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1.  Božji načrt je za večino skrivnost 

Sveto pismo uči: 

1 Na začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. (Postanek 1:1, NKJV vseskozi, razen če ni navedeno 
drugače) 

Ampak zakaj? 

Kaj je smisel življenja? 

Skozi stoletja so se ljudje spraševali, ali je na zemlji določen namen. 

In če obstaja, kaj je to? 

Če domnevamo, da Bog obstaja, zakaj je kaj naredil? 

Zakaj je Bog ustvaril ljudi? Zakaj te je Bog ustvaril? 

Ali ima vaše življenje kakšen namen? 

Različne kulture in različne religije imajo svoje poglede. Toda ali so skladni s Svetim pismom? 

Kaj je resnica? 

Del resnice je, da je Božji načrt za večino skrivnost. Upoštevajte nekaj, kar Sveto pismo uči o tem: 

25 Njemu pa, ki vas lahko utrdi po mojem evangeliju in oznanjevanju Jezusa Kristusa, po 
razodetju skrivnosti, ki je bila tajna od začetka sveta 26 toda zdaj razodeti in s preroškimi pismi, 
razglašenimi vsem narodom, po zapovedi večnega Boga, za poslušnost veri - 27 Bogu, edinemu 
modremu, bodi slava po Jezusu Kristusu na veke. Amen. (Rimljanom 16:25-27 ) 

Sveto pismo pripoveduje o skrivnosti, ki je bila tajna od začetka sveta, vendar je razodeta v preroških 
spisih – »besedi resnice« (2. Timoteju 2:15; Jakob 1:18). 

Sveto pismo se sklicuje na številne skrivnosti, kot so skrivnost Božjega kraljestva (Mr 4,11), skrivnost 
milosti (Efežanom 3,1-5), skrivnost vere (1. Timoteju 3,9), skrivnost zakonskega razmerja (Efežanom 
5,28-33), skrivnost brezpravnosti (2 Tesaloničanom 2,7), skrivnost vstajenja (1 Kor 15,51-54), Kristusovo 
skrivnost (Efežanom 3,4) Očetova skrivnost (Kološanom 2:2), Božja skrivnost (Kološanom 2:2; Razodetje 
10:7) in celo skrivnost Babilon Veliki (Razodetje 17:5). Ta knjiga je napisana za tiste, ki jih resnica zanima, 
»da bi imeli vse bogastvo, ki ga zagotavlja zagotovilo v njihovem razumevanju spoznanja Božje 
skrivnosti« (Kološanom 2:2, NET). 

Čeprav je to za mnoge morda presenečenje, so vsi trije pisci sinoptičnih evangelijev zapisali, da Jezus ni 

govoril v prilikah, da bi ljudje bolje razumeli. Zapisali so, da je Jezus rekel, da je govoril v prispodobah, da 
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bi skrivnosti Božjega kraljestva ostali neznani za mnoge (Matej 13:11; Marko 4:11-12 ; Luka 8:10) v tej 

dobi. 

Apostol Pavel je zapisal, da so zvesti služabniki »oskrbniki Božjih skrivnosti« (1. Korinčanom 4:1; prim. 
13:2), ki naj bi »govorili resnico v ljubezni« (Efežanom 4:15). 

Vas zanima več o številnih skrivnostih, o katerih pripoveduje Sveto pismo? 

Želite vedeti, zakaj je Bog kaj ustvaril? 

Bi radi vedeli, zakaj vas je Bog ustvaril? 

Ja, mnogi imajo svoje ideje. 

Ali obstaja način, da zares veš? 

Tisti, ki so pripravljeni verjeti Svetem pismu namesto človeških izročil, lahko vedo. 

Ker pa so številni celo najosnovnejši vidiki Božjega načrta za večino skrivnost, si vzemite čas in preberite 
celotno knjigo in po želji poiščite nekaj pravkar citiranih odlomkov iz svetih spisov (v nasprotju z v celoti 
citirano) za še več pojasnil. 

Skrivnosti je mogoče razodeti z razumevanjem preroških spisov za tiste, ki so poslušni v veri. 

Vendar v tej dobi niso bili znani le vsem tistim, ki se zdaj imenujejo: 

11 … »Vam je dano spoznati skrivnost Božjega kraljestva; tistim, ki so zunaj, pa vse pride v 
prispodobah« (Mr 4,11) 

25 Kajti ne želim, bratje, da ne bi vedeli te skrivnosti, da ne bi bili modri po svojem mnenju, da se 
je Izraelu delno zgodila slepota, dokler ni prišla polnost poganov. (Rim 11: 25) 

7 Mi pa govorimo o božji modrosti v skrivnosti, o skrito modrosti, ki jo je Bog pred veki določil v 
našo slavo (1. Korinčanom 2:7) 

Če želite natančneje o »skrivnosti Božjega kraljestva« in »skrivnosti evangelija« (Efežanom 6:19), si lahko 
ogledate tudi našo brezplačno knjižico Evangelij Božjega kraljestva, ki je na voljo na ccog.org v 100 
različnih jezikih . V zvezi s »polnostjo poganov« si oglejte brezplačno knjigo Univerzalna ponudba 
odrešenja, Apokatastasis: Ali lahko Bog reši izgubljene v prihodnji dobi? Na stotine svetih spisov razkriva 
Božji načrt odrešenja , ki je na voljo tudi na spletu na www.ccog.org. 

Apostol Pavel je zapisal: 

8 Meni, ki sem manjši od vseh svetnikov, je bila dana ta milost, da oznanjam med pogani 
neraziskano Kristusovo bogastvo 9 in da vsi vidijo, kaj je občestvo skrivnosti, ki od začetek vekov 
je bil skrit v Bogu, ki je vse ustvaril po Jezusu Kristusu; 10 z namenom, da bi zdaj Cerkev razodela 
veliko Božjo modrost poglavarstvu in oblastem v nebesih, 11 po večnem namenu, ki ga je izpolnil 
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v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, 12 v katerem imamo pogum in dostopati z zaupanjem po veri 
vanj. (Efežanom 3:8-12) 

25 … Postal sem služabnik po skrbništvu od Boga, ki mi je bilo dano za vas, da izpolnim Božjo 
besedo, 26 skrivnost, ki je bila skrita od vekov in rodov, zdaj pa je bila razodeta njegovim 
svetnikom. 27 Bog jim je hotel razodeti, kaj je bogastvo slave te skrivnosti med pogani: ki je 
Kristus v vas, upanje slave. (Kološanom 1:25–27) 

Veliko je »bogatstva«, ki ga ni mogoče iskati brez Božje besede. To so v bistvu biblične skrivnosti, ki so 
bile dolgo skrite. 

V 2. stoletju je škof/pastor Polycarp iz Smirne pisal o »preroški skrivnosti Kristusovega prihoda« 
(Polycarp, Fragments from Victor of Capua. Prevedel Stephen C. Carlson, 2006; podrobnosti o 
skrivnostih v zvezi z njegovim prihodom so lahko najdete v brezplačni spletni knjigi, ki je na voljo na 
www.ccog.org z naslovom: Dokaz, da je Jezus Mesija ). 

Tudi v 2. stoletju sta škofa/ pastorja Ignacij in Melito zapisala, da je služba razumela različne svetopisemske 
skrivnosti (npr. Ignacijevo pismo Efežanom ; Melitovo Homilija na veliko noč ). 

Jezus in apostoli so razložili nekatere od teh skrivnosti tistim, ki so postali zgodnji kristjani. V stalni Božji 
Cerkvi si prizadevamo to narediti zdaj za tiste, ki so pripravljeni pogledati. 

Božja narava 

Če malo razumemo božjo naravo, nam bo pomagalo bolje razumeti skrivnosti njegovega načrta. 

Sveto pismo uči »Bog je ljubezen« (1 Jn 4:16), »Bog je Duh« (Janez 4:24), »Jahve je dober« (Nahum 1:7, 
Svetovna angleška Biblija) , vsemogočen (Jeremija 32 ). :17,27), vsevednega (Izaija 46:9-10) in da je 
večen (Izaija 57:15). 

Apostol Pavel je zapisal: 

7 V njem imamo odrešitev po njegovi krvi, odpuščanje grehov, po bogastvu svoje milosti 8 , ki 

nam jo je dal obilo z vso modrostjo in preudarnostjo, 9 ko nam je razodel skrivnost svoje volje po 

Njegovo dobro voljo, ki jo je namenil pri sebi, 10 da bi v razporeditvi polnosti časov združil v eno 

vse v Kristusu, oboje, kar je v nebesih in kar je na zemlji – v njem. (Efežanom 1:7-10) 

Upoštevajte, da je Božja volja skrivnost za večino (tistih, ki zdaj niso poklicani), v bistvu do razporeditve 
polnosti časov – kar bo za večino prišlo po prerokovanem vstajenju. 

Kljub temu je Bog že zdavnaj predstavil vidike svojega načrta: 

11 Gospodov nasvet velja za vedno, načrti njegovega srca za vse rodove. (Psalm 33:11) 

18 vedoč, da niste bili odkupljeni s pokvarljivimi stvarmi, kot sta srebro ali zlato, od svojega 
brezciljnega vedenja, ki ste ga prejeli po izročilu od vaših očetov, 19 ampak s dragoceno 
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Kristusovo krvjo, kot brezmadežno in brezmadežno jagnje. 20 Res je bil vnaprej določen pred 
nastankom sveta, vendar se je za vas razodel v teh zadnjih časih. (1 Petrovo 1:18-20) 

8 Vsi, ki prebivajo na zemlji, ga bodo častili {zver}, katerih imena niso zapisana v knjigi življenja 
zaklanega Jagnjeta od ustanovitve sveta. (Razodetje 13:8) 

Dejstvo, da Sveto pismo pravi, da je bilo Jagnje, kar pomeni Jezusa (prim. Janez 1:29, 36), namenjeno 
zaklati že od začetka, kaže, da je Bog vedel, da bodo ljudje grešili, in da ima že dolgo načrt. 

Prerok Izaija je bil navdihnjen, da je zapisal to o gotovosti Božjega načrta: 

8 »Zapomnite si to in pokažite si možje; Spomnite se, o prestopniki. 9 Spomnite se prejšnjih stvari, 
kajti jaz sem Bog in ni drugega; Jaz sem Bog in nihče mi ni podoben, 10 Od začetka razglašam 
konec, in od davnine stvari, ki še niso bile storjene, rekoč: 'Moj nasvet bo stal, in storil bom vse, 
kar mi je všeč', 11 kliče ptica ujeda z vzhoda, človek, ki izvršuje moj nasvet, iz daljne dežele. 
Pravzaprav sem to govoril; To bom tudi uresničil. To sem si namenil; To bom tudi naredil. (Izaija 
46:8–11) 

11 Gospodov nasvet velja za vedno, načrti njegovega srca za vse rodove. (Psalm 33:11) 

Božji načrti se bodo uresničili. 

Upoštevajte tudi naslednje: 

16 Kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, ki veruje vanj, 
ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. 17 Kajti Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi 
obsodil svet, ampak da bi bil svet po njem odrešen (Jn 3,16-17). 

Zdaj, ko vidimo nekatere Božje lastnosti, na primer, da je dober, je načrtovalec in je ljubezen: to bi nam 
moralo pomagati bolje razumeti Njega in njegove osnovne motivacije, zakaj je kaj naredil. 

ti si pomemben. Ti si pomemben! Bog VAS osebno ljubi. In ima načrt za vas osebno. 
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2.  Zakaj Stvarjenje? Zakaj ljudje? Zakaj Satan? Kaj je resnica? Kaj so 
skrivnosti počitka in greha? 

Eno največjih vprašanj, ki so jih imeli filozofi skozi stoletja, je: "Zakaj smo tukaj?" Drugo je: "Zakaj je kaj?" 

Osnovne odgovore na ta vprašanja lahko najdemo v Božji besedi, Svetem pismu. 

Čeprav obstajajo različne ideje o izvoru vesolja, obstaja soglasje med številnimi znanstveniki in verskimi 
ljudmi, da so vsi ljudje imeli isto mater (čeprav obstajajo spori o tem, kako daleč nazaj to sega). 

Knjiga Geneze 

Nekaj idej o tem, zakaj je Bog ustvaril karkoli, dobimo v prvi knjigi Svetega pisma, splošno znani kot 
Geneza. 

Knjiga Geneze vedno znova kaže, da je Bog videl, da je to, kar je naredil, dobro (1. Mojzesova 
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). In kasnejša Izaijeva knjiga nas obvešča, da je Bog oblikoval zemljo, da bi jo 
naselili (Izaija 45:18). 

Geneza uči to o tem, da Bog ustvarja ljudi: 

26 Tedaj je Bog rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, po svoji podobnosti; naj imajo oblast 
nad morskimi ribami, nad pticami nebesnimi in nad živino, nad vso zemljo in nad vsemi plazeči, 
ki se plazijo po zemlji. 

27 Tako je Bog ustvaril človeka po svoji podobi; po Božji podobi ga je ustvaril; moški in ženska ju 
je ustvaril. 28 Tedaj jih je Bog blagoslovil in Bog jim je rekel: »Bodite rodovitni in se množite; 
napolni zemljo in si jo podredi; gospoduj nad morskimi ribami, nad pticami nebesnimi in nad 
vsem živim bitjem, ki se giblje po zemlji. 

29 In Bog je rekel: »Glejte, dal sem vam vsako zelišče, ki daje seme, ki je po vsej zemlji, in vsako 
drevo, katerega sad daje seme; vam bo za hrano. 30 Tudi vsaki zveri na zemlji, vsaki ptici nebeški 
in vsemu, kar se plazi po zemlji, v čemer je življenje, sem dal za hrano vsako zeleno zelišče«; in 
tako je bilo. (Postanek 1:26-30) 

Bog je ustvaril ljudi po vrsti Boga, ne po živalski vrsti. Bog v bistvu reproducira samega sebe (Malahija 
2:15). Vidimo, da so bili ljudje ustvarjeni po nekoliko fizični podobi Boga, da bi vladali nad stvarmi na 
zemlji (prim. Hebrejcem 2,5-8), drugi sveti spisi pa kažejo, da je pobožnost del načrta (prim. 1 Jn 3,2 ). 

So bili ljudje in stvaritev slabi? 

Ne. Naslednji verz v Genezi nam pove: 

31 Tedaj je Bog videl vse, kar je naredil, in bilo je zelo dobro . Tako je bil večer in jutro, šesti dan. 
(Postanek 1:31) 
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Torej, celotno poustvarjanje (1. Mojzesova 1:3–2:3) je bilo zelo dobro in, kot se zdi, bi bila takšna božja 
navodila za ljudi, naj si zemljo podredijo (1. Mojzesova 1:28). 

Po šestem dnevu je Bog počival: 

1 Tako so bila nebesa in zemlja ter vsa njihova vojska končana. 2 In sedmi dan je Bog končal svoje 
delo, ki ga je opravil, in sedmi dan je počival od vsega svojega dela, ki ga je opravil. 3 Tedaj je Bog 
blagoslovil sedmi dan in ga posvetil, ker je v njem počival od vsega svojega dela, ki ga je Bog 
ustvaril in naredil. (Postanek 2:1-3) 

Bog je v bistvu ustvaril fizično stvaritev v šestih dneh in bolj duhovno stvaritev v sedmih. 

Bog blagoslovi sedmi dan tudi kaže, da ga je imel za »dobrega« (v Izhodu 20:8 pravi, naj ga »sveti«). 

Bog ima načrt. 

Kaj je človek? 

Upoštevajte tudi naslednje iz Genesis: 

15 Tedaj je Gospod Bog vzel človeka in ga dal v edenski vrt, da ga skrbi in čuva. (Postanek 2:15) 

Razlog za nego in vzdrževanje vrta je bilo delo, da bi ga izboljšali. 

Stara zaveza uči: 

4 Kaj je človek, da se ga spominjaš,  
in sin človekov, da ga obiskuješ?  
5 Kajti naredil si ga nekoliko nižjega od angelov  
in si ga okronal s slavo in častjo. 

6 Dal si ga za oblast nad deli svojih rok;  
Vse si mu dal pod noge,  
7 vse ovce in govedo,  
celo poljske zveri,  
8 ptice  
nebesne in morske ribe, ki gredo po poteh morja. (Psalm 8:4-8) 

Ljudje so dobili oblast nad zemljo (del del božjih rok). Nova zaveza to še poglobi: 

5 Kajti angelom ni podredil prihodnjega sveta, o katerem govorimo. 6 Nekdo pa je na nekem kraju 
pričal, rekoč: Kaj je človek, da se ga spominjaš? ali sin človekov, da ga obiščeš ? 

7 Naredil si ga malo nižjega od angelov; okronal si ga s slavo in častjo in ga postavil nad dela 
svojih rok: 8 Vse si mu podvrgel pod noge. Kajti s tem, ko mu je vse podredil, ni pustil ničesar, kar 
mu ni bilo podvrženo. Toda zdaj ne vidimo, da mu še ni vse podvrženo. 
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9 Toda vidimo Jezusa, ki je bil zaradi smrtnega trpljenja nekoliko nižji od angelov, okronan s slavo 
in častjo ; da bi po božji milosti okusil smrt za vsakega človeka. 

10 Kajti on, za katerega je vse in po katerem je vse, je s tem, da pripelje številne sinove v slavo, s 
trpljenjem popolnega poveljnika njihovega odrešenja. 

11 Kajti tako tisti, ki posvečuje , kot tisti, ki so posvečeni , so vsi od enega; zato se ga ne sramuje 
imenovati bratje, 

12 Rekoč: Tvoje ime bom oznanjal svojim bratom, sredi cerkve ti bom pel hvalo. 

13 In spet bom zaupal vanj. In spet: Glej jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog. 

14 Ker so torej otroci deležniki iz mesa in krvi, je tudi sam deležen tega; da bi s smrtjo uničil 
tistega, ki je imel moč smrti, to je hudiča; 

15 In reši tiste, ki so bili zaradi strahu pred smrtjo vse življenje podvrženi suženjstvu. 

16 Kajti res ni prevzel nase narave angelov; a vzel je k sebi Abrahamovo seme. 

17 Zato mu je bilo treba v vsem biti podoben svojim bratom, da bi bil usmiljen in zvest veliki 
duhovnik v stvareh, ki se nanašajo na Boga, za spravo za grehe ljudstva . ( Hebrejcem 2:5-17 , 
KJV) 

Torej je vladanje vesolju del načrta. 

Vendar je eden od razlogov, da vse stvari še niso pod človeškim nadzorom, naslednji: 

23 kajti vsi so grešili in nimajo božje slave, (Rimljanom 3:23) 

Toda odrešitev nas greha je del načrta (prim. Rim 3,24-26), zato bomo kasneje lahko vladali. 

Skrivnost ljudi v primerjavi z živalmi 

Ali so ljudje le živali, ki se razlikujejo le kot bolj razvite kot drugi primati? 

št. 

Znanstveniki so se s tem borili. 

Toda tisti, ki so pripravljeni sprejeti Božjo besedo, bi lahko razumeli. 

Ljudje imajo v sebi duh človeka, medtem ko živali, vključno z drugimi primati, nimajo istega duha. 
Resničnost, da je v ljudeh duh, je poučena v Stari in Novi zavezi: 

8 Toda v človeku je duh, in dih Vsemogočnega mu daje razum. (Job 32:8) 
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11 Kajti kdo pozna človekove stvari, razen človekovega duha, ki je v njem?... (1 Kor 2,11) 

Sekularisti nočejo priznati, da je v človeku duh, ki ga je dal Bog. 

Ampak obstaja. 

In ta človeški duh se razlikuje od vrste duhov, ki jih imajo živali (prim. Pridigar 3,21). 

Leta 1978 je stara svetovna božja cerkev izdala knjižico Herberta W. Armstronga z naslovom Česa 
znanost ne more odkriti o človeškem umu . Tukaj je nekaj odlomkov iz njega: 

ZAKAJ največji umi ne morejo rešiti svetovnih problemov? Znanstveniki so rekli: "Če bomo dobili 
dovolj znanja, bomo rešili vse človeške težave in ozdravili vsa naša zla." Od leta 1960 se je 
svetovni sklad znanja podvojil. Toda tudi človeško zlo se je podvojilo. … 

Toda največji človeški umi niso nikoli dojeli tega božansko razodetega ZNANJA. Kot da bi nam 
Bog, naš Stvarnik, poslal svoje sporočilo v nezlomljivi skrivni kodi. 

In največji človeški umi še nikoli niso razbili te skrivne kode. Sodobna znanost tega ne more 
razumeti. Psihologi sami ne razumejo, kaj je sestavljen človeški um. … 

Med živalskimi in človeškimi možgani praktično ni razlike v obliki in zgradbi. Možgani slonov, 
kitov in delfinov so večji od človeških možganov, šimpanzi pa so nekoliko manjši. 

Kvalitativno so človeški možgani lahko zelo nekoliko boljši, vendar ne dovolj, da bi na daljavo 
upoštevali razliko v rezultatu. 

Kaj je torej lahko razlog za veliko razliko? Znanost ne more ustrezno odgovoriti. Nekateri 
znanstveniki na področju raziskav možganov sklepajo, da mora v človeških možganih nujno 
obstajati neka nefizična komponenta, ki v živalskih možganih ne obstaja. Toda večina 
znanstvenikov ne bo priznala možnosti obstoja nefizičnega. 

Kakšna je druga razlaga? Pravzaprav, razen zelo majhne stopnje fizične superiornosti človeških 
možganov, znanost NI razlage, zaradi nepripravljenosti priznati niti možnosti duhovnega. 

Ko človek noče priznati niti samega obstoja lastnega Stvarnika, zapre iz svojega uma ogromne 
oceane osnovnega resničnega znanja, dejstev in RAZUMEVANJA. Ko resnico nadomesti s 
BASNINO, je od vseh ljudi NAJBOLJ NAVEDEN, čeprav se izjavlja, da je moder. … 

MAN je bil narejen iz zemeljskega prahu. Svoje začasno človeško življenje prejme iz zraka, ki ga 
vdihne in izdihne iz nosnic. Njegovo življenje je v krvi (1 Mz 9,4.6). Toda življenjska kri se oksidira 
z vdihavanjem zraka, tudi kot bencin v uplinjaču avtomobila. Zato je dih »dih življenja«, tako kot 
je življenje v krvi. 

Pozorno opazite, da je ČLOVEK, v celoti narejen iz materije, POSTANEL živa duša takoj, ko mu je 
DIH dal začasno fizično življenje. … DUŠA je sestavljena iz fizične MATERIJE, ne iz Duha.  
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Pojasnil sem, da so človeški možgani skoraj enaki možganom živali. Toda človek je bil ustvarjen v 
obliki in obliki Boga, da bi imel poseben odnos z Bogom – da bi imel potencial, da se rodi v Božjo 
DRUŽINO. In Bog je DUH (Janez 4:24). Omogočiti premostitev vrzeli — ali narediti prehod 
ČLOVEŠTVA, ki je v celoti sestavljen iz MATERIJE, v DUHOVNA bitja v Božjem kraljestvu, nato pa 
biti v celoti sestavljen iz Duha, in hkrati dati ČLOVEKU UM, kot je božji — Bog je v vsakega 
človeka dal duha. 

V Jobu 32:8 beremo: »V človeku je duh, in navdih Vsemogočnega jim daje razum.« 

To je velika RESNICA, ki jo razumejo le redki. 

Temu duhu pravim ČLOVEŠKI duh, saj je V vsakem človeku, čeprav je DUHOVNO BISTVO in ne 
materija. NI duhovna oseba ali bitje. Ni ČLOVEK, ampak duhovna esenca V človeku. To NI duša - 
fizični človek je duša. Človeški duh daje človeškim možganom moč INTELEKTA. 

Človeški duh ne zagotavlja človeškega ŽIVLJENJA - človeško ŽIVLJENJE je v fizični KRI, oksidirano z 
DIHOM življenja. 

To je tista nefizična komponenta v človeških možganih, ki ne obstaja v možganih živali. Je 
sestavina, ki omogoča prehod iz človeškega v božansko, ne da bi se snov spremenila v duha, v 
času vstajenja. To bom razložil malo kasneje. 

Naj pojasnim nekaj bistvenih točk o tem duhu v človeku. Je duhovna esenca, tako kot je v 
materiji bistvo zrak in tudi voda. Ta človeški duh ne more videti. Fizični MOŽGANI vidijo skozi oči. 
Človeški duh V človeku ne sliši. Možgani slišijo skozi ušesa. Ta človeški duh ne more misliti. 

Možgani mislijo - čeprav duh daje moč razmišljanja, medtem ko možgani surovih živali brez 
takega duha ne morejo, razen na najbolj elementarni način. . .. 

Tako kot nobena neumna žival ne more spoznati stvari človekovega znanja, tudi človek ne bi 
mogel vedeti samo z možgani, razen z duhom človeka – človeškega duha – ki je v človeku. Tako 
tudi na enak način tudi človek ne more spoznati – razumeti – božjih stvari, razen če ali dokler ne 
prejme drugega duha – Svetega BOŽJEGA Duha. 

Povedano drugače, vsi ljudje imajo od rojstva duha, imenovanega »človeški duh«, ki je V NJIH. 
Pozorno bodite pozorni, da ta duh NI človek. To je nekaj V ČLOVEKU. Človek lahko pogoltne 
majhen frnikol. To je potem nekaj v človeku, ni pa človek ali kateri koli del njega kot človeka. 
Človek je bil narejen iz zemeljskega prahu - smrtnik. Ta človeški duh ni duša. Je nekaj V duši, kar 
JE fizični ČLOVEK. 

Upoštevajte nadalje verz 14: »Naravni človek pa ne prejme stvari Božjega Duha, kajti to so zanj 
neumnost; niti jih ne more poznati, ker so duhovno razločeni." 

Tako nam Bog od rojstva daje enega duha, ki ga zaradi pomanjkanja boljšega izraza imenujem 
človeški duh. Daje nam moč UMA, ki je ni v živalskih MOŽGANIH. Vendar je ta moč UMA 
omejena na znanje o fizičnem vesolju. ZAKAJ? Ker znanje pride v človeški um SAMO preko petih 
fizičnih čutil. 
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Toda opazite, da Bog ni dokončal ustvarjanja ČLOVEKA ob stvarjenju Adama in Eve. Fizična 
kreacija je bila končana. Imeli so ta »človeški« duh pri svojem ustvarjanju. … 

KAKO je Bog načrtoval, da bo »premostil vrzel« od fizične do duhovne sestave – da se 
reproducira iz FIZIČNIH LJUDI, KI PRIhajajo IZ FIZIČNIH TEL? 

Najprej je Bog v fizičnega ČLOVEKA dal »človeškega« duha. Vendar NI človeški duh tisti, ki 
sprejema odločitve, prihaja do kesanja ali gradi značaj. Kot sem poudaril, ta duh ne daje 
življenja, ne more videti, slišati, čutiti ali misliti. FIZIČNEGA ČLOVEKA prek svojih MOŽGANOV 
pooblašča za te stvari. Toda ta duh BILEŽI vsako misel – vsak košček znanja, ki ga prejme preko 
petih čutil, in beleži kakršen koli značaj – dober ali slab –, ki se razvije v človeškem življenju. 

ČLOVEK je dobesedno narejen iz GLINE. Bog je kot mojster lončar, ki oblikuje in oblikuje posodo 
iz gline. Če pa je glina pretrda, se ne bo upognila v obliko in obliko, ki si jo želi. Če je premehka in 
vlažna, ji primanjkuje trdnosti, da bi "STAY PUT" tam, kjer jo lončar upogne. 

Upoštevajte v Izaiju 64:8: »Toda zdaj, o [VEČNI], ti si naš oče; mi smo glina, ti pa naš lončar; in vsi 
smo delo tvojih rok.” 

Toda Bog je vsakemu od nas dal SVOJ UM. Če se nekdo ZAvrača priznati Boga ali božje poti – 
noče se pokesati za krivico in se obrniti na desno, ga Bog ne more vzeti in v njem ustvariti 
božjega značaja. Toda človeška GLINA mora biti prožna, se mora voljno predati. Če se človek 
otrdi in se upira, je kot glina, ki je presuha in trda. Lončar z njim ne more storiti ničesar. Ne bo 
dal in upognil. Tudi, če mu tako primanjkuje volje, namena in odločnosti, da ne bo »ostal na 
mestu«, ko ga Bog deloma oblikuje v to, kar Bog želi, da bi bil – preveč poželjiv, šibek, brez 
korenin značaja, bo nikoli ne zdrži do konca. Izgubil bo. … 

To mora biti BOŽJA pravičnost, kajti vse NAŠE je zanj kot umazane cunje. Nenehno vnaša v nas 
svoje znanje, svojo pravičnost, svoj značaj – ČE to pridno iščemo in želimo. V TEMU IMAMO 
SVOJE ZELO POMEMBNO DEL. … 

Ko prejmemo BOŽJI ZNAČAJ po Svetem Božjem Duhu, se vedno bolj Bog REPRODUKCIRA V nas. 

Končno bomo pri vstajenju kot Bog – v položaju, ko ne moremo grešiti, ker smo sami tako 
postavili in smo se odvrnili OD greha ter se borili in borili PROTI grehu in premagali greh. 

BOŽJI NAMEN BO izpolnjen! 

Da, Božji namen se bo uresničil. 

Zakaj je Bog ustvaril moške in ženske? 

Zakaj jih je Bog v zvezi s stvarjenjem ljudi naredil moškega in žensko? 

No, očiten razlog bi moral biti povezan z razmnoževanjem, kot je Bog rekel prvemu možu in ženski: 

28 Rodite se in se množite; napolni zemljo ... (1 Mz 1,28). 
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Sveto pismo navaja precej natančen povezan razlog: 

14 ... Med teboj in ženo tvoje mladosti ... je tvoja spremljevalka in tvoja žena po zavezi. 15 Toda ali 
ju ni naredil eno, da imata ostanek Duha? In zakaj ena? Išče pobožne potomce ... (Malahija 
2:14bd-15) 

Bog je ustvaril samce in samice, da bi lahko bili eno in na koncu ustvarili pobožne potomce (za 
pobožanje). 

Jezus je učil: 

4 On pa je odgovoril in jim rekel: »Ali niste brali, da ju je tisti, ki ju je ustvaril na začetku, 'naredil 
moškega in žensko', 5 in rekel: 'Zato bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil njegova žena in 
bosta oba eno meso'? 6 Torej nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, naj človek 
ne loči.” (Matevž 19:4-6) 

Apostol Pavel je v zvezi s tem zapisal: »To je velika skrivnost, jaz pa govorim o Kristusu in Cerkvi« 
(Efežanom 5,32). 

Poleg tega nam to, da pravilno postaneta eno, pomaga bolje razumeti odnos med Očetom in Sinom 
(Janez 17:20–23). 

Zakonsko razmerje pomaga predstaviti odnos med Očetom in Sinom (oba Sveto pismo opredeljuje kot 
Boga, npr. Kološanom 2:2, ki je za večino skrivnost), pa tudi, kaj se bo zgodilo s spreobrnjenimi ljudmi po 
vstajenju (kar Sveto pismo imenuje tudi skrivnost, npr. 1. Korinčanom 15:51-54). 

Apostol Pavel je razpravljal o ljubezni in dal nekaj drugih duhovnih lekcij, povezanih z zakonskim 
stanjem: 

4 … opominjaj mlade ženske, naj ljubijo svoje može, naj ljubijo svoje otroke (Tit 2:4). 

22 Žene, pokorite se svojim možem kot Gospodu. 23 Kajti mož je glava ženi, kakor je tudi Kristus 
glava Cerkvi; in On je Odrešenik telesa. 24 Torej, kakor je cerkev podložna Kristusu, tako naj bodo 
žene v vsem svojim možem. 

25 Možje, ljubite svoje žene, kakor je tudi Kristus ljubil cerkev in se dal zanjo, 26 da bi jo posvetil in 
očistil z vodnim pranjem po besedi, 27 da bi jo dal sebi veličastno cerkev, ne ima madež ali gubo 
ali kaj podobnega, vendar naj bo sveta in brez madeža. (Efežanom 5:22–27) 

Drug razlog za ustvarjanje moških in žensk je bil omogočiti, čeprav s fizičnimi razlikami v tem življenju, da 
se pari poveličujejo skupaj z Jezusom (Rimljanom 8:16–17). Skupno delo (Geneza 1:28; Pridigar 4:9–12) 
in celo skupno trpljenje v tem življenju je bilo tudi del načrta (Rimljanom 8:16–17) za pare moški-ženske. 

Oglejmo si tudi nekaj lekcij iz zgodovine: 

30 Z vero so se obzidje Jerihe podrlo, potem ko so bili sedem dni obkroženi. 31 Po veri vljudnica 
Rahab ni umrla s tistimi, ki niso verovali, ko je z mirom sprejela vohune. 32 In kaj naj še rečem? 
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Kajti čas bi mi zmanjkalo, da bi govoril o Gideonu in Baraku, Samsonu in Jeftaju, tudi o Davidu in 
Samuelu in prerokih: 33 ki so po veri pokorili kraljestva, delali pravičnost, dosegli obljube, zapirali 
levja usta, 34 pogasili nasilje ogenj, pobegnili iz roba meča, iz slabosti so postali močni, postali 
pogumni v boju, obrnili v beg vojske tujcev. 35 Ženske so ponovno oživele svoje mrtve. Drugi so 
bili mučeni in niso sprejeli odrešitve, da bi dosegli boljše vstajenje. 36 Spet drugi so bili sojeni 
zaradi posmehovanja in bičanja , da, in verig in zapora. 37 Bili so kamenjani, razrezani na dvoje, 
bili so bili v skušnjavi, pobiti z mečem. Tavali so naokoli v ovčjih in kozjih kožah, bili so revni, 
prizadeti, mučeni — 38 od katerih jih svet ni bil vreden. Tavali so po puščavah in gorah, v brlogih 
in jamah zemlje. 39 In vsi ti, ki so po veri pridobili dobro pričevanje, niso prejeli obljube, 40 ker 
nam je Bog pripravil nekaj boljšega, da ne bi postali popolni ločeno od nas. (Hebrejcem 11:30-
40) 

Tako moški kot ženske so imeli vero in so bili dediči obljub – enako. In tako moški kot ženske morajo 
postati popolni. In to bo za nas bolje. 

Za kakšen namen? 

Dajati ljubezen na edinstven način skozi vso večnost. 

Kot je apostol Pavel napisal kristjanom (in ne samo poročenim parom): 

12 In naj vas Gospod poveča in obilo ljubezni drug do drugega in do vseh ... (1 Tesaloničanom 
3:12) 

Ne glede na to, ali so moški ali ženske, so ljudje namenjeni dajanju ljubezni. Povečanje ljubezni do vseh 
bo izboljšalo večnost. 

Kaj se je zgodilo z ljudmi? 

Ko je Bog prvič ustvaril ljudi, jih je blagoslovil (1 Mz 1,28). Dejal je tudi, da je bilo vse, kar je ustvaril 
(vključno z ljudmi), »zelo dobro« (1. Mojzesova 1:31). 

Poleg tega bodite pozorni, da Sveto pismo posebej uči: 

29 … Da je Bog naredil človeka pokončnega, vendar so iskali veliko načrtov. (Pridigar 7:29) 

V rajskem vrtu je Bog dal prvim pravim ljudem – Adamu in Evo (1 Mz 3,20) – vse, kar so resnično 
potrebovali. 

Imeli so čisto in prijetno okolje, hrano in nekaj za početi (1 Mz 2,8–24). V bistvu so živeli od resnice. 

Obstaja pa tudi neviden duhovni svet, ki je za večino skrivnost. Obstaja nevidno kraljestvo, ki vključuje 
angele. Sveto pismo kaže, da se je tretjina angelov, preden so bila ustvarjena človeška bitja, uprla in 
sledila nasprotniku, ki je zdaj znan kot Satan (Razodetje 12:4). 

Sčasoma se je Satan (prim. Razodetje 12,9) pojavil kot kača. Nato je rekel Evi, da jih Bog zadržuje 
(Geneza 3:1,4-5). 
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Kača je s svojo spretnostjo prevarala Evo (2. Korinčanom 11:3). Satan je rekel Evi, naj ne verjame Božji 
besedi (1 Mz 3,2-4). Skliceval se je na Evino osebno poželenje in nečimrnost in ona se je odločila, da ne 
bo ubogala Boga in namesto tega poslušala Satana (1 Mz 3,6a). Njen mož Adam je bil tam z Evo in se je 
odločil, da mora grešiti in biti z njo (1 Mz 3,6b). 

Špekulativni vložek: Človeška dolgoživost 

Po prvih petih poglavjih Geneze, kjer vidimo nekaj ljudi, ki živijo več kot 900 let. 

Zakaj so torej zgodnji ljudje, kot sta Adam in Noe, živeli tako dolgo? 

Judovski zgodovinar Jožef je trdil, da je bilo to deloma zato, ker je imel Bog zanje »primernika« 
hrane in jim dal čas za razvoj zgodnjih tehnologij (Knjiga starin 1, 3:9). 

Navidezno pa je bil razlog, da je Bog dovolil ljudem, da živijo dlje, da bi bolje videli posledice 
greha in življenja ločeno od Božjih poti. Takrat na primer učinki onesnaževanja ne bi bili tako 
hitro očitni, kot so v 21. stoletju . Poleg tega bi jim daljša življenjska doba pomagala bolje videti 
družbene in druge težave, v katere so se ljudje spuščali. 

Videli bi, da ljudje NE delajo sveta boljši. Zato bodo po vstajenju (Razodetje 20:11-12) bolje 
spoznali napake, ko niso šli po Božji poti. 

Kasnejše generacije bi videle veliko poplavo (je v zgodovinskih zapisih mnogih družb) in videle 
več negativnih učinkov človeštva, ki sledi Satanovim navodilom, v nasprotju z resnično življenjem 
po Božji poti. 

Bog je določil, da je za kasnejše generacije bolje živeti krajše življenje, na splošno in trpijo krajša 
obdobja. Božji načrt je zmanjšati trpljenje (prim. Žalosti 3,33). 

Skrivnost Satana in njegovih demonov 

A prevarana ni bila samo Eva. Nova zaveza pravi, da se »ta stara kača« »imenuje Hudič in Satan, ki zavaja 
ves svet« (Razodetje 12:9). 

Jezus je učil, da je bil Satan lažnivec in oče (izvirnik) laži (Janez 8:44). 

Prvotno je bil Satan znan kot Lucifer (Izaija 14:12), kar pomeni »nosilec luči«. Bil je »kerub« (Ezekiel 
28:14). Kerub je krilato angelsko bitje, katerega vloge so vključevale biti na Božjem usmiljenju (Izhod 
25:18-20; Ezekiel 28:14,16). 

Lucifer je bil ustvarjen kot v osnovi popolno (prim. Ezekiel 28,15) in privlačno bitje (prim. Ezekiel 28,17). 
Toda ta popolnost ni trajala (Ezekiel 28:15). 

Bog je ustvaril Luciferja in angele, vendar v nekem smislu njihovo ustvarjanje ni bilo popolno, dokler se v 
njih ni oblikoval značaj. Zdaj Bog ne more takoj združiti značaja v enega – če bi to storil, bi v bistvu 
ustvaril nekakšno vrsto »računalniško vodenega« robota. To velja tako za duhovna bitja kot za ljudi. 
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Če bi Bog ustvaril pravični značaj v trenutku po naročilu, ne bi bilo nobenega značaja, kajti značaj je tista 
sposobnost ločene entitete, posameznika, da pride do svojega spoznanja resnice in naredi svoje 
odločitev in voljo, da sledimo prav namesto narobe. In ustvarjeni posameznik se mora tako odločiti. Z 
drugimi besedami, posameznik, človek ali angel, ima vlogo pri svojem/njenem ustvarjanju. 

To je za večino skrivnost, saj le malo ljudi to popolnoma razume. 

Prosimo, razumejte, da Sveto pismo kaže, da je bil Satan veliko pred incidentom v rajskem vrtu »popoln 
na svojih poteh« (Ezekiel 28:11-15a), vendar je nato podlegel ponosu in krivici ter bil vržen v zemljo 
(Ezekiel 28:15b-17; Izaija 14:12-14). Postal je Božji nasprotnik (Satan pomeni nasprotnik), namesto da bi 
pravilno zgradil pravični značaj. 

Njegov upor je bil eden od razlogov, da je po začetnem ustvarjanju Geneze 1:1 nastal kaos in je zemlja 
postala »pusta« (ISV, GNB) v Genezi 1:2. Zato je Bog nato odšel »obnoviti obličje zemlje« (Psalm 104:30), 
kar je vključevalo ustvarjanje stvari, ki jih je naredil med »ponovnim ustvarjanjem« (1. Mojzesova 1:3–
31; 2:1–3). 

Zakaj je kaj od tega pomembnega? 

No, obnova (»ponovno ustvarjanje«) kaže, da lahko Bog popravi, kar lahko hudič uniči. Sveto pismo kaže, 
da ima Bog načrt, da to stori v prihodnosti (npr. Ap. 3:19-21; Izaija 35:1-2). 

Upoštevajte tudi, da Sveto pismo uči, da je bil Lucifer »pečat popolnosti, poln modrosti in popoln v 
lepoti« (Ezekiel 28:12). 

Lucifer kot angelsko bitje ni potreboval fizične prehrane. 

Lucifer je imel vse. 

Vendar je grešil (kot nekateri drugi angeli v 2. Petrovem 2:4) in potegnil tretjino angelov s seboj na 
zemljo (Razodetje 12:4) (angele bo kasneje sodilo Božje ljudstvo po 1. Korinčanom 6: 3). 

Lucifer in njegov upor sta pokazala, da se lahko celo bitja, ki so »imala vse«, uprejo, da bi skušali stvari še 
poslabšati. Kasneje je prve ljudi, ki so »imali vse«, prepričal, da so se tudi uprli Bogu (1 Mz 3,1–6). 

To torej pomaga pokazati, da če bi Bog dal ljudem vse, kar potrebujejo, da ne bi bilo revščine, bi ljudje 
brez božjega značaja še vedno povzročali težave sebi in drugim. 

Zakaj Bog dovoli Satanu, da zavaja ? 

Ali je Satanov upor preprečil Božji načrt? 

št. 

Toda ali Sveto pismo ne kaže, da Satan, »princ moči zraka« (Efežanom 2:2), oddaja svoje sebično in 
neposlušno sporočilo? Ali ni hudič »zaslepil« um večine človeštva kot »bog tega časa« (2. Korinčanom 
4:4)? 
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Da in da. 

Ali Sveto pismo ne uči, da Satan Hudič »veseli ves svet« (Razodetje 12:9)? 

da. 

Torej, zakaj je Bog dovolil, da so Satan in njegovi demoni prišli prevarati ljudi in povzročati druge težave 
na zemlji? 

Obstaja nekaj razlogov. 

Apostol Pavel je naš čas imenoval »ta sedanja zlobna doba« (Galačanom 1,4), kar pomeni, da prihaja 
boljša doba. 

Zakaj pa je Satanu dovoljeno imeti v naši dobi kaj od svoje moči, saj je prej zavrnil Boga? 

Satanov vpliv nam pomaga, da se naučimo lekcij in pogosto gradimo značaj hitreje, kot če ga ne bi bilo. 
Hitreje, tako da lahko premagamo in zgradimo pravičen značaj z upiranjem ter hitro vidimo sadove 
napačne poti. Vsakič, ko se upreš grehu, postaneš duhovno močnejši. 

Čeprav je včasih težko, ta pospešek povzroči manj splošnega trpljenja. 

Poglejmo si nekaj stvari, ki to pomagajo ponazoriti. 

Razmislite o ogljiku, kot o kosu premoga. Lahko se relativno zlahka razpade, ko pa je pod izjemnim 
pritiskom, se lahko spremeni v diamant, ki je med najtršimi naravnimi snovmi. Torej, šibki postane 
močan s pritiskom. Sveto pismo uči, da morajo biti kristjani, čeprav šibki v svetu (1. Korinčanom 1:26–
29), čisti kot rafinirano zlato, srebro ali dragi kamni v skladu s 1. Korinčanom 3:12.  

Nato si predstavljajte, da želite premagati kakšen težak predmet, ki ga ne morete dvigniti. Lahko bi 
pogledali težki predmet, vendar ga to ne bo premaknilo. Roke bi lahko upognili približno dvajset minut 
na dan in to bi lahko vaše roke nekoliko okrepilo – vendar ne preveč – ali pa bi morda potrebovali leta in 
leta, da bi kaj spremenili. 

Lahko pa vadite s težkimi utežmi, ki jih lahko prenesete. Dvigniti jih bi bilo težje kot preprosto dvigniti 
roke. 

Vendar pa dvigovanje uteži ne bi samo okrepilo vaših rok, kot pa bi jih preprosto upognilo, s tovrstno 
vadbo bi se tudi čas, ki je potreben, da vaše roke pridobite dovolj močne za premagovanje predmeta, 
veliko krajši. 

Zdaj razmislite o tem: 

Leta 1962 sta Victor in Mildred Goertzel objavila razkrivajočo študijo 413 »znanih in izjemno 
nadarjenih ljudi«, imenovano Cradles of Eminence. Leta so poskušali razumeti, kaj je ustvarilo 
tako veličino, kakšna rdeča nit bi se lahko peljala skozi vsa življenja teh izjemnih ljudi. 
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Presenetljivo je bilo najbolj izstopajoče dejstvo, da so morali tako rekoč vsi, 392, premagati zelo 
težke ovire, da so postali to, kar so. (Sveti znoj, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, str. 
134) 

Kakšno zvezo imajo ti primeri s tem, zakaj obstaja hudič? 

Če dovolimo hudiču, da skuša skušati človeštvo, v bistvu pospešimo proces, da lahko premagamo lastne 
pomanjkljivosti in razvijemo pravični značaj z Božjo pomočjo (Filipljanom 4:13; Jakob 4:7). Končni 
rezultat tega je, da bodo ljudje lahko premagali hitreje in z najmanjšim možnim trpljenjem (prim. Žalosti 
3,33; 1. Petrovo 4,12-13 ; 3. Janezovo 2). 

In če vas Bog kliče v tej dobi, vas ne bo dovolil, da bi vas skušal Satan ali različna poželenja, ki presegajo 
to, kar ste sposobni obvladati (1. Korinčanom 10:13). 

Če se uprete satanu in različnim skušnjavam, postanete duhovno močnejši (Jakob 1:12, 4:7) in vam bo 
pomagalo, da boste lahko pomagali drugim v prihodnosti (prim. 1 Jn 4,21). Satan ne želi, da verjamete v 
resnico Božje besede. 

Skrivnost resnice 

Cambridge Dictionary definira 'resnico' na naslednji način : 

resnica resnična dejstva o situaciji, dogodku ali osebi: 

Resnica je nekaj, kar je resnično točno. Vendar pa se filozofi, navadni ljudje in voditelji že dolgo 
sprašujejo o resnici. 

Torej, poglejmo, kako Cambridge Dictionary definira "formalno" resnico: 

dejstvo ali načelo, za katerega večina ljudi meni, da je resnično: 

A zgoraj navedeno zagotovo ne drži vedno. In mnogi so se tega že dolgo zavedali. Kljub temu mnogi 
menijo, da je »formalna« resnica resničnost in ne sprejemajo absolutov kot prava resnica. Toda 
prepričanja, individualna ali kolektivna, sama po sebi pogosto niso resnična. Sveto pismo svari pred 
tistimi, ki se namesto resnično posvetujejo z Bogom (Izaija 30:1; 65:12b). Greh je dejavnik (prim. Izaija 
59:2a). 

Ko je govoril z Jezusom, je rimski prefekt Poncij Pilat vprašal o resnici: 

37 Pilat mu je torej rekel: »Ali si torej kralj?« 

Jezus je odgovoril: »Prav praviš, da sem kralj. Zaradi tega sem se rodil in zaradi tega sem prišel 
na svet, da bi pričal resnico. Vsak, ki je od resnice, posluša moj glas." 

38 Pilat mu je rekel: Kaj je resnica? In ko je to rekel, je šel zopet k Judom in jim rekel: »Nič ne 
najdem na njem. (Janez 18:37-38) 
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Pilat je očitno slišal veliko argumentov o resnici in sklenil, da je nihče ne zna pravilno opredeliti. 

Čeprav Jezus takrat ni odgovoril na Pilatovo zadnje vprašanje, je videti, da je Pilat šel ven in ni pričakoval 
odgovora. Toda Jezus je rekel, da ga bodo tisti, ki imajo resnico, slišali. 

Tik pred srečanjem s Pilatom je Janez zapisal, da je Jezus rekel, kaj je resnica: 

17 Posveti jih s svojo resnico. Tvoja beseda je resnica. (Janez 17:17) 

Sveto pismo tudi uči, da Bog ne more lagati (Hebrejcem 6:18, Titu 1:2). 

Zato lahko sklepamo, da je vse, kar Bog reče, resnica. 

Zdaj se bo to štelo za krožno sklepanje, zlasti za tiste, ki sprejemajo Sveto pismo kot resnično. Vendar, ko 
enkrat dokažete, da obstaja Bog in da je njegova beseda resnična (in imamo knjige, kot sta Ali je Božji 
obstoj logičen in Dokaz, da je Jezus Mesija , ki to počnejo), potem je logično sklepati, da Božja beseda je 
standard za oceno, kaj je res. 

Laž je nekaj, kar je v nasprotju z resnico. Zato je nekaj v konfliktu s prvotno navdihnjeno Božjo besedo ni 
res, ne glede na to, koliko ljudi trdi, da ji verjame. 

Mnogi verjamejo, da bi morali »pustiti, da jih vodi vest«. Toda brez Božjega Duha telesni um ne more 
razbrati resnice, kot bi morala (1. Korinčanom 2:14), saj je srce lahko obupno hudobno (Jeremija 17:9). 

Razmislite tudi o tem, da je Jezus rekel: 

4 … »Pisano je: »Človek ne bo živel samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih 
ust.« (Matej 4:4) 

Ljudje proizvajajo kruh iz stvari, ki jih je ustvaril Bog. Toda pravi način življenja je sledenje Božji besedi. 

Apostol Pavel je zapisal: 

13 Zato se tudi mi nenehno zahvaljujemo Bogu, ker ko ste prejeli Božjo besedo, ki ste jo slišali od 
nas, je niste sprejeli kot besedo ljudi, ampak kot je v resnici, Božjo besedo, ki tudi učinkovito 
deluje v vas, ki verujete. 14. Kajti vi, bratje, ste postali posnemovalci Božjih cerkva, ki so v Judeji v 
Kristusu Jezusu. (1. Tesaloničanom 2:13–14a). 

 7 ... beseda resnice, (2 Korinčanom 6:7) 

13 V Njega ste tudi vi zaupali, potem ko ste slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja; 
(Efežanom 1:13) 

5 ... upanje, ki vam je položeno v nebesih, o katerem ste prej slišali v besedi resnice evangelija 
(Kološanom 1,5) 
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Resnica je za večino skrivnost , ker večina ne zaupa v celoti pravi Božji besedi (prim. Kološanom 1:5, -
6,25-27 ; 1 Tesaloničanom 2:13) niti ne razume veliko dobre novice evangelija odrešenja. Večina zaupa 
drugim ljudem, ki jih je satan sam prevaral (Razodetje 12:9). Jezus je izjavil: 

8 Ti ljudje se mi približujejo z usti in me častijo z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. 9 In 
zaman me častijo in učijo kot nauke človeške zapovedi. (Matevž 15:8-9) 

Bolj zaupanje v druge ljudi kot v Božjo besedo vodi v zaman čaščenje in ljudi odvaja od resnice. 

Vendar pa je resnica mogoče vedeti. 

Apostol Janez je zapisal: 

31 Tedaj je Jezus rekel tistim Judom, ki so mu verjeli: »Če ostanete v moji besedi, ste res moji 
učenci. 32 In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila." (Janez 8:31-32) 

46 … In če povem resnico, zakaj Mi ne verjamete? 47 Kdor je od Boga, posluša Božje besede; zato 
ne slišite, ker niste od Boga. (Janez 8:46-47) 

37 … Prišel sem na svet, da bi pričal resnico. Vsak, ki je od resnice, posluša moj glas (Jn 18,37). 

6 Če rečemo, da imamo občestvo z njim, in hodimo v temi, lažemo in ne delamo resnice. 7 Če pa 
hodimo v luči, kakor je On v luči, imamo občestvo drug z drugim in kri Jezusa Kristusa, njegovega 
Sina, nas očisti vsakega greha. (1 Janez 1: 6-7 ) 

4 Kdor pravi: »Jaz ga poznam« in ne izpolnjuje njegovih zapovedi, je lažnivec in resnice ni v njem. 
5 Kdor pa drži njegovo besedo, je Božja ljubezen resnično popolna v njem. Po tem vemo, da smo 
v njem. 6 Kdor pravi, da ostaja v njem, bi moral tudi sam hoditi, kakor je hodil On. (1 Janez 2:4-6) 

18 Otročiči moji, ne ljubimo z besedo ali jezikom, ampak z dejanji in resnico. 19 In po tem 
spoznamo, da smo od resnice, in bomo zagotovili svoja srca pred njim. (1 Janez 3:18-19) 

3 Kajti zelo sem se razveselil, ko so prišli bratje in pričevali o resnici, ki je v vas, kakor tudi vi 
hodite v resnici. 4 Nimam večjega veselja kot slišati, da moji otroci hodijo v resnici. (3 Janezova 3-
4) 

Kljub temu, kar piše v Svetem pismu, je povezava med resnico, ki je Božja beseda, in to, da jo bolje 
razumejo tisti, ki ubogajo Boga, za mnoge skrivnost. 

Janez je napisal tudi naslednje: 

3 … Pravične in resnične so tvoje poti, o kralj svetnikov! (Razodetje 15:3) 

Hoja po Božjih poteh nam pomaga bolje razumeti resnico, ko živimo po resnici. 
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Kot kristjani, posvečeni z Božjo besedo (Janez 17,17), moramo »pravično deliti besedo resnice« (2. 
Timoteju 2,15), hkrati pa se izogibati » svetnemu in praznemu klepetu, saj bo vodilo v nadaljnje 
brezbožnost « (2 Timoteju 2:16, NASB). Zato se izogibamo kompromisom z religijami sveta. 

Kaj pa, če je znanost v nasprotju z Biblijo, kot trdijo številni strokovnjaki? 

No, »Bog naj bo resničen, a vsak človek lažnivec« (Rimljanom 3:4). Verjemite božji besedi. 

Tudi v časih Nove zaveze so bili tisti, ki so zmoto imenovali 'znanost'. Opaziti: 

20 O Timotej, obdrži tisto, kar je predano tvojemu zaupanju, izogibaj se nesramnemu in zaman 
klepetanju in nasprotovanju znanosti, tako imenovanim napačno: 

21 Kar nekateri trdijo, da so se zmotili glede vere. (1. Timoteju 6:20–21, KJV) 

Torej so bili tisti, ki so trdili za Kristusa, ki so jih zavedli intelektualni voditelji, ki so nasprotovali resnici. 

Apostol Janez je bil navdihnjen, da je napisal: 

26 To sem vam napisal o tistih, ki vas skušajo zavesti. (1. Janezovo 2:26) 

Različni znanstveniki so bili zavajajoči in/ali so mislili, da imajo dejstva, ki se ne ujemajo z Božjo besedo. 
Ne nasedajte njihovim napačnim informacijam. 

Obstaja Bog (za podrobnosti si oglejte brezplačno knjigo na spletni strani ccog.org z naslovom: Je Božji 
obstoj logičen?) in na njegovo besedo se je mogoče zanesti za resnico. Sveto pismo opozarja, da je »[c] 
nujen človek, ki zaupa v človeka« (Jeremija 17:5). 

Apostol Pavel je Timoteju napisal naslednje o nekaterih, ki so bili: 

7 se vedno uči in nikoli ne more priti do spoznanja resnice. 8 Kakor pa sta se Jannes in Jambres 

upirala Mojzesu, se tudi ti upirajo resnici: možje pokvarjenega uma, ki niso odobravali vere; 9 

toda ne bodo napredovali več, kajti njihova neumnost bo vsem očitna (2. Timoteju 3:7-9) 

Mnogi trdijo, da se vedno učijo in zanimajo za resnico, vendar se večina upira dejanski resnici. 

V zadnjih časih je bilo prerokovano, da bo resnica manj blaga: 

12 Da, in vsi, ki želijo živeti pobožno v Kristusu Jezusu, bodo preganjani. 13 Toda hudobni ljudje in 
sleparji bodo postajali čedalje hujši, zavajali in bili zavedeni. 14 Vendar morate vztrajati pri 
stvareh, ki ste se jih naučili in o čemer ste bili prepričani, saj veste, od koga ste se tega naučili ( 2. 
Timoteju 3:12-14) 

Če boste imeli dovolj »ljubezni do resnice« ( 2. Tesaloničanom 2,10) in boste ravnali po njej, ste lahko 
prihranjeni pred prihajajočo množično prevaro ( 2. Tesaloničanom 2:7-12) in prihranjeni pred strašna 
»ura preizkušnje«, ki prihaja na vso zemljo (Razodetje 3:7-10). 
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Skrivnost počitka 

Čeprav se ne zdi, da bi bil počitek skrivnost, se je za mnoge izkazalo, da je tako. 

Sveto pismo kaže, da je Bog blagoslovil sedmi dan (1 Mz 2,2-3). Sveto pismo ne uči, da je Bog blagoslovil 
kateri koli drug dan, ki ga je človek izbral. Ljudje morajo »bolj ubogati Boga kot ljudi« (Apd 5,29). 

Bog je ljudem zagotovil tedenski fizični odmor. In pripravlja pripravo, da jo ljudje lahko obdržijo (prim. 
Izhod 16:5; Lev 25:18-22). 

Mnogi so presenečeni, ko ugotovijo, da lahko na dolgi rok naredijo več, če delajo šest dni namesto 
sedmih. Ampak to je res. 

In ker ljudje ne razumejo svetih spisov, je to za večino skrivnost. 

Bog je navdihnil preroka Ezekiela, da je napisal: 

26 Njeni duhovniki so prekršili mojo postavo in oskrunili moje svetinje; niso ločili med svetim in 
nesvetim, niti niso razkrili razlike med nečistim in čistim; in skrili so svoje oči pred Mojimi 
sobotami, tako da sem med njimi oskrunjen. (Ezekiel 22:26) 

Številni verski voditelji kršijo božjo postavo in so skrili svoje oči, povezane s sobotami. Moje sobote se 

nanašajo na tedensko soboto in letne sobote, ki so znane tudi kot Božji sveti dnevi. Sobote so čas 

fizičnega počitka/obnove in duhovnega pomlajevanja. 

Slike sedemdnevnega tedna, da je tako kot Bog dal ljudem šest dni za opravljanje svojega dela in 

sedmega počitka, da je Bog dal človeštvu šest 'tisočletnih dni' (prim. Psalm 90:4; 2. Petrovo 3:8 ) 

opravljati delo človeštva, potem pa živeti v 'sedmem tisočletnem dnevu' v tisočletnem kraljestvu (prim. 

Razodetje 20,4-6). 

Načrt za 6000/7000 let se dobro ujema z nauki Nove zaveze o bivanju v »zadnjih dneh« ( Apd 2:14-17 ), 

ki so se začeli najkasneje, ko je Jezus končal svojo zemeljsko službo ( Hebrejcem 1:1-2 ). Zadnja dva 

dneva šesttisoč let bi bila zadnja dneva te vrste tedna. 

Judovska tradicija uči, da je bila ta 6000-letna ideja prvič poučena v šoli preroka Elije ( babilonski Talmud: 

Sanhedrin 97a). 

V poznem drugem in zgodnjem tretjem stoletju so grško-rimski svetniki in škofje, kot je Irenej (Irenaeus. 

Adversus haereses , knjiga V, poglavje 28:2-3; 29:2) in Hipolit (Hipolit. O heksaËmeronu , ali 

šestdnevnem delu) sta prav tako razumela in učila 6.000-7.000 let ter poročala, da je tedenska sobota 

predstavljala tisočletni počitek (sedmo od tisočletja). 

Toda po vzponu cesarja Konstantina v 4. stoletju so mnogi drugi to prenehali učiti. Več o zgodnjih verovanjih lahko 

najdete v brezplačni knjigi, ki je na voljo na spletu na ccog.org z naslovom Verovanja prvotne katoliške 

cerkve . 



24 
 

Kljub temu, da grško-rimokatoliki ne poučujejo več o 6000-letnem nauku, je Bog dovolil hudiču in 
človeštvu v tej 6000-letni dobi, da se odločita za napačno pot, da bi zmanjšali celotno trpljenje in bili del 
procesa izpopolnjevanja vseh ljudi. ki ga bo poslušal – bodisi v tej ali prihodnji dobi. 

Zakaj 6000 let? 

Zdi se, da je Bog sklenil, da bo to dovolj časa, da ljudje preizkusijo različne načine življenja, za katere so 

menili, da so najboljši – in to priložnost ima več generacij od Adama in Eve. Tako bodo ljudje že tisočletja 

kasneje lahko bolje videli, da so izjave v Pregovorih 14:12 in 16:25 : »Obstaja pot, ki se človeku zdi prava, 

njen konec pa je pot smrti« pravilno. 

Bog je vedel, da bo ta svet postal tako slab proti koncu teh 6000 let, da »če se ti dnevi ne bi skrajšali, se 

ne bi rešilo nobeno meso« (Matej 24:22). 

Po 6000 letih se bo Jezus vrnil, svetniki bodo vstali, življenje na planetu bo rešeno in tisočletni del 

Božjega kraljestva bo vzpostavljen (prim. Razodetje 20,4-6) 

In to je za večino navidez skrivnost. 

Opazite nekaj, kar je Izaija navdihnilo napisati: 

11 Kajti s jecljajočimi ustnicami in drugim jezikom bo govoril temu ljudstvu, 12 Ki jim je rekel: "To 

je počitek, s katerim lahko daš utrujene počitek," in: "To je osvežitev"; Vendar niso hoteli slišati. 

(Izaija 28:11-12) 

Bog obljublja počitek, a zaradi »jecljajočih se ustnic in drugega jezika« – napačnih naukov in težav s 

prevodom – večina ne sprejme osvežilnega počitka, ki ga je Bog zagotovil za vsak teden. 

V novozavezni knjigi Hebrejcem sta uporabljeni dve različni grški besedi, ki se v angleščino pogosto 

prevajata kot »počitek«. Prevedeno v angleščino, so katapausis in sabatizem . Ker so mnogi prevajalci 

obe besedi napačno prevedli enako, so bili mnogi zmedeni. Sabatizem se uporablja v Hebrejcem 4:9, 

medtem ko se katapavza uporablja na mestih, kot je Hebrejcem 4:3. 

Zaradi prihodnjega »počitka« ( katapausis ) – Božjega kraljestva – v katerega mora vstopiti duhovni Izrael 

(Hebrejcem 4:3), jim ostaja sabbatismos – spoštovanje sobotnega dne zdaj (Hebrejcem 4:9). ). To 

pomeni, da bodo kristjani vstopili v prihodnji 'počitek' Božjega kraljestva, tudi ko zdaj obdržijo tedenski 

sobotni počitek, ki se ga veseli. V tej dobi mora Božje ljudstvo pridno počivati isti dan kot Bog 

(Hebrejcem 4:9–11a), »da kdo ne pade po istem zgledu neposlušnosti« (Hebrejcem 4:11b). 

Zaradi napačnih prevodov in 'skrivanja oči' veroučiteljev glede božjih sobot je svetopisemski počitek za 

mnoge še vedno skrivnost. 

Skrivnost greha 

Zdi se, da je veliko ljudi zmedeno glede tega, kaj je greh. 

Mnogi se obnašajo, kot da ga znajo definirati. 
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Vendar je Bog in ne ljudje tisti, ki opredeljuje greh. 

Kaj je greh? 

Evo, kako to opredeljuje Sveto pismo: 

4 Kdor dela greh, dela tudi brezakonje in greh je brezpravnost. (1 Janez 3:4, NKJV) 

4 Kdor dela greh , dela tudi krivico; in greh je krivica. (1 Janezova 3:4, DRB) 

4 Vsakdo, ki greši, krši postavo in pravzaprav je greh brezpravje. (1 Janez 3:4, EOB Nova zaveza) 

4 Kdor dela greh , prestopi tudi postavo, kajti greh je prestopka postave. (1 Janez 3:4, KJV) 

Kakšen zakon? 

Božji zakon, ki je v njegovi besedi (prim. Psalm 119:11) in ki vključuje deset zapovedi (prim. 1 Janez 2:3-4; 
Psalm 119:172; glej tudi brezplačno knjigo, ki je na voljo na spletu na www. ccog.org z naslovom: Deset 
zapovedi: Dekalog, krščanstvo in zver ). 

Čeprav nihče ni bil prisiljen grešiti, Sveto pismo uči, da so vsi grešili (Rimljanom 3:23). 

Zakaj ljudje grešijo? 

No, iz istega razloga, kot sta grešila Eva in Adam. Prevaral jih je Satan in/ali njihova poželenja. 

Satan je prevaral ves svet (Razodetje 12:9). Uporabil je vsako zlo misel, da bi vplival in zavedel vse 
človeštvo. Satan je svojo filozofijo razširjal daleč naokoli (prim. Efežanom 2,2) – poziva k nečimrnosti, 
poželenju in pohlepu, da bi vplivali na nas. 

Upoštevajte naslednje od pokojnega evangelista Leroya Neffa: 

Vsak od nas je že od malih nog vpet v to goljufivo bombardiranje. Satan je to metodo uporabil za 
vstavljanje napačnih misli in uporablja okolje in okoliščine, da vpliva na nas, da sprejemamo 
napačne odločitve, tako kot sta naredila Adam in Eva. 

Ko smo se rodili, nismo imeli sovraštva ali sovraštva do Boga ali njegove popolne poti. Sploh 
nismo vedeli, da Bog obstaja ali da ima pravi način življenja. Toda v določenem času smo tudi mi 
razvili enak odnos kot Satan, do sebičnosti, pohlepa in poželenja ter do želje po svoji poti. 

Ko smo bili majhni otroci, smo morda bili podobni tistim, o katerih je govoril Kristus (Matej 18:3, 
4). Bili so skromni in učljivi – Satan in njegova družba jih še nista povsem zavedla. … 

Vse človeško gorje, nesreča, bolečina in beda so prišli kot neposredna posledica greha – kršitve 
Božjih duhovnih in fizičnih zakonov. Sreča in polno življenje v izobilju sta samodejni rezultat 
poslušnosti Božjemu zakonu. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. april 1972) 
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In medtem ko je Jezus umrl za vse naše grehe, ima greh ceno. Dolgoročni strošek pa je, da negativno 
vpliva na grešnika in njegov potencial, da naredi še več dobrega. Naredi ne mislite, da je zdaj greh dobro 
za vas (ali druge), ampak upajmo, da se bodo vsi naučili iz svojih grehov (prim. 2 Petrov 2,18-20), jih 
priznali (1 Jn 1,9) in se pokesali ( prim. Apd 2,37-38). 

Zaradi neustreznih naukov in tradicij mnogi v tej dobi ne prepoznajo greha. 

Apostol Pavel je zapisal: 

7 Kajti skrivnost brezpravnosti že deluje; trenutno je samo tisti, ki ga zadržuje, dokler ne bo izginil 
iz sredine. 8 In tedaj se bo razodel brezpravnik, ki ga bo Gospod Jezus pokončal z dihom svojih 
ust in ga bo razveljavil z nastopom svojega prihoda, 9 katerega prihod je po Satanovem 
delovanju, v vsaki moči in znamenjih. , in v čudežih laži, 10 in v vsaki prevari hudobije do 
pogubljenih, v zameno za katero niso prejeli ljubezni resnice, da bi se rešili. 11 In zaradi tega jim 
bo Bog poslal delo zablode, da bodo verjeli v laž, 12 da bi bili sojeni vsi, ki niso verjeli resnici, 
ampak so se veselili nepravičnosti. (2. Tesaloničanom 2:7-12, Berean dobesedna Biblija) 

Del »skrivnosti brezpravnosti« (»skrivnost krivice« DRB) je, da mnogi niso bili poučeni o resnici o grehu 
in/ali so bili naučeni razmišljati o Božjih zakonih, kot so farizeji Jezusovega časa, in namesto tega 
sprejemajo neustrezna izročila. (prim. Mt 15,1-9). Tisti, ki nimajo dovolj ljubezni do resnice, bodo 
okrutno prevarani, ko se približujemo koncu te dobe. 

Sveto pismo uči: »Ne zavajajte se, moji ljubljeni bratje« (Jakob 1:16). 

Vendar pa ljudje nagnjeni k temu, da sami sebe zavajamo (zlasti s Satanovim vplivom) in se ne zavedamo 
obsega naših nagnjenj k zateti. 

Apostol Jakob je o skušnjavi in grehu razložil naslednje: 

12 Blagor človeku, ki prenaša skušnjavo; kajti ko bo odobren, bo prejel venec življenja, ki ga je 
Gospod obljubil tistim, ki ga ljubijo. 13 Nihče naj ne reče, ko je v skušnjavi: »Skuša me Bog«; kajti 
Boga ne more skušati zlo, niti on sam nikogar ne skuša. 14 Vsak pa je v skušnjavi, ko ga lastne 
želje pritegnejo in premamijo. 15 Potem, ko je želja spočeta, rodi greh; in greh, ko je polno 
zrastel, prinese smrt. (Jakov 1:12-15) 

Da bi se uprli skušnjavi, da bi iz svojega uma izgnali napačne misli, ki pridejo vanj, napolnite svoj um z 
dobrimi mislimi (Filipljanom 4:8) in se obrnite k Bogu. 

Kakšne so boljše misli od tistih o Bogu in njegovi Besedi? Če se pravilno uprete Satanu, Sveto pismo 
pravi, da bo pobegnil (Jakob 4:7). 

Upiranje vas naredi duhovno močnejše, medtem ko vas prepuščanje grehu oslabi. 

Greh pomaga pokazati tistim, ki so pripravljeni verjeti, da potrebujemo Boga in njegove poti. 
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Bog je razumel vpliv Satanove prevare in človeških poželenj ter razvil načrt odrešenja, ki to upošteva (za 
več podrobnosti o tem si oglejte brezplačno spletno knjigo: Universal OFFER of Salvation. Apokatastasis: 
Ali lahko Bog rešiti izgubljene v prihodnji dobi? Stotine svetih spisov razkrivajo Božji načrt odrešenja ). 
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3.  Kaj učijo svetovne religije? 

Različne vere imajo svoja prepričanja o tem, kakšni so nameni stvarstva. Torej, poglejmo nekaj izjav 
tistih, ki se nanašajo na različne vzhodne in zahodne religije. 

Toda najprej pomislimo na ateiste. Ateisti ne verjamejo, da imajo ljudje kakršen koli namen, razen 
morda uživanja ali neke oblike osebne izpolnitve. 

Nekateri (ki se lahko štejejo za ateiste ali pa tudi ne), verjamejo, da bi bilo bolje, če bi obstajalo manj 
ljudi: 

Antinatalizem je prepričanje, da je človeško življenje objektivno ničvredno in nesmiselno. Kot 
pojasnjuje The Guardian, antinatalisti trdijo, da človeška reprodukcija povzroča neupravičeno 
škodo človeški družbi (ki po tem načinu razmišljanja na začetku ne bi smela obstajati) in planetu. 
Poleg tega so starši krivi moralnega zločina, saj vsiljujejo obstoj otrokom, ki niso privolili v njihov 
obstoj. … 

antinatalisti pogosto trdijo, da je njihovo prepričanje v ničvrednost človeškega življenja 
motivirano s sočutjem do človeškega življenja ... 

antinatalisti želijo zaščititi človeštvo pred škodo tako, da zagotovijo njegovo uničenje ... (Walsh 
M. Rastoče 'Anti-Natalist' Gibanje poziva k izumrtju človeštva ... Daily Wire, 15. november 2019) 

V bistvu antinatalisti verjamejo, da ljudje povzročajo več škode kot koristi, življenje je težko, zato ljudje 
ne bi smeli prinašati več ljudi na svet, saj bo to povečalo skupno trpljenje in bolečino. 

Vendar se motijo glede človeške vrednosti. 

Ljudje imajo vrednost. In čeprav obstajajo trpljenja, so bili ljudje prisiljeni prispevati in pomagati. 
Življenje ima smisel. 

Zdaj pa poglejmo, kaj hinduizem pravi o namenu človeštva. 

Po poročanju je nekaj več kot milijarda hindujcev. Tukaj so informacije o verovanju te vere: 

Po hinduizmu je pomen (namen) življenja štirikrat: doseči Dharmo, Artha , Kama in Mokša. Prva, 
dharma, pomeni delovati krepostno in pravično. ... Drugi smisel življenja po hinduizmu je Artha , 
ki se nanaša na iskanje bogastva in blaginje v svojem življenju. ... Tretji namen hindujskega 
življenja je iskati Kamo. Preprosto povedano, Kamo lahko opredelimo kot uživanje v življenju. 
Četrti in zadnji smisel življenja po hinduizmu je mokša, razsvetljenje. Daleč najtežji smisel 
življenja za dosego, Mokša lahko posamezniku potrebuje le eno življenje, da ga doseže (redko) 
ali pa več. Vendar pa velja za najpomembnejši smisel življenja in ponuja nagrade, kot so 
osvoboditev od reinkarnacije, samouresničitev, razsvetljenje ali enotnost z Bogom. ( Sivakumar 
A. Smisel življenja po hinduizmu, 12. oktober 2014) 

Torej, v bistvu hinduizem uči, da si prizadevamo živeti pravično, iskati blaginjo, uživati življenje in doseči 
razsvetljenje, kar po besedah hindujca, ki sem ga slišal govoriti, vključuje tudi pobožanje. Čeprav so ta 
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hindujska prepričanja lahko skladna s Svetim pismom, ne pojasnjujejo, zakaj bi sploh moralo obstajati 
življenje. 

Po poročanju je nekaj več kot pol milijarde budistov. Budizem ima drugačen pogled kot hinduizem: 

Budizem zanika, da obstaja stalen in absolutni pomen življenja, in opisuje življenje kot 
nezadovoljivo (s. dukkha) in prazno (s. sunyata). Vendar je Buda priznal, da obstaja relativni 
pomen življenja in da lahko s to relativno in pogojeno naravo življenja dosežemo in spoznamo 
univerzalno resnico. Po govorih Bude naše življenje in svet nista nič drugega kot pojavi, ki se 
dvigajo in padajo. To je proces oblikovanja in degeneracije. (Kakšen je pomen življenja? 
Buddhanet.net, pridobljeno 21.3.2019) 

Medtem ko ima hinduizem veliko bogov, budizem nima enega. In če Boga ni, potem imajo budisti (kot 
drugi ateisti) prav, da življenje nima absolutnega pomena. 

Toda če obstaja božansko duhovno bitje in je logično sklepati, da obstaja (da bi imeli informacije, ki to 
dokazujejo, glejte tudi našo brezplačno knjižico na spletu na ccog.org, Ali je Božji obstoj logičen? ), 
potem bi bilo bolj občutek, da je imel božanski Stvarnik resničen in pomemben namen. 

Zdaj tako budizem kot hinduizem učita idejo, imenovano karma. Tukaj je nekaj informacij iz budističnega 
vira: 

Karma je zakon moralne vzročnosti. Teorija karme je temeljna doktrina budizma. … Na tem svetu 
se človeku ne zgodi nič, česar si iz nekega razloga ne zasluži. … Pali izraz karma dobesedno 
pomeni dejanje ali početje. Vsako namerno dejanje, bodisi duševno, besedno ali fizično, se šteje 
za karmo. Zajema vse, kar je vključeno v besedno zvezo »misel, beseda in dejanje«. Na splošno 
vse dobro in slabo dejanje predstavlja karmo. Karma v svojem končnem pomenu pomeni vso 
moralno in nemoralno voljo. ( Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, pridobljeno 22. 
7. 19.) 

Čeprav Sveto pismo ne uporablja izraza »karma«, uči, da bo človek žel, kar je posejal (Galatom 6:7-8). 
Toda za razliko od budizma Sveto pismo uči, da Bog usmerja stvari ( Pregovori 16:9) , tako da bo na 
koncu dobro delovalo za tiste, ki sprejmejo njegovo voljo (prim. Rimljanom 8:28). In povečevanju miru 
ne bo konca (Izaija 9:7). 

Zdaj pa je treba poudariti, da si hinduizem in budizem želita, da bi bil svet boljši. Vendar ne razumejo, 
kako Sveto pismo uči, da se bo to zgodilo. 

Za razliko od budisti muslimani verjamejo v božanskega Stvarnika, ki ima namen za ljudi. Po poročanju je 
1,8 milijarde muslimanov. Tukaj je en islamski pogled, povezan s tem, zakaj je Bog ustvaril ljudi: 

Naše telo, naš duh, naša nagnjenost k čaščenju Boga in naša svetloba so darovi, poslani 
neposredno od Boga, da služijo kot ključno sredstvo za doseganje človeške popolnosti. Ta 
popolnost je v kultiviranju tistih vidikov duha, ki presegajo njegove poživljajoče lastnosti, 
uresničevanju naše nagnjenosti k čaščenju in izpopolnjevanju naše svetlobe. Ko se to zgodi, je 
človek lepo bitje in kot tak primeren predmet božanske ljubezni, kajti, kot je omenil naš prerok : 
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»Resnično, Bog je lep in ljubi lepoto«. (Shakir A. Človek v Kur'anu. Journal of the Zaytuna 
College, 5. junij 2018) 

Medtem ko je Jezus tudi poudaril, da bi morala biti popolnost cilj (Matej 5:48), zgoraj navedeno ne 
pojasnjuje zares, zakaj je Bog ustvaril ljudi. Vendar pa naslednji islamski vir daje razlog: 

Bog je ustvaril človeka, da bi mu služil, kar pomeni, da bi morali ljudje verovati v edinega Boga in 
delati dobro. To je predmet človeškega življenja. Bog pravi: "Nisem ustvaril ljudi, razen da bi mi 
služili." (The Winds That Scatter, 51:56) (Kakšen je namen človeškega življenja v islamu? Muslim 
Converts Association of Singapur, dostopno 21.3.2019) 

Čeprav bi morali ljudje delati dobro , je večina ostalega zgoraj podobnega nekaterim protestantskim 
stališčem o tem, zakaj je Bog ustvaril ljudi, kar si bomo ogledali v nadaljevanju. 

Nekaj protestantskih pogledov 

Obstajajo različni pogledi na to, zakaj je Bog ustvaril ljudi znotraj že omenjenih religij. 

In enako velja med protestanti. 

Po poročanju je nekaj več kot 800 milijonov protestantov, razdeljeni pa so po številnih veroizpovedih, 
ministrstvih in sektah (opomba: Neprekinjena Božja cerkev NI protestantska – podrobnosti o tem, zakaj 
so, najdete v naših brezplačnih spletnih knjigah: The Continuing History of the Božja cerkev in upanje 
zveličanja: kako se trajna božja cerkev razlikuje od protestantizma ). 

Kljub raznolikosti protestantov pa se zdi, da obstaja nekaj splošnih soglasij o tem, zakaj je Bog kaj 
naredil. 

Oglejte si en protestantski pogled na to, zakaj je Bog ustvaril ljudi: 

Zakaj je Bog ustvaril ljudi? 

To je storil, da bi si podelil slavo. Bog nas je ustvaril, da živimo in uživamo v odnosih kot on. Jezus 
je rekel: »To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje popolno« (Jn 
15,11). ... 

Prinašati slavo Bogu – torej ga povzdigovati, povzdigovati, hvaliti, častno razmišljati o njem – je 
pravzaprav naš namen v življenju. (Bell S. Josh McDowell Minister. objavljeno 11. aprila 2016) 

Mi v CCOG se ne bi strinjali. Bog nas ni ustvaril, ker je neka duhovna entiteta, ki jo vodi ego, ki potrebuje 
ljudi, da bi mu dali slavo. Tudi dajanje slave Bogu ni namen človeškega življenja. Res pa je, da je Bog želel 
povečati veselje. 

Tu je še en, nekoliko podoben protestantski odgovor: 

Zakaj je Bog sploh ustvaril? Je bil dolgčas? Je bil osamljen? Zakaj je Bog šel skozi težave pri 
ustvarjanju ljudi? 
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Sveto pismo nam pravi, da je Božji končni namen za vesolje razodeti svojo slavo. Sveto pismo 
nam pravi, da je Božji končni namen za človeštvo razodeti svojo ljubezen. (Ali je bilo Bogu 
dolgčas? Vse o Božjih službah, dostopno 21.3.2019) 

No, to je nekoliko bližje, saj je ljubezen del tega, vendar spet pomeni, da je Bog vse ustvaril zaradi svoje 
potrebe po božanju svojega ega. Bog ni zaman in tega ne potrebuje. 

Tu so pogledi dveh drugih protestantov: 

Zakaj je Bog ustvaril svet? 

Kratek odgovor, ki odmeva skozi celotno Sveto pismo kot grmenje, je: Bog je ustvaril svet v svojo 
slavo . (Piper J. 22. september 2012. https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-
create-the-world, dostopno 16. 01. 2019) 

Zakaj je Bog ustvaril? 

Bog ni ustvaril zaradi neke omejitve v sebi. Namesto tega je ustvaril vse iz nič, da bi razkril svojo 
slavo v veselje svojim ustvarjenim bitjem in da bi lahko razglasila njegovo veličino. (Lawson J. 
Ligonier Ministries, 3. julij 2017) 

Še dva trdita, da je Bog ustvaril stvari za svojo osebno slavo. 

Torej se zdi, da se ti protestantski (vključno z baptističnimi) viri strinjajo. Toda mi v CCOG ne verjamemo, 
da resnično razumejo skrivnost Božjega načrta. 

Pogledi iz Rimskokatoliške cerkve in Jehovovih prič 

Kaj pa rimokatoličani? 

Katekizem katoliške cerkve uči: 

293 Sveto pismo in izročilo nikoli ne prenehata učiti in slaviti te temeljne resnice: »Svet je bil 
ustvarjen v Božjo slavo«. 134 Sveti Bonaventura pojasnjuje, da je Bog ustvaril vse stvari »ne zato, 
da bi povečal svojo slavo, ampak da bi jo razkazoval in posredoval«, 135 kajti Bog nima drugega 
razloga za ustvarjanje kot svojo ljubezen in dobroto: »Stvorenja so nastala, ko so ključ ljubezni 
mu je odprl roko." 136 Prvi vatikanski koncil pojasnjuje: 

Ta, pravi Bog, iz svoje dobrote in »vsemogočne moči«, ne zato, da bi povečal lastno blaženost, 
niti za dosego svoje popolnosti, ampak zato, da bi to popolnost manifestiral z dobrobitimi, ki jih 
daje bitjem, z absolutno svobodo svetovanja. »in od začetka časa, narejen iz nič obeh vrst bitij, 
duhovnega in telesnega. . . « 137 

294 Božja slava je v uresničitvi te manifestacije in sporočanja njegove dobrote, za katero je bil 
svet ustvarjen. Bog nas je naredil, da bi bili »njegovi sinovi po Jezusu Kristusu, po namenu 
njegove volje, v hvalo svoje veličastne milosti « 138 , kajti »Božja slava je človek, polno živ; poleg 
tega je človekovo življenje vizija Boga: če je Božje razodetje po stvarjenju že pridobilo življenje za 
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vsa bitja, ki prebivajo na zemlji, koliko bolj bo razodetje Očeta v Besedi dobilo življenje za tiste, ki 
vidijo Boga. 139 Končni namen stvarstva je, da Bog, »ki je stvarnik vseh stvari, končno postane 
»vse v vsem«, s čimer hkrati zagotavlja svojo slavo in naš blaženost. 

Zdaj je zaradi omembe ljubezni zgoraj navedeno bližje od nekaterih drugih virov, čeprav ni dovolj 
popolno, saj izpušča pomemben razlog. 

Pokojni kardinal John Henry Newman se je zbližal, ko je zapisal naslednje: 

Ustvarjen sem, da nekaj počnem ali da sem nekaj, za kar ni ustvarjen nihče drug. Imam mesto v 
Božjih nasvetih, v Božjem svetu, ki ga nima nihče drug ... Če mi res spodleti, lahko vzgaja 
drugega, kot bi lahko naredil kamne Abrahamove otroke. Pa vendar imam vlogo pri tem velikem 
delu ... Ni me ustvaril zaman. (Newman JH. Meditacije in pobožnosti pokojnega kardinala 
Newmana. Longmans, Green, 1903, str. 301) 

Zgornje je v bistvu pravilno, čeprav še vedno ni popolno. Nekateri protestanti se tudi zavedajo, da bo 
Bog imel delo za svoje svetnike v večnosti, vendar so ponavadi nejasni glede tega, kakšno delo in zakaj. 

Evo, kaj učijo Jehovove priče v lekciji 2.3 svojih spletnih biblijskih naukov z naslovom Zakaj je Bog ustvaril 
ljudi ? : 

Jehova je ustvaril ljudi, da bi večno uživali v življenju na zemlji in da bi ga poznali kot svojega 
ljubečega Očeta. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 dostopno 01/16/ 19) 

... zakaj zemlja obstaja? ... Ustvarjen je bil, da bi bil lep dom za ljudi 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-purpose/#85 dostopno 16. 1. 19). 

1. Bog je ustvaril zemljo za stalni dom za ljudi 
2. Bog je ustvaril ljudi, da bodo večno živeli pod njegovim ljubečim vodstvom. Ta namen 
bo dosegel (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-
2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Čeprav je res, da je Bog ustvaril zemljo kot dom za ljudi in da bo Bog tistim, ki se bodo pravilno pokesali 
in sprejeli Jezusa, dal večno življenje, to res ne pojasni, ZAKAJ je Bog sploh ustvaril ljudi. 

Beatific Vision 

Nekateri menijo, da bo večnost namenjena predvsem gledanju v Božje obličje. To je znano kot 'Beatific 
Vision'. 

Medtem ko Sveto pismo uči, da lahko vidimo Božji obraz za vedno (Psalm 41:12), nekateri poučujejo o 
blaženem videnju kot o krščanski nagradi in namenu stvarstva. 

Enciklopedija New World Encyclopedia opisuje takole : 
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Beatific Vision je izraz v katoliški teologiji, ki opisuje neposredno zaznavanje Boga, ki ga uživajo 
tisti, ki so v nebesih, in daje najvišjo srečo ali blagoslov. V tem pogledu je človekovo razumevanje 
Boga, ko je živ, nujno posredno (posredovano), medtem ko je blažena vizija neposredna 
(neposredna). ... 

Tomaž Akvinski je razložil blaženo vizijo kot končni cilj človeškega obstoja po fizični smrti. 
Akvinska formulacija gledanja Boga v nebesih je vzporedna s Platonovim opisom opazovanja 
dobrega v svetu oblik, kar ni mogoče, ko je še vedno v fizičnem telesu. ... 

Platonova filozofija namiguje na koncept blaženega videnja v alegoriji jame, ki se pojavlja v 7. 
republiški knjigi (514a-520a), ki govori skozi lik Sokrata: 

Moje mnenje je, da se v svetu vednosti ideja o dobrem (dobrem) pojavlja kot zadnja in 
se vidi le s trudom; in, ko je viden, se tudi sklepa, da je univerzalni avtor vsega lepega in 
pravega, starš luči in gospodar svetlobe v tem vidnem svetu ter neposredni vir razuma in 
resnice v intelektualcu (517b ,c ) . 

Za Platona se zdi, da Dobro ustreza Bogu v krščanski teologiji. ... 

Sveti Ciprijan Kartagenski (tretje stoletje) je pisal o rešenih, ki vidijo Boga v nebeškem kraljestvu: 

Kako velika bosta vaša slava in sreča, da boste lahko videli Boga, da boste počaščeni 
deliti veselje odrešenja in večne luči s Kristusom, vašim Gospodom in Bogom ... da boste 
uživali v veselju nesmrtnosti v nebeškem kraljestvu s pravičnimi in božji prijatelji. ... 

V trinajstem stoletju je filozof-teolog Tomaž Akvinski po svojem učitelju Albertu Magnusu opisal 
končni cilj človeškega življenja kot intelektualno blaženo videnje Božjega bistva po smrti. Po 
Akvinskem mnenju beatific Vision presega tako vero kot razum. ... 

Hindujska in budistična misel že dolgo govorita o izkušnji samadhija, v katerem duša najde 
združitev z božanskim, medtem ko je še v telesu. Mistična tradicija v islamu govori o 
dobesednem videnju z Božjimi očmi: »Ko ga ljubim, sem njegov sluh, s katerim sliši; in njegov 
pogled, s katerim vidi; njegova roka, s katero udari; in njegovo nogo, po kateri hodi« (Hadis An-
Nawawi 38). 

George Fox in drugi zgodnji kvekerji so verjeli, da je neposredna izkušnja Boga na voljo vsem 
ljudem brez posredovanja. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision dostopno 04/16/19) 

Opomba: Sveto pismo je jasno, da bo Bog prišel na zemljo (Razodetje 21:1-3), zato sveto pismo zanika 

pogled na blaženo vizijo v nebesih. 

Urednik Lutheran Journal of Ethics je zapisal: 

Toda končni cilj Božjega namena za človeško bitje sije skozi eshatološko razumevanje 

posvečenja, kjer nam je obljubljena blažena vizija svetosti in polnega občestva z Bogom v 
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večnosti. (Santos C. Uvod urednika: luterani in posvečenje. © september/oktober 2017. Časopis 

za luteransko etiko, letnik 17, številka 5) 

Mnogi protestanti, ki verjamejo v beatifiksko vizijo, se nagibajo k stališču, da je ta vizija duhovni, ne 
fizični prizor (npr. Ortlund G. Zakaj napačno razumemo vizijo blaženega. Prva baptistična cerkev v Ojaiju, 
26. september 2018). 

Tisti, ki sprejemajo različice Beatific Vision kot končni cilj, ponavadi mislijo, da jih bo videnje Boga 
napolnilo z njegovo ali njihovo lastno srečo. 

Tukaj je nasproten pogled na to vizijo nekdanjega pisca Božje cerkve: 

Če je treba večnost preživeti v blaženem strmenju v božje obličje ali da bi se nam vsaka želja 
takoj izpolnila – kot učijo številne religije – po nekaj mesecih (ali po nekaj oktiljonih letih, ni v 
resnici pomembno), bi življenje postalo dolgočasno. . In ko bi življenje postalo dolgočasno, bi bilo 
boleče in peklensko grozljivo. Ker ne bi ostalo nič drugega kot neskončna večnost dolgčasa – s 
smrtjo je čudovit, a nemogoč način pobega (glej Lk 20:35–38). To bi bilo res vrhunsko mučenje. 

Toda naš Večni Oče ima boljšo idejo. Zasnoval je načrt, v katerem večnost ne bo postajala vse 
bolj dolgočasna. Toda, kot se zdi neverjetno, bo večnost postajala vse bolj vznemirljiva, bolj 
bleščeča in bolj prijetna, ko bo vsak eon sledil eonu. (Kuhn RL. Božja družina – tretji del: Naseliti 
večnost. Dobra novica, julij 1974) 

Da, Bog je naredil to, kar je naredil, da bi lahko bila večnost boljša. Opazite nekaj od pokojnega pisca 
cerkve Božje: 

Bog, ki je sestavil ta svet, je to storil z načrtom v mislih. Ta načrt ni bil brezupna Nirvana ene 
glavne svetovne religije, ki obljublja, da boste za vedno postali nezavedni del velike celote 
ničesar brez skrbi – ker za vedno nimate individualne zavesti. Ne gre za blaženost spanja v viseči 
mreži med dvema datljevima palmama v oazi, ki jo za vedno hranijo poželene dekleta, kar je 
Alahovim privržencem zagotovljeno. To ni hoja po zlatih ulicah z zlatimi copati, brenčanje po 
harfi in vaša edina skrb, kako ohraniti svoj halo naravnost, kot se zdi, da obljublja večina 
protestantskih skupin. Prav gotovo ne gre za obljubo, da bomo končno lahko pogledali v božje 
obličje in cenili blaženo vizijo (kakršno koli že to), kot je obljuba tistim, ki sledijo katoliški veri: 
Bog, ki je vse ustvaril, predlaga, da te pripelje v svojo družino. Biti Bog, kot Bog je Bog! Ne samo 
zato, da bi bil Bog v evfemističnem smislu, da smo vsi bratje in sestre z Bogom kot našim 
predstavnim Očetom, ampak da bi popolnoma delili njegovo božansko naravo. … 

Božji resnični načrt je praktičen. O svojem družinskem kraljestvu pravi, da njegovega širjenja ne 
bo nikoli konca. Njegov načrt je še naprej dodajati sinove in hčere, ki izgledajo, čutijo, delujejo 
kot On in ki so sestavljeni iz istega samoobnavljajočega se večnega duhovnega življenja, kot je 
On, za vedno! Zato je cilj, ki ga je Bog postavil pred seboj, upanje, ki ga niti On ne bo nikoli 
izpolnil. Neskončno, večno, za vedno ustvarjanje vedno večje družine, da bi uživala in vladala 
velikemu stvarstvu, ki ga je že ustvaril, in da bi ti in jaz brez konca sodelovali v prihodnjih 
stvaritvah. Zaseden, praktičen, zanimiv, zahteven, stalen načrt, ki daje večni razlog za življenje. 
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V tem načrtu ni dolgčasa. Nikoli čas, ko bi vaše zanimanje zmanjkalo. Nobenega mitskega, 
religiozno zvenečega foldera o neki duhovni deželi, kjer ne delaš ničesar večno – ampak večno 
delo ustvarjanja, vladanja! reševanje problemov z vidno koristjo. … On ima moč, da te obudi … 
(Hill DJ. What the World Needs Now Is... HOPE. Plain Truth, februar 1979) 

Opazite nekaj od poznega voditelja Božje cerkve: 

"Če človek umre, ali bo spet živel?" (Job 14:14). To bi moral biti čas UPANJA, kajti tudi če TA 
SVET umre — in bo — bo sledilo Vstajenje novega in boljšega sveta — sveta v MIRU — sveta 
zadovoljstva, sreče, obilja, VESELJA! Bog nam pomagaj razumeti! Ne le neprekinjen obstoj – 
ampak polno, srečno, zanimivo, IZBILJNO življenje! Da — in to za VSE VEČNOSTI! (Armstrong 
HW. Kaj je namen vstajenja? Dobra novica, marec 1982) 

Ker mnogi ne razumejo v celoti svetega pisma, so spodbujali poglede, na primer, kako poučujejo blaženo 
vizijo, ki niso v celoti skladni z Božjim načrtom. 

Gledanje v Boga samo po sebi ne izboljša večnosti. Čeprav bo On, ki nas za vedno blagoslavlja, to 
zagotovo storil (prim. Psalm 72,17-19). 

Vse stvari, ustvarjene za Jezusa 

Nova zaveza uči to v zvezi z Jezusom in stvarstvom: 

15 On je podoba nevidnega Boga, prvorojenega nad vsem stvarstvom. 16 Kajti po njem je bilo 
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidno in nevidno, bodisi prestoli ali gospostva, 
poglavarstva ali oblasti. Vse stvari so bile ustvarjene po njem in zanj. Kološanom 1:15-16) 

2 … Njegov Sin, ki ga je postavil za dediča vsega, po katerem je tudi ustvaril svetove; 3 ki je sijaj 
njegove slave in izrecna podoba njegove osebe in vse podpira z besedo svoje moči (Hebrejcem 
1:2-3) 

Ali smo bili preprosto ustvarjeni, da bi Jezusa gledali za večnost? 

št. 

Upoštevajte, zakaj je Jezus rekel, da je prišel: 

10 … Prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju. (Janez 10:10) 

S tem, ko imamo »življenje« in ga »večje obilno«, Jezus uči, da je prišel zato, da bi imeli boljšo večnost in 
da bi lahko pomagali narediti večnost boljšo. 

Bog ni ustvaril ljudi z namenom, da bi ljudje gledali vanj vso večnost. 
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4.  Zakaj Bog dopušča trpljenje? 

Bog dopušča trpljenje , če je Jezus prišel , da bi imeli življenje »obilno« (Janez 10:10) ? 

da. 

Ali obstaja namen za to? 

da. 

31 Kajti Gospod ne bo zavrgel za vedno. 32 Čeprav povzroča žalost, bo po množici svojega 
usmiljenja izkazal sočutje. 33 Kajti on ne prizadene po volji, niti ne žalosti otrok človeških. 
(Žalovanje 3:31-33) 

Upoštevajte, da nas Bog prostovoljno ne prizadene in ne žalosti. Želi, da delamo dobro (prim. 3 Jn 2). 

Spodobnim ljudem se dogajajo navidezno slabe stvari. 

Jezus ni nikoli grešil (Hebrejcem 4:15), ampak je trpel za nas (1 Petrovo 2:21). In »čeprav je bil Sin, se je 
naučil poslušnosti v tem, kar je trpel« (Hebrejcem 5:8). 

Zakaj Bog dopušča, da ljudje trpijo? 

Obstaja nekaj razlogov. Ena je kot kazen za/posled naših grehov, da nas spodbudi, da ne grešimo in se 
obrnemo nazaj k Bogu (Žal 3:39-40; Lev 26:18). In razumeti moramo, da Sveto pismo uči, da nas Bog 
kaznuje manj, kot si zaslužijo naše krivice (prim. Ezra 9:13; Job 11:6). Zdaj se tega zavedajo tudi ljudje, ki 
verjamejo vsaj tem delom Svetega pisma. 

Toda obstaja še en, bolj zapleten razlog. 

Apostol Pavel nam pravi, da je bilo »stvarjenje podvrženo nesmiselnosti, ne prostovoljno, ampak zaradi 
Njega, ki ga je podvrgel v upanju« (Rim 8,20). Napisal je tudi: 

16 Zato ne izgubimo srca. Čeprav naš zunanji človek propada, se notranji človek iz dneva v dan 
obnavlja. 17 Kajti naša lahka stiska, ki je le za trenutek, nam dela veliko večjo in večno težo slave, 
18 medtem ko ne gledamo na videno, temveč na nevidno. Kajti stvari, ki se vidijo, so začasne, 
toda stvari, ki se ne vidijo, so večne. (2 Korinčanom 4:16–18) 

Ljudje so v procesu izpopolnjevanja – kar vključuje žalost in stisko – vendar obstaja upanje. Tisti, ki v tej 
dobi niso poklicani, so prečiščeni na en način (Izaija 48:10; Jeremija 9:7), medtem ko je treba poklicane 
rafinirati in očistiti bolj kot srebro in/ali zlato (Zaharija 13:9; Psalm 66:10; Daniel). 11:35, 12:10; 1. 
Petrovo 1:7; prim. Razodetje 3:18). Zato so v tej dobi »ognjene« preizkušnje (1. Petrovo 1:7; 4:12). 

Obstaja upanje, da bo bolje: 

9 Toda, ljubljeni, prepričani smo v boljše stvari glede vas, da, stvari, ki spremljajo odrešenje, 
čeprav govorimo tako. 10 Kajti Bog ni krivičen, da bi pozabil vaše delo in delo ljubezni, ki ste ju 
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izkazali do njegovega imena, ko ste služili svetim in služite. 11 Želimo pa si, da bi vsak izmed vas 
do konca izkazal enako pridnost do polnega prepričanja upanja, 12 da ne postane počasen, 
ampak posnema tiste, ki po veri in potrpežljivosti podedujejo obljube. (Hebrejcem 6:9-12) 

Zato moramo biti potrpežljivi in prepričani, da bodo Božje poti prinesle »boljše stvari«. 

Potrpežljivo prenašanje trpljenja je znak ljubezni: 

4 Ljubezen je potrpežljiva, je prijazna, ljubezen ne zavida, ljubezen se ne hvali, ni nadutljiva, 5 ne 
deluje nepristojno, ne išče svojega, se ne razdraži, ne pripisuje zla, 6 [se] ne veseli krivice in se 
veseli z resnico; vse prenaša, 7 vse verjame, vse upa, vse prenaša. 8 Ljubezen nikoli ne izgine; (1 
Korinčanom 13:4-8, dobesedna standardna različica) 

Grška beseda, prevedena kot ljubezen, je prečrkovana kot 'agape' - in ta vrsta ljubezni se veseli resnice 
in bo nosila vse. Skrivnost resnične ljubezni je, da je trpljenje lahko vključeno v razvoj ljubezni. Prava 
ljubezen ne bo propadla. 

Včasih ljudje trpijo, ker delajo dobro: 

17 Kajti bolje je , če je božja volja, trpeti zaradi dobrega, kot pa zaradi delanja zla. (1 Petrovo 3:17) 

Upoštevajte, da zgoraj NE piše, da je Božja volja, da si povzročimo trpljenje, da bi bili nesrečni. Božje poti 
so višje od naših ( Iz 55,8-9 ) in vidiki ljubezni so skrivnost v Božjem načrtu (prim. Ef 5,25-32). 

Sveto pismo je jasno, da bo trpljenje, ki nas prizadene, koristilo: 

3 Žalost je boljša od smeha, Kajti zaradi žalostnega obličja je srce boljše. 4 Srce modrih je v hiši 
žalovanja, srce norcev pa v hiši veselja. (Pridigar 7:3-4) 

16 Duh sam priča skupaj z našim lastnim duhom in priča, da smo Božji otroci. 17 Če smo torej 
otroci, smo tudi dediči – res, Božji dediči in Kristusovi sodediči – če zares trpimo skupaj z njim, da 
bi tudi mi bili skupaj z njim poveličani. (Rimljanom 8:16-17, AFV) 

18 Kajti menim, da sedanje trpljenje ni vredno primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. 
(Rimljanom 8:18) 

12 Ljubljeni, ne mislite, da bi bilo čudno glede ognjene preizkušnje, ki vas bo preizkušala, kot da bi 
se vam zgodila kakšna čudna stvar; 13 veselite pa se, kolikor ste deležni Kristusovega trpljenja, da 
se boste, ko se razodeva njegova slava, tudi vi z velikim veseljem veselili. (1 Petrovo 4:12-13) 

11 Moj sin, ne preziraj Gospodovega kaznovanja in ne sovraži njegovega popravka; 12 Kajti koga 
ljubi Gospod, popravlja, kakor oče sina, ki ga veseli. (Pregovori 3:11–12) 

5 In pozabil si opomin, ki ti govori o sinovih: »Sin moj, ne preziraj Gospodovega kaznovanja in ne 
bodi malodušen, ko te graja; 6 Kajti koga ljubi Gospod, kaznuje in biča vsakega sina, ki ga 
sprejme." 
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7 Če trpite kaznovanje, Bog ravna z vami kakor s sinovi; kajti kateri sin je, ki ga oče ne kaznuje? 8 

Če pa ste brez kaznovanja, katerega so vsi deležni, potem ste nezakonski in ne sinovi. 9 Poleg 
tega smo imeli človeške očete, ki so nas popravljali in mi smo jih spoštovali. Ali se ne bomo 
veliko lažje podredili Očetu duhov in živeli? 10 Kajti res so nas nekaj dni kaznovali, kakor se jim je 
zdelo najbolje, on pa za našo korist, da bi bili deležni njegove svetosti. 11 Zdaj se zdi, da nobeno 
kaznovanje ni radostno za zdaj, ampak boleče; kljub temu pa potem daje miroljubni sad 
pravičnosti tistim, ki so bili po njej izučeni. (Hebrejcem 12:5–11) 

Trpljenje je dovoljeno, da se ljudje popravijo, izurijo, zgradijo značaj in postanejo boljši od tega (glej tudi 
Rimljanom 5:3–4, 8:17; 2. Tesaloničanom 1:3–5; Jakob 1:2–4; 2 Petrovo 1:5–8; Razodetje 21:7–8 ). 
Preizkušnje in težave pomagajo graditi vero, učijo ponižnosti, nas učijo lekcij in nam lahko pomagajo 
približati se Bogu. 

Čeprav se zdaj lahko zdi premočno, Bog to razume in naredi tako, da lahko njegovo ljudstvo to prenese  
(1. Korinčanom 10:13). Jezus je v bistvu učil, da ga jemljemo en dan naenkrat (Matej 6:34). In to, kar je 
načrtoval v prihodnosti, presega fizično trpljenje v tem življenju ( Rim 8,18 ). 

Jezus in Božje ljudstvo so trpeli: 

1 Zato, ker smo tudi mi obkroženi s tako velikim oblakom prič, ki puščamo za seboj vso težo 
greha, ki nas obdaja, potrpežljivo tečimo tekmo, ki je pred nami, 2 z očmi uprtimi v Jezusa, avtor 
in dokončevalec naše vere, ki je prejel veselje, je prestal križ {gr. stauros – kol}, preziral sramoto 
in je sedel na desnici božjega prestola. 3 Kajti pomislite na njega, ki je prenašal tako nasprotje 
grešnikov proti sebi, da ne bi utrudili v svojih dušah in omedleli. (Hebrejcem 12:1–3, jubilejna 
Biblija) 

Trpljenje se bo končalo: 

12 … Čeprav sem te prizadel, te ne bom več prizadel; 13 Zdaj bom odtrgal njegov jarem s tebe in 
raztrgal tvoje vezi. (Nahum 1:12-13) 

Čeprav je bilo to podano kot prerokba, povezana z Ninivami, drugi sveti spisi potrjujejo, da se bo 
trpljenje končalo (Razodetje 21:4) in da bo satanov jarem zlomljen ( Izaija 14:12–17; Razodetje 20:1–3). 

Treba je poudariti, da trpljenje ni vedno posledica naših dejanj. Tako kot Jezus lahko trpimo po krivici: 

19 Kajti to je hvalevredno, če kdo zaradi vesti do Boga prenaša žalost in trpi krivico. 20 Kaj je 
zasluga , če, ko te tepejo za svoje napake, to potrpežljivo sprejemaš? Ko pa delaš dobro in trpiš, 
če jemlješ potrpežljivo, je to pred Bogom pohvalno. 

21 Kajti k temu ste bili poklicani, ker je tudi Kristus trpel za nas in nam pustil zgled, da bi šli po 
njegovih stopinjah: 

22 »Kdor ni zagrešil nobenega greha, v njegovih ustih se ni našla prevara«; 

23 ki, ko so ga zmerjali, ni zameril; ko je trpel, ni grozil, ampak se je izročil Njemu, ki pravično sodi; 
(1 Petrovo 2:19–23) 
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Jezus nam je dal zgled glede trpljenja (1. Petrovo 2,21-24). Tako kot preroki (Jakov 5,10-11). 

Posnemati moramo Jezusa (1. Petrovo 2,21-24), pa tudi preroka Pavla (1. Korinčanom 13,2), kot je 
posnemal Jezusa (1. Korinčanom 11,1). 

Otroci 

Kaj pa otroci, ki trpijo? 

Sveto pismo govori o otrocih, ki trpijo. Vsaj en človek se je rodil slep, »da bi se na njem razodela Božja 
dela« (Jn 9,3). Drugi razlog pa je, da bodo gradili tudi karakter. 

Bog ima načrt za nas, še preden smo rojeni: 

16 Tvoje oči so videle mojo snov, ki še ni bila oblikovana. In v tvoji knjigi so bili vsi zapisani : Dnevi, 
ki so bili zame oblikovani, Ko jih še ni bilo. (Psalm 139:16) 

Kaj pa otroci, ki umrejo, so splavljeni ali ubiti v zgodnji mladosti? 

Čeprav so to človeške tragedije, ima Bog načrt zanje – ni jih pozabil (prim. Iz 49,15). Tako kot drugi 
nepoklicani in neizbrani v tej dobi bodo del drugega vstajenja (Razodetje 20:5, 11). In Sveto pismo pravi, 
da bodo znova živeli – vendar ta čas 100 let po Izaiju 65:20. 

Premik proti popolnosti 

V Stari zavezi je Mojzes zapisal, da je Božje »delo popolno« (5 Mz 32:4). Apostol Jakob je v Novi zavezi 
zapisal: 

2 Bratje moji, štejte za veselje, ko padete v različne preizkušnje, 3 vedoč, da preizkušanje vaše 
vere rodi potrpežljivost. 4 Toda potrpežljivost naj opravi svoje popolno delo, da boste popolni in 
popolni in vam nič ne manjka. 5Če komu od vas manjka modrosti, naj prosi od Boga, ki daje vsem 
velikodušno in brez zamere, in dano mu bo. (Jakov 1:2-5) 

Zdi se, da je trpljenje del premika proti popolnosti. To NE pomeni, da se moramo namerno mučiti kot 
nekateri, ampak potrpežljivo prenašati preizkušnje in trpljenja, s katerimi se srečujemo. 

In ja, to je lažje pisati kot doživeti – in to Bog ve (prim. Hebrejcem 12,11): 

8 Gospod bo izpopolnil , kar se mene tiče; (Psalm 138:8) 

Bog dela, da bi VAS izpopolnil! 

Upoštevajte, da Sveto pismo uči, da se je Jezus naučil poslušnosti iz trpljenja: 

8 Čeprav je bil Sin, se je naučil poslušnosti v tem, kar je trpel. 9 In ko se je izpopolnil, je postal 
avtor večnega odrešenja za vse, ki ga poslušajo, (Hebrejcem 5:8-9) 
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Tega bi se morali naučiti tudi njegovi privrženci. 

Jezus je učil: 

48 Zato boste popolni, kakor je popoln vaš Oče v nebesih. (Matevž 5:48) 

Ali to pomeni, da so kristjani zdaj popolni? 

št. 

Apostol Janez je jasno učil, da pravi kristjani še vedno grešijo in potrebujejo odpuščanje (1 Jn 1,8-10). 

Torej, ali to pomeni, da bi morali kristjani preprosto skleniti, ker je to nemogoče, da je prav, da ne 
poskušate? 

št. 

Kristjani morajo z Božjo pomočjo (Rimljanom 12:21; Filipljanom 4:13; 1 Jn 4:4) premagati preizkušnje in 
preizkušnje v tem življenju, kar nas pomaga približati popolnosti (Jakob 1:2–4). 

Apostol Pavel, ko je trpel zaradi stiske, je povedal nekaj, kar mu je Jezus rekel: 

9 In rekel mi je: »Moja milost ti zadostuje, kajti moja moč je popolna v slabosti. (2 Korinčanom 
12:9) 

Zdaj se izpopolnjujemo skozi to, kar gremo. 

Ko bodo kristjani vstali kot Božji otroci, bodo popolnoma izpopolnjeni (prim. Ef 4,13; Hebrejcem 11,40).  
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5.  Zakaj TE je Bog ustvaril? 

Kaj je tvoj namen? 

TI nisi isti kot kdorkoli drug. Sveto pismo uči, da »vsi udi nimajo enake funkcije … posamezno … Bog je 
ude, vsakega izmed njih, postavil v telo, kakor je hotel« (Rimljanom 12:4-5, 1. Korinčanom 12:18) . 

Torej si drugačen. Vaša usoda je edinstvena in pomembna. Vaše življenje ima smisel. 

Kaj je svetopisemski smisel vašega življenja? 

kdo si ti? 

VI ste tisti, ki lahko dajete ljubezen na edinstven način. 

In to je nekaj, kar boste lahko počeli večno. 

Sredi prejšnjega stoletja je Božja cerkev (sedmi dan) objavila: 

Kristjan živi ne samo za danes; pričakuje boljši jutri. (V kaj verjame Božja cerkev. Svetopisemski 
zagovornik in glasnik prihajajočega kraljestva. 3. oktober 1949, str. 7) 

Toda kristjan ne pričakuje le boljšega jutri. Pravi kristjan gradi značaj zdaj s preizkušnjami, priložnostmi in 
preizkušnjami v življenju (prim. Rimljanom 5,1–4), kar bo kristjanu pomagalo, da bo lahko osebno 
prispeval k »boljšemu jutri«. 

Konec koncev ima Bog posebne načrte za TEBE osebno. 

Bog vas je ustvaril, da dajete ljubezen na svoj način (prim. 1 Kor 12,20-13,10). 

Ampak kako? 

V bistvu zdaj živimo po veri in poslušnosti Bogu v tem življenju. 

S tem, ko bodo kristjani poslušni, sprejemajo svetopisemske odločitve, imajo vero, prakticirajo ljubezen 
in vztrajajo do konca, bodo kristjani ne samo gradili značaja, ampak bodo večnost izboljšali zase in za 
druge. 

Kar se tiče vere, ker je Božji obstoj dejstvo (prim. Rimljanom 1:20; glej tudi brezplačno knjigo, ki je na 
voljo na ccog.org, Ali je Božji obstoj logičen?), ni potrebna vera, da bi verjeli, da obstaja Bog. Celo demoni 
verjamejo in se trepetajo (Jakob 2,19). Vendar pa je za zaupanje, verovanje in poslušnost Bogu potrebna 
vera. To je del »skrivnosti vere« (prim. 1. Timoteju 3:9; več o veri lahko najdete v brezplačni knjižici, ki je 
na voljo na spletu na ccog.org, Vera za tiste, ki jih je Bog poklical in izbral ). 

Bog daje svojega Svetega Duha tistim, ki ga » ubogajo« (Apd 5,32). To, Božji Duh, je tisto, zaradi česar 
smo pravi kristjani (Rimljanom 8:9-11). 
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Kristjani sami se bodo kasneje spremenili in izpopolnili ob prvem vstajenju (1 Kor 15:50-54; Razodetje 
20:5-6), da bi pomagali dati ljubezen in dejansko izboljšati večnost. To vstajenje sovpada s sedmo in 
zadnjo trobento (1. Korinčanom 15:52), ki je čas, ko se bo končala božja skrivnost (Razodetje 10:7). 

Apostol Pavel je samo spremembo označil za »skrivnost« (1. Korinčanom 15:51). 

Tisti, ki trenutno niso kristjani, bodo imeli to priložnost za spremembo, potem ko bodo pozneje vstali 
(glej tudi brezplačno knjigo, na spletu na ccog.org, Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Ali Bog 
lahko reši izgubljene v prihodnji dobi? Stotine svetih spisov razkriva Božji načrt odrešenja ). 

Naredi dobro 

Bog je dober (Mr 10,18; Psalm 143,10) in dela, kar je prav (prim. Geneza 18,25). 

Bog tudi želi, da delamo dobro, kot mu je to všeč (Psalm 34:14; Hebrejcem 13:16). 

19 Velik si v nasvetu in močan pri delu, kajti tvoje oči so odprte za vse poti človeških sinov, da bi 
dal vsakemu po njegovih poteh in po sadu njegovih dejanj. (Jeremija 32:19) 

9 In ne utrujajmo se, medtem ko delamo dobro, saj bomo ob pravem času želi, če ne izgubimo 
duha. 10 Zato, ko imamo priložnost, delajmo dobro vsem , še posebej tistim, ki so v družini vere. 
(Galačanom 6:9-10) 

5 … Bog, 6 , ki bo »vsakemu povrnil po njegovih delih«: 7 večno življenje tistim, ki s potrpežljivim 
vztrajanjem v dobrem iščejo slavo, čast in nesmrtnost; (Rimljanom 2:5-7) 

Bog želi dobro za vas in če ga resnično ljubite in »ubogate« (Apd 5:32; Hebrejcem 5:9), se bo tako vse 
izteklo (Rimljanom 8:28). 

Upoštevajte naslednje: 

24 Nič ni boljšega za človeka , kot da jé in pije in da njegova duša uživa v svojem delu. Tudi to, 
sem videl, je bilo iz božje roke. (Pridigar 2:24) 

12 Vem, da zanje ni nič boljšega , kot da se veselijo in delajo dobro v svojem življenju, 13 pa tudi, 
da vsak človek jede in pije ter uživa v dobrem vsega svojega dela – to je Božji dar. 14 Vem, da 
karkoli naredi Bog, bo za vedno. (Pridigar 3:12-14) 

Zgoraj navedeno drži, predvsem zato, ker je produktivno delo namenjeno izboljšanju stvari. In ljudje bi 
morali uživati v produktivnosti. 

Poleg tega Božji načrt upošteva, kaj se vam je zgodilo. Upoštevajte starozavezna učenja, povezana s tem: 

11 Gospodov nasvet velja za vedno, načrti njegovega srca za vse rodove. 12 Blagor narodu, 

katerega Bog je Gospod , LJUDSTVU, KI si ga je izbral za svojo dediščino. 13 GOSPOD GLEDA iz nebes; 

Vidi vse človeške sinove. 14 S kraja svojega prebivališča gleda na vse prebivalce zemlje; 15 On 

oblikuje njihova srca posamezno; Upošteva vsa njihova dela . (Psalm 33:11-15) 
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1 Kajti vse to sem upošteval v svojem srcu, da bi lahko vse oznanil: da so pravični in modri ter 
njihova dela v Božji roki. (Pridigar 9:1a) 

9 Človekovo srce načrtuje njegovo pot, GOSPOD PA usmerja njegove korake. (Pregovori 16:9) 

24 Koraki človeka so od GOSPODA ; Kako naj potem človek razume svojo pot? (Pregovori 20:24) 

73 Tvoje roke so me naredile in oblikovale; (Psalm 119:73) 

17 ... »Bog bo sodil pravične in krivične, kajti tam je čas za vsak namen in za vsako delo." (Pridigar 
3:17) 

Bodite pozorni na odlomke v Novi zavezi: 

11 Toda v vseh teh stvareh deluje en in isti Duh, ki se za vsakega posebej deli, kot želi sam Bog . … 
27 Zdaj ste Kristusovo telo in vsi ste posamezni udje. (1 Korinčanom 12:11, 27, AFV) 

7 Ne bodi zaveden, Bog ni zasmehovan; kajti kar človek seje, to bo tudi žel. 8 Kajti kdor seje v 
svoje meso, bo od mesa žel pokvarjenost, kdor pa seje v Duha, bo od Duha žel večno življenje. 
(Galačanom 6:7-8) 

10 Kajti Bog ni krivičen, da bi pozabil na vaše delo in delo ljubezni, ki ste ju izkazali do njegovega 
imena ... (Hebrejcem 6:10) 

Bog ima načrt za VSE! To vključuje VAS POSAMEZNO, ne glede na to, ali ste poklicani v tej starosti ali ne. 
In upošteva VSA VAŠA DELA. 

Vse, kar ste preživeli, vse, kar ste trpeli, vse kar ste dosegli itd., VAS pripravlja, da izboljšate večnost 
(razen če na koncu ne boste zavrnili podpreti Božjega Kraljestva). Vse, kar ste preživeli, vas je pripravljalo 
na klic in delo, ki ga ima Bog za vas! VI boste lahko dajali na edinstven način in pomagali narediti večnost 
boljšo! 

Sveto pismo omenja, da tako kot ima telo dele, kot so roke in oči, ter dele za vonj, sluh in druge stvari (1. 
Korinčanom 12:12-26), imamo vsi svoj edinstveni del v večnem načrtu, ki ga ima Bog. Da, vaša vloga bi se 
lahko precej razlikovala od drugih milijard ljudi – ne mislite, da Bog nima pravega načrta za VAS. 

Poleg tega ste odgovorni za to, kar počnete (Rimljanom 14:12). Bog bo sodil na podlagi tega, kar počnete 
(Pridigar 12:14; Razodetje 20:12) in tega, kar ne storite (Matej 25:24-30). Bolj ko boste počeli, kar bi 
morali, bolj boste večnost naredili boljšo zase in za druge. Bolj ko ne boste počeli tega, česar ne bi smeli, 
boste večnost naredili boljšo sebi in drugim. Bog je pravični sodnik (2 Timoteju 4:8). 

Sveto pismo uči, da bomo nagrajeni po svojih delih (Matej 16:27 ; Rimljanom 2:6; Pregovori 24:12; 
Jeremija 17:10; Razodetje 22:12)! In zaradi tega bomo lahko pomagali več ljudem (prim. Lk 19,15-19). 
Sveto pismo pravi, da nam po smrti sledijo naša dela (prim. Razodetje 14:13) – kar v bistvu pomeni, da 
bo tisto, kar smo se fizično naučili in razvili, oblikovalo, kako bomo lahko dajali in delali skozi večnost. 
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Vse, kar je Bog storil, je imel razlog (Ezekiel 14:23). Vključno z dolžino našega življenja, ki je za nas 
običajno skrivnost (prim. Pridigar 9,12). 

»Imejte vero v Boga« (Mr 11,22), saj ima fantastične razloge za vse, kar počne – tudi takrat, ko se nam 
ne zdi vedno tako (prim. Hebrejcem 12:11; Rimljanom 8:28). 

Mnogi so napačno sodili o Bogu na podlagi lastnih zaključkov, vendar Sveto pismo tudi uči: 

5 Zato ne sodite ničesar pred časom , dokler ne pride Gospod, ki bo obenem razkril skrite stvari 
teme in razodel načrte src. Potem bo vsaka pohvala prišla od Boga. (1 Korinčanom 4:5) 

Nekatere stvari so bile skrite. Prav tako ne vemo vsega o nobenem človeku. 

Vsi ljudje niso enaki. Bog ima individualni načrt za vsakega od nas (1 Kor 12,4-12). 

Bog deluje z vsemi, da bi lahko vsak od nas imel svoj delež v večnosti! Kot uči sveto pismo: 

17 Delo pravičnosti bo mir, in učinek pravičnosti, tišina in gotovost za vedno. (Izaija 32:17) 

11 Pokazal mi boš pot življenja; V tvoji prisotnosti je polnost veselja; Na tvoji desni strani so užitki 
za vedno. (Psalm 16:11) 

Mir in užitki za vedno. Boljša večnost! 

Kaj je nekaj, kar bi morali narediti? 

11 Pridite, otroci, poslušajte me; Naučil vas bom strahu Gospodovega. 12 Kdo je človek, ki si želi 
življenja in ljubi mnogo dni, da vidi dobro? 13 Varuj svoj jezik pred hudobnim in svoje ustnice, da 
ne govorijo prevar. 14 Odmakni se od zla in delaj dobro; Iščite mir in ga sledite. (Psalm 34:11-14) 

3 Zaupaj v Gospoda in delaj dobro; Prebivaj v deželi in se hrani z njegovo zvestobo. 4 Razveseljuj 
se tudi v Gospodu in On ti bo izpolnil želje tvojega srca. (Psalm 37:3-4) 

NAREDI DOBRO! ZAUPAJ BOGU. 

Kaj vse to pomeni? 

Pomeni, da je Bog ustvaril to, kar je naredil, da bi njegovo stvarstvo lahko delalo dobro. 

Ali natančneje, Bog je ustvaril vse, kar je naredil, da bi bila večnost boljša! 

Ali ni to super? 

3 … Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod Bog vsemogočni! (Razodetje 15:3) 

19 O, kako velika je tvoja dobrota, ki si jo pripravil za tiste, ki se te bojijo, ki si jo pripravil za tiste, 
ki zaupajo vate pred človeškimi sinovi! (Psalm 31:19) 
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Božja dobrota je velika zaradi tega, kar je pripravil, da pridemo. 

V Hebrejcem 11:4-12, začenši z Abelom, izvemo o različnih, ki jih je Bog imenoval v Stari zavezi. In če se 
sklicujete nanje, opazite, kaj učijo verzi, ki sledijo: 

13 Ti so vsi umrli v veri, ne da bi prejeli obljube, ampak ko so jih videli od daleč, so bili prepričani v 
njih, jih objeli in priznali, da so tujci in romarji na zemlji. 14 Kajti tisti, ki tako govorijo, jasno 
izjavljajo, da iščejo domovino. 15 In res, če bi se spomnili na državo, iz katere so prišli, bi se imeli 
priložnost vrniti. 16 Zdaj pa si želijo boljše, to je nebeško državo. Zato se Bog ne sramuje, da se 
imenuje njihov Bog, saj jim je pripravil mesto . (Hebrejcem 11:13–16) 

Tako so vsaj od Abelovega časa ljudje verjeli, da ima Bog načrt za nekaj boljšega in da je Bog Bog tistih, ki 
so to resnično razumeli. »Mesto« je Novi Jeruzalem, ki bo prišel na zemljo z nebes (Razodetje 21:2).  

Načrt je, da se stvari izboljšajo. 

Razmislite o naslednjem iz Nove zaveze: 

17 Zato je za tistega, ki zna delati dobro in tega ne dela , greh. (Jakov 4:17) 

Ali to ne pomeni, da morajo kristjani delati dobro? 

Delati dobro pomeni izboljšati stvari. 

Zgodnji cerkveni pisci o dobrem delu in pobožnosti 

Zgodnji cerkveni pisci so imeli nekaj razumevanja in so dali namige o namenu skrivnosti Božjega načrta. 

V drugem stoletju (n.š.) je Polikarp iz Smirne, ki ga je posvetil eden ali več prvotnih apostolov, zapisal: 

Bodimo vneti v prizadevanju za dobro (Polikarpovo pismo Filipljanom, 6. poglavje) 

On {Jezus} uči ... za sad večne nagrade. (Polikarp, Fragmenti Viktorja Kapujskega, oddelek 4) 

Podobno je Melito iz Sarda, ki je bil kasnejši Polikarpov naslednik, zapisal: 

Dal ti je um, obdarjen s svobodo; Pred teboj je postavil veliko predmetov, da bi lahko s svoje 
strani razlikoval naravo vsake stvari in zase izbral tisto, kar je dobro; (Melito. Razprava, ki je bila 
v prisotnosti Antonina Cezarja. V Ante-Nicene Fathers avtorjev Roberts in Donaldson, zvezek 8, 
1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), tisk 1999, str. 755) 

Naučiti se delati dobro gradi značaj. Ko se odločimo narediti dobro, pomagamo izboljšati stvari. 

Melito je razumel, da je Bog dal ljudem svobodo izbire in da moramo izbrati, kar je dobro. Kljub temu, da 
sta se Adam in Eva odločila za prestopek, ki je v bistvu prinesel suženjstvo (prim. Rimljanom 6,16-17), je 
Melito pojasnil: 
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Toda človek, ki je po naravi sposoben sprejemati dobro in zlo, kot je zemlja zemlje, sposobna 
sprejemati semena z obeh strani, je sprejel sovražnega in pohlepnega svetovalca in s tem, ko se 
je dotaknil tega drevesa, prestopil ukaz in ubogal Boga. (Melito. Homilija o veliki noči Melito, 
vrstica 48) 

Melito je tudi razumela, da je bil Jezus del načrta, da nas reši iz suženjstva greha: 

Skrivnost velike noči je nova in stara, večna in časovna, pokvarljiva in nerazpadljiva, smrtna in 
nesmrtna ... No, resnica je, da je Gospodova skrivnost stara in nova ... Kajti po glasu prerokbe je 
bilo oznanjena je bila Gospodova skrivnost. …To je tisti, ki nas je rešil iz suženjstva v svobodo, iz 
teme v svetlobo, iz smrti v življenje, iz tiranije v večno kraljestvo in nas je naredil za novo 
duhovništvo in posebno ljudstvo za vedno. (Melito. Homilija o veliki noči Melito, vrstice 2 
,58,61,68 ) 

Da, kraljestvo je za vedno, za večnost. In prav zaradi skrivnosti prerokb – prerokb, ki jih verski voditelji 
Jezusovega časa niso razumeli tako dobro, kot bi jih morali razumeti – je bil Jezus oznanjen, preden je 
prišel (za stotine teh prerokb si oglejte brezplačno knjigo na spletu na www.ccog.org z naslovom: Dokaz, 
da je Jezus Mesija ). Druga skrivnost, povezana z veliko nočjo, je ta, da je Jezus razlomil kruh in vsakemu 
od učencev dal unikaten kos (prim. Lk 24,30), ki je tistim, ki danes pravilno obhajajo krščansko pasho (ki 
se včasih imenuje tudi evharistija), v pomoč. pokazati, da ima Bog za vsakega od nas nekaj edinstvenega 
in da smo vsi posebni ljudje. 

Irenej iz Lyona je trdil, da ga je učil Polikarp iz Smirne. Irenej je zapisal, da imajo kristjani »upanje na 
vstajenje v večnost« (Irenej. Proti herezijam, knjiga IV, 18. poglavje, 5. odstavek). In da, vstali kristjani 
bodo živeli vso večnost. 

Psalmi učijo: 

20 Ti, ki si mi pokazal velike in hude težave, me boš zopet oživel in me spet dvignil iz globin zemlje. 21 Povečal boš 
mojo veličino in me potolažil na vseh straneh. (Psalm 71:20-21) 

Po vstajenju (imenovanem tudi ponovno oživljanje) bo Bog povečal veličino svojih služabnikov. 

Koliko toliko? 

Jezus je navedel del Psalma 82:6 »vi ste bogovi« (Janez 10:34), ki je nauk, povezan s končnim 
pobožanjem tistih, ki bodo pripravljeni živeti po Božji poti. 

Irenej je tudi učil, da: 

... ni drugega, ki bi ga Sveto pismo imenovalo Bog, razen Očeta vseh in Sina in tistih, ki imajo 
posinovljenje (Irenej. Adversus haereses , knjiga IV, predgovor, verz 4) 

»Rekel sem: vsi ste sinovi Najvišjega in bogovi; a umrli boste kot ljudje." Te besede nedvomno 
govori tistim, ki niso prejeli daru posinovljenja, a prezirajo utelešenje čistega rodu Božje besede, 
goljufajo človeško naravo napredovanja v Boga in se izkazujejo nehvaležni Božji Besedi, ki postal 
meso zanje. Kajti zaradi tega je bila Božja Beseda učlovečena in On, ki je bil Božji Sin, je postal 
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Sin človekov, da bi človek, ki je bil sprejet v Besedo in prejel posinovljenje, postal Božji sin . Kajti 
na noben drug način ne bi mogli doseči nepodkupljivosti in nesmrtnosti, razen če bi bili združeni 
z nepodkupljivostjo in nesmrtnostjo. Irenej. Adversus haereses , knjiga III, poglavje 19, verz 1). 

Apostol Janez je zapisal: 

2 Ljubljeni, zdaj smo Božji otroci in to, kar bomo, se še ni pokazalo; vemo, da če se pokaže, mu 
bomo podobni, saj ga bomo videli takšnega, kot je. (1 Janez 3:2, Darbyjev prevod Svetega pisma) 

Ker se Jezus še ni vrnil, se kristjani še niso spremenili, da bi bili podobni njemu – toda biti tako 
spremenjen je del načrta (prim. 1 Kor 15,50-53). Še vedno je nekaj skrivnosti, kako bomo izgledali (1. 
Korinčanom 13:12), vendar Božji načrt vključuje pobožanje (Rimljanom 8:29; Apostolska dela 17:29; 
Matej 5:48; Efežanom 3:14-19; Malahija 2 :15). 

V zgodnjem drugem stoletju je Ignacij Antiohijski zapisal: 

Kajti moja želja ni, da bi ravnal do vas kot človeku ugajalec, ampak kot ugajanje Bogu, kakor tudi 
vi njemu ugajate. Kajti niti nikoli ne bom imel takšne [druge] priložnosti, da bi dosegel Boga ... 
upravičen do časti boljšega dela ... Dobro je, da se od sveta postavim k Bogu, da se lahko 
ponovno dvignem k njemu. ... Dovoli mi, da postanem hrana za divje zveri, s pomočjo katerih mi 
bo dano, da dosežem Boga ... Želim si Božje pijače, namreč Njegove krvi, ki je nerazpadljiva 
ljubezen in večno življenje. (Ignacij. Pismo Rimljanom, poglavja 2,4). 

On je Očetova vrata, skozi katera vstopajo Abraham, Izak in Jakob, preroki in apostoli in Cerkev. 
Vsi ti imajo za cilj doseganje enotnosti Boga (Ignacij. Pismo Rimljanom, 9. poglavje). 

Tako je Ignacij učil, da je cilj Božjega ljudstva pobožnost in opravljanje boljšega, večnega dela. 

Kasneje v drugem stoletju je Teofil Antiohijski zapisal: 

Tistim, ki s potrpežljivim vztrajanjem pri dobrem početju iščejo nesmrtnost, bo dal večno 
življenje, veselje, mir, počitek in obilo dobrih stvari, ki jih oko ni videlo, uho ne slišalo, niti ni 
prišlo v srce človeku. zanositi. (Teofil. Avtoliku, I. knjiga, 14. poglavje) 

Zato je tudi, ko je bil človek oblikovan na tem svetu, mistično zapisano v Genezi, kot da bi bil 
dvakrat postavljen v raj; tako da se je eno izpolnilo, ko je bil tam postavljen, drugi pa se bo 
izpolnil po vstajenju in sodbi. Kajti tako kot posoda, ko je oblikovana, ima kakšno napako, se 
preoblikuje ali predela, da lahko postane nova in cela; tako se zgodi tudi človeku s smrtjo. Kajti 
tako ali drugače je razbit, da bi lahko vstal v vstajenju celem; Mislim brezmadežno, pravično in 
nesmrtno. ... 

Kajti če bi ga naredil nesmrtnega od začetka, bi ga naredil za Boga ... tako da bi, če bi se nagibal k 
stvarem nesmrtnosti in izpolnjeval božjo zapoved, prejel kot nagrado od njega nesmrtnost in bi 
postal Bog ... Kajti Bog nam je dal postavo in svete zapovedi; in vsak, ki te hrani, se lahko reši in, 
ko doseže vstajenje, lahko podeduje nerazpadljivost (Teofil Antiohijski. Avtoliku, 2. knjiga, 
poglavja 26, 27, str. 105). 
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kdor ravna pravično, se bo izognil večnim kaznim in se bo smatral za vrednega večnega življenja 
od Boga. (Teofil. Avtoliku, knjiga II, 34. poglavje) 

Tisti pa, ki častijo večnega Boga, bodo podedovali večno življenje, (Teofil. Avtoliku, knjiga II, 
poglavje 36) 

In naučili smo se svetega zakona; mi pa imamo za zakonodajalca Njega, ki je res Bog, ki nas uči 
pravično ravnati, biti pobožni in delati dobro. (Teofil. Avtoliku, knjiga III, 9. poglavje) 

Tako je Teofil učil pobožanje in delanje dobrega za tiste, ki so bili pravi kristjani. 

V tretjem stoletju je rimskokatoliški svetnik in rimski škof Hipolit zapisal: 

Oče nesmrtnosti je na svet poslal nesmrtnega Sina in Besedo, ki je prišla k človeku, da bi ga 
umila z vodo in Duhom; in On, ki nas je ponovno rodil v nerazpadljivost duše in telesa, nam je 
vdihnil dih (duha) življenja in nas obdaril z nerazpadljivim bogastvom. Če je torej človek postal 
nesmrten, bo tudi Bog. In če je po regeneraciji plasti postal Bog po vodi in Svetem Duhu, se 
izkaže, da je tudi sodedič s Kristusom po vstajenju od mrtvih (Hipolit. Razprava o sveti teofaniji, 
8. poglavje).  

Kajti z napredovanjem v kreposti in doseganjem boljših stvari, »seganjem do tistega, kar je prej«, 
{Filipljanom 3:13, KJV} po besedi blaženega Pavla, se vedno dvignemo do višje lepote. Mislim pa 
seveda na duhovno lepoto, tako da se tudi nam lahko v nadaljevanju reče: »Kralj si je močno 
želel tvojo lepoto«. (Hipolit. Odlomki Hipolitovih svetopisemskih komentarjev) 

Tako je Hipolit učil pobožanje in da kristjani z napredovanjem v kreposti dosežejo boljše stvari. 

V 4. stoletju je grško-rimski svetnik in milanski škof Ambrož učil: 

Nato je Devica spočela in Beseda je postala meso, da bi meso postalo Bog (Ambrož Milanski. O 
devištvu (Knjiga I, 11. poglavje). 

V 4. stoletju je grško-pravoslavni svetnik in škof Janez Krizostom zapisal: 

... človek lahko postane Bog in božji otrok. Kajti beremo: »Rekel sem, vi ste bogovi in vsi ste 
otroci Najvišjega« (Janez Krizostom. Homilija 32 o Apostolskih delih). 

Poboženje je bilo razumljeno kot cilj za ljudi vsaj od Jezusovega časa. 

Skrivnost rase? 

Ljudje prihajajo v različnih barvah, oblikah in videzih. 

Nobena rasa ni boljša od katere koli druge rase. 

Veliko ljudi živi v državah, kjer prevladuje njihova rasa. Naučijo se različnih lekcij. 
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Nekateri ljudje živijo v državah, kjer je njihova rasa zelo diskriminirana. Naučijo se različnih lekcij. 

Nekateri so mešanica več kot ene rase. Naučijo se različnih lekcij. 

Nekateri ljudje živijo v državah, ki bolj sprejemajo več ras. Naučijo se različnih lekcij. 

In med temi scenariji obstajajo razlike, ki delno povzročijo učenje različnih lekcij. 

Vsi smo potomci Adama in Eve (1 Mz 3,20), kasneje pa potomcev Noetovega sina in njunih žena. 

Medtem ko so bili pred Adamom in Evo hominidi različnih vrst, so vsi sodobni ljudje izhajali iz Adama in 
Eve – torej, ja, vsi smo del človeške rase, iz družine Adama in Eve. 

Nova zaveza omenja »skrivnost med pogani« (Kološanom 1:27). 

Prvo mesto, kjer naletimo na izraz pogani, je v Genezi 10, kjer je razvidno, da so po potopu Noetovi 
otroci imeli otroke in so se preselili v različne kraje ter bili predniki različnih ras in številnih etničnih 
skupin. 

Z odrešitvenega vidika ni razlike med Judom ali poganom, Izraelcem ali neizraelcem (Kološanom 3:9-11), 
»kajti ni pristranskosti do Boga« (Rimljanom 2:11). »Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in 
sedli v Božje kraljestvo« (Lk 13,29). 

Se pravi, zakaj sorte? 

No, to ponavadi povzroči, da imajo ljudje različne nabore izkušenj. 

Kaj pa posamezniki, ne le skupine ljudi? 

Božji načrt upošteva VSE vaše individualne izkušnje ( Galačanom 6:7–8; Hebrejcem 6:10; Psalm 33:11–15 
). 

Sveto pismo omenja, da imajo tako kot telo dele, kot so roke in oči, in deli za vonj, sluh in druge stvari, 
imajo vse v telesu vlogo: 

14 Dejansko telo ni en član, ampak veliko. 

15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, nisem od telesa«, ali torej ni od telesa? 16 In če bi uho 
reklo: »Ker nisem oko, nisem od telesa«, ali torej ni od telesa? 17 Če bi bilo vse telo oko, kje bi bil 
sluh? Če bi celota slišala, kje bi bil vonj? 18 Zdaj pa je Bog postavil ude, vsakega izmed njih, v telo, 
kakor je hotel. 19 In če bi bili vsi en ud, kje bi bilo telo? 

20 Sedaj pa je res veliko udov, vendar eno telo. 21 In oko ne more reči roki: »Ne potrebujem te«; 
niti spet glava do nog: "Ne potrebujem te." 22 Ne, bolj so potrebni tisti deli telesa, ki se zdijo 
šibkejši. 23 In tistim članom telesa, za katere menimo, da so manj častni, tem izkazujemo večjo 
čast; in naši nepredstavljivi deli imajo večjo skromnost, 24 toda naši predstavljivi deli nimajo 
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potrebe. Bog pa je telo sestavil in dal večjo čast tistemu delu, ki ga manjka, 25 da v telesu ne bi 
bilo razkola, ampak da bi ude enako skrbeli drug za drugega. (1 Korinčanom 12:14–26) 

Upoštevajte, da je eden od razlogov za razlike v tem, da lahko enako skrbimo za drugega – kar pomeni, 
da so razlike namenjene temu, da nam pomagajo dajati ljubezen na različne načine. 

Zdaj lahko nekateri rečejo, da je težje živeti, če si določene rase, višine, šibkejši itd. 

In na nek način je to res. 

Vendar je to del načrta: 

27 Toda Bog je izbral neumnosti sveta, da bi osramotil modre, in Bog je izbral šibke stvari sveta, 
da bi osramotil mogočne; (1 Korinčanom 1:27) 

Bog je ustvaril ljudi različnih barv, oblik itd., da so del enega telesa (Rimljanom 12:4-5; 1. Korinčanom 
12:12-14). 

Vsi bodo imeli priložnost za odrešenje. 

Vsi, ki sprejmejo to ponudbo, bodo lahko dali ljubezen na edinstven način, da bo večnost boljša zase in 
za vse druge – različne rase, etnične pripadnosti in videz v tej dobi bo prispevalo k temu, da bo 
prihajajoča doba večnosti boljša, kot bi sicer bila imeti. 

Delajte za dobro 

Salomon je zapisal, da morajo ljudje upoštevati Božje delo (Pridigar 7:13). Mnogi ljudje ne razumejo 
Božjega dela ali ga ne upoštevajo dovolj dobro – vendar bi morali (prim. Mt 6,33). Zdaj je treba opraviti 
delo za podporo (Matej 24:14, 28:19–20; Rimljanom 9:28; 2. Korinčanom 9:6–8; Razodetje 3:7–10). In to 
je dobro narediti (prim. 2 Kor 9,6-14; Razodetje 3,7-13). 

Več kot dvanajstkrat (NKJV) Biblija izrecno pravi, da »delaj dobro«. Dobro delamo s tem, da pomagamo 
drugim. Dobro delamo tako, da ljubimo Boga in svoje bližnje (Matej 22:37–39) – druge ljudi. 

Kristjani morajo podpirati Božje delo, da bi dosegli druge (Matej 24:14, 28:19–20; Rimljanom 10:15, 
15:26–27). 

Namen dela je izboljšati stvari: 

5 Načrti pridnih zagotovo vodijo v obilo, (Pregovori 21:5a) 

23 V vsakem delu je dobiček, (Pregovori 14:23) 

23 V vsakem delu je prednost (Pregovori 14:23, Youngov dobesedni prevod) 

Delo bi moralo zagotavljati korist (prednost) vsem. 
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Apostol Pavel je zapisal: 

12 Zato, ljubljeni moji, kakor ste vedno ubogali, ne samo v moji navzočnosti, ampak zdaj veliko 
bolj v moji odsotnosti, delajte svoje odrešenje s strahom in trepetom; 13 kajti Bog je tisti, ki 
deluje v vas, da hočete in delate v Njegovo dobro voljo. (Filipljanom 2:12–13) 

Delati moramo v Božje veselje – to je povečati ljubezen in izboljšati večnost. 

Bog ima delo za vsakega od nas: 

15 Poklical boš in jaz ti bom odgovoril; Želeli boste dela svojih rok. (Job 14:15) 

Tudi TI si delo božjih rok! On ima načrt za vas in vključuje, da opravljate delo, ki pomaga izboljšati 
večnost. 

Pisateljica Maria Popova je opazila naslednje: 

Skrivnost, zakaj ste vi in vaš otroški jaz kljub spremembam v življenju, je navsezadnje eno najbolj 
zanimivih vprašanj filozofije. (Popova M. Grace Paley o umetnosti staranja. Brain Pickings, 3. 
september 2015) 

Čeprav je to za mnoge skrivnost, za Boga ni skrivnost. Bog dela z vsemi nami, da bi nam pomagal biti 
najboljši, kar smo lahko. Pa tudi za pomoč drugim. 

Upoštevajte, da je razlog za izumljanje stvari običajno izboljšati stvari. 

Razlog, zakaj je Bog »izumil« ljudi, je bil, da bi izboljšal večnost. 

Pavel in Barnaba sta izjavila: 

18 Bogu od večnosti znana vsa njegova dela. (Apostolska dela 15:18) 

Bog je ustvaril ljudi in jih postavil na to zemljo kot del svojega načrta za dobro delo: 

8 Kajti po milosti ste bili odrešeni po veri, in to ne od vas samih; to je Božji dar, 9 ne dela, da se ne 
bi kdo pohvalil. 10 Kajti mi smo njegovo delo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela, ki jih je 
Bog vnaprej pripravil, da bomo v njih hodili. (Efežanom 2:8-10) 

Vsi ljudje? 

Vsi, ki sprejmejo Božji načrt, bodo naredili večnost boljšo. In to bodo vsi, ki so kdaj živeli, razen 
nepopravljivo hudobnih (za več podrobnosti o tem si oglejte našo brezplačno spletno knjigo: Universal 
OFFER of Salvation, Apokatastasis: Ali Bog lahko reši izgubljene v prihodnji dobi? Stotine svetih spisov 
razkrivajo Božji načrt odrešitev ). 

Jezus je izjavil, da je tam prostor za vsakega od nas: 
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1 »Ne pustite, da se vaše srce vznemiri. Verjameš v Boga; verjemi tudi vame. 2 V hiši mojega 
Očeta je veliko sob. Če ne bi bilo tako, bi ti rekel, da grem, da ti pripravim prostor? 3 In če grem 
in vam pripravim prostor, se bom vrnil in vas sprejel v svojo prisotnost, da boste tudi vi tam, kjer 
sem jaz. (Janez 14:1-3, BSB) 

Kraj za VAS pomeni, da Jezus obljublja kraj, ki bo za vas najboljši. Za svoje sposobnosti. Ne skrbite, da ne 
morete biti srečen in prispevajoč član Božjega kraljestva. Bog je zvest dokončati delo, ki ga je začel v vas 
(prim. Filipljanom 1,6). 

Božji načrt za ljudi bo trajal večno: 

14 Vem, da karkoli naredi Bog, bo za vedno. (Pridigar 3:14) 

Sveto pismo kaže, da je Jezus sam prišel, da bi stvari izboljšal: 

6 ... Je tudi posrednik boljše zaveze, ki je bila ustanovljena na boljših obljubah. (Hebrejcem 8:6) 

Kristjani upajo na bolje – in to bi moralo biti tolažilno: 

19 ... prihaja do boljšega upanja, s katerim se približujemo Bogu. (Hebrejcem 7:19) 

13 Nočem pa, bratje, da ostanete nevedni glede tistih, ki so zaspali, da ne bi žalostili kakor drugi, 
ki nimajo upanja. 14 Kajti če verjamemo, da je Jezus umrl in vstal, bo tudi Bog pripeljal s seboj 
tiste, ki spijo v Jezusu. 

15 Kajti to vam povemo po Gospodovi besedi, da mi, ki smo živi in ostajamo do Gospodovega 
prihoda, nikakor ne bomo pred spečimi. 16 Kajti Gospod se bo sam spustil z nebes z vzklikom, z 
glasom nadangela in z božjo trobento. In mrtvi v Kristusu bodo prvi vstali. 17 Tedaj bomo mi, ki 
smo živi in smo ostali, vzeti skupaj z njimi v oblake, da se srečamo z Gospodom v zraku. In tako 
bomo vedno z Gospodom. 18 Zato tolažite drug drugega s temi besedami. (1. Tesaloničanom 
4:13–18) 

34 ... vedo, da imate boljšo in trajno posest. (Hebrejcem 10:34, Berean dobesedna Biblija) 

Bog je ustvaril vse, kar je naredil, da bi bila večnost boljša. Bolje bo za vedno (prim. Jeremija 32,38-41). 

Popravljati stvari na bolje za nas je všeč Bogu, kar je tudi bolje. In da, Bog je lahko zadovoljen (prim. 
Hebrejcem 11:5, 13:16; 1 Petrovo 2:19-20, NLT) – ali ni to bolje tudi za Boga? 

Bog je ustvaril, kar je naredil, da bi bila večnost boljša. 

Zato je ustvaril vesolje in zato je ustvaril moške in ženske. 

Božji načrt vključuje vse, ki bodo upoštevali njegov klic v tej dobi (glejte tudi: Ali vas Bog kliče? ) in druge 
v prihodnji dobi (glejte tudi brezplačno spletno knjigo: Universal OFFER of Salvation. Apokatastasis: Ali 
lahko Bog reši izgubljene v prihodnja doba? Stotine svetih spisov razkrivajo Božji načrt odrešenja ). 
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Kristjani morajo razumeti, da je njihov individualni del izboljšati večnost. 

Toda to MORA biti storjeno na božji način. 

12 Človeku se zdi pot prava, njen konec pa je pot smrti. (Pregovori 14:12; 16:25) 

Obstajajo ljudje, ki mislijo, da izboljšujejo svet na več načinov. In dokler je usklajeno z Božjimi potmi, 
upajmo, da so. 

Vendar pa obstajajo ljudje, ki mislijo, da izboljšujejo svet, ko protestirajo za pravice do splava in različne 
oblike nemoralnosti, ki jih obsoja Sveto pismo. 

Obstajajo ljudje, ki mislijo, da izboljšujejo svet, ko promovirajo poganske prakse kot dobre. 

Na žalost se večina ljudi prepriča in zaupa v pogled drugih, starejše tradicije, svoje želje in/ali svoje srce 
nad Sveto pismo. Kljub temu sveto pismo opozarja: 

9 »Srce je varljivo nad vsem in obupno hudobno; Kdo lahko to ve? 10 Jaz, Gospod, preiskujem 
srce, preizkušam um, da dam vsakemu človeku po njegovih poteh, po sadu njegovih dejanj. 
(Jeremija 17:9-10) 

Ali imate srce, ki je pripravljeno delati stvari po Božjem? 

res? res? 

Upam, da vam bo uspelo. 

Medtem ko Bog želi, da ljudje delajo dobro, tisti z varljivim srcem tega ne počnejo: 

20 Kdor ima prevarantsko srce, ne najde dobrega, in kdor ima pokvarjen jezik, pade v zlo. 
(Pregovori 17:20) 

Tudi če so stvari videti težke s fizičnega vidika, zaupaj Bogu: 

9 O, bojte se Gospoda, vi njegovi svetniki! Tisti, ki se ga bojijo, nimajo pomanjkanja. 10 Mladim 
levim primanjkuje in trpijo lakoto; Toda tistim, ki iščejo Gospoda, ne bo manjkalo nič dobrega. 
(Psalm 34:9-10) 

31 Ne skrbite torej in govorite: 'Kaj bomo jedli?' ali 'Kaj bomo pili?' ali 'Kaj bomo oblekli?' 32 Kajti 
vse to iščejo pogani. Kajti vaš nebeški Oče ve, da potrebujete vse to. 33 Iščite pa najprej Božje 
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo dodano. 34 Zato ne skrbite za jutri, kajti jutri bo 
skrbel za svoje. Zadostuje za dan je lastna težava. (Matevž 6:31–34) 

Če želite povečati svoj potencial zase in za druge, zaupajte Bogu in ga imejte za svojega svetovalca pri 
odločanju: 
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5 Zaupaj v Gospoda z vsem srcem in se ne zanašaj na svoj razum; 6 Na vseh svojih poteh ga 
priznaj in on bo vodil tvoje poti. 7 Ne bodi moder v svojih očeh; Boj se Gospoda in se oddalji od 
zla. 8 To bo zdravje tvojemu mesu in moč tvojim kostem. (Pregovori 3:5–8) 

Ne bodite tako modri v svojih očeh, da ne boste popolnoma zaupali Bogu. 

Bolje vam bo zaupati v Boga. 

Delajte in podpirajte Božje delo, da dosežete druge. 
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6.  Obstaja dolgoročni načrt 

Zdaj je Bog »Vzvišeni in Vzvišeni, ki prebiva v večnosti, čigar ime je Sveto« (Izaija 57:15). 

Kristjani kot Božji dediči zdaj in dobesedni Božji otroci, ki jih bomo v bližnji prihodnosti poveličevali z 
njim (Rimljanom 8,16-17), bodo sčasoma storili isto stvar. Kristjani bodo prebivali v večnosti (čeprav 
bomo za razliko od Boga vsi imeli začetek). 

Bog sam ima v mislih dolgoročen načrt: 

20 Kajti stvarstvo je bilo podvrženo nesmiselnosti, ne prostovoljno, ampak zaradi Njega, ki ga je 
podvrgel v upanju; 21 ker bo tudi stvarstvo samo osvobojeno iz suženjstva pokvarjenosti v 
veličastno svobodo Božjih otrok. 22 Vemo namreč, da vse stvaritev skupaj stoka in se trudi v 
porodnih bolečinah do zdaj. 23 Ne samo to, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi sami v 
sebi ječimo, ko nestrpno čakamo na posinovljenje, odrešitev našega telesa. 24 Kajti v tem upanju 
smo bili rešeni, toda upanje, ki se vidi, ni upanje; zakaj človek še vedno upa na to, kar vidi? 25 Če 
pa upamo na tisto, česar ne vidimo, to z vztrajnostjo nestrpno čakamo. (Rimljanom 8:20-25) 

Bog je vedel, da bodo v njegovem stvarstvu težave, vendar ima načrt. 

Oglejte si tri prevode Jeremije 29:11: 

11 Kajti poznam načrte, ki jih imam z vami,« govori GOSPOD, »načrte, da vam uspe, in ne da vam 
škodujejo, načrte, da vam dajo upanje in prihodnost. (Jeremija 29:11, NIV) 

11 Kajti poznam misli, ki jih mislim o vas, govori Gospod, misli o miru in ne o stiski, da vam dam 
konec in potrpežljivost. (Jeremija 29:11, Douay-Rheims) 

11 Kajti poznam načrte, ki jih imam z vami,« pravi GOSPOD. "To so načrti za dobro in ne za 
nesrečo, da bi vam dali prihodnost in upanje. (Jeremija 29:11, Novi živi prevod) 

Nekateri navajajo Jeremija 29:11 kot dokaz, da ima Bog načrt zanje. In čeprav ima Bog načrt za vse, 
mnogi tega verza ne upoštevajo v kontekstu. 

Upoštevajte, kaj uči Sveto pismo: 

11 Kajti poznam misli, ki jih mislim o vas, govori Gospod, misli na mir in ne na zlo, da bi vam dal 
prihodnost in upanje. 12 Potem me boš klical in šel in molil k meni, jaz pa te bom poslušal. 13 In 
iskali me boste in me našli, ko me boste iskali z vsem srcem. 14 Našel me boš, govori Gospod, in 
vrnil te bom iz tvojega ujetništva; Zbral vas bom iz vseh narodov in iz vseh krajev, kamor sem vas 
pregnal, govori Gospod, in pripeljal vas bom tja, od koder vas odpeljem v ujetništvo. (Jeremija 
29:11-14) 

Upoštevajte, da je bil načrt izgnanstvo. Biti tujec, biti romar. Verniki se torej ne smemo čuditi, da se 
vedno ne prilegamo. Razmislite tudi o tem, kaj je zapisal apostol Peter: 
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9 Vi pa ste izbrana generacija, kraljevsko duhovništvo, sveti narod, njegovo posebno ljudstvo, da 
lahko oznanjate hvalo Njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč; 10 ki nekoč niso bili 
ljudstvo, zdaj pa so Božje ljudstvo, ki niso bili usmiljeni, zdaj pa so bili usmiljeni. 

11 Ljubljeni, prosim vas, kot tujci in romarji, vzdržite se telesnih poželenj, ki se borijo proti duši, 12 

imejte svoje vedenje v čast med pogani, da bi, ko bodo govorili zoper vas kot hudodelce, lahko 
po vaših dobrih delih, ki jih opazujejo, slaviti Boga na dan obiska. (1 Petrovo 2:9-12) 

17 Kajti prišel je čas, da se začne sodba v Božji hiši; in če se najprej začne pri nas, kakšen bo konec 
tistih, ki ne bodo poslušali Božjega evangelija? 18 zdaj  " Če je pravični komaj rešen, kje se bosta 
pojavila brezbožni in grešnik?" (1 Petrovo 4:17-18) 

28 In vemo, da vse skupaj deluje v dobro tistim, ki ljubijo Boga, tistim, ki so poklicani po njegovem 
namenu. (Rimljanom 8:28) 

Včasih smo zmedeni, vendar upoštevajte svetopisemsko učenje: 

24 »Uči me in držal bom jezik; Naj razumem, v čem sem se zmotil. (Job 6:24) 

8 Kajti moje misli niso vaše misli, niti vaše poti niso moje poti, pravi Gospod. 9 Kajti kakor so 
nebesa višja od zemlje, tako so moje poti višje od vaših poti in moje misli od vaših misli. (Izaija 
55:8-9) 

Verjemite in razumejte, da ima Bog načrt in ne dela napak. Imejte vero (glejte tudi našo brezplačno 
spletno knjižico: Vera za tiste, ki jih je Bog poklical in izbral ). 

Zaradi teh težav vam bo bolje, če zaupate Bogu (Hebrejcem 12:5–11; Pregovori 3:5–8). In če ste bili 
poklicani, izbrani in zvesti v tej dobi (Razodetje 17:14), boste kraljevali na zemlji kot kralji in duhovniki 
(Razodetje 5:10) z Jezusom v tisočletni dobi (Razodetje 20:4-6) . Ljudi boste lahko naučili, kako bolje 
živeti, da jim boste pomagali v tisočletju in zadnjem velikem dnevu (prim. Iz 30,21). 

Razumejte, da tako Oče kot Sin trpita zaradi grehov človeštva (prim. Geneza 6:5-6), plus zaradi trpljenja, 
ki ga je Jezus sprejel, da bo umrl za naše grehe (prim. 1 Petr 4:1). Jezus se je prostovoljno spravil skozi to 
(Janez 10:18), vendar je to storil, da bi izboljšal večnost. 

Obstajajo lekcije, ki se jih moramo naučiti v tem življenju, da bi zgradili tip značaja, ki nam bo pomagal 
izboljšati večnost. 

1 Potem ko smo bili opravičeni z vero, imamo mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, 2 

po katerem imamo tudi z vero dostop do te milosti, v kateri stojimo, in se veselimo v upanju na 
Božjo slavo. 3 In ne samo to, ampak se tudi hvalimo v stiskah, saj vemo, da stiska rodi vztrajnost; 
4 in vztrajnost, značaj; in značaj, upanje. (Rimljanom 5:1-4) 

5 Toda tudi zato, daj vso skrbnost, dodaj svoji veri krepost, kreposti spoznanje, 6 spoznanju 
samoobvladovanje, samoobvladanju vztrajnost, vztrajnosti pobožnost, 7 pobožnosti bratovščino 
in bratovščini ljubezen . 8 Kajti če je to vaše in je v izobilju, ne boste neplodni in neplodni v 
spoznanju našega Gospoda Jezusa Kristusa. (2 Petrovo 1:5-8) 
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Morda mislite, da vam težave in preizkušnje ne koristijo, a če ste kristjan, bi morali. 

Opazite nekaj, kar je napisal pokojni Herbert W. Armstrong: 

ZAKAJ je Bog Stvarnik postavil ČLOVEKA na zemljo? Za Božji končni najvišji namen, da se sam 
reproducira – da se poustvari, tako rekoč, z najvišjim ciljem ustvariti pravični božanski značaj na 
koncu v milijonih nešteto rojenih in rojenih otrok, ki bodo postali božja bitja, člani božje družine. 
Človek je moral izboljšati fizično zemljo, kot mu jo je Bog dal, in dokončati njeno ustvarjanje (kar 
so grešni angeli namerno zavrnili) in s tem OBNOVITI BOŽJO VLADANJE z BOŽJIM NAČINOM 
življenja; in nadalje, prav v tem procesu KONČANJE USTVARJANJA ČLOVEKA z razvojem božjega 
svetega, pravičnega ZNAČAJA, s človekovo lastno privolitvijo. Ko bo ta popolni in pravični značaj 
vcepljen v človeka in se človek spreobrne iz smrtnega mesa v nesmrtnega duha, potem bo prišel 
NEVERJETNI ČLOVEŠKI POTENCIAL – človek se bo rodil v božansko božjo DRUŽINO in obnovil 
Božjo vlado na zemlji, in nato sodelovanje pri zaključku USTVARJANJA čez celotno neskončno 
prostranstvo VESOLJA! … Bog se bo reproduciral neomejeno milijonkrat! Torej, šesti dan tega 
tedna poustvarjanja je Bog (Elohim) rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, po svoji 
podobnosti« (1 Mz 1,26). Človek je bil ustvarjen za (z njegovim privolitvijo) poseben odnos s 
svojim Stvarnikom! Ustvarjen je bil v obliki in obliki Boga. Dobil je duha (esenco v obliki), da bi 
razmerje omogočilo (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, str. 102-103). 

Namen oblikovanja značaja je biti boljši in lahko bolje služiti. 

Kako gradimo značaj? 

No, najboljši način je, da ga ubogaš. 

In to je za naše dobro. 

19 Danes kličem nebo in zemljo za priči proti vam, da sem vam dal življenje in smrt, blagoslov in 
prekletstvo; zato izberi življenje, da boš živel tako ti kot tvoji potomci; 20 da bi ljubil Gospoda, 
svojega Boga, da bi poslušal njegov glas in se ga oklepal, kajti on je tvoje življenje in dolžina 
tvojih dni; in da bi lahko prebivali v deželi, ki jo je Gospod prisegel vašim očetom, Abrahamu, 
Izaku in Jakobu, da jim jih da. (Ponovljeni zakon 30:19–20) 

12 In zdaj, Izrael, kaj zahteva Gospod, tvoj Bog, od tebe, kot da se bojiš Gospoda, svojega Boga, 
da hodiš po vseh njegovih poteh in da ga ljubiš, da služiš Gospodu, svojemu Bogu, z vsem srcem 
in z vsem svojim dušo, 13 in izpolnjevati Gospodove zapovedi in njegove odredbe, ki ti jih danes 
zapovedujem v tvoje dobro ? (Ponovljeni zakon 10:12–13) 

Upoštevajte, da je Bog dal zapovedi za naše dobro. 

Lahko bi rekli, da je bilo to v Stari zavezi in da je ljubezen tista, ki je pomembna. 

Do neke mere bi imel prav. 

Do stopnje? 
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Da, v kolikor ste pripravljeni ubogati Božje zapovedi, ki so ljubeča pravila za naše dobro, bi imeli prav. 

Jezus je učil: 

15 Če me ljubite, se držite mojih zapovedi. (Janez 14:15) 

9 »Kakor je Oče ljubil mene, sem tudi jaz ljubil vas; ostani v Moji ljubezni. 10 Če se držite mojih 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, tako kot sem jaz izpolnjeval zapovedi svojega Očeta in 
ostajam v njegovi ljubezni. (Janez 15:9-10) 

Bog nas je ljubil in nas ustvaril tako, da lahko to ljubezen sprejmemo in od nje koristimo. Vsaka 
svetopisemska prava izbira, prava odločitev in pravo dejanje, ki jih naredimo, nam pomagajo graditi 
značaj. To bo pomagalo tako nam osebno kot drugim. 

Apostol Pavel je zapisal: 

1 Posnemajte me, kakor tudi jaz posnemam Kristusa. (1 Korinčanom 11:1) 

12 ... postava ni iz vere, ampak »človek, ki jih izvaja, bo živel po njih«. (Galačanom 3:12)  
 
12 ... zapoved sveta, pravična in dobra. (Rimljanom 7:12) 

Tisti, ki bodo resnično posnemali Jezusa, bodo rasli v Jezusovi milosti in spoznanju skozi večnost (2. 
Petrovo 3,18), da bi bolje dajali ljubezen. 

Apostol Jakob in Jezus sta izjavila, da je ljubezen povezana z Božjimi zapovedmi: 

8 Če resnično izpolnjuješ kraljevo postavo po Svetem pismu: »Ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe«, delaš dobro; 9 če pa pokažete pristranskost, zagrešite greh in vas postava obsoja 
kot prestopnike. 10 Kajti kdor se drži celotne postave in se kljub temu spotakne v eni točki, je kriv 
za vse. 11 Kajti tisti, ki je rekel: »Ne prešuštvuj«, je rekel tudi: »Ne ubijaj«. Če pa ne prešuštvuješ, 
ampak umoriš, si postal prestopnik zakona. (Jakov 2:8–11) 

37 Jezus mu je rekel: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem umom.« 
38 To je prva in velika zapoved. 39 In druga je podobna: 'Ljubi svojega bližnjega kakor samega 
sebe.' 40 Na teh dveh zapovedih visi vsa postava in preroki. (Matevž 22:37-40) 

Namen zapovedi je pokazati ljubezen (1. Timoteju 1:5), narediti nas boljše in pomagati drugim, da bodo 
boljši. 

13 Poslušajmo zaključek celotne zadeve: 

Boj se Boga in drži se njegovih zapovedi ,  
kajti to je človekovo vse.  
14 Kajti Bog bo obsodil vsako delo,  
Vključno z vsako skrivno stvar, bodisi dobro ali zlo. (Pridigar 12:13–14) 
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Deset zapovedi ni bilo neka samovoljna pravila ali breme. 

Upoštevajte nekaj iz Stare in Nove zaveze: 

18 Kjer ni razodetja, ljudstvo odvrže zadržanost; Toda srečen je tisti, ki drži zakon. (Pregovori 

29:18) 

3 Dragi prijatelji, čeprav sem vam želel pisati o našem skupnem odrešenju, se zdaj čutim prisiljen 
pisati, da bi vas spodbudil, da se resno borite za vero, ki je bila nekoč za vselej zaupana 
svetnikom. 4 Kajti nekateri ljudje so se na skrivaj vdrli med vas – ljudje, ki so bili že pred časom 
označeni za obsodbo, ki jo bom opisal – brezbožni ljudje, ki so milost našega Boga spremenili v 
dovoljenje za zlo in zanikajo našega edinega Gospodarja in Gospoda , Jezus Kristus. (Jud 3-4, NET 
Bible) 

3 Kajti to je Božja ljubezen, da izpolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso 
obremenjujoče. (1 Janez 5:3) 

Deset zapovedi ni breme, a njihovo spoštovanje osrečuje. 

V tem življenju Bog želi, da živimo uspešno, srečno – da uživamo v dobrem zdravju, zahtevni karieri, 
lepem zakonu in srečnih otrocih. Obljublja blagoslove in posebno zaščito tistim, ki želijo izpolnjevati 
njegovo voljo in izpolnjevati njegove zapovedi! 

2 Ljubljeni, prosim, da bi v vsem uspeval in bil zdrav, kakor uspeva tvoja duša. 3 Kajti zelo sem se 
razveselil, ko so prišli bratje in pričevali o resnici, ki je v vas, kakor tudi vi hodite v resnici. 4 

Nimam večjega veselja kot slišati, da moji otroci hodijo v resnici. (3 Janezova 2-4) 

26 »Glej, danes ti dajem blagoslov in prekletstvo: 27 blagoslov, če izpolnjuješ zapovedi Gospoda, 
svojega Boga, ki ti jih zapovedujem danes; 28 in prekletstvo, če ne upoštevaš Gospodovih 
zapovedi svojega Boga, vendar se obrni s poti, ki ti jo danes zapovedujem (5 Mz 11,26-28). 

19 Danes kličem nebo in zemljo za priči proti vam, da sem vam dal življenje in smrt, blagoslov in 
prekletstvo; zato izberi življenje, da boš živel tako ti kot tvoji potomci; 20 da bi ljubil Gospoda, 
svojega Boga, da bi poslušal njegov glas in se ga oklepal, kajti on je tvoje življenje in dolžina 
tvojih dni; (Ponovljeni zakon 30:19–20) 

Življenje na Božji način prinaša srečo, ki je več kot minljiv užitek. Prinaša zagotovilo, ko so časi težki: 

13 Srečen je človek, ki najde modrost, in človek, ki pridobi razum; 14 Kajti njen izkupiček je boljši 
od dobička srebra, njegov dobiček pa od čistega zlata. 15 Je dragocenejša od rubinov, In vse, kar 
si lahko želiš, se ne more primerjati z njo. 16 Dolžina dni je v njeni desnici, v njeni levici bogastvo 
in čast. 17 Njene poti so poti prijetnosti in vse njene poti so mirne. 18 Ona je drevo življenja za 
tiste, ki jo primejo, in srečni so vsi, ki jo obdržijo. (Pregovori 3:13–18) 

15 Srečni so ljudje, katerih Bog je Gospod! (Psalm 144:15) 

21 Kdor prezira svojega bližnjega, greši; Kdor pa se usmili ubogih, je srečen. (Pregovori 14:21) 
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14 Srečen je človek, ki je vedno spoštljiv ... (Pregovori 28:14a) 

5 Srečen je tisti, ki ima v pomoč Jakobovega Boga, čigar upanje je v Gospoda, njegovega Boga, 6 ki 
je naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih; Ki ohranja resnico za vedno, (Psalm 146:5-6) 

Življenje po Božji poti nas resnično osrečuje. To bi morali storiti in moliti za modrost (Jakob 1:5).  

Deset zapovedi so nam dali vedeti, da pomagajo graditi značaj v nas, da bomo lahko boljši in večnost 
izboljšali. V tem življenju lahko izboljšamo svojo večnost, če mu resnično zaupamo. 

Vendar je bil apostol Pavel zaradi izkrivljanja verskih voditeljev navdihnjen, da je pisal o »skrivnosti 
brezpravnosti« (2. Tesaloničanom 2:7). Po Jezusovih besedah se bo v teh končnih časih brezpravje 
povečalo in povzročilo, da se bo ljubezen mnogih ohladila (Matej 24:12). Na žalost bo to pomagalo 
pripeljati do zadnjega končnega časa »Skrivnostni Babilon Veliki« (Razodetje 17:5) – verska moč v mestu 
sedmih hribov (Razodetje 17: 9,18 ). Za več o tem in desetih zapovedih si oglejte brezplačno spletno 
knjižico: Deset zapovedi: Dekalog, krščanstvo in zver . 

Božji načrt je boljši 

Zadnji del božjega načrta bo boljši od prvega dela načrta kot: 

8 Konec stvari je boljši od začetka; (Pridigar 7:8) 

Vendar opazite kontrast med tistimi, ki dvomijo v Boga, in Božjimi dejanskimi ljudmi: 

13 »Tvoje besede so bile ostre zoper mene : »Gospod pravi: »Vendar praviš: Kaj smo govorili proti 
tebi?« 14 Rekli ste: 'Nekoristno je služiti Bogu; Kakšna je korist, da smo se držali njegove uredbe 
in da smo hodili kot žalujoči pred Gospodom nad vojskami? 15 Tako zdaj imenujemo ponosne 
blažene, kajti tisti, ki delajo hudobijo, so vstali; Celo Boga skušajo in gredo na prostost.'' 

16 Tedaj so se med seboj pogovarjali tisti, ki so se bali Gospoda, in Gospod jih je poslušal in jih 
slišal; Tako je bila pred njim napisana knjiga spomina za tiste, ki se bojijo Gospoda in 
premišljujejo njegovo ime. 

17 »Moji bodo,« pravi Gospod nad vojskami, »na dan, ko jih naredim za svoje dragulje. In 
prizanesel jim bom, kakor človek prizanese svojemu sinu, ki mu služi.” 18 Tedaj boš spet razločil 
med pravičnimi in krivičnimi, med tistim, ki služi Bogu, in tistim, ki mu ne služi. (Malahija 3:13-
18) 

Upoštevajte naslednjo prerokbo: 

6 Kajti otrok se nam je rodil, Sin nam je dan; In vlada bo na njegovih ramenih. In njegovo ime se 
bo imenovalo Čudoviti, Svetovalec, Mogočni Bog, Večni Oče, Knez miru. 7 Povečanja njegove 
vlade in miru Ne bo konca , na Davidovem prestolu in nad njegovim kraljestvom, da bi ga uredil 
in vzpostavil s sodbo in pravičnostjo Od takrat naprej, celo za vedno. To bo storila gorečnost 
Gospoda nad vojskami. (Izaija 9:6-7) 
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Torej bo Bog povečal svojo vlado in mir in temu ne bo konca. Ni konca izboljšati stvari. 

»Apostoli, kot je to storil Jezus, so oznanjali evangelij – DOBRO NOVICO o prihajajočem BOLJŠEM 
SVETU« (Armstrong HW. Neverjetni človeški potencial. Everest House, 1978). 

Prihajajoče Božje kraljestvo je večno: 

13 Tvoje kraljestvo je večno kraljestvo in tvoja oblast traja vse rodove. (Psalm 145:13) 

3 Kako velika so znamenja njegova in kako mogočna so njegova čudeža! Njegovo kraljestvo je 
večno kraljestvo in njegova oblast je iz roda v rod. (Daniel 4:3) 

27 Potem bosta kraljestvo in oblast in veličino kraljestev pod vsem nebom dana ljudstvu, 
svetnikom Najvišjega. Njegovo kraljestvo je večno kraljestvo in vsa gospostva mu bodo služila in 
mu ubogala. (Daniel 7:27) 

Upoštevajte, da bo svetnikom dano večno kraljestvo. To je skladno s tem, kar je bil navdihnjen, da je 
napisal apostol Peter: 

10 Zato, bratje, bodite še bolj pridni, da zagotovite svoj klic in izvolitev, kajti če to počnete, se ne 
boste nikoli spotaknili; 11 kajti tako vam bo v obilju omogočen vstop v večno kraljestvo našega 
Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. (2 Petrovo 1:10-11) 

Ali to pomeni, da poznamo vse podrobnosti? 

Ne, vendar nam je dal sposobnost, da dojamemo in vidimo nekatere njegove načrte: 

10 Videl sem nalogo, ki jo je dal Bog, s katero morajo biti zaposleni človeški sinovi. 11 Vse je 
naredil lepo v svojem času. V njihova srca je dal tudi večnost, le da nihče ne more izvedeti dela, 
ki ga Bog opravlja od začetka do konca. (Pridigar 3:10-11) 

12 Za zdaj vidimo v ogledalu, nejasno, potem pa iz oči v oči. Zdaj vem deloma, potem pa bom 
vedel, tako kot sem znan tudi jaz. (1 Korinčanom 13:12) 

9 Toda kot je zapisano: 

"Oko ni videlo, uho ni slišalo, niti ni prišlo v srce človeku, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo." 
(1 Korinčanom 2:9) 

Torej, delo je nekaj, kar Bog želi, da bi ljudje počeli. Bog bo dal tiste, ki bodo postali Njegovi, opravljali 
dela, da bi večnost izboljšali. Tako lahko poznamo del načrta in načrt je boljši, kot smo razumeli. 

Tudi v starozaveznih časih so nekateri videli večnost in resničnost Božjega načrta (prim. Hebrejcem 
11,13-16). 

Da bi dobili predstavo o tem, koliko boljša večnost v Božjem kraljestvu bo v primerjavi s »to sedanjo zlo 
dobo« (Galatom 1:4), bodite pozorni na naslednje: 



66 
 

3 In zaslišal sem močan glas iz nebes, ki je rekel: »Glej, Božji tabernakelj je med ljudmi in prebival 
bo z njimi in oni bodo njegovo ljudstvo. Sam Bog bo z njimi in bo njihov Bog. 4 In Bog bo obrisal 
vsako solzo z njihovih oči; ne bo več smrti, ne žalosti, ne joka. Bolečine ne bo več, kajti prejšnje 
so minile." 

5 Tedaj je tisti, ki je sedel na prestolu, rekel: »Glej, delam vse novo. In rekel mi je: »Piši, kajti te 
besede so resnične in zveste. (Razodetje 21:3-5) 

7 … Njihovo bo večno veselje. (Izaija 61:7) 

18 Kajti menim, da sedanje trpljenje ni vredno primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. 
(Rimljanom 8:18) 

Ne samo, da bo konec trpljenja, nastalo bo pravo veselje. In lahko imate del, ki povečuje to veselje. 
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7.  Zaključni komentarji 

Ocenjuje se, da je živelo (in večina jih je umrla) skupno od 40 do 110 milijard ljudi. 

Namen človeštva ni, da bi zaman častili Boga, da bi si nabirali užitke in Njemu slavo. Medtem ko bo 
večnost za nas polna užitkov in je Bog vreden več slave, kot jo lahko razumemo zdaj, je naš namen 
narediti večnost boljšo tudi za druge. 

Jezus je naredil prostor za vsakega od nas (prim. Janez 14:2), saj nas Bog oblikuje posamezno (Psalm 
33:15), da nas izpopolni (Psalm 138:8). Delo, ki ga je začel, bo dokončal v vsakem od nas, ki smo voljni 
(Filipljanom 1:6). 

Milijarde nas smo si različni in imamo različne načine dajanja. Naša končna vloga je izboljšati večnost – 
to pomeni, da da, VI boste imeli edinstven način dajanja. Če na koncu ne boste zavrnili podpreti Božjega 
kraljestva, boste imeli svojo vlogo pri izboljšanju večnosti za vsakega izmed vsaj 40 milijard drugih in 
potem še več (prim. 1. Korinčanom 12:26; Job 14:15; Galačanom 6: 10)! 

Sveto pismo uči, da moramo »druge ceniti bolje kot« sebe (Filipljanom 2:3). Zato pomislite, da bodo 
skoraj vsi, ki ste jih kdaj srečali, nekega dne pomagali izboljšati večnost za vas (in vi zanje). Vse, o katerih 
ste napačno presojali, do katerih ste imeli predsodke, so imeli napačne misli, o katerih ste morda 
prekinili promet, jih slabo ravnali, pa tudi o tistih, do katerih ste bili prijazni, za katere boste morda 
morali delati. Zato poskušajte biti »prijazni drug do drugega, dobrosrčni, odpuščati drug drugemu, kakor 
je Bog v Kristusu odpustil vam« (Efežanom 4:32). »Kar je odvisno od vas, živite v miru z vsemi« (Rim 
12,18). 

Ker večnost traja neskončno dolgo, pomislite, da boste dejansko lahko spoznali 40 milijard (verjetno več) 
ljudi veliko bolje, kot zdaj poznate sebe! 

Morda boste morali dejansko delati za nekatere, za katere ste menili, da jih Bog nikoli ne bi mogel 
uporabiti (prim. Mt 21,28–32) – kajti »mnogi, ki so prvi, bodo zadnji in zadnji prvi« (Mr 10:31). 

Razmislite tudi o tem, da Sveto pismo uči, da imajo vsi ljudje – vključno s tistimi, za katere vam morda ni 
veliko mar – možnost, da se napolnijo z vso Božjo polnostjo: 

14 Zato priklanjam kolena Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa, 15 po katerem je imenovana vsa 
družina v nebesih in na zemlji, 16 da bi vam dal, da se po bogastvu svoje slave z močjo okrepite. 
po njegovem Duhu v notranjem človeku, 17 da bi Kristus po veri prebival v vaših srcih; da bi ti, 
zakoreninjen in utemeljen v ljubezni, 18 zmogel z vsemi svetniki razumeti, kaj je širina in dolžina 
in globina in višina — 19 spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje; da boste napolnjeni 
z vso Božjo polnostjo . (Efežanom 3:14–19). 

Učiti se moramo in se učiti več (2 Petrovo 3:18). 

Več znanja je bilo prerokovano za čas konca (Daniel 12:4) , vključno z obnovo izgubljenih stvari (Matej 
17:11). 

Zdi se, da je treba spoznanje, zakaj je Bog ustvaril vse, kar je naredil, v celoti obnoviti. 
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Kako Bog to naredi? 

9 »Koga bo učil znanja? In koga bo naredil, da bo razumel sporočilo? Tisti, ki so bili pravkar 
odstavljeni od mleka? Tiste, ki so jih pravkar potegnili iz prsi? 10 Kajti zapoved mora biti za 
zapovedjo, zapoved za zapovedjo, zapoved za zapovedjo, zapoved za zapovedjo, tukaj malo, tam 
malo. (Izaija 28:9-10) 

10 Toda Bog nam jih je razodel po svojem Duhu. Kajti Duh preiskuje vse stvari, da, Božje globine. 
(1 Korinčanom 2:10) 

Torej, če si ogledamo različne svete spise, se lahko naučimo nauka. In če nas vodi Božji Duh, lahko 
razumemo še več. 

In kako naj se posamezni kristjani odzovejo, ko so soočeni z novim teološkim znanjem? 

Eden od korakov je molitev k Bogu za razumevanje, kot je omenil Job: 

24 Nauči me in zadržal bom jezik; Naj razumem, v čem sem se zmotil. (Job 6:24) 

V Novi zavezi so Berejci dali plemenit zgled: 

10 Nato so bratje ponoči nemudoma poslali Pavla in Silo v Berejo. Ko so prispeli, so šli v judovsko 
sinagogo. 11 Ti so bili bolj pošteni {plemeniti, KJV} od tistih v Solunu, ker so sprejeli besedo z vso 
pripravljenostjo in so dnevno preiskali Sveto pismo, da bi ugotovili, ali je to tako. (Apostolska 
dela 17:10-11) 

Del namena te knjige je bil podati svete spise, da bi lahko vsi, ki so pripravljeni, videli, da je tako. Del 
mojega namena pri pisanju je bil posredovati Božjo resnico vsem, ki imajo morda odprta ušesa. 

Bog ima načrt zate. Bog vas ljubi in želi, da ljubite druge. Živeti morate po njegovem ljubečem načinu 
življenja. Povečanje prave ljubezni: to lahko štejemo za smisel življenja. 

Molite, da bi bili na Božji strani (prim. Jozue 5,13-14). "Če je Bog za nas, kdo je lahko proti nam?" 
Rimljanom 8:31). 

Sveto pismo uči, da je bilo celotno stvarstvo, vključno z ljudmi, narejeno »zelo dobro« (1. Mojzesova 
1:31) in da je naredil in blagoslovil sedmi dan (1 Mz 2:2–3). 

Sveto pismo uči, da čeprav je Bog naredil ljudi pokončne, so iskali veliko napačnih poti (Pridigar 7:29) . 

Ponovno se zavedajte, da Sveto pismo uči: 

8 Konec stvari je boljši od začetka; Potrpežljiv v duhu je boljši od ponosnega duha. (Pridigar 7:8) 

Začetek je bil zelo dober, konec pa bo še boljši. 

Bog je ustvaril človeštvo, da se reproducira in postane del njegove družine (Malahija 2:15). 
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Naredil nas je, da smo deležni njegove slave (Rimljanom 8:17) in da vladamo vesolju (Hebrejcem 2:5–

17). Jezus je učil: »Več blagoslovljeno je dajati kot prejemati« (Apd 20:35). 

Bog je človeštvo NAREDIL, da bi dajal ljubezen (prim. 1 Jn 4,7-12) in da bi bilo več ljubezni v vesolju 
(prim. Mt 22,37-39). To je smisel življenja. 

Kaj je skrivnost Božjega načrta? Zakaj je Bog kaj ustvaril? 

Bog je ustvaril to, kar je storil, da bi bila večnost boljša (prim. Hebrejcem 6:9, 11:16; Filipljanom 1:23). 

Zato je ustvaril vesolje in zato je ustvaril moške in ženske. Posebej je ustvaril vesolje kot 
dediščino/dediščino za Jezusa in vse človeštvo. 

Ljudje, ki jim je podeljeno večno življenje, bodo večnost izboljšali. 

Božji načrt vključuje vse, ki bodo v tej dobi poslušali njegov klic (glej tudi brezplačno spletno knjižico Ali 
te Bog kliče? ), in druge v prihodnji dobi (glej tudi Univerzalna ponudba odrešenja, Apokatastasis: Ali 
lahko Bog reši izgubljene v Na stotine svetih spisov razkriva Božji načrt odrešenja ). 

Kristjan ali ne, zakaj te je Bog ustvaril? 

Vaš namen v tem življenju je zgraditi značaj, da lahko povečate svoj potencial in povečate, koliko bolje 
lahko izboljšate večnost. 

Bog TE je ustvaril tako, da boš lahko svoje edinstvene talente (Matej 25:14-23; Luka 19:11-19) uporabil 
za dajanje ljubezni, da bi večnost naredila boljšo! 

Zato je Bog ustvaril to, kar je naredil. Zato TE je Bog ustvaril. 
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Nadaljnja božja cerkev 
Urad Nadaljnje božje cerkev v ZDA se nahaja na naslovu: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornija, 93433 

ZDA. Imamo podpornike po vsem svetu in na vseh naseljenih celinah (na vseh celinah, razen na Antarktiki). 

Nadaljnja božja cerkev Informacije o spletnem mestu 
 

CCOG.ORG Glavna spletna stran Nadaljnje božje cerkev s povezavami do literature v 100 jezikih. 
CCOG.ASIA Spletno mesto, osredotočeno na Azijo, z več azijskimi jeziki. 
CCOG.IN Spletno mesto, osredotočeno na Indijo, z nekaj indijskimi jeziki. 
CCOG.EU Evropsko spletno mesto z več evropskimi jeziki. 
CCOG.NZ Spletno mesto, usmerjeno proti Novi Zelandiji. 
CCOGAFRICA.ORG Spletna stran, usmerjena proti Afriki. 
CCOGCANADA.CA Spletno mesto, usmerjeno proti Kanadi. 
CDLIDD.ES To je spletna stran v celoti v španskem jeziku. 
CG7.ORG To je usmerjeno v spoštovanje 7. dneva sobote. 
PNIND.PH Spletno mesto, osredotočeno na Filipine, z nekaj tagalogščine. 
 

Radio in video kanali YouTube 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Spletni radio Prerokba Svetopisemskih novic.  
Bible News Prophecy kanal. Sermonette na YouTubu, BitChute, Brighteon in Vimeo.  
CCOGAfrica kanal. Video sporočila YouTube in BitChute iz Afrike. 
CCOG Animations Animirana sporočila na YouTubu BitChute. 
ContinuingCOG & COGTube. Pridige na YouTubu oziroma BitChute. 
 

Spletna mesta z novicami in zgodovino  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Spletno mesto za cerkveno zgodovino. 

COGWRITER.COM Spletno mesto za novice, zgodovino in prerokbe 
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(Back cover) 

Sveto pismo razkriva številne skrivnosti 

Sveto pismo pripoveduje o skrivnosti, ki je bila tajna od začetka sveta (Rimljanom 16:25–27), vendar je 
razodeta v preroških spisih – »beseda resnice« (2. Timoteju 2:15; Jakob 1:18). ). 

Sveto pismo se sklicuje na številne skrivnosti, kot so skrivnost Božjega kraljestva (Mr 4,11), skrivnost 
milosti (Efežanom 3,1-5), skrivnost vere (1. Timoteju 3,9), skrivnost zakonske zveze (Efežanom 5,28-33), 
skrivnost brezpravnosti (2 Tesaloničanom 2,7), skrivnost vstajenja (1 Kor 15,51-54), Kristusovo skrivnost 
(Efežanom 3,4) Očetova skrivnost (Kološanom 2:2), Božja skrivnost (Kološanom 2:2; Razodetje 10:7) in 
celo skrivnost Babilon Veliki (Razodetje 17:5). 

Knjiga, Skrivnost Božjega načrta: Zakaj je Bog karkoli ustvaril? Zakaj te je Bog ustvaril?, skozi sveto pismo 

razlaga številne skrivnosti in pomaga odgovoriti na vprašanja, kot so: 

Je 'Beatific Vision' Božji končni načrt? 

Ali je Bog naredil ljudi pokončne? 

Zakaj obstaja trpljenje? 

Ali ima Bog načrt za TEBE? 

Ali ima Bog načrt za tiste, ki niso kristjani? 

Kaj ima ljubezen opraviti z Božjim načrtom? 

Ali je Božji načrt za vse, ki se mu bodo odzvali, da bi lahko dajali ljubezen na edinstven način, da 

bo večnost boljša za njih osebno in za vse druge? 

Da, lahko veste, zakaj je Bog kaj ustvaril in zakaj je Bog ustvaril TEBE! 
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