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O piscih

Letošnji molitveni teden za odrasle 
je napisala edinstvena dvojica – 
oče in hči. Ángel Manuel Rodrígez 
je bralcem revije Adventist World 
(Svet adventizma) poznan kot pisec 

mesečne kolumne Bible Questions (Vprašanja iz Svetega pisma). 
Leta 2011 se je upokojil, po tem ko je bil 19 let direktor Inštituta 
za raziskovanje Svetega pisma pri Generalni konferenci Krščanske 
adventistične cerkve. Rodrígez se je rodil v Portoriku. Na Univerzi 
Andrews je pridobil doktorat znanosti in služboval kot pastor, učitelj 
in administrator. Njegova hči Díxil Lisbeth Rodríguez se je pred krat-
kim pridružila uredniški ekipi revije Adventist World kot urednikova 
pomočnica. Doktorat iz retorike je pridobila na teksaški Univerzi 
za ženske, pred sedanjo službo pa je delovala kot univerzitetna 
profesorica in bolnišnični kaplan. »Rada poučujem, toda moja strast 
je humanitarno in pastorsko delo,« je dejala, ko smo jo povprašali 
o njenih najljubših dejavnostih. Tako oče kakor hči rada globoko 
diskutirata o teologiji. 

Uvod v molitveni teden 2021
»Brez primere« sta besedi, ki se pogosto uporabljata za opis 

nedavnih dogodkov. Še nikoli se niso tako pretresljivi dogodki 
zgodili v tako kratkem času ter tako hitro in dramatično vplivali 
na skoraj vsak vidik življenja. Vse bolj se dozdeva, da se bo zgodilo 
nekaj velikega, toda napovedi prihodnosti so nejasne in negotove. 
Če kdaj, je zdaj čas, da adventisti pogumno in pod navdihom 
Svetega Duha oznanimo sporočilo treh angelov iz Razodetja 
14,6–12. Rečeno nam je, da je naše najpomembnejše delo oznaniti 
»poslednje opozorilo svetu, ki propada«.

Ta teden se bomo poglobili v ta izredno pomembna sporočila, 
katerih bistvo sta Jezus Kristus in njegova pravičnost. Jezus si z 
njimi prizadeva poudariti, kako pomembno je, da svoje življenje 
popolnoma združimo z njegovim.

Krščanska adventistična cerkev je preroško gibanje, ki ga je Bog 
obudil ob določenem času zemeljske zgodovine, da bi oznanilo 
sporočila, ki jih lahko poda samo zdaj; to so sporočila treh angelov 
iz Razodetja.

Zdaj je čas, da jih proučimo in v molitvi svoje srce odpremo 
za Božje vodstvo ter se popolnoma izročimo v Božje roke, rekoč: 
»Šel/šla bom oznanit sporočila treh angelov!«

Naj vas Gospod blagoslovi s posebnim blagoslovom, ko boste ta 
teden molitve preživljali z njim.

Ted N. C. Wilson, predsednik Generalne konference 
Krščanske adventistične cerkve
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Sporočila 
treh angelov 
in cerkveno 
poslanstvo

dvema in bo oznanjeno tik pred 
Jezusovim prihodom. Kombinacija 
treh sporočil je Božje poslednje 
vabilo svetu.

Navdihnjeno pero je povsem 
jasno zapisalo nalogo Božje cerkve 
ostanka: »Adventisti sedmega dne 
so bili na poseben način postav-
ljeni na svet kot čuvaji in nosilci 
luči. Zaupano jim je poslednje 
opozorilo svetu, ki propada. Nanje 
sveti čudovita luč Božje besede. 
Zaupano jim je delo izrednega 
pomena – oznanitev prvega, dru-
gega in tretjega sporočila angelov. 
Nobeno delo ni pomembnejše. 
Ničemur drugemu ne smejo dovo-
liti, da prevzame njihovo pozor-
nost. /…/ Svet je treba opozoriti 
in Božje ljudstvo mora biti zvesto 
temu, kar mu je bilo zaupano.«1 

Ker nam je Bog zaupal oznani-
tev teh sporočil svetu, je izredno 
pomembno, da jih razumemo in 
se zavedamo odgovornosti, da jih 
oznanimo.

Prva sobota

B
og je imel v vsakem obdobju zgodovine posebno 
poslanstvo za svoje ljudstvo. Način njegove uresni-
čitve se je morda spreminjal, a končni cilj je vedno 
isti – pripeljati ljudi v zveličavni in večni odnos z 
Bogom.

Pred več kakor 2500 leti je Bog mladeniča poklical 
na pomembno poslanstvo, ki ni trajalo samo vse 
njegovo življenje, ampak več stoletij – vse do našega 

časa – in bo trajalo še dlje. Daniel je neustrašno stal na kraljevskem 
dvoru kot svetla luč in služil ljudem na najvišjih položajih, hkrati pa 
stal pred Kraljem kraljev, »ki razodeva skrivnosti, ti naznanja, kaj se 
bo zgodilo« (Dan 2,29).

Prerokbe, zlasti te o poslednjih dneh, so v Razodetju 10 imenovane 
»knjižica«, ki jo »vzemi /…/ in pojej! V trebuhu te bo grenila, toda v 
ustih bo sladka kot med« (Raz 9,8–9). V Razodetju 10 Janez predsta-
vlja Božje ljudstvo, ki je leta 1844 doživelo veliko razočaranje. Odprta 
knjižica je Danielova knjiga, ki vsebuje prerokovanje o 2300 dneh/
letih – o očiščenju svetišča in prihajajoči preiskovalni sodbi. Vero-
vanje, da bo Jezus kmalu prišel, je bilo adventistom sladko, ko pa se 
Kristus ni prikazal, kakor so pričakovali, je sledilo grenko razočaranje. 
Oznanjali so sporočilo o njegovi vrnitvi, toda njihovo delo še ni bilo 
končano. Obstajalo je še eno sporočilo, ki mora biti po Božjem načrtu 
oznanjeno vsemu svetu. Razdeljeno je na tri dele in je zapisano v 
Razodetju 14,6–12; znano je kot sporočilo treh angelov.

Duh preroštva nam pove, da so prvi dve sporočili oznanili zgodnji 
verniki Krščanske adventistične cerkve. Tretje je bilo pridano prvima 

Bog nas vabi, da se odpravimo.

T E D  N .  C .  W I L S O N
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treh angelov. Čeprav bomo med 
oznanjevanjem naleteli na močno 
jezo in ostro nasprotovanje, 
ker bomo razkrinkali Babilon, 
moramo napredovati s krščansko 
ljubeznijo in svetopisemsko 
avtentičnostjo, kakor so to delali 
ljudje v preteklosti med opra-
vljanjem poslanstva, ki jim ga je 
zaupal Bog.6

TRETJE SPOROČILO
Sporočilo tretjega angela iz 

Razodetja 14 vsebuje jasno opo-
zorilo: ne molite zveri, niti njene 
podobe; ne sprejmite njenega 
znamenja. To sporočilo temelji 
na prerokovanju iz Razodetja 13. 
Zver predstavlja odpadlo cerkev. 
Podoba zveri je druga žival, ki 
predstavlja Združene države 
Amerike. Ellen G. White piše: 
»Da bi Združene države Amerike 
lahko naredile podobo zveri, mora 
cerkvena oblast tako nadzorovati 
državno [oblast], da jo cerkev 
lahko uporabi za doseganje 
lastnih ciljev.«7

Združene države Amerike so 
bile več kakor 200 let svetilnik 
verske svobode. Svetopisemsko 
preroštvo pravi, da prihaja čas, 
ko se ne bo spoštovalo verske 
svobode, gibanje pa bo tako 
nadzorovalo vlado, da bo izdala 
zakone, ki bodo izpolnili želje 
odpadlih cerkva. Končni rezul-
tat oblikovanja te podobe bo 
nestrpnost do vsakogar, ki se ne 
bo strinjal s tem, kar bo zahtevala 
ta cerkev oziroma država.8

človek ›bitje napredka in mu 
je določeno, da se neprestano, 
od rojstva pa vse do večnosti, 
približuje božanstvu‹«.3

DRUGO SPOROČILO
Sporočilo drugega angela naj-

demo v Razodetju 14,8. Oznanja 
padec Babilona in »se je prvič 
oznanjevalo poleti leta 1844«.4 
Ker v prerokovanju to oznanilo 
sledi objavi sodbe in ker so bile 
cerkve, na katere se to sporočilo 
nanaša, nekoč čiste, se Babilon 
nanaša na cerkve, ki so zavrnile 
opozorilo o sodbi.

Sporočilo »Babilon je padel« se 
ponovi v Razodetju 18,1–4. Božje 
ljudstvo, ki je še vedno v Babi-
lonu, je poklicano oditi iz njega, 
da ne bo udeleženo v njegovih 
grehih in ne bo deležno šib, ki se 
bodo izlile nanj. Babilon sestav-
ljajo cerkve, ki poučujejo teološke 
zmote. Padec Babilona se je pričel 
poleti leta 1844. Ta postopni pro-
ces ne bo dokončan, vse dokler 1.) 
cerkve ne bodo odklonile sporočil 
treh angelov iz Razodetja 14 ter 
sprejele hude zablode in lažne 
Satanove čudeže; 2.) se odpadle 
cerkve ne bodo docela združile s 
svetom ter sprejele in verovale, 
kar sprejema in veruje svet.5

Da bi Božje ljudstvo, ki je še 
vedno del Babilona, razumelo, 
kako nujno je oditi iz njega, mora 
razumeti tudi grehe in zmote 
Babilona. To mu nalaga ogromno 
odgovornost, da izpolni svoje 
poslanstvo oznanjevanja sporočil 

PRVO SPOROČILO
Prvi angel iz Razodetja 14 

oznanja večni evangelij: zveliča-
nje po Kristusovi pravičnosti in 
milosti – njegovo moč, da opraviči 
in posveti. Angel oznani, da je 
nastopil čas sodbe. Vabi ljudi, 
naj se vrnejo k pravemu čaščenju 
Boga in ga priznajo za Stvarnika.

Oznanilo, da živimo v času 
sodbe, temelji na izpolnitvi prero-
kovanja v Danielu 8,14 – po 2300 
jutrih in večerih (ali preroških 
letih) bo svetišče očiščeno. Od 22. 
oktobra 1844 živimo v obdobju, 
ki ga imenujemo predadventna 
sodba – očiščenje nebeškega 
svetišča. Ugotovitve preiskovalne 
sodbe bodo določile, kdo bo ob 
Jezusovem prihodu vzet v nebesa.

Vabilo, naj častimo Boga, 
ljudem obenem naloži odgovor-
nost, da posvečujejo dan, ki slavi 
Božjo ustvarjalno moč. Rečeno 
nam je: »Sobota bo preizkusni 
kamen zvestobe, saj je to tista 
točka resnice, ki je posebej 
izpostavljena napadom. Ko bo 
ljudi doletela zadnja stiska, bo 
potegnjena črta ločnica med 
tistimi, ki služijo Bogu, in tistimi, 
ki mu ne služijo.«2

Čaščenje Boga kot Stvarnika 
pa zajema še več – pripravljeni 
moramo biti zavrniti lažne teorije 
o izvoru življenja. Nemogoče 
je verjeti v teorijo evolucije in 
govoriti, da obstaja Stvarnik 
nebes in zemlje. To dvoje ne gre 
mešati. Še več, teorija evolucije 
je del spiritizma, ki »uči, da je 

Napredovati moramo s krščansko ljubeznijo 
in svetopisemsko avtentičnostjo, kakor so to 
delali ljudje v preteklosti med opravljanjem 

poslanstva, ki jim ga je zaupal Bog.
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Ted N. C. Wilson je predsednik 
Krščanske adventistične cerkve. 
Dodatni članki in komentarji so na 
voljo na Twitterju (@pastortedwilson) 
in na Facebooku (@Pastor Ted 
Wilson)

Vprašanja  
za razmislek

1. Zakaj je pomembno sporočila 

treh angelov brati v širšem 

kontekstu svetopisemskega 

prerokovanja?

2. Kaj bi rekel človeku, ki je pre- 

bral to čtivo in ti povedal, da 

se boji časa konca in dogod-

kov, ki se bodo takrat zgodili?

3. Kako bi ubesedil bistvo spo-

ročila treh angelov, če bi ga 

povedal prijatelju, ki še nikoli 

ni slišal zanj?

in izid prepustiti njemu. »Božji 
služabniki bodo z ozarjenimi 
obrazi in razsvetljeni s svetim 
posvečenjem hiteli iz kraja v kraj 
oznanjat sporočilo iz nebes. /…/ 
Sporočilo se ne bo toliko širilo z 
dokazovanjem kolikor z globokim 
pričanjem Božjega Duha. /…/ Res-
nica se kaže v vsej svoji jasnosti, 
iskreni Božji otroci trgajo vezi, ki 
so jih doslej zadrževale. /…/ Kljub 
Satanovim združenim močem, ki 
bodo vstale proti resnici, je veliko 
tistih, ki se bodo postavili na 
Gospodovo stran.«10

Sestre in bratje, to, kar danes 
vidimo, je budnica, ki nas spod-
buja, da odpremo Božjo besedo in 
se pripravimo na to, kar prihaja. 
Če se bomo popolnoma zanašali 
na Jezusa in moč Svetega Duha, 
bomo lahko dosegli kar koli! 
Bog nas pripravlja na izlivanje 
poznega dežja. Usposablja nas, 
da bomo lahko glasno oznanili 
življenjsko pomembna sporočila 
treh angelov.

Vabim vas, da se odzovete Bož-
jemu glasu, rekoč: »Da, Gospod, po 
tvoji moči grem oznanit sporočila 
treh angelov. Šel bom, kamor koli 
me boš poslal.« Amen. 

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church (Mountain View, Calif.: 
Pacific Press Pub. Assn., 1909), 9. zvezek, str. 19.

2 Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 386.
3 Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 353.
4 Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 248.
5 Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 248.
6 Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 387.
7 Ellen G. White: Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 284.
8 Ellen G. White: Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 286.
9 Ellen G. White: Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 388.
10 Ellen G. White: Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 390. 

Znamenje zveri, posvečevanje 
lažnega dne čaščenja, je institu-
cija, ki jasno določa oblast zveri. 
Ena cerkev se drzno baha, da je 
spremenila sedmi dan s sobote 
na nedeljo. Druge cerkve pravijo, 
da častijo nedeljo kot spomin na 
Kristusovo vstajenje. Nič od tega 
nima svetopisemske podlage.

Odpadli verski voditelji bodo 
zelo jezni, ko ne bodo mogli 
ovreči svetopisemskega dokaza 
za svetost sobotnega dne. Posve-
čevalce sobote bodo preganjali 
in zapirali. Med temi dogodki 
bo imelo oznanjanje sporočila 
tretjega angela mogočen vpliv, saj 
bodo ljudje videli, da se prerokba 
izpolnjuje natanko tako, kakor 
so dejali posvečevalci zapovedi. 
Ko se bo nasprotje med resnico 
in zmoto stopnjevalo, se bo 
Božja cerkev očistila. »Ko se bo 
približala nevihta, bodo mnogi, 
ki so verovali sporočilu tretjega 
angela, pa niso bili posvečeni s 
poslušnostjo resnici, zapustili 
svoje položaje in stopili v vrste 
nasprotnikov. Združili se bodo s 
svetom in sodelovali v njegovem 
duhu. Stvari bodo začeli opazovati 
v enaki luči. Zaradi skušnjave, ki 
bo prišla, bodo pripravljeni izbrati 
laž in bolj priljubljeno stran. /…/ 
Postali bodo ogorčeni sovražniki 
svojih nekdanjih bratov.«9

Ti, ki se močno oklepajo Zveli-
čarja in nočejo zapustiti resnice 
sporočila treh angelov, bodo 
spoznali, da morajo po Božji moči 
nadaljevati njegovo poslanstvo 
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Nedelja

Ljubeč 
poziv

Bodite pozorni na glagol »ljubi«, 
ki je v sedanjiku in kaže, da k 
nam nenehno teče tok božanske 
ljubezni. Janez pravi, da se je ta 
edinstvena ljubezen razodela 
po požrtvovalni smrti Božjega 
Sina na križu (»je osvobodil« v 
pretekliku). Ljubezen je v podobi 
krvave žrtve strla moč greha in 
nas osvobodila, da lahko služimo 
Bogu.

JAGNJE IN EVANGELIJ
V zveličavnem sporočilu 

Razodetja prevladuje podoba 
zaklanega Jagnjeta. Njegova prva 
pojavitev v knjigi je dramatična in 
mogočna. Bog sedi na veličastnem 
prestolu in ima v roki zapečateno 
knjigo, ki jo lahko odpre samo Jag-
nje, ki je bilo zaklano (Raz 5,1–6). 
Angeli ga imenujejo »Lev« iz 
Judovega rodu, kar je mesijanski 
naziv (vr. 5). Ko Janez zagleda 
Leva, vidi »Jagnje, kakor zaklano« 
(vr. 6). Veselo sporočilo je, da bo 
Lev porazil Božje sovražnike, ko 
bo postal žrtveno Jagnje. Da, tukaj 
beremo o sili in moči, vendar o 
sili Jagnjeta, ki je bilo zaklano, 
in o moči Božje ljubezni, ki se 
je razodela na križu. Ko bitja ob 
prestolu vidijo Jagnje, padejo 
pred njega in ga častijo s pesmijo: 

VEČNI EVANGELIJ 
BOŽANSKE LJUBEZNI

Evangelij je večen, saj se je 
porodil v božanskem umu v 
večnosti in se je v zgodovini razo-
deval po Jezusu Kristusu (Rim 
16,25–26; Kol 1,26–27). Večen je, 
ker je nespremenljiv in ima trajno 
zveličavno moč. V Razodetju 
evangelij obsega vse, kar je Bog 
naredil za nas po Jezusu Kristusu, 
tudi njegovo smrt namesto nas, 
vstajenje (Raz 1,18), vnebohod 
(Raz 12,5), ustoličenje (Raz 4 in 
5), posredovanje v nebesih (Raz 
8,3–4) in vrnitev v slavi, ko bo 
dovršil zveličanje svojega ljudstva 
in sodil hudobnim (Raz 1,7; 14,10; 
19,11; 22,20). Janez nas popelje v 
globine evangelija, ki se je razodel 
na Kristusovem križu.

Evangelij se prvič pojavi na 
začetku Razodetja, kjer je zapi-
san hvalni obrazec: »Njemu, ki 
nas ljubi in nas je s svojo krvjo 
osvobodil naših grehov« (Raz 1,5). 
Zgodilo se je to, česar ne more 
docela dojeti nobeno bitje; zanje 
je to veselo sporočilo! Govor je 
o ljubezni in krvi; o Bogu, ki je 
prehodil dolino smrtne sence, 
da bi dosegel spravo za nas in 
nas očistil greha. Ta božanska 
ljubezen je vidna v vsej zgodovini. 

Angeli so nad Betlehemom 
oznanili veselo sporočilo o 
Zveličarjevem rojstvu (Lk 

2,8–11). Tik pred drugim Kristuso-
vim prihodom bodo spet prišli in 
oznanili zveličavno moč večnega 
evangelija. V sporočilih treh 
angelov (Raz 14,6–12) evangelij 
deluje kot platnica: na začetku 
je omenjen večni evangelij (vr. 
6), na koncu pa beremo o veri 
v zveličavna Jezusova dela – o 
opravičenju po veri (vr. 12). Prvi 
angel oznani evangelij v kontekstu 
končne Božje sodbe; drugi oznani 
zmago večnega evangelija med 
padcem lažnega babilonskega 
evangelija (vr. 8); tretji oznani 
končno sodbo, ko bodo hudobne 
sile priznale Božjo ljubezen in 
pravičnost, ki sta se razodeli po 
Jagnjetu (vr. 10).

EVANGELIJ, LJUBEZEN IN BOJ
Poudarek na evangeliju, o 

katerem beremo v vseh treh 
sporočilih, pomeni, da »morajo 
biti od vseh, ki trdijo, da so 
kristjani, adventisti sedmega dne 
vodilni pri povzdigovanju Kristusa 
pred svetom«.11 To je resen izziv. 
Osvetlili bomo tri značilnosti 
evangelija v sporočilu prvega 
angela.

Večni evangelij v sporočilu 
prvega angela 
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Evangelij moramo jasno razumeti, 
prav tako pa mu moramo dovoliti, 
da se utelesi v našem življenju in 
nas prežame z ljubeznijo, ki nas 
bo spodbudila služiti drugim. Naše 
cerkve in ustanove morajo biti 
prostor, kjer se Jagnjetova ljubezen 
kaže v ljudeh, ki so mu popolnoma 
predani. 

 

11 Ellen G. White, Evangelism (Washington, D.C.: Review and Herald 
Pub. Assn., 1946), str. 188.
12 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, ed. F. D. Nichol, rev. 
ed., Ellen G. White Comments (Washington, D.C.: Review and 
Herald Pub. Assn., 1980), 7. zvezek, str. 979.

Vprašanja  
za razmislek

1. Zakaj je pomembno, da v 

sporočilih treh angelov vidimo 

evangelij?

2. Ali se bojiš sporočila o sodbi iz 

Razodetja? Zakaj da oziroma 

ne?

3. Kako lahko ljudem učinkovito 

govorimo o Jagnjetu in 

evangeliju iz Razodetja?

EVANGELIJ IN BOJ
Oznanjevanje evangelija se 

odvija v kontekstu boja. Je del 
zgodbe o uporu, ki se je začel v 
nebesih (Raz 12,7–8) in nato zajel 
človeški rod (1 Mz 3,1–8). Ko se 
bliža konec tega boja, se zmaj 
pripravlja, da bi s prevarami in 
preganjanjem premagal Božje 
ljudstvo (Raz 13,13–15). Združil 
bo odpadlo krščanstvo (vr. 1–17) 
in s sporočilom treh demonskih 
duhov (spiritizem) dobil podporo 
zemeljskih kraljev (Raz 16,13–14). 
Obenem pa Bog po sporočilu treh 
angelov zbira svoje ljudstvo časa 
konca iz vsakega naroda, roda, 
jezika in ljudstva (Raz 14,6–12), da 
jih pripravi na Kristusovo vrnitev 
(vr. 14–20). V tem poslednjem 
boju je zmaga mogoča samo po 
Jagnjetovi krvi (Raz 12,11).

SKLEP
Evangelij je treba oznaniti 

vsemu svetu kot edino rešitev za 
vesoljni spopad. Trije angeli pred-
stavljajo te, »ki prejmejo resnico 
in z močjo razkrijejo evangelij 
svetu«.12 Tukaj odstiramo sámo 
jedro adventističnega sporočila 
– evangelij. Nikoli nam ne sme 
nič preprečiti, da bi z besedo in 
dejanji oznanjali Jagnjetovo kri. 

»Vredno si, da vzameš knjigo, 
/…/ ker si bilo zaklano in si s 
svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi 
iz vsakega rodu, jezika, ljudstva 
in naroda« (Raz 5,9). Znova 
opazimo dva osnovna koncepta 
– kri in odrešenje, s katerima Bog 
spokorjenemu grešniku ponuja 
veličastno prihodnost.

V Razodetju 7,9–15 stoji Božje 
ljudstvo časa konca pred Božjim 
in Jagnjetovim prestolom, ju slavi 
in jima je pripravljeno služiti. 
Tam stojijo, ker »so oprali svoja 
oblačila ter jih pobelili z Jagnje-
tovo krvjo« (vr. 14). Jagnjetova 
žrtev ljudi ni le odkupila, tem-
več jih je tudi očistila grehov. 
Odrešenje je pravzaprav rešitev 
pred močjo greha; omogoča nam 
stati pred Bogom in mu služiti. 
Ker je Jagnjetova požrtvovalna 
smrt dosegla veličastno osvobo-
ditev, se mu lahko pridružimo 
v vesoljnem boju proti zmaju 
in ga premagamo »zaradi krvi 
Jagnjeta in zaradi besede svojega 
pričevanja« (Raz 12,11). Ti dve 
prvini sta zapisani v pravilnem 
zaporedju: zmaga po Kristusovi 
žrtvi in pričanje o tem, kar je 
Bog po Jagnjetu naredil za nas. 
V Razodetju je Jagnje utelešenje 
večnega evangelija.

V Razodetju je Jagnje 
utelešenje večnega 

evangelija.
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Ponedeljek

Spokorjenje  
in sodba

mu pokažejo, da se ga »bojijo« 
(strahospoštovanje) in se pokora-
vajo njegovi ljubeči volji. Druga 
možnost je, da se bojijo zmaja in 
se pokoravajo njemu, ker želijo 
uiti smrti (Raz 13,15), toda samo 
On, ki je »Živi«, je umrl in zdaj 
živi »na veke vekov«. Samo Jagnje, 
ki je bilo zaklano, lahko ohrani 
naše življenje (Raz 1,18).

»IZKAŽITE MU ČAST«
Ljudje se morajo odpovedati 

ponosu ter slavo in čast pripisati 
Bogu. Angel pove, kako naj ljudje 
poveličajo Boga v vesoljnem boju, 
v katerem se dvomi o Božji pravič-
nosti in ljubezni. Besedna zveza 
»izkažite mu čast« je v Svetem 
pismu zapisana v kontekstu  
sodbe; priznati je treba, da je 
človek grešen, Božja sodba pa 
pravična. V takšnem primeru je 
omenjena besedna zveza prizna-
nje krivde (Joz 7,19) in/ali odraz 
kesanja (Jer 13,16; 1 Sam 6,5).

Prvič, besede »izkažite mu čast« 
opisujejo, kaj se dogaja v nebesih, 
kjer nebeška bitja enoglasno ozna-
njajo, da je Bog vreden časti, ker je 
Stvarnik (Raz 4,9–11) in Odre-
šenik po Jagnjetu (Raz 5,9–13). 
Drugič, ljudem je zapovedano, naj 
Bogu izkažejo čast na zemlji (Raz 
11,13; Raz 14,7; Raz 16,9). Tretjič, 
ko se bo vesoljni spopad končal, 
bomo vsi dali čast Bogu (Raz 19,7; 

bojijo se, da je ne bodo preživeli 
(2 Mz 20,19). Ta neprimerljivi 
Bog se približa ljudem v želji, da 
bi bil njihov Bog. Posledično jih 
strah, ki se je kazal s trepetanjem 
in grozo, pritegne k njemu v 
strahospoštovanju. Izraža se v 
hvaležni podrejenosti, čaščenju in 
občestvu z njim, ki je življenje (5 
Mz 5,26–27). Takšen je pravi strah, 
poln spoštovanja do Stvarnika in 
Odrešenika – Boga (2 Mz 20,1; Raz 
4,10–11; Raz 5,8–9).

Najboljša svetopisemska 
vzporednica, ki vsebuje poziv, 
naj se bojimo Boga (Raz 14,7), 
je v Pridigarju 12,13–14. Prvič, v 
obeh besedilih je zapisan velelnik 
(boj/bojte se Boga), kar nakazuje, 
da gre za nekaj nujnega. Drugič, 
vabilo je univerzalno, saj nagovarja 
vse ljudi (velja za vse [Prd 12,13]; 
namenjeno je »prebivalcem 
zemlje« [Raz 14,6]). Tretjič, poziv, 
naj se bojimo Boga, je povezan s 
sodbo (»Bog namreč pripelje pred 
sodbo vsako dejanje« [Prd 12,14]; 
»prišla je ura njegove sodbe« [Raz 
14,7]). Četrtič, poziv je povezan z 
izpolnjevanjem njegovih zapo-
vedi (»boj se Boga in izpolnjuj 
njegove zapovedi« [Prd 12,13]; 
»stanovitnost svetih, ki se držijo 
Božjih zapovedi« [Raz 14,12]). 
Prvi angel vztrajno vabi ljudi, 
naj veličastnega Boga sprejmejo 
za svojega osebnega Boga in 

V ečni evangelij vsebuje 
vabilo ljudem, naj se v 
vesoljnem spopadu pos-

tavijo na Božjo stran (Raz 14,7). 
Bog spoštuje človekovo svobodo 
in vabi vsakega posameznika, naj 
se prostovoljno odzove načrtu, ki 
ga ima zanj. Ta najpomembnejša 
odločitev bo odločala o končni 
usodi vsakega človeka. Poziv je 
podoben pozivu staršev, ki slutijo, 
da se bo otrok napačno odločil; 
naredili bodo vse, kar je v njihovi 
moči, da bi ga od tega odvrnili. 
Poziv prihaja iz srca ljubečega 
Boga.

GLOBALNO VABILO
Razsežnost odločitve je izražena 

s tremi glagoli v velelniku: bojte se 
Boga, dajte mu slavo in molite ga. V 
nadaljevanju si bomo podrobneje 
ogledali vse tri.

»BOJTE SE BOGA«
Strah nas lahko predrami, da 

se izognemo nevarnosti, ki je v 
nas vzbudila občutke strahu. V 
Svetem pismu lahko strah izzove 
tudi Božja navzočnost. Le kdo 
ne bi trepetal pred Bogom, ki se 
prikaže v veličastni in nedoumni 
svetlobi ter pred komer se trese 
in umika narava? Ljudje trepetajo 
za svoje življenje, a ne ker bi jim 
Bog grozil s smrtjo, ampak ker se 
zavedajo intenzivnosti izkušnje; 

Večni evangelij  
v sporočilu prvega angela
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Odločili smo se, da se ga bomo 
bali in mu izkazovali čast, ter se 
v vesoljnem spopadu postavili na 
Jagnjetovo stran. 

Vprašanja  
za razmislek

1. Kako lahko sporočila treh 

angelov, ki govorijo o sodbi, 

povežemo z zgodbo o ljubezni 

iz evangelijev?

2. Kako lahko Bogu izkazu-

jemo čast v vsakodnevnem 

življenju?

3. Zakaj je obljuba o božanski 

sodbi sporočilo upanja v svetu, 

kjer prevladujejo sebična 

prizadevanja, greh in zlo?

Kristus bo prišel rešit ljudi, ne pa 
jim sodit (Heb 9,28).

Tudi kristjani, ki verujejo v 
neumrljivost duše, verujejo v 
predadventno sodbo. Sodba neu-
mrljive duše se začne, ko človek 
umre; v tistem trenutku je zapeča-
tena njegova večna usoda. Sveto 
pismo zavrača teorijo o neumrljivi 
duši in uči, da človek »spi« v 
Gospodu vse do Kristusovega pri-
hoda. Drugič, sodba bo potekala 
tudi po tisočletju, ko se bodo pred 
Božji prestol postavile sile zla in 
njihovi podporniki (Raz 14,10; 
Raz 20,11–12). Nato bo sledil tretji 
vidik končne sodbe, izvršilna faza 
(Raz 20), ko bo vesolje očiščeno 
greha. Ta najslavnejši dogodek je 
v Stari zavezi simbolično predsta-
vljen z dnem sprave, ki usmerja 
na trenutek (»uro«) v zgodovini, 
ko se bo v nebesih začel sodni 
postopek; glede na božanski kole-
dar se je začel leta 1844 (Dan 8,14; 
Raz 11,19; Raz 14,7). Medtem ko 
živimo v obdobju dneva sprave, 
moramo ljudi vabiti, naj se bojijo 
Boga in mu izkažejo čast.

SKLEP
Veličastni in izredni Bog želi biti 

naš osebni Bog, toda odločiti se 
moramo sami. Končna sodba bo 
razkrila, da je Bog po Kristusovem 
križu razodel svojo neskončno lju-
bezen in rešil grešnike – tudi nas. 

Raz 5,13). Ljudje neradi priz-
najo, da so grešniki in da je Bog 
pravičen in ljubeč. Poziv bi moral 
doseči vse, kajti nekateri bodo 
priče uničevalnemu preobratu 
naravnih sil in bodo izkazali čast 
Bogu; priznali bodo, da so grešni 
in da so Božje sodbe pravične (Raz 
11,13; Rim 10,8–9).

ČAŠČENJE IN SODBA
Poziv, naj sprejmemo veliča-

stnega svetopisemskega Boga za 
osebnega Boga (»bojte se Boga«), 
naj priznamo svoje grehe ter 
sprejmemo Božjo pravičnost in 
ljubezen, je ubeseden v objavi 
»prišla je ura njegove sodbe« (Raz 
14,7). Sodba je pravno iskanje 
resnice. Ko so zle sile napadle 
Božji ljubeč značaj, so zagrešile 
zločin vesoljnih razsežnosti, 
toda v končni sodbi bo Božje 
ime očiščeno. Hudobni so širili 
zmajevo prevaro, sodba pa bo 
razkrila njihovo zmoto. Zdaj je 
čas, da se ljudje bojijo Boga in mu 
izkažejo čast.

Končna sodba je krščanska dok-
trina. Iz Svetega pisma izvemo, da 
je sestavljena iz treh stopenj. Prva 
je predadventna sodba v nebesih, 
pri kateri so preiskana življenja 
Božjega ljudstva, da bi se razodelo, 
ali so bili zvesti svoji zavezanosti 
Jagnjetu (Dan 7,8–10.13.22; Rim 
2,5–6; 1 Kor 3,8; 2 Kor 5,10; Ef 6,8). 

 
Sodba je pravno iskanje resnice.
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Torek

Molite 
Stvarnika

3,7; 2 Kor 5,17). Koncept odrešenja 
predpostavlja, da je bilo prvotno 
Božje stvarstvo poškodovano 
zaradi padlega keruba in da so se 
ljudje oddaljili od doma. Božji Sin 
je prišel na planet sebičnih bitij, 
da bi jih znova pripeljal domov k 
Viru življenja (Iz 53,6). Izgubljen 
človek, ki je obnovljen po Kris-
tusovem zveličavnem delu, pred 
vesoljem s hvaležnim čaščenjem 
in pripogibanjem padlega jaza 
priznava, da je On naš Odrešenik.

PRIZNANJE ZVESTOBE
Čaščenje je priznanje zvestobe 

Bogu kot Stvarniku in Odreše-
niku. Pomeni, da se v vesoljnem 
spopadu postavimo na Božjo 
stran; posledično se s tem upremo 
silam zla. Kakor trije Danielovi 
prijatelji (Dan 3,16–18) in sam 
Daniel (Dan 6,10) se Jagnjetovi 
sledilci ne bojijo zmaja. Ker bitja 
sama po sebi nimajo življenja, 
ne morejo vzdrževati niti sebe 
niti drugih. S čaščenjem padlega 
keruba mu izkazujemo svojo zve-
stobo, kar pomeni, da smo izbrali 
smrt. Zvesto Božje ljudstvo ima 
»stanovitnost svetih«; »drži se 
Božjih zapovedi in vere v Jezusa« 
(Raz 14,12). Čaščenje Boga kot 
Stvarnika in Odrešenika se kaže v 
njihovem življenju, saj so poslušni 
Božjim zapovedim in se držijo 
vere v Kristusa kot Odrešenika. 

ker si ustvaril vse reči, po tvoji 
volji so bivale in bile ustvarjene« 
(Raz 4,11). Priznavajo, da častijo 
Boga Stvarnika, in vabijo ljudi, 
naj se jim pridružijo pri čaščenju. 
Čaščenje je v osnovi izpoved vere 
v Boga, saj ga s tem priznavamo 
za svojega Stvarnika. Ta izpoved je 
po Duhu globoko ukoreninjena v 
našem notranjem bitju, vidi pa se 
v naših besedah in dejanjih; Bogu 
se priklonimo v popolni pokor-
nosti (Rim 10,9–10). Čaščenje 
Stvarnika je tesno povezano z 
življenjem, saj je On vir našega 
življenja. Posledično je čaščenje 
domačno, saj smo v navzočnosti 
svojega Očeta, ki nam je z ljubečim 
dejanjem stvarjenja podaril živ-
ljenje. To pojasni, zakaj v Svetem 
pismu piše, da lahko Gospoda 
častijo samo živi (Ps 115,17–18). 
Ustvarjeno življenje vidi njega, ki 
je življenje, ter se mu hvaležno in 
ljubeče priklanja. Tovrstno čašče-
nje ni nekaj, kar bi delali občasno; 
je življenje, ki neprestano živi v 
navzočnosti Gospoda in ponižno 
hodi pred njim. Janez je videl 
nebeška bitja, ki so padla pred Jag-
nje, ga molila in govorila: »Vredno 
si, /…/ ker si bilo zaklano in si s 
svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi 
iz vsakega rodu, jezika, ljudstva 
in naroda« (Raz 5,9). Čaščenje je 
priznanje vere v Kristusa, ki nas je 
kot Odrešenik na novo ustvaril (Jn 

N ebeško sporočilo, ki ga 
oznanja prvi angel, mora 
odmevati po svetu in 

vztrajno pozivati vse, naj se bojijo 
in molijo Stvarnika ter mu dajo 
čast (Raz 14,7). Čaščenje nas pope-
lje do jedra vesoljnega spopada in 
nas spodbudi, da molimo Stvarnika 
in ne padlega keruba (Mt 4,9), čigar 
namen je za vedno izriniti Boga 
iz njegovega stvarstva. V vélikem 
spopadu je čaščenje nekakšen 
ognjeni krst.

ČAŠČENJE – PRIKAZ 
ZVESTOBE JAGNJETU

Grški glagol proskuneo, ki je v 
Razodetju 14,7 preveden z glago-
lom »molite«, dobesedno pomeni 
»prikloniti« ali »razprostreti se«. 
Kadar se uporablja v povezavi 
z ljudmi, nakazuje izkazovanje 
spoštovanja, v povezavi z Bogom 
pa označuje priklonjeno telo in 
notranje bitje, kar je odraz tega, da 
smo podredili svoj padli jaz, da bi 
lahko v Bogu našli celovito bitje, 
središče in cilj svojega življenja. 
Čaščenje nas usmerja k dvema 
pomembnima stališčema.

ČAŠČENJE KOT 
PRIZNANJE VERE

Nebeška bitja padajo pred Božji 
prestol in molijo Boga, rekoč: 
»Vreden si, naš Gospod in Bog, 
da prejmeš slavo, čast in moč, 

Večni evangelij  
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Vprašanja  
za razmislek

1. Razmisli o naslednji izjavi v 

današnjem čtivu: »Čaščenje 

je v osnovi izpoved vere v 

Boga.« Kako lahko ta koncept 

preveva naše čaščenje?

2. Zakaj je pomembno, da 

razumemo povezavo med 

čaščenjem in stvarjenjem?

3. Kako bi na ustvarjalen in 

privlačen način povedal spo-

ročilo prvega angela ljudem, ki 

živijo v tvoji bližini in verjamejo 

v evolucijo?

mnogih znanstvenikov in drugih 
strokovnjakov izbrisala obstoj 
nadnaravnega, a tudi osebnega 
Boga Stvarnika, soboto kot 
spomin nanj pa so prezrli. Trdijo, 
da Stvarnik ne obstaja in da ni 
potrebe po njem, saj je vse, kar 
vidimo, posledica naključja in 
brezciljnih naravnih procesov. 
Mnogi kristjani se trudijo uskla-
diti evolucijo in krščanstvo, trdeč, 
da je Bog ustvaril svet v dolgem 
evolucijskem procesu, v kate-
rem ne manjka bojev, trpljenja, 
prizadevanj za preživetje in smrti. 
Ta Bog ni niti malo podoben 
ljubečemu svetopisemskemu 
Bogu, ki je Stvarnik in Odrešenik. 
V tem kontekstu prvi angel vabi 
ljudi, naj častijo Boga; gre namreč 
za življenje ali smrt.

SKLEP
Najpomembnejše vprašanje 

spopada med dobrim in zlom je, 
kdo je vreden čaščenja. Samo Bog, 
ki je po Kristusu vse ustvaril in nas 
odrešil po Jagnjetu, je tega vreden. 
Samo Izvir življenja lahko ustvari 
in po odrešenju obnovi življenje. 
Da je to res, priznavamo, ko se 
priklanjamo Bogu in Jagnjetu ter ju 
častimo. 

 
13 Ellen G. White: Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 281.
14 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, ed. F. D. Nichol, rev. 
ed., Ellen G. White Comments (Washington, D.C.: Review and 
Herald Pub. Assn., 1980), 7. zvezek, str. 979.

Zapovedi se v Razodetju nanašajo 
zlasti na deset zapovedi (2 Mz 
20,1–17). Poziv k čaščenju Boga je 
vabilo k poslušnosti prvi zapovedi 
(Raz 14,7). Opozorilo, naj ne 
molimo podobe zveri, nas poziva, 
naj se držimo druge zapovedi (vr. 
8); obsodba zveri, ki preklinja 
Božje ime, zahteva poslušnost 
tretji zapovedi (Raz 13,6). V 
ukazu, naj molimo Boga, ki »je 
naredil nebo in zemljo, morje in 
izvirke voda« (Raz 14,7), so izrazi 
in zamisli, ki jih najdemo v četrti 
zapovedi (2 Mz 20,11), kar kaže 
na to, da je zelo pomembno, koga 
častimo. »Če bi vsi ljudje posveče-
vali soboto, bi bile njihove misli in 
čustva usmerjene k Stvarniku, k 
njemu, ki je edini vreden globo-
kega spoštovanja in čaščenja.«13

Sobota ni le spomin na stvarje-
nje, marveč je spomin nanj, ki je 
po Kristusu vse ustvaril. Zmaj si 
želi ta spomin za vedno odstraniti. 
To pojasni, zakaj bo »vprašanje 
sobote téma velikega spopada, v 
katerem bo sodeloval ves svet«.14 
Trenutno zavračanje zapovedi o 
soboti zavzema vsaj dve osnovni 
obliki. Prva izhaja iz odpadlega 
krščanstva, ki ni upoštevalo 
sedmega dne kot svetopisemske 
sobote in je razglasilo posveče-
vanje nedelje. Druga izvira iz 
naravoslovnega področja. Teorija 
o naravni evoluciji je iz zavesti 

Čaščenje je domačno,  
saj smo v navzočnosti 

svojega Očeta.
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Sreda

Evangelij 
premaga 
vsakršno 
nasprotovanje

V 
Razodetju hudobne sile posnemajo Božja 
dejanja. Na primer: Bog ima tri angele, ki 
svetu oznanjajo evangelij (Raz 14,6–12), 
zmaj pa ima tri demonske duhove, ki 
zberejo zemeljske kralje na poslednji boj 
proti Jagnjetu (Raz 16,13–14). Sporočilo 
drugega angela temelji na takšnem 
načinu razmišljanja. Bog ima mesto in 

tudi zmaj postavi svoje – Babilon, ki ljudem oznani sporočilo, ki 
je ponaredek večnega evangelija, zato ne bo obstalo.

BABILON IN JAGNJE
Drugi angel oznanja veselo sporočilo: »Padel je, padel véliki 

Babilon, ki je vsem narodom dal piti vino svojega pobesnelega 
vlačugarstva« (Raz 14,8). Sledi podrobni pregled ključnih prvin 
tega sporočila.

Sporočilo drugega angela
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Evangelij 
premaga 
vsakršno 
nasprotovanje

Tretjič, Babilon svetu oznanja 
lažno sporočilo zveličanja.  
»/…/ je vsem narodom dal piti 
vino svojega pobesnelega vla-
čugarstva« (Raz 14,8). Babilon 
poganja strast oziroma želja in ne 
um, ki bi ga razsvetlil Sveti Duh. 
Kot ta, ki daje piti vino svojega 
vlačugarstva, predstavlja nezvesto 
soprogo, nezvest pa je Gospodu. 
Starozavezni Izrael je bil nezvest 
takrat, ko je zaradi samoohranitve 
sklepal zavezništva z narodi 
(Ezk 16,26–29) ter sprejemal 
verske prakse in verovanja drugih 
ljudstev (Jer 2,20–21; Ezk 6,9; Ezk 
16,23). Oboje je bilo odraz odpada 
(Ps 106,35–39). V Razodetju 
Babilon išče podporo zemeljskih 
kraljev (Raz 17,12–13) ter zago-
varja prevaro in čaščenje zmaja 
(Raz 13,4).

Četrtič, med ustanavljanjem 
Babilona časa konca zmaj seže v 
nekrščanski svet, da bi ga združil 
na podlagi prepričanj o odpadlem 
krščanstvu. To je zagotovo težka 
naloga, saj je na svetu veliko 
religij, antagonističnih političnih 
moči in protislovnih načinov 
razmišljanja, razširjena pa sta 
tudi ateizem in sekularizem. Zmaj 
lahko najučinkoviteje doseže 
svoj cilj po nadnaravnih pojavih. 
Težko najdemo kaj bolj prepri-
čljivega za spremembo človekove 
zvestobe kakor pa nadnaravno 
doživetje, kateremu ni mogoče 
oporekati. Razodetje govori o 
velikih čudežih, ki jih bodo delali 
zmaj in njegovi pomočniki, zaradi 
česar se bo spremenil družbeni, 
politični in verski zemljevid sveta; 
zdi se, da teh čudežev trenutno ni 
mogoče predvideti (Raz 13,13–14).

JAGNJETOVA ZMAGA
Toda kaj Babilon sploh ponuja 

svetu? Z oznanjevanjem lažnega 
evangelija mu ponuja svojo pot 
do zveličanja. Bog svetu ponuja 
evangelij zveličanja po Jagnjetu, 

sedèl /…/. Povzpel se bom nad 
višino oblakov, meril se bom z 
Najvišjim‹« (Iz 14,13–14). Na tak 
ali drugačen način je isto stre-
muštvo našlo pot do človeškega 
srca. Čeprav je pradavni Babilon 
padel, so kerubove ambicije še 
vedno žive; na koncu časa si jih bo 
prizadeval uresničiti.

BABILON ČASA KONCA 
IN PADLI KERUB

Značilnosti in namen starega 
Babilona so simbol Babilona časa 
konca. V Razodetju je to mesto 
najprej nečista trojica. Tvorijo 
ga tri sile, ki so se združile, da bi 
širile zamisli padlega angela (Raz 
16,13). To so zmaj, ki si lasti Božjo 
vlogo (Raz 13,2.4); zver iz morja, 
ki pogosto posnema Kristusa (Raz 
1,8 in 13,14), in zver iz zemlje, ki 
se imenuje tudi lažni prerok in 
posnema delo Duha (Raz 13,13; 
Raz 19,20). V zgodovinski razlagi 
apokaliptičnih prerokb zver iz 
morja predstavlja krščansko 
cerkev v srednjem veku; zver 
iz zemlje predstavlja ameriško 
protestantsko krščanstvo, zmaj pa 
spiritizem, ki temelji na poganski 
zamisli o nesmrtnosti duše, po 
kateri bo Satan vršil zavajajoče 
čudeže (Raz 16,13–14).

Drugič, Babilon je tudi izraz 
za odpadlo krščanstvo svetovnih 
razsežnosti. To je del laodikejske 
cerkve, ki ni upošteval Kristuso-
vega vabila, naj mu odpre vrata 
in se vrne k njemu (Raz 3,14–22). 
Ker je bogat (Raz 18,3.11–13) in 
ima lepa oblačila (vr. 16 in 19), 
ne potrebuje ne bogastva ne 
oblačil, ki jih Kristus ponuja vsem; 
njegova bogastva so dragocenosti 
evangelija (Raz 3,18). Zveri, ki so 
sestavni del Babilona, ne pred-
stavljajo socialno-ekonomskega 
zatiranja sodobne družbe, marveč 
so odpadlo krščanstvo, ki bo 
nasprotovalo Božjemu ljudstvu 
časa konca (Raz 13,15).

STARODAVNI BABILON 
IN PADLI KERUB

Začelo se je v »šinárski deželi«  
(1 Mz 11,2). To je drugo ime za 
Babilon, ki se je razprostiral v 
južnem delu Mezopotamije. Po 
potopu so se ljudje odločili tam 
zgraditi mesto Babel in stolp, ki bo 
segal do nebes (vr. 4). Samostalnik 
Babel izhaja iz hebrejskega glagola 
balal, kar pomeni »zmešati« in 
nakazuje, da je Babel pomenil 
»zmedo«. Iz opisa izvemo o 
skupnem projektu, ki je povezal 
ljudi. Šlo je za človeška dejanja in 
dosežke v skrbi za samoohranitev. 
Opisano je človeško stremuštvo, 
ki presega domišljijo, saj so se 
ljudje namenili zavladati zemlji 
in nebesom – vsem. To je bilo 
stremuštvo vesoljnih razsežnosti. 
Nameravali so zgraditi vesoljno 
mesto, ki bo popolnoma brez Boga 
združevalo dve najpomembnejši 
sferi – človeško in božansko. 
Babilonci so mesto imenovali 
bab-ilani, »Vrata bogov«, verjetno 
zato, ker so svoje mesto videli kot 
kraj, ki bo ljudi na zemlji združil 
z nebeškimi bogovi. Svetopisem-
ska zgodba govori o uporu proti 
Božjemu namenu za ljudi (1 Mz 
9,7; 1 Mz 11,4). Gradbeni projekt 
in njegov predvideni namen sta 
se končala, ko je nepovabljeni 
Bog posegel vmes in spremenil 
povezovalno vlogo človeškega 
jezika (1 Mz 11,7–8).

Motiv ošabnosti in samoza-
dostnosti Babilona je v celoti raz-
vit v knjigi preroka Izaija, ko Gos-
pod naznani svojo sodbo zoper 
to mesto, ki ga predstavlja njegov 
kralj (Iz 14,3–23). V odlomku so 
najvišje ambicije padlega keruba 
predstavljene kot ambicije in 
namere babilonskega kralja; s tem 
je Bog razkril kerubovo pokvar-
jenost. »Ti pa si rekel v svojem 
srcu: ›Povzpel se bom v nebo, nad 
Božje zvezde bom povzdignil svoj 
prestol. Na gori zborovanja bom 
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15 Ellen G. White, Counsels to Writers and Editors (Nashville: Southern 
Pub. Assn., 1946), str. 65.

Vprašanja  
za razmislek

1. Kako se lahko v svojem živ-

ljenju izognemo »babilonski« 

miselnosti?

2. Zakaj je sporočilo iz Razodetja 

o padcu Babilona veselo 

sporočilo za vse, ki sledijo 

Jagnjetu, kamor koli gre?

3. Nenehno beremo o »lažnih« 

novicah. Tudi Razodetje 

omenja »lažno« trojico, ki se 

trudi posnemati svetopisem-

sko. Kako se pripraviti, da nas 

lažna trojica ne bo zapeljala?

ob drugem Kristusovem prihodu; 
posledica tega bo končni poraz 
Babilona. Apostol Janez pravi, da 
bo tedaj »veliko mesto razpadlo 
na tri dele« (Raz 16,19). Nesveta 
trojica ne bo mogla združena 
stati pred Jagnjetom (1 Mz 11,8). 
»Ti se bodo bojevali z Jagnjetom, 
a Jagnje jih bo premagalo /…/« 
(Raz 17,14). Hudobni bodo iskali 
skrivališče pred Jagnjetovo jezo 
(Raz 6,16). Ne bo jih porazil Levov 
napad, ampak žrtvena podoba in 
delo Jagnjeta, ki je bilo zaklano za 
naše grehe. Jagnje uteleša evange-
lij in je zmagovalec spopada.

SKLEP
Babilon še ni dosegel vse svoje 

polnote. Kakor smo nakazali, 
se je odpadništvo začelo že na 
začetku krščanske zgodovine 
in bo doseglo svoj vrhunec tik 
pred Kristusovim prihodom (2 
Tes 2,1–10). Pomembno je, da 
opazujemo, kaj se dogaja v odnosu 
med protestanti in katoliki, še 
posebej vedno večji vpliv kato-
licizma v nekaterih delih sveta, 
tudi med nekrščanskimi verstvi. 
Svet se hitro spreminja in pričaku-
jemo lahko še večje spremembe, 
posebej verske narave. Medtem 
pa je naša dolžnost oznanjati 
evangelij Jezusa Kristusa, ki je 
edina pot do zveličanja. Svet 
moramo posvariti pred tem, kar 
prihaja. »O moči Rima in papeštvu 
imejmo v določenem smislu manj 
za povedati, pozornost ljudi pa 
moramo usmeriti na to, kar so 
preroki in apostoli napisali pod 
navdihom Božjega Duha.«15 

Babilon pa ponuja svoje vino. 
Vino je pogosto simbol Božjih 
zveličavnih blagoslovov za 
njegovo ljudstvo. Babilon svojim 
sledilcem naliva vino lastnih 
»zveličavnih blagoslovov«, svojo 
duhovno nemoralo. V Stari zavezi 
je vino imenovano »grozdna kri« 
(5 Mz 32,14), kar je odličen simbol 
za Jezusovo kri – življenje. Pri 
zadnji večerji je Gospod ponudil 
učencem vino, ki je predstavljalo 
njegovo življenje, dano v odpušča-
nje grehov (Mt 26,28); to je veselo 
sporočilo evangelija. V Janezovem 
evangeliju piše, da Jezus ponuja 
svojo kri kot edini vir življenja za 
grešnike (Jn 6,53–54; Jn 19,34). Ko 
Babilon prebivalcem zemlje naliva 
svoje vino, oznanja lažni evangelij, 
ki ga potrjujejo izjemni čudeži, ki 
jih vršijo zmaj in njegovi pomoč-
niki (Raz 13,13–14; Raz 16,13–14). 
Lažni evangelij se imenuje »vino 
pobesnelega vlačugarstva [odpadli 
nauki]« (Raz 14,8). To je izprijen 
božanski načrt za človeški rod in 
torej duhovna nezvestoba oziroma 
nemorala.

Človeštvo bo razdeljeno zaradi 
konflikta med evangelijem 
zveličanja po Kristusu in lažnim 
evangelijem zveličanja po zmaju, 
padlem kerubu. Končna posledica 
bo padec Babilona. To se bo 
zgodilo v dveh korakih. Prvi bo 
duhovni, ki se še razvija. Končan 
bo, ko bo odpad, ki se je začel na 
začetku krščanske zgodovine, 
dosegel svoj vrhunec z združitvijo 
odpadlega krščanstva. Dokler se 
to ne zgodi, polnota Babilona še ni 
dosežena. Drugi korak se bo zgodil 

Ne bo jih porazil Levov napad, 
ampak žrtvena podoba  

in delo Jagnjeta, ki je bilo  
zaklano za naše grehe.
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RAZODETJE
p e t i  e v a n g e l i j

Letos je v založbi Logos izšla knjižica z naslovom Razodetje, peti evangelij, ki bralca 
usmerja na naše edino upanje, Jezusa Kristusa. Med proučevanjem Razodetja se nam 
lahko kaj hitro zgodi, da simboli, dogodki, zveri, zmaj in Božje šibe popolnoma pre- 

vzamejo našo pozornost, pozabimo pa na glavnega Junaka. Avtorica Elizabeth V. Talbot  
v svoji knjigi ne skriva navdušenja nad Jezusom iz Razodetja. Predstavi nam njegove različ-
ne vloge (Lev, Jagnje, Alfa, Omega …) in nas opogumi s številnimi osebnimi izkušnjami, ki 
jih je doživela na svoji krščanski poti. 

Knjigo lahko zase ali za svoje prijatelje naročite pri svojem zaupniku za literaturo,  
po e-pošti info@zalozba-logos.si  
ali na spletni strani založbe Logos 
https://zalozba-logos.si/izdelek/razodetje-peti-evangelij/. 

Število strani: 91

Format: (v) 114 x (š) 178 mm

Cena: 3 €

 
O avtorici: Elizabeth V. Talbot je odraščala v krščanski družini v Argentini. Za Je-
zusa sta jo navdušila starša misijonarja. Kot deklica je vneto pridigala in poučevala 
svoje prvo občinstvo – punčke in igračke. Po uspešno zaključenem študiju glasbe-
ne pedagogike je več let delala v poslovnem svetu. Čez čas je magistrirala iz or-
ganizacijskega vedenja, nato pa prejela ponudbo za polno zaposlitev v pastoralni 
službi, ki jo je z veseljem sprejela. Kasneje je magistrirala in doktorirala še iz sve-
topisemskih študij. Njena strast je oznanjevanje veselega sporočila o Jezusu, pri 
čemer uporablja različne načine in inovativne metode; je vodja svetopisemskega 
inštituta Jesus 101. 

mailto:info@zalozba-logos.si
https://zalozba-logos.si/izdelek/razodetje-peti-evangelij/


Četrtek

Ljubeče Božje 
opozorilo 

povezavo med čaščenjem in 
znamenjem zveri v Razodetju 
14,9: »Če kdo moli zver in njeno 
podobo in sprejme na čelo ali 
na roko žig.« Ti dve prvini sta 
neločljivi. Strinjati se s tem, 
da je nedelja dan čaščenja, 
je obenem dejanje čaščenja. 
Prekršeni sta dve zapovedi, prva 
in četrta. Nedelja je postala 
ponaredek sobote, ki je znamenje 
posvečujoče Božje veljave.

VINO IN OGENJ
Končna usoda hudobnih bo 

Božji srd. Tu se soočimo s témo 
srditega Boga, ki je za nekatere 
težko dojemljiva. Apostol Janez 
je to pojasnil s prispodobo vina, 
ognja in žvepla. V Stari zavezi je s 
temi prispodobami opisana Božja 
sodba proti njegovim sovraž-
nikom (Jer 25,15–28; Ps 11,6; 1 
Mz 19,24). Jezik je simboličen, 
saj Božji srd ne pomeni, da bodo 
njegovi sovražniki dobesedno pili 
iz njegove kupe. V tem primeru je 
pomembna vrsta vina, ki ga bodo 
pili hudobni; s tem je izraženo 
bistvo primerjave. To vino ni bilo 
zmešano z vodo (kot običajno); 
njegova opojna moč je okre-
pljena z začimbami (Raz 14,10). 
Hudobni bodo izkusili Božjo jezo, 
ki ni pomešana z milostjo. Za 
spokorjenje ne bo več prostora 
(Raz 22,11).

možnosti: Jagnje ali padli kerub. V 
tem spopadu ne obstaja možnost 
zvestobe samemu sebi.

Pojem zvestobe, o katerem 
beremo v tem sporočilu, je globok, 
saj s svojim značajem razkrivamo 
identiteto bitja, ki smo mu zvesti. 
Zato piše, da ljudje »vzamejo 
nase« ime in znamenje zveri 
(Raz 14,9.11). Zvestoba padlemu 
kerubu pusti vidne sledi v našem 
življenju. Nositi znamenje zveri 
pomeni, da smo se poistovetili 
z delovanjem in željami padlega 
keruba; pripadamo mu. Zamisel 
o pripadnosti je jasno izražena 
z znamenjem zveri. Znamenje 
zvestobe na roki in čelu je vsem 
na očeh; druge opominja, da ta 
oseba pripada padlemu kerubu 
(2 Mz 13,9). Znamenje je simbol 
avtoritete bitja, ki smo mu zvesti.

Če raziščemo zgodovino 
odpadlega krščanstva, da bi 
našli simbol avtoritete, ki bi 
razkril, komu je posameznik v 
tem spopadu zvest, potem je to 
nedvomno nedelja. Trditev, da 
ima človek oblast spremeniti 
Božjo postavo, je nezaslišana. 
Človeški glas, ki je soboto 
spremenil v nedeljo, je utišal 
oblast Boga, ki je določil sedmi 
dan, soboto, kot dan počitka in 
bogoslužja. Božja postava bo 
v končnem spopadu odigrala 
pomembno vlogo. Zapazite 

G ospod je z oznanjeva-
njem večnega evangelija 
izrazil globoko skrb za 

grešnike. Pozval jih je, naj se 
vrnejo k njemu (sporočilo prvega 
angela). Posvaril jih je pred 
lažnim babilonskim evangelijem 
(sporočilo drugega angela). Zdaj 
se njegovo srce spet odpira; 
človeštvo opozarja na usodo teh, 
ki se bodo pridružili zmaju. Upa, 
da bomo prisluhnili njegovemu 
svarilu in se odločili za zvestobo 
Jagnjetu. To sporočilo nas popelje 
do končne sodbe in do Jagnjetove 
razrešitve vesoljnega spopada.

MORAMO SE ODLOČITI
Jezik in prispodobe sporočila 

tretjega angela (Raz 14,9–11) so 
na videz neskladni s krščanskim 
evangelijem. Toda če sporočilo 
beremo z zornega kota požrtvo-
valne Jagnjetove ljubezni, bomo 
odkrili njegov pravi namen.

ZVESTOBA
Sporočilo tretjega angela 

vsebuje eno najbolj perečih 
vprašanj, s katerim se soočamo: 
Komu smo dolžni zvestobo? To 
pomeni, da je spopad v teku in 
da obstajajo strani – ne glede na 
to, ali v njem sodelujemo ali ne. 
Nenaklonjenost izbiri pomeni, da 
smo se postavili na stran množice 
v zmoti. Obstajata samo dve 

Sporočilo  
tretjega angela
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Vprašanja  
za razmislek

1. Zakaj Sveto pismo tako živo 

opisuje uničenje hudobnih in 

zla?

2. Kako nam naše dojemanje 

Boga pomaga razumeti 

sodbo? Kaj lahko naredimo, da 

bi ljudem, ki Boga razumejo 

kot srditega in jezljivega, 

predstavili popolnejšo sliko 

njegovega značaja?

3. Kako lahko kar najbolje 

pojasnimo vlogo »Božje jeze« v 

kontekstu načrta zveličanja?

ga bodo sprejeli za Zveličarja, 
uživali večno življenje (Jn 3,16). 
Na križu je doživel ognjeni krst 
in rekel: »Žejen sem« (Jn 19,28). 
Tam je Božja trojica trpela 
skupaj. »Bog je trpel s Sinom, 
kakor lahko trpi samo božansko 
bitje, da bi se svet lahko spravil z 
njim.«16 Mukotrpna bolečina, ki 
jo je čutil, ni bila toliko telesnega 
kakor notranjega izvora, izvirala 
je namreč iz spoznanja, da je 
ločen od Očeta (Mt 27,46). Nekaj 
podobnega bodo doživeli hudobni 
pri končni sodbi, ko bodo 
spoznali, da so za večno ločeni od 
Boga.

SKLEP
Pri tem spopadu gre za vpra-

šanje zvestobe. Božje opozorilo 
zveni kakor grožnja zaradi 
resnosti situacije, s katero se bo 
soočilo človeštvo. Njegova jasnost 
razkriva bolečino srca, saj si Bog 
ne želi, da bi njegova ustvarjena 
bitja umrla. Uporabljen je sim-
bolni jezik, ki opozarja ljudi, naj 
se ustavijo, saj jim grozi smrtna 
nevarnost. Bog to ve, ker sta s 
Sinom to doživela na križu. Ver-
niki smo Božji poslanci, ki vabijo 
ljudi, naj se odločijo za Jagnje, ki 
nas je spravilo z Bogom. 

 

16 Ellen G. White, God’s Amazing Grace (Washington, D.C.: Review 
and Herald Pub. Assn., 1973), str. 161.

Druga prispodoba je ogenj in 
žveplo. Hudobni bodo mučeni 
z ognjem in žveplom oziroma z 
»gorečim žveplom«. Božja jeza 
je primerjana z bolečino, ki jo 
človek občuti, ko se ga dotakne 
goreče žveplo. Božja jeza je boleča 
izkušnja. Poleg tega prispodoba 
temelji na dejstvu, da tega, kar 
uniči ogenj, ni mogoče obnoviti; 
za vedno je uničeno. Božja jeza bo 
dokončno uničila hudobne, kar se 
imenuje druga smrt (Raz 20,6.14). 
Ogenj je večen v smislu, da je to, 
kar požge, za vedno uničeno; gori, 
dokler je kaj goreti (Iz 34,9–10; 
Jud 7). Ko bodo hudobni okušali 
drugo smrt, ne bodo mogli 
počivati.

KRISTUSOVO TRPLJENJE
Boleča in dokončna smrt 

hudobnih je nekaj, česar si ne 
moremo predstavljati, saj tega še 
nihče ni doživel. Edina izjema je 
Jezus Kristus, ki je to prestal, da 
bi mi lahko ušli kazni. Pri končni 
sodbi ne bo nihče deležen druge 
smrti, saj za to ne bo nobenega 
tehtnega razloga. Kristocentričen 
pogled na končno sodbo mora 
biti povezan s Kristusovo sodbo 
na križu. Tam je nase vzel sodbo 
vsega sveta (Jn 12,31), kot žrtev 
nosil naše grehe (Jn 1,29) in pil 
iz kupe Božje sodbe zoper grešno 
človeštvo (Jn 18,11), da bi ti, ki 

Hudobni bodo izkusili Božjo jezo,  
ki ni pomešana z milostjo.  

Za spokorjenje ne bo več prostora.
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Petek

S poročilo tretjega angela je 
opozorilo, katerega namen 
je ljudi prepričati, naj se 

izognejo usodi hudobnih in se 
postavijo na Jagnjetovo stran. To 
resno opozorilo vsebuje tudi opis 
končnega cilja poslednje sodbe. 
Uporabljen je oster jezik, poln pri- 
spodob: »/…/ z ognjem in žveplom 
bo mučen vpričo svetih angelov in 
vpričo Jagnjeta« (Raz 14,10).

POSLEDNJA SODBA IN KRIŽ
Grški glagol basanizo (»mučiti, 

mučenje«) vsebuje zamisel, ki je 
večini odvratna. Opisuje močno 
telesno in/ali duševno bolečino, 
ki je človek ne more nadzorovati 
(2 Pt 2,7–8). V Razodetju ta glagol 
opisuje mukotrpno bolečino, ki 
jo ženska doživlja med porodom 
(Raz 12,2). V primeru hudobnih 
je zapisana pasivna oblika pri-
hodnjika – bo mučen. Vprašanje 
je, kdo ali kaj jih bo mučilo. Da bi 
našli odgovor, se bomo poglobili v 
besedilo in odkrili njegov namen. 

V JAGNJETOVI NAVZOČNOSTI
Hudobni bodo mučeni »vpričo 

svetih angelov in vpričo Jagnjeta«. 
To je slika hudobnih, ki trpijo hude 
bolečine, medtem ko stojijo pred 

angeli in Jagnjetom. Podobo Jezusa, 
ki ga spremljajo angeli, najdemo 
že v Stari zavezi, v besedilih, ki 
najavljajo Božji prihod. Spremljajo 
ga angeli, ki bodo sodili hudobne in 
rešili Božje ljudstvo (5 Mz 33,2; Zah 
14,9). Nova zaveza opisuje vidno 
in veličastno resničnost Kristuso-
vega prihoda. Kristus se bo vrnil 
v spremstvu svojih angelov (Mt 
16,27; Mt 25,31–32; Mr 13,26–27). 
To bo njegova najveličastnejša 
pojavitev pred ljudmi; vsi ga bodo 
videli (Raz 1,7) in stali v njegovi 
navzočnosti (Raz 6,16–17). Toda 
Razodetje 14,10 ne govori o 
njegovem drugem prihodu, ko ga 
bodo videli samo ti, ki bodo živi. 
Angel si je na tem mestu »izpo-
sodil« jezik drugega prihoda, da bi 
nas obvestil, da se bo Kristus med 
poslednjo sodbo še zadnjič prikazal 
hudobnim vseh starosti in padlemu 
kerubu.

JAGNJE IN KRIŽ
Ne spreglejmo dejstva, da je 

jezik tretjega angela zelo jasen. 
Hudobni stojijo pred Jagnjetom, 
ne pred Kraljem kraljev in ne pred 
Gospodom. Ko pogledajo navzgor, 
vidijo Kristusa kot Božje Jagnje, 
ki je na križu vsem svojim bitjem 

razodel neskončno Božjo ljubezen. 
V Razodetju je podoba zaklanega 
Jagnjeta vidni odraz evangelija 
zveličanja po veri v Jezusovo 
žrtveno smrt (Raz 5,9). Večni 
evangelij govori o ljubeči Božji 
naravi, ki je vedno usmerjena k 
drugim. Jezus je dejal: »In ko bom 
povzdignjen z zemlje, bom vse 
pritegnil k sebi« (Jn 12,32) – neka- 
tere za zveličanje (Jn 3,14–15), 
nekatere za sodbo (Raz 14,10). 
Na Božjem sodišču bodo hudobni 
in vse zle sile priča najglobljemu 
razkritju Božje ljubezni v zgodo-
vini vesolja.

Ko bodo gledali Jagnje, bodo 
spoznali, da je Bog v resnici Bog 
ljubezni in pravičnosti in da je 
bil vesoljni spopad neupravičen. 
Ellen G. White piše o trenutku, ko 
se bo Kristusov prestol dvignil nad 
obzidje novega Jeruzalema. Ljudje 
bodo videli Kristusa, nad njegovim 
prestolom pa se bo prikazal križ.17 
»Grešniki bodo pred prizorom Gol-
gote z njeno skrivnostno Daritvijo 
stali obsojeni.«18 Na podlagi tega 
lahko sklepamo, da bo hudobne 
morda mučilo razodetje Božje 
ljubezni po Jagnjetu. Ta ljubezen 
bo v njih prebudila občutek krivde. 
Videli bodo, kakšni so v resnici, in 

Končna sodba  
in Božja ljubezen
Sporočilo tretjega angela
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Končna sodba  
in Božja ljubezen
Sporočilo tretjega angela

spoznali, da so za vekomaj ločeni 
od čudovitega Boga. Bolečina bo 
izredno močna. Božja ljubezen, ki 
se je razodela po Jagnjetovi žrtveni 
smrti, bo napolnila srce Božjega 
ljudstva z radostjo in hvaležnostjo, 
srce hudobnih pa z močno bolečino 
in krivdo. Če bi sprejeli dar zveliča- 
nja, ki jim je bil ponujen po Jag-
njetu, bi ušli sodbi in obsodbi. Ko 
se bo Jagnje prikazalo hudobnim, 
se bo vesoljni spopad mirno končal.

VESOLJNA HARMONIJA
Najmočnejši dokaz, ki ga bo Bog 

dal hudobnim ljudem ter Satanu in 
njegovim hudobnim angelom pri 
zadnji sodbi na nebeškem sodišču, 
bo njegova požrtvovalna ljubezen, 
ki se je razodela na križu po 
zaklanem Jagnjetu. V resnici bo to 
edini dokaz, ki ga bo predstavil, in 
ta bo zadoščal. Njegove prepričljive 
moči, ki bo vso večnost povezovala 
vesolje, ne moremo dojeti. Sile 
zla bodo ob pogledu na Daritev 
prepoznale in priznale, da je Bog 
resnično pravičen v sodbi proti 
njim; zaslužijo si smrt, saj so se 
sami odločili zanjo. Apostol Janez 
je napovedal ta dogodek in zapisal: 
»In vse stvari, ki so na nebu, na 
zemlji, pod zemljo in na morju, 

in sploh vse, kar je v njih, sem 
slišal, kako so govorile: ›Sedečemu 
na prestolu in Jagnjetu hvala in 
čast, slava in mogočnost na veke 
vekov‹« (Raz 5,13; glej Jud 14–15). 
Vse vesolje bo enoglasno priznalo, 
»da je Jezus Kristus Gospod, v slavo 
Boga Očeta« (Flp 2,11). Vesolje 
bo v poslednjem požaru očiščeno 
hudobnih sil in posledic njihovega 
delovanja. »Nato sem videl novo 
nebo in novo zemljo /…/« (Raz 
21,1).

SKLEP
Ljubezen uokvirja vesoljni 

spopad. Preden se je pojavil 
greh, je bilo vesolje v popolni 
skladnosti z močjo ljubezni. Ko 
bo spopad končan, bo ljubezen 
znova vse povrnila v prvotno 
stanje. V samem osrčju sporočila 
treh angelov je najlepša zgodba 
vesoljnih razsežnosti, ki jo mora 
pred Kristusovim prihodom slišati 
ves svet. Cerkev se mora na vso 
moč potruditi vsak svoj nauk – še 
posebej eshatologijo19 – in dejanja 
podrediti službi večnega evangelija 
zveličanja po veri v Jagnje (Raz 
14,12). To je Gospodovo sporočilo 
svetu, ki ga moramo uresničevati z 
besedami in dejanji. 

17 Ellen G. White, Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 425.
18 Ellen G. White, Jezusovo življenje, str. 40.
19 Po SSKJ je eshatologija »nauk o zadnjih ciljih življenja in sveta«. 

Vprašanja  
za razmislek

1. Kako drugim pojasniti 

popolno ravnovesje ljubezni in 

pravičnosti v Božjem značaju?

2. Pogovorite se o navedku iz 

današnjega čtiva: »Ljubezen 

uokvirja vesoljni spopad.« 

Kako ta misel vpliva na našo 

vsakodnevno hojo z Jezusom?

3. Kako lahko na najboljši način 

predamo veselo novico, ki 

jo vsebujejo sporočila treh 

angelov, naslednjemu rodu 

adventistov sedmega dne?

Večni evangelij govori  
o ljubeči Božji naravi, ki je vedno 

usmerjena k drugim.
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Druga sobota

Sporočila  
treh  
angelov

Cerkev  
časa konca

Foto: Zen Chung20 november 2021   adventisti.si20 november 2021   adventisti.si

A W 1 1 - 2 1 E N G



V
idela sem skupino verni-
kov, ki je ostala čvrsta in 
stanovitna. Ni podpirala 
tistih, ki so želeli omajati 
utrjeno vero cerkve. Bog 
je zadovoljno gledal 
nanjo. Tedaj so mi bile 
pokazane tri stopnice: 

sporočilo prvega, drugega in tretjega angela. 
Moj angel spremljevalec mi je rekel: ›Gorje 
njemu, ki bi si drznil spremeniti tudi 
najmanjšo malenkost v teh sporočilih. Zelo 
pomembno jih je pravilno razumeti. Usoda 
ljudi je odvisna od tega, kako bodo sprejeli 
ta sporočila.‹ Potem so mojo pozornost spet 
pritegnila sporočila in videla sem, da je 
Božje ljudstvo drago plačalo svoje izkušnje. 
Pridobilo si jih je z mnogim trpljenjem in 
hudim bojem. Bog je vodil svoje ljudstvo 
skozi preizkušnje korakoma in ga tako 
pripeljal do trdnega in stanovitnega stališča. 
Videla sem ljudi, da so prihajali k temu stali-
šču in preiskovali njegove temelje. Nekateri 
so ga takoj sprejeli z velikim veseljem, 
drugi pa so začeli iskati napake v osnovnih 
temeljih. Hoteli so popraviti in izpopolniti 
stališče vernih in njihovo srečo. Nekateri so 
ga sprejeli zato, da bi ga preizkusili, zatem 
pa trdili, da je napačno. Toda skoraj večina, 
ki ga je sprejela, je ostala stanovitna in je 
opominjala te, ki so odstopali, naj se pre-
nehajo pritoževati, ker se pritožujejo zoper 
Boga, ki je ustanovitelj tega stališča. Ti so 
ponovno začeli pripovedovati o čudovitem 
Božjem delu, ki jih je privedlo do tega 
krasnega stališča. Povzdignili so svoj pogled 
k nebesom in začeli glasno slaviti Boga. To 
je ganilo nekatere, ki so se pritoževali in 
zapustili stališče; s ponižnim srcem so se 
vrnili k njemu. 

Vrnila sem se v čas oznanjevanja prvega 
Kristusovega prihoda. Janez Krstnik je 
bil poslan v Elijevem duhu in moči, da bi 
pripravil pot Jezusu. Tistim, ki so zavrgli 
njegovo pričevanje, tudi Jezusov nauk ni 
nič koristil. Njihov odpor do sporočila, ki 
je napovedovalo Kristusov prihod, jih je 
pripeljal tako daleč, da niso mogli sprejeti 
niti najmočnejšega dokaza, da je Maziljenec. 
Satan je tako zapeljal tiste, ki so zavrgli 
Janezovo sporočilo, da niti Kristusa niso 
mogli sprejeti in so ga celo križali. Pozneje 

na binkošti niso mogli prejeti blagoslova, 
ki bi jim pokazal pot v nebeško svetišče. Pre-
trgano tempeljsko zagrinjalo je pomenilo, da 
judovske daritve in predpisi ne veljajo več. 
Velika daritev je bila darovana in sprejeta. 
Sveti Duh je na binkošti prišel na Kristusove 
učence in nanje izlil milost posinovljenja. 
Odvrnil je njihove misli od pozemskega sve-
tišča in jih usmeril na nebeško, v katero je 
stopil Jezus s svojo krvjo. Judje so zdaj ostali 
v popolni temi. Izgubili so vso luč, ki bi jo 
lahko imeli o načrtu zveličanja. Še vedno 
so zaupali v svoje nekoristne daritve in 
darove. Nebeško svetišče je prevzelo službo 
pozemskega, a oni niso ničesar vedeli o tej 
spremembi. Zato niso mogli imeti koristi od 
Kristusovega posredovanja v svetišču.  

Mnogi so z grozo gledali na Jude, ker so 
zavrgli in križali Kristusa. Ko so brali zgo-
dovino o njegovem trpljenju, so si mislili, 
da bi ga ljubili in ga ne bi zatajili, kakor je 
to storil Peter, a kaj šele križali, kakor so to 
naredili Judje. Toda Bog, ki preiskuje srca, je 
preizkusil tudi njihovo ljubezen, s katero so 
se hvalili. Vsa nebesa so pazljivo spremljala 
oznanjevanje sporočila prvega angela. Toda 
mnogi, ki so trdili, da ljubijo Jezusa, in so 
pri branju zapiskov o njegovem trpljenju 
prelili dosti solz, so prezrli veselo sporočilo 
o njegovem prihodu. Namesto da bi ga spre-
jeli z velikim veseljem, so govorili, da gre 
za prevaro. Zaničevali so tiste, ki so sprejeli 
sporočilo, in jih izključili iz cerkve. Tem, ki 
so zavrgli prvo sporočilo, ni moglo koristiti 
drugo sporočilo, niti ne polnočni klic, ki bi 
jih pripravil, da bi z Jezusovo vero stopili 
v nebeško najsvetejše. Ker so zavrgli prvo 
in drugo sporočilo, so tako potemnili svoj 
razum, da niso mogli videti nobene luči v 
tretjem sporočilu, ki kaže pot v najsvetejše. 
Videla sem, da so lažne cerkve križale vsa 
tri angelska sporočila, kakor so nekoč Judje 
križali Kristusa. Zato ne morejo spoznati 
poti, ki vodi v najsvetejše, niti ne morejo 
imeti koristi od Kristusovega posredovanja. 
Kakor Judje tudi oni zaman prinašajo svoje 
daritve in molitve, ker jih pošiljajo v odde-
lek, ki ga je Jezus že zapustil. Satan se veseli 
te prevare. Vsemu je dajal verski značaj 
in pritegnil misli namišljenih kristjanov 
nase. Z lastno močjo, z znamenji in lažnimi 
čudeži jih je poskušal uloviti v svoje mreže. 

E L L E N  G .  W H I T E

Zidaj  
na skalo.  
Ne tvegaj 
večnosti 
na račun 
verjetnosti.
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20 Ellen G. White, Early Writings, str. 258–261.
21 Ellen G. White: Manuscript Releases 32, 1896, 17. zvezek, str. 6–23.

Adventisti sedmega dne verjamemo, 
da je Ellen G. White (1827–1915) v 
več kakor 70-letni javni službi imela 
svetopisemski dar preroštva. 

Vprašanja  
za razmislek

1. Česa se lahko naučimo od 

ljudi, ki so oznanjali prvi 

Jezusov prihod? Zakaj je to 

pomembno za nas, ki čakamo 

na njegov drugi prihod?

2. Kako lahko sporočila treh 

angelov na ustvarjalen način 

oznanimo ljudem, ki ne razu-

mejo svetopisemske resnice?

oznanjati vsa tri. Zdaj je bolj 
kakor sploh kdaj potrebno, da se 
sporočila ponovijo njim, ki iščejo 
resnico. Oznanjevati jih moramo 
s peresom in glasom, pokazati 
njihov vrstni red in razložiti 
prerokovanja, ki nas pripeljejo 
do sporočila tretjega angela. Brez 
prvega in drugega ni niti tretjega. 
Ta sporočila je treba objaviti v 
publikacijah, o njih govoriti na 
predavanjih in v luči preroške 
zgodovine pojasniti stvari, ki so se 
že zgodile, in stvari, ki se še bodo. 
/…/

Naše delo je oznaniti Božje 
zapovedi in pričevanje Jezusa 
Kristusa. ›Pripravi se na srečanje s 
svojim Bogom,‹ se glasi opozorilo, 
ki ga moramo oznaniti svetu (Am 
4,12). Velja pa tudi za nas. Pokli-
cani smo odložiti vse, kar nas teži, 
tudi greh, ki nas tako zlahka prev-
zame. Moj brat, pred tabo je delo, 
ki ga je treba opraviti; vpreči se 
moraš v Kristusov jarem. Zidaj na 
skalo. Ne tvegaj večnosti na račun 
verjetnosti. Morda ne boš dočakal 
nevarnosti, ki so tik pred nami. 
Nihče od nas ne ve, kako dolgo bo 
še živel. Zato moramo biti vsak 
trenutek budni. Natančno se pre-
iščimo in se vprašajmo: ›Kakšna 
bo večnost zame?‹

Vsakogar bi moralo skrbeti, ali 
je njegovo srce prenovljeno. Ali 
je tvoje bitje preobraženo? Ali so 
tvoji grehi odpuščeni po veri v 
Kristusa? Ali si se na novo rodil? 
Ali si se odzval vabilu: ›Pridite k 
meni vsi, ki ste utrujeni in obte-
ženi, in jaz vam bom dal počitek. 
Vzemite nase moj jarem in učite 
se od mene, ker sem krotak in 
v srcu ponižen, in našli boste 
počitek svojim dušam; kajti moj 
jarem je prijeten in moje breme je 
lahko‹ (Mt 11,28–30). Ali imaš za 
izgubo vse razen spoznanja Jezusa 
Kristusa? Ali meniš, da je tvoja 
dolžnost verjeti vsaki besedi, ki 
prihaja iz Božjih ust?«21 

Nekatere je napadal tako, druge 
drugače. Izmislil si je različne pre-
vare in z njimi poskušal vplivati 
na posamezna srca. Nekateri so s 
strahom gledali na njegove golju-
fije, drugi pa so jih radi sprejemali. 
Mnoge je zapeljal s spiritizmom. 
Prihaja tudi kot angel svetlobe 
in z lažnimi reformacijami seje 
plevel. Cerkve so ošabne, ker 
mislijo, da Bog čudežno deluje 
zanje, medtem ko to dejansko dela 
čisto drug duh. Toda navdušenje 
zaradi nekega čudeža polagoma 
izginja in znajdejo se v še težjem 
položaju.  

Videla sem, da ima Bog med 
navideznimi adventisti in v padlih 
cerkvah svoje iskrene otroke. 
Preden bodo izlite sedmere šibe, 
bodo pridigarji in verniki pokli-
cani iz njih, in ti bodo z veseljem 
sprejeli resnico. To Satan dobro 
ve. Še preden se bo zaslišal močni 
klic tretjega angela, bo [Satan] 
povzročil navdušenje v teh 
cerkvah, da bi tisti, ki so zavrgli 
resnico, mislili, da je Bog z njimi. 
Upa, da bo zapeljal tudi iskrene 
ljudi in jih prepričal, da Bog še 
vedno dela za padle cerkve. Toda 
luč resnice bo jasno sijala, in vsi 
odkritosrčni ljudje bodo zapustili 
padle cerkve in se pridružili 
ostanku.«20

»Sporočila prvega, drugega 
in tretjega angela so zapisana v 
navdihnjeni Besedi. Odstranjena 
ni bila ne pika ne črtica. Noben 
človek nima oblasti spremeniti 
mesta teh sporočil, niti Stare 
zaveze nadomestiti z Novo. Stara 
zaveza je evangelij v prispodobah 
in simbolih. Nova zaveza je ures-
ničitev. Obe sta enako pomembni. 
Tudi Stara zaveza vsebuje nauke 
iz Kristusovih ust, ki niso izgubili 
svoje moči.

Prvo in drugo sporočilo je bilo 
oznanjeno leta 1843 in 1844, 
mi pa živimo v času oznanjanja 
tretjega; toda še zmeraj je treba 
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R A N D Y  F I S H E L L

Slediti Jezusu ne glede na vse

Pogumni 
otroci
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Pisec letošnjega 
otroškega molitven-
ega tedna je Randy 
Fishell. Mlajšemu 
rodu adventistov 
je znan po svojem 
ustvarjalnem delu, 
ki ga opravlja kot 
urednik revije Guide 
(Vodnik). Pridobil je 
magisterij znanosti in 
je avtor priljubljene 
serije knjižic za 
otroke Tucker Barnes 
& Friends (Tucker 
Barnes in prijatelji).

Ilustracije: Xuan Le
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RAZMISLI
■ Ali si kdaj dobil posebno nalogo? Za 

kaj je šlo? 
■ Kaj si misliš o zamisli, da si del 

posebne skupine, ki je poklicana poma-
gati ljudem, da se pripravijo na Jezusovo 
vrnitev?

PREDLOG ZA MOLITEV
Zahvali se Bogu, ker te je povabil biti 

del njegove misije na koncu časa. Prosi 
ga, da bi bolje razumel njegova sporočila 
in vedel, kako druge seznaniti z njimi.

Bog ima 
za nas posebno 
nalogo
Tedaj mi je bilo rečeno: »Vnovič 
moraš prerokovati nad mnogimi 
ljudstvi, narodi, jeziki in kralji.«  
(Raz 10,11)

NEVARNOST NA ALJASKI
Mesto Nome na Aljaski je bilo v nevarnosti. Pisalo 

se je leto 1925 in Nome, ki leži blizu arktičnega 
kroga, je imel na voljo samo enega zdravnika.

»Mislim, da ima vaš otrok vnetje mandljev,« je dr. 
Curtis Welch povedal več staršem. Ko je naletel na 
vse več podobnih primerov, se je pričel spraševati, 
ali se moti. Ko so ljudje začeli umirati, se je zavedel 
resnice: v mesto se je prikradla epidemija smrtne 
davice.

»Mestna zaloga zdravil je prestara za uporabo,« 
je pojasnil dr. Welch. Najbližja zdravila, ki bi jih 
lahko uporabili, pa so bila stotine kilometrov stran. 
Nome je bil ujet v led, zato si z ladjami niso mogli 
pomagati. Nekaj letal, ki bi zmogla potovanje, pa so 
čez zimo razstavili. Motornih sani še niso iznašli …

Dr. Welch je obupan poslal telegram oblastem:
»[SKORAJ] GOTOVO NAS JE DOLETELA EPIDE-

MIJA DAVICE. NUJNO POTREBUJEM MILIJON ENOT 
[ZDRAVILA] PROTI DAVICI.«

Na stotine kilometrov proč so zbirali potrebno 
količino zdravila. Toda kako jo dostaviti v Nome? 
Mož po imenu Mark Summers je predlagal, da bi šli 
na pot s sanmi s pasjo vprego. To je bilo edino upa-
nje, da pridejo v Nome pravočasno in se izognejo 
strašnemu izbruhu davice.

Pot od Nenane do Noma je bila dolga 1085 
kilometrov. Za takšno pot bi običajno potrebovali 
30 dni. Čas potovanja je bilo treba zelo skrajšati.

Prvi so se na pot podali psi in njihovi poganjači, 
znani kot mušerji, ki so morali zdržati ozebline in 

še kaj. Ekipa je napredovala čez nevarne gorske 
prelaze in skozi snežne nevihte.

Misija je bila uspešna! Na presenečenje vseh 
je bilo potovanje dolgo 5 in pol dni! A cena je bila 
visoka, saj je umrlo najmanj pet psov.

V Nomu je od davice umrlo manj kot 10 ljudi; 
takrat je v mestu živelo približno 1300 prebivalcev, 
v okoliških vaseh pa približno 10.000. Zahvala gre 
ljudem, ki so se podali na reševalno misijo in jo 
izpeljali do konca. 

Vir:
https://en.wikipedia.org/wiki/1925_serum_run_to_Nome
https://en.wikipedia.org/wiki/Togo_(dog)
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RAZMISLI
■ Kako bi v eni ali dveh povedih povzel 

evangelij?
■ Ali ti je neprijetno ob misli, da bi dru-

gim oznanjeval veselo novico Jezusove 
ljubezni in zveličanja? Če da, zakaj misliš, 
da je tako?

PREDLOG ZA MOLITEV
Prosi Boga, naj ti pokaže, kaj v resnici 

pomeni evangelij v tvojem življenju. Moli, 
da ga boš pripravljen oznaniti, ko bo 
nastopil pravi čas.

Veselo sporočilo  
za vsakogar
Nato sem videl drugega angela, ki 
je letel po sredi neba in je imel večni 
evangelij, da ga oznani prebivalcem 
zemlje in vsakemu narodu, rodu, 
jeziku in ljudstvu. (Raz 14,6)

VESELO SPOROČILO V PARKU
Zarita in Aiko22 sta se dolgočasili. »Greva v park,« 

je predlagala Zarita. Ko sta prišli, je bil park skoraj 
prazen razen treh dečkov, ki so nabirali kamne in 
jih nosili na vrh bližnjega hribčka.

»Kaj delate?« je zaklicala Zarita. Namesto da bi 
ji odgovorili, je vsak od njih pobral kamen in ga 
nameril v dekleti. Zarita je molče prosila Boga za 
modrost.

Iz nekega razloga je, namesto da bi zbežala, 
vprašala: »Kako pa vam je ime?«

Zdelo se je, da so fantje zmedeni. »Ali se nas ne 
bojita?« je vprašal eden izmed njih.

»Malo že, a sem prosila Boga, da naju varuje,« je 
odgovorila Zarita.

Zdaj so bili nasilneži zmedeni. Odvrgli so svojo 
»municijo« in se spustili s hribčka. Zarita je zaslišala 
šepetajoč glas: »Povej jim o Bogu. Poslušali bodo.« 
Pogledala je Aiko, ki se je tudi ozirala naokoli. 
Nikogar drugega ni bilo v bližini.

Fantje so se približali dekletoma. Povedali so 
jima svoja imena. Kmalu sta jim začeli pripovedo-
vati o Jezusu. Poslušali so ju. Na koncu ju je eden 
prosil, naj molita z njimi. Ko sta končali, je začel tudi 
on moliti in Jezusa prosil za odpuščanje.

Doma je Zarita dejala: »Aiko, v parku sem slišala 
šepet v glavi, ki mi je rekel, naj fantom povem o 
Jezusu.«

Aiko je od začudenja razširila oči. »Jaz tudi!« je 
zavpila. Dekleti sta se kar v tistem trenutku zah-
valili Bogu, da jima je dal priložnost oznaniti veselo 
sporočilo.23

 

22 Imeni sta izmišljeni.
23 Zgodba je povzeta po Rachel Woitt, »Šepet in molitev«, 10. 12. 2005.
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RAZMISLI
■ Ali je v tvojem življenju greh, ki ga 

želiš premagati?
■ Kaj vse tvojo pozornost odvrača od 

Jezusa? Kako lahko to spremeniš?

PREDLOG ZA MOLITEV
Prosi Boga, naj ti pomaga, da premagaš 

napačne misli in dejanja. Zahvali se mu za 
njegovo moč, ki te lahko spremeni, in za 
njegovo ljubeče odpuščanje.

Odvrni se  
od greha!
Bojte se Boga in izkažite mu  
čast, kajti prišla je ura njegove 
sodbe. (Raz 14,7)

NEPRIDIPRAV SPOZNA JEZUSA
Trije jezni moški so vdrli v prostor, kjer je Carlov 

oče, adventistični pastor, drugim govoril o Jezusu. 
»V desetih minutah izginite od tod!« je zavpil 
eden od njih. Moški so imeli pištolo, nož in dolgo 
kovinsko palico.

»Čez deset minut se vrnemo!« je zavpil hudob-
než. Potem so se obrnili in izginili.

Le kaj bo naredil oče? se je spraševal Carl. Ali 
bo končal in naročil ljudem, naj odidejo? Oče pa je 
namesto tega dalje pridigal.

Čez deset minut se je trojica vrnila. Carl si 
je ogledal njihove obraze. Zdaj so res besni, je 
pomislil.

Ko je pogledal očeta, je opazil, da se nekaj 
dogaja. Oče se je zazrl naravnost v oči moških, ti pa 
so se začeli tresti, se obrnili in odšli.

Čez nekaj tednov je oče krščeval v bližnji reki. 
Prišel je tudi moški, ki je imel tedaj v rokah dolgo 
železno palico. Pristopil je k očetu. »Pastor,« je 
začel, »tudi jaz bi se rad krstil. Toda nisem še 
pripravljen, ker sem bil zelo brezbožen.«

Ali se lahko tak moški zares spremeni in služi 
Jezusu? se je spraševal Carl. Na njegovo presene-
čenje ga je oče čez nekaj tednov popeljal v reko. 
Kako ponosen je bil Carl na svojega očeta in kako 
presenečen nad tem, kaj se lahko zgodi, ko se 
človek odpove zlu in se odloči slediti Jezusu!24

24 Povzeto po Barbari Westphal, »Grožnje s smrtjo«, 15. 12. 2001.
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RAZMISLI
■ Zakaj Satan želi, da bi verjeli v teorijo 

evolucije namesto v stvarjenje in Boga 
stvarnika?

■ Zakaj je Bogu pomembno, da ljudje 
posvečujemo soboto, sedmi dan, in ne 
nedelje ali katerega drugega dne?

PREDLOG ZA MOLITEV
Prosi Boga, naj ti pokaže še več čudes 

svojega stvarstva. Prosi ga, naj ti pomaga 
posvečevati soboto ne glede na vse.

Molite  
Stvarnika in 
spoštujte 
njegovo soboto
Molíte njega, ki je naredil  
nebo in zemljo, morje in izvirke 
vodá! (Raz 14,7)

NE OD TEGA SVETA
Bil je božični večer in trije možje so bili daleč od 

svojega doma. Bill, Jim in Frank niso bili na Zemlji, 
temveč v Apollu 8, vesoljski kapsuli, ki je krožila 
okoli Lune.

Posadka je s svoje razgledne točke videla, kako 
se čez Zemljo razlivajo sončni žarki. Sonce je osvet-
ljevalo oddaljen majhen moder planet.

Astronavti so čakali na ta trenutek. Bill Anders 
se je vzravnal in začel govoriti v mikrofon. »Pribli-
žujemo se lunarnemu sončnemu vzhodu,« je dejal. 
»Posadka Apolla 8 ima sporočilo za vse ljudi na 
Zemlji.«

Le kaj nam bodo povedali astronavti? so se 
spraševali ljudje.

»V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo /…/« 
je bral astronavt iz 1. Mojzesove 1,1; to so prve 
vrstice Svetega pisma. Bral je naprej, nato pa je 
nadaljeval astronavt Jim Lovell.

»In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je 
imenoval noč.« Tudi te besede so del svetopi-
semskega poročila o stvarjenju (1 Mz 1,5). Za 
Lovellom je prišel na vrsto tretji astronavt.

»Bog je rekel: ›Vode pod nebom naj se zberejo na 
en kraj in prikaže naj se kopno!‹ Zgodilo se je tako!« 
Tudi astronavt Frank Borman je bral besede iz  
1. Mojzesove knjige. »Bog je kopno imenoval 
zemljo, zbrane vode pa je imenoval morje. Bog je 
videl, da je dobro.«

Prevzeti nad lepoto in čudesi tega, kar so videli 
v vesolju, so astronavti čutili potrebo, da hvalijo 
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njega, ki je večji od njih. Astronavt Borman je na 
koncu dejal: »Bog naj vas blagoslovi, vse vas na 
krasni Zemlji.« In Apollo 8 je nadaljeval svojo pot 
okoli Lune.
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po pošti. Spoznal je pravo Božjo cerkev, to, ki 
veruje v Jezusa in izpolnjuje deset zapovedi – 
vključno s sedmim dnem, soboto.

Kmalu sta se Asipeli in Manu krstila in postala 
vernika Krščanske adventistične cerkve. Čudovito, 
kako nas Bog vodi, če ga povabimo v svoje življe-
nje.25

25  Zgodba je povzeta po Walterju Scraggu, »Oprostite, gospod, katera cerkev je prava?« 14. 9. 1966.R

Zbeži  
od lažnega 
čaščenja!
Za njim je prišel še drugi angel  
in rekel: »Padel je, padel véliki  
Babilon.« (Raz 14,8)

TONGOVEC IŠČE RESNICO
Asipeli je živel na polinezijskem otoku Tonga na 

jugu Tihega oceana. Tam je sprejel vero svojega 
očeta. Toda začela so ga mučiti vprašanja.

Pred dvema tednoma sta na Tongo prispela 
dva moža in organizirala verska srečanja. Asipeli 
je iz radovednosti s prijateljem Manujem obiskal 
dogodek. Pretresle so ju misli iz Svetega pisma, o 
katerih nista še nikoli slišala.

Vsak večer sta prišla na srečanje. Ko so se 
končala, sta oba vedela veliko več o Svetem pismu. 
Toda mučilo ju je še eno vprašanje: Katera cerkev 
je prava?

Nekega dne je Asipeli naznanil: »Jutri pripluje v 
zaliv velika ladja iz Avstralije. Šel bom tja in prosil 
Boga, naj mi pokaže nekoga, ki mi bo lahko odgo-
voril na vprašanje o pravi cerkvi.«  

V pristanišču je opazoval, kako so potniki 
zapuščali ladjo. Ob pogledu na nekega moškega 
je dobil vtis, da je ta tisti, ki ga je Bog izbral, da mu 
odgovori na vprašanje. »Ali ste kristjan, gospod?« 
ga je vprašal.

Moški je presenečeno odvrnil: »Sem kristjan. 
Baptist sem. Čemu sprašujete?«

Željan Tongovec ga je hitro vprašal: »Ali mi lahko 
poveste, katera cerkev je prava?«

Popotnik je že nekaj mesecev proučeval Sveto 
pismo in spoznaval svetopisemsko resnico. »Pišite 
na ta naslov,« je dejal Asipeliju. »Povedali vam 
bodo, katera cerkev je prava.« Asipeli je poiskal 
svinčnik in si zapisal naslov, ki mu ga je pokazal 
moški. Sčasoma je pričel proučevati Sveto pismo 
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RAZMISLI
■ Ali si že kdaj sledil komu ali čemu, kar 

te je vodilo v napačno smer? Kaj bi danes 
naredil drugače?

■ Ali imaš prijatelje ali sorodnike, ki 
pripadajo cerkvi, ki se ne ravna v celoti po 
svetopisemski resnici? Kako se počutiš 
ob tem?

PREDLOG ZA MOLITEV
Prosi Boga, naj ti jasno pokaže, katera 

cerkev je prava. Zahvali se mu, ker je 
obvaroval svojo Besedo, Sveto pismo, da 
lahko še danes beremo njegove resnice. 
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Drži se  
Svetega pisma
Za njima je prišel še tretji angel in 
govoril z močnim glasom: »Če kdo 
moli zver in njeno podobo in sprejme 
na čelo ali na roko žig.« (Raz 14,9)

SOBOTNO SKRIVANJE
Enajst ljudi se je v južni Evropi zbralo na rečnem 

obrežju, ki je bilo skrito pred očmi. V tistem času 
so adventistom v tej državi grozili z nasiljem. Drhal 
je izvedela za krst in napadla novokrščene vernike. 
Umorili so mamo dveh otrok.

Otroka sta bila 10-letni Alex in 8-letna Marie. 
Sorodniki so jima poiskali nadomestni dom.

Prvo soboto v novem domu sta Alex in Marie po 
zajtrku šla od doma in se skrila v velik kup sena, 
da bi proučila svoj sobotnošolski nauk in brala 
Sveto pismo. Ko sta se vrnila, ju je gospodar hiše 
pretepel.

Naslednjo soboto sta dan preživela v bližnjem 
gozdu. Ko sta se vrnila, ju je krušni oče spet 
pretepel.

Tretjo soboto sta krušna starša otrokoma pre-
prečila oditi v gozd. Ko ju je moški spet pretepal, 
je tja prišlo nekaj sosedov. Pozneje so oblastem 
prijavili, kar so videli. Krušna starša so aretirali.

Ko je prišel čas, da jima sodnik izreče kazen, je 
strogo dejal: »Tepena bosta na enak način, kakor 
sta tepla ta otroka!«

Alex je vstal in rekel: »Prosim, sodnik, ne ju 
tepsti! Res je, da sta naju tepla, ker sva posveče-
vala soboto. Veva, kako bolijo udarci, toda Nova  
zaveza nam govori, naj ljubimo svoje nasprotnike  
in molimo zanje.«

Sodnikovo srce se je omehčalo. Ni ju dal pre-
tepsti, toda morala sta podpisati obljubo, da ne 
bosta nikoli več nadlegovala otrok zaradi njune 
vere.

Kmalu zatem je krušni oče začel proučevati 
Sveto pismo z adventisti tistega kraja in se krstil. 
Nihče ni bil bolj vesel spremembe v njegovem 
življenju kot Alex in Marie.26

26 Povzeto po Barbari Westphal, »Prosim, ne ju tepsti«, 1. 9. 1965.
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RAZMISLI
■ Kako se počutiš ob misli, da bi bil 

kaznovan zaradi svojega verovanja?
■ Ali se spomniš katere svetopisemske 

zgodbe, ko so bili ljudje kaznovani zaradi 
svoje vere?

PREDLOG ZA MOLITEV
Zahvali se Bogu za ljudi, ki so ohranili 

svojo vero ne glede na ceno. Prosi ga za 
pogum, da bi tudi ti trdno stal za svojimi 
prepričanji.
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Božja  
ljubezen  
zmaga
/…/ bo tudi sam pil od vina Božjega 
srda. (Raz 14,10)

ZASTRUPLJENA PIJAČA
Perujski kmetovalec Eustorgio je adventiste sov-

ražil bolj kot vse. Odločil se je, da bo enega od njih 
povabil na večerjo, a ne da bi užival v hrani, temveč 
da bi ga zastrupil.

»Kako dobro diši!« je rekel adventist, ko je stopil v 
Eustorgijevo hišo iz žgane opeke. »Vesel sem, da si 
me povabil,« je nadaljeval. »Toliko ti imam povedati 
o tem, kaj se mi je zgodilo, odkar sem v življenje 
povabil Jezusa!«

»Odlično!« je lagal Eustorgio. »Pripoveduj mi o tem, 
medtem ko bova jedla.«

Moška sta sedla k preprosti večerji – rižu in fižolu. 
Pred vsakim je stal kozarec pijače. Kozarec pred 
adventistom je bil okrašen s cvetjem, v njem pa je bil 
smrtonosen strup.

Adventist je sklonil glavo in se zahvalil Bogu za 
večerjo, ki je bila pred njima. Kmalu je dvignil kozarec 
soka in ga na dušek izpraznil. »O, kako okusno!« je 
rekel. »Papajin sok je moj najljubši.«

»Posebej zate sem ga pripravil,« je odvrnil 
Eustorgio z zlobnim nasmeškom. Kmalu bo ta 
adventist mrtev! je pomislil.

Minute so tekle in nič se ni zgodilo, zato se je 
Eustorgio živčno vrtel na svojem stolu. Minili sta dve 
uri, adventist pa je užival v svoji hrani in govoril o 
Božji ljubezni.

Ko je vstal, da bi odšel, je povabil Eustorgia, 
naj gre v soboto z njim v cerkev. Ko je odhajal, je 
Eustorgio padel na kolena pred svojo kočo. Tresoč 
se je pomislil: Kako je lahko ta človek še vedno živ? 
Ali je čarovnik? Ali pa je vse, kar je govoril o Bogu, 
resnica?

»O, Gospod, Bog adventistov,« je zašepetal Eustor-
gio, »zdaj vidim, da si resničen in da lahko rešiš. 
Prosim, reši tudi mene!«27

27 Zgodba je povzeta po Juliani Marin, »Blagoslovljeni strup«, 12. 12. 2009.

RAZMISLI
■ Katerim duhovnim lažem verjamejo 

ljudje?
■ Kaj misliš, zakaj je pomembno, da se 

odvije Božja poslednja sodba?

PREDLOG ZA MOLITEV
Zahvali se Bogu, ker ti daje svobodo, da 

se odločiš o svojih duhovnih prepričanjih. 
Prosi ga, naj te pouči o svoji ljubezni in ti 
pokaže, kako se lahko osvobodiš strahu 
pred poslednjo sodbo.
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DVE ZGODBI
Kaj je skupno naslednjima 

zgodbama?

1. ZGODBA
Tapison v Nadjini sobi je bil 

obrabljen, zato sta ji starša rekla, 
da si lahko izbere novega v barvi 
po svoji želji. »Oh, tale mi je všeč!« 
je rekla in pokazala na zvitek 
roza barve. Mama in oče sta se 
strinjala.

Prodajalec je rekel: »To je dokaj 
priljubljena izbira. Ta zavoj je 
ostanek veliko večjega dela. To je 
dobra novica, saj vam lahko dam 
popust.«
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2. ZGODBA
Elija je bežal pred zlobno 

kraljico Jezabelo. Izčrpan se 
je zatekel v jamo, kjer je želel 
prenočiti. Čutil se je osamljenega. 

Nenadoma je zaslišal glas: 
»Elija! Ali si tu?« Bog je govoril z 
njim!

»Gospod, Bog nebeške vojske,« 
je odvrnil Elija, »vedno sem ti 
služil po svojih močeh, Izraelci pa 
so prekršili zavezo s teboj. Uničili 
so tvoje oltarje. S svojimi meči 
so pobili tvoje preroke. Samo jaz 
sem ostal. Zdaj pa bi radi ubili še 
mene!«

Bog je vedel, da Elija ni edini, ki 
mu je ostal zvest. Odgovoril mu 
je: »V Izraelu mi je zvestih 7000 
ljudi. Ti se nikoli niso poklonili 
Baalu.«28

28 1 Kr 19,9–18.

Ostanek
Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih 
zapovedi in vere v Jezusa. (Raz 14,12)

RAZMISLI
■ Katerih svetopisemskih primerov ljudi ostanka se spom-

niš? Namig: ti ljudje se niso hoteli prikloniti in moliti veli-
kanske zlate podobe.

■ Katere odgovornosti spremljajo dejstvo, da si del ostanka 
Božje cerkve časa konca?

PREDLOG ZA MOLITEV
Prosi Boga, naj ti jasno pokaže svoj ostanek časa konca. 

Prosi ga za pogum, da boš vedno sledil Jezusu in spoštoval 
deset zapovedi.



Material 
za globlje 
proučevanje
Na YouTube kanalu AdventistVideo si lahko ogledate  
podnaslovljen niz treh predavanj s skupnim naslovom

SPOROČILA TREH ANGELOV.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy68BtzRboMkqArn 
PK7tn1GOodzmW9jMF 

Sporočilo prvega angela:  

Poziv k čaščenju 
https://www.youtube.com/watch?v= 
rGWKaXkLDf4&list=PLy68BtzRboMkqArn 
PK7tn1GOodzmW9jMF&index=1 

 

Sporočilo drugega angela:  

Odmev osupljivega padca 
https://www.youtube.com/watch?v= 
KhAcn8--d2w&list=PLy68BtzRboMkqArn 
PK7tn1GOodzmW9jMF&index=2

 

Sporočilo tretjega angela:  

Odmev kataklizmične sodbe 
https://www.youtube.com/watch?v= 
E-fNODSVGrg&list=PLy68BtzRboMkqArn 
PK7tn1GOodzmW9jMF&index=3  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF
https://www.youtube.com/watch?v=rGWKaXkLDf4&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=rGWKaXkLDf4&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=rGWKaXkLDf4&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=KhAcn8--d2w&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KhAcn8--d2w&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KhAcn8--d2w&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E-fNODSVGrg&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=3  
https://www.youtube.com/watch?v=E-fNODSVGrg&list=PLy68BtzRboMkqArnPK7tn1GOodzmW9jMF&index=3  
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