali da trenutno stanje svijeta može biti objašnjeno time da je Bog predan 
svom izboru. 

Kad propustite taj dio priče, vi se možete pronaći kako vjerujete u jednu ili 
više ovih strašnih tvrdnji: 

● Zlo je (od)uvijek prisutno, tako da se samo moramo naučiti nositi s njim. 
To se zove dualizam i nipošto nije istinit. Drugdje u biblijskoj priči mi 
doznajemo kako će zlo dospjeti svojem kraju zbog Isusovih zasluga. Zlo 
nije vječna stvarnost. Ono će biti uništeno. 

Ili možete vjerovati sljedeće: 

● Boga treba kriviti za zlo u svijetu. To zanemaruje Sotoninu ulogu u 
prvobitnoj pobuni, njegovom kušanju Eve i Adama i izboru kojeg su 
napravili — neposlušnosti. Također, to jednostavno prepravlja izvornu 
lažnu sotonsku optužbu protiv Boga. 

Evo još jedne tvrdnje koja zavodi ljude koji propuštaju početak biblijske 
priče: 

● Ulažem velike napore da bih bio dobar. Ja sam prilično dobra osoba. Mi 
znamo od samog početka naše priče da je cijeli ljudski rod postao grešan 
kad su Adam i Eva zgriješili, i nitko nije "prilično dobar", po svim 
mjerilima. Reći za nekoga da je prilično dobra osoba jednostavno nema 
značenja s obzirom da je svaka pojedina osoba koja je ikad živjela potpuno 
grešna. 

Ova nas naizgled tragična stvarnost vodi u drugi dio početka biblijske 
priče koji neki ljudi propuštaju: 

 

3. Zbog čega Bog dopušta da priča čovječanstva ide u smjeru kojim 
trenutno ide?  
Ako čitate i proučavate povijest koju su pisali povjesničari čovječanstva, 
otkrit ćete tisuće godina rata, progona, patnje, bolesti te raznih drugih zala 
i ljudske sebičnost koju je teško i zamisliti. 
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Opravdano biste se pitali zašto Bog dopušta razvoj jedne takve priče. 
Međutim, nemojte zanemariti otkrivenja koja Bog objavljuje na samom 
početku te priče. 

Prije svega, odbacujući Boga, ljudska bića pokreću vlastitu vječnu smrt. 
To je priča Postanka 3. Naš ljubljeni Bog nije odmah uništio one koji su 
izabrali suprotstaviti Mu se ili odbiti Ga. Umjesto toga, On je dao dva 
obećanja. Jedno je bilo to da će On obnoviti mogućnost izbora da živimo 
vječno s Njim, a drugo je da će On poslati Isusa da umjesto nas preuzme 
kaznu vječne smrti na sebe. Ukoliko ne znate taj dio priče, kasniji razvoj u 
ovom svijetu nema puno smisla, a sve zlo u današnjem svijetu uopće nema 
smisla. Ali kad dobro znamo početak priče, mi razumijemo zašto je nešto, 
toliko nepoželjno poput trenutnog stanja u svijetu, zapravo neizbježna 
posljedica naših izbora, te priča kao takva mora biti dovršena samo na isti 
način na koji je i počela. 

Mogli bismo reći kako su vrijeme Isusovog života na Zemlji, Njegova smrt 
i uskrsnuće usred biblijske priče, ali to doba je uistinu prekretnica, trenutak 
u kojem postaje jasno na koji će način priča završiti. Dakle, također je 
ispravno reći da su Njegova smrt i uskrsnuće vrhunac priče. Nakon što je 
Isus uspješno obnovio mogućnost vječnog života za čovječanstvo, glavni 
posao je bio završen. Taj dio priče ne može biti propušten zbog toga što, 
ako ne znate priču o tome kako je Isus ispunio obećanje svojeg Oca, ne 
znate koje su vaše mogućnosti. Je li problem vječne smrti ljudskih bića 
riješen, ili nije? Morate saznati što je moguće više o tom dijelu priče. 

Što je s krajem? Vraćamo se na početak biblijske priče kako bismo otkrili 
prvo obećanje o završetku. Bog Otac je obećao da će satrti glavu zmiji. 
Sav grijeh, zlo i smrt bit će zauvijek odstranjeni. Proročanstva iz Daniela i 
Otkrivenja, zajedno sa stotinama navoda u drugim dijelovima Biblije, čine 
vrlo jasnim to da će se Isus vratiti na ovu Zemlju kad dođe vrijeme za naše 
izbavljenje iz ovog grešnog svijeta. Zatim, tisuću godina nakon našeg 
odlaska na Nebo, Bog će se konačno suočiti sa svojim tužiteljima te ih 

zauvijek uništiti. Neće više biti smrti. Tužna povijest grešne Zemlje bit će 
završena. 

Konačno, tu je pitanje na koji će način priča završiti za vas. To je jedan 
nevjerojatan dio među mnogim dijelovima biblijske priče. Kraj vaše priče 
ovisi o vama samima. Vi ćete odabrati kraj. Svaka osoba koja je ikad 
živjela dobiva priliku odabrati kraj. Kako možete znati koji kraj odabrati 
ako niste upoznati s cijelom pričom? Morate znati cijelu priču. 

 

Osoba koja postajete kroz biblijsku priču 

U knjizi pod naslovom Misterij iz pustinje, autorica Marie Reiche opisuje 
čudne crte označene prokopima na tlu područja naroda zvanog Nazea u 
ravnim predjelima Perua. Dugo vremena se pretpostavljalo da su te crte 
drevni sustav navodnjavanja. A onda je 1939. godine dr. Paul Kosok sa 
Sveučilišta Long Island zrakoplovom nadletio taj dio Perua. Otkrio je da 
crte nisu prokopi za navodnjavanje, nego golemi crteži ptica, bubica i 
životinja. Nitko nije mogao shvatiti značaj crta sve dok netko nije bio 
dovoljno visoko da vidi širu sliku.3 

Znate li što vam se događa kad proučavate Bibliju? Što više dijelova priče 
dobro poznajete, više cijele priče možete vidjeti. 

Prekrasan dar koji smo dobili u Crkvi adventista sedmog dana je uvid u 
veliku borbu, koja je središnja tema ljudske priče. Cjelokupna priča 
počinje prije stvaranja, a nastavlja se nakon ponovnog stvaranja. To je 
velika slika bez koje ne možemo uspjeti. 

                                                            
3 Craig Brian Larsen i Phylis Ten Elshof, 1001 ilustracija koja povezuje (Grand 
Rapids, Michigan, Zondervan, 2008.), str. 22. 
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Možda će neki od vas reći: "Znam tu priču dobro." Neki ste možda blizu 
početka svog putovanja i upravo sada učite širu slike priče. 

Ovdje je istina koja se odnosi na sve nas danas. Bog Otac nas je privukao 
da budemo sada ovdje. Kao što Ivan bilježi Isusov govor Njegovim 
učenicima: "Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me 
posla..." (Ivan 6, 44) Bog Otac je došao k vama i govorio s vama kroz 
Svetog Duha te vas je privukao k sebi. Odgovorili ste "Da" Njegovom 
kucanju na vratima vašeg srca. Otvorili ste ih i pustili Ga unutra. A tada je 
počeo prekrasan razvoj odnosa između vas i vašeg Boga Stvoritelja. 

Molim vas, prihvatite najbolji savjet za odnos s Bogom koji vam mogu 
dati: počnite upoznavati Boga sve bolje i bolje, proučavajući biblijsku 
priču od početka do kraja. Iskoristite svaku priliku. Skupite bogato znanje 
koje vam nudi subotnja škola. Saznajte od svojih prijatelja kršćana što je 
Bog učinio u njihovim životima, dok se uključujete u razgovor s njima. 
Dopustite Svetom Duhu da vam pokaže gdje ste vi u biblijskoj priči danas. 

Kad bolje razmislite, mi zapravo ne pokušavamo pobijediti na natjecanju. 
Mi se ne trudimo pobijediti druge natjecatelje, ne pokušavamo izgledati 
dobro Bogu. Ali postoji nešto kao što je ostavljanje stvari boljima za one 
koji dolaze iza nas. Najbolji način da to učinite jest očistiti kamenje i 
prljavštinu iz vašeg uma i otkriti zlato u Svetom pismu. Proučavajte 
predivnu biblijsku priču! 

 

 

 

 
Nakladnik Odjel za crkvene službe pri Hrvatskoj konferenciji, Kršćanske adventističke crkve, 
Prilaz Gjure Deželića 77, 10000 Zagreb / http://adventisti.hr/download/materijali/      
http://www.sabbathschoolpersonalministries.org / Urednik Drago Mojzeš / Prijevod Anton Matej 
Lukšić / Lektura Miroslav Vukmanić / Umnoženo u uredu nakladnika, 2015., za internu uporabu 


