
Da uzvjerujete! 

 

O Isuse, kako si bio tužan kada je Lazar umro! O Bože naš, kako si bio 

tužan kad je Adam posumnjao u tvoju Riječ – u tvoju Riječ koja je stvorila 

tako divan svijet, koja nam je darovala još divniji život, koja nam je dala dah 

koji udišemo i sve što imamo! O Bože, ni sa čime te Adam nije  mogao  više 

pogoditi i raspeti tvoje srce nego nevjerom i sumnjom u Tvoju božansku 

Riječ! Ništa ne boli oca više nego kada toliko ljubljeni sin sumnja u njegovu 

ljubav! 

Uzrok ljudske smrti bila je Adamova nevjera. Budući da nije vjerovao 

Bogu jeo je od zabranjenog stabla i izgubio svoju pravednost, besmrtnost i 

povezanost s Bogom. Jednostavno rečeno izgubio je svoj život. Ali u svojoj 

pravednosti Bog je Adamu dao Zakon i napisao ga na kamene ploče, da se – 

ispunjavajući ga – ipak spasi. No, umjesto da mu je Zakon donio slobodu i 

život, on naprotiv još više rađao ropstvom i smrću, jer „kao što je pisano: 

Nema pravedna ni jednoga, nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio. Svi 

skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro - nijednoga nema… 

Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu 

- samo spoznaja grijeha!“ (Rim 3,11-20) 

Kao što su ploče Zakona Adama držale u grijehu, tako je grobni kamen 

držao Lazara u smrti! I kao što je Isus plakao nad mrtvim Lazarom, tako je 

Bog plakao nad nevjernim Adamom. I kao što je Isus rekao: „Lazar, prijatelj 

naš, spava, no idem probuditi ga.“, tako je Bog Adamu rekao: „Probudi se, ti 

što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet će ti Krist!“ (Ef  5,14) Isusove 

riječi: „Odvalite kamen!“ time zapravo označavaju ono što je sveti Pavao 

rekao: „Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!“ (Rim 6,14) Jer „čovjek se 

ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista.“ (Gal 2,16) „Ta 

milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!“ (Ef 2,9) 

Draga braćo i sestre, Bog nam Lazarovim uskrsnućem otkriva veliku 

poruku. Koliko god se trudili i mučili, ipak nitko nije bez grijeha! Nitko se ne 

može sam spasiti. Čovjek je zarobljen u grijehu. „Duh je voljan, ali tijelo je 

slabo.“ Svi smo pod teretom Zakona. Svi smo robovi grijeha. Svi smo mrtvi 

poput Lazara, svi spavamo poput Adama. Ali nas Bog želi probuditi, Isus nas 

želi uskrisiti! Kako? Na koji način? Kroz vjeru! To što Bog najviše od nas 

traži jest vjera! Zato se Isus tako radovao kad je uskrisio Lazara od mrtvih, 



jer je to čudo rađalo veliku i duboku vjeru: „Ja se radujem što ne bijah ondje, 

i to poradi vas - da uzvjerujete.“ (Iv 11,15) 

Vjera uprisutnjuje Boga! Kroz vjeru Bog ulazi u naš život! Kroz vjeru Bog 

dolazi k nama, da bude kod nas, da bude s nama i da Ga osjetimo kao 

nadnaravnu silu, radost i mir u našim srcima. Vjera će nas probuditi! Vjera 

će nam otvoriti oči! Vjera će nam dati novi duh i sasvim novi život u 

svjetlosti živih! Vjera će nam čak otkriti i lice Božje: „Nisam li ti rekao: 

budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?“ (Iv 11,40) 

Zato dragi brate, draga sestro, možeš u svom životu puno sagriješiti, 

možeš 70 puta 7 pasti u grijeh, ali nemoj nikada, nikada, nikada sumjati u 

Božju Riječ i Ljubav! Protiv svih zapovijedi Zakona možeš sagriješiti, ali 

nemoj nikada sagriješiti protiv Duha Svetoga, protiv Duha vjere! Koliko god 

ti đavao bude govorio: „Zar je Bog zaista rekao…?“ (Post 3,1), ti mu črvsto 

odgovori: Da, ja vjerujem da je moj Spasitelj živ! Ja vjerujem da je Isus 

„uskrsnuće i život – i tko vjeruje u njega, ako i umre, živjet će.“ (Iv 11,25) 

Poslušaj svetog Petra koji ti kaže: „Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav 

obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se čvrsti u vjeri!“ (1 Petr 5,9) 

Budemo li tako vjerovali, onda ćemo zajedno pobijediti ne samo đavla, nego 

i Adamovu nevjeru, a na taj način ćemo Bogu činiti najveću radost koju 

možemo, to jest da uzvjerujemo i se nanovo rodimo! 


