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Koji je najbolji način da sada uložite svoje vrijeme, talente i novac za svoju
budućnost? Štedni račun? Tržište dionica? Zlato? Trezorski zapisi? Marke?
Starinski automobili? Umjetnost? Nekretnina?
Što kažete na ulaganje u ljude? To sam rekao - ulaganje u ljude! Ako
želimo vjerovati Bogu (što toplo preporučujem), ulaganje u ljude je najbolji
način da provedete svoj život. Bog je u ljude tisuće godina uložio Ljubav i
Milost. Prvo je Bog stvorio svijet i dao ga ljudskom rodu na dar. Kad je
glava ljudske rase odbila Božji dar neposluhom, Bog se odmah uložio u
otkupljenje ljudi od grijeha. To je u konačnici dovelo do smrti Božjeg Sina,
Gospodina Isusa Krista. Srećom za sve nas, Isus je uskrsnuo iz mrtvih i
kraljuje na Nebu zdesna Bogu Ocu. Od tada se Isus ulaže u ljude. Isus
svakodnevno radi u srcima i životima ljudi na izgradnji Njegova Tijela,
Crkve i želi da i mi to činimo svojim životom.
To ne treba čuditi nikoga tko je čitao Bibliju. Gdje god pogledamo u Božju
Riječ, Gospodin nas podsjeća na važnost ulaganja u ljude. Bogu je toliko
stalo do ljudi da im je pružio način bijega - dar spasenja.
"I Mojsije reče ljudima:" Ne bojte se. Stanite mirno i pogledajte
spasenje Gospodnje, koje će On danas postići za vas. Za Egipćane
koje danas vidite više ih nećete vidjeti zauvijek. Jahve će se boriti za
vas i vi ćete šutjeti. " Izlazak 14: 13-14
„Zato ću zahvaliti Tebi, Jahve, među poganima i pjevati Tvoje ime.
On je kula spasenja svome kralju i milost svojim pomazanicima,
Davidu i njegovim potomcima zauvijek. " 2. Samuelova 22: 50-51
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“Spasenje pripada GOSPODINU. Vaš blagoslov je na vašem narodu.
Selah ”Psalam 3,8
„Ali spasenje pravednika je od Jahve; On je njihova snaga u vrijeme
nevolje. " Psalam 37:39
"Jer Bog je moj Kralj od davnina, djelujući spasenje usred zemlje."
Psalam 74:12
„Jer Gospod se raduje svome narodu; Poniznima će uljepšati spas. ”
Psalam 149: 4
Gospodin uživa u svome narodu! Uložio je Sebe u nas. Mi smo Njegova
strast!
"A Isus je obišao svu Galileju, poučavajući u njihovim sinagogama,
propovijedajući Evanđelje o kraljevstvu i liječeći sve vrste bolesti i
sve vrste bolesti među ljudima." Matej 4:23
“Isus im odgovori i reče:“ Idite i recite Ivanu ono što čujete i vidite:
Slijepi vide i hromi hodaju; gubavci se čiste, a gluhi čuju; mrtvi
uskrsavaju, a siromašni im propovijedaju evanđelje. I blago onome
tko se zbog mene ne vrijeđa. " Matej 11: 4-6
"Ali rekao im je:" Idemo u susjedne gradove da i ja tamo
propovijedam jer sam u tu svrhu izašao. " Marko 1:38
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“Tako je došao u Nazaret, gdje je bio odgojen. I kao što je bio njegov
običaj, ušao je u sinagogu subotom i ustao da čita. I uručena mu je
knjiga proroka Izaije. I kad je otvorio knjigu, pronašao je mjesto gdje
je napisano: 'Duh Gospodnji je na meni jer me pomazao da
propovijedam evanđelje siromašnima; poslao me je da liječim
slomljena srca proglasiti slobodu zarobljenicima i oporavak vida
slijepima, pustiti na slobodu one koji su potlačeni; proglasiti
prihvatljivu godinu Gospodnju. «Tada je zatvorio knjigu, vratio je
poslužitelju i sjeo. I oči svih koji su bili u sinagogi bile su uprte u
njega. I počeo im je govoriti: ‘Danas se ovo Pismo ispunilo u vašem
saslušanju.’ Tako su ga svi svjedočili i čudili se milosnim riječima koje
su potekle iz njegovih usta. “ Luka 4,16-22
O, ljubavi koju Isus ima prema ljudima! I to je ljubav koju želi da imamo i
mi.
“Kasnije se ukazao jedanaestorici dok su sjedili za stolom; a On im je
zamjerio nevjeru i tvrdoću srca, jer nisu vjerovali onima koji su ga
vidjeli nakon što je uskrsnuo. I rekao im je: ‘Idite po cijelom svijetu i
propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko povjeruje i krsti se,
spasit će se; ali tko ne vjeruje, bit će osuđen. A ovi će znakovi
slijediti one koji vjeruju: U Moje će ime istjerati demone; oni će
govoriti novim jezicima; oni će uzeti zmije; a ako popiju nešto
smrtonosno, to im nikako neće naštetiti; položit će ruke na bolesnike
i oni će ozdraviti. «Pa onda, nakon što im je Gospodin govorio,
primljen je na nebo i sjeo zdesna Bogu. I izašli su i propovijedali
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posvuda, Gospodin koji surađuje s njima i potvrđuje riječ kroz
pripadajuće znakove. Amen." Marko 16: 14-20
Isus želi da svoj život ulažemo u ljude, kao što je i sebe uložio u nas. A
kako to radimo? Volimo ljude, molimo se za ljude i pričamo im divnu priču
o Kristovoj ljubavi prema njima. Slijedimo primjer Isusa, apostola i vjernika
mnogih generacija.
„Ako sam vam onda ja, Gospodar i Učitelj, oprao noge, trebali biste i
jedni drugima prati noge. Jer dao sam vam primjer da činite kao što
sam ja vama činio. Svakako, kažem vam, sluga nije veći od svog
gospodara; niti je onaj koji je poslan veći od onoga koji ga je poslao.
" Ivan 13: 14-16
"Braćo, pridružite se slijeđenju mog primjera i zabilježite one koji
tako hodaju, kao što nas imate za obrazac." Filipljanima 3:17
„I postali ste sljedbenici nas i Gospodina, primivši riječ s velikom
nevoljom, s radošću Duha Svetoga, tako da ste postali primjeri
svima u Makedoniji i Ahaji koji vjeruju. Jer od vas je zazvučala
Gospodnja riječ, ne samo u Makedoniji i Ahaji, već i na svakom
mjestu. Vaša vjera prema Bogu je nestala, tako da ne trebamo ništa
reći. " 1. Solunjanima 1: 6-8
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„Neka nitko ne prezire vašu mladost, već budite primjerom
vjernicima u riječi, ponašanju, ljubavi, duhu, vjeri, čistoći. Dok ne
dođem, obratim pažnju na čitanje, nagovor, doktrinu. " 1. Timoteju 4:
12-13
Milijuni kršćana slijedili su tragove nevjerojatnih Božjih sluga koji su živjeli u
1. stoljeću naše ere. Sada smo na redu - red je da jedni drugima operemo
noge, slijedimo obrazac koji nam je preostao, budemo primjeri drugima u
riječi, ponašanju, ljubavi, duhu, vjeri i čistoći. A kakav će biti ishod takvog
života?
„Blago vama kad vas grde i progone i lažno izgovaraju protiv vas
svakakva zla zbog mene. Radujte se i radujte se, jer velika vam je
nagrada na nebu, jer su progonili proroke koji su bili prije vas. " Matej
5: 11-12
„Kakva je korist čovjeku ako stekne čitav svijet i izgubi vlastitu dušu?
Ili što će čovjek dati u zamjenu za svoju dušu? Jer Sin Čovječji doći
će u slavi Oca svoga sa svojim anđelima i tada će nagraditi svakoga
prema njegovim djelima. " Matej 16: 26-27
„Dakle, niti onaj koji sadi nije ništa, niti onaj koji zalijeva, već Bog koji
daje povećanje. Sad je onaj koji sadi i onaj koji zalijeva jedno i svatko
će dobiti svoju nagradu u skladu s vlastitim radom. Jer mi smo Božji
suradnici; vi ste Božje polje, vi ste Božja zgrada ... Ako netko na
ovom temelju gradi zlato, srebro, drago kamenje, drvo, sijeno, slamu,
svaki će rad postati jasan; jer Dan će to objaviti, jer će se otkriti
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vatrom; i vatra će testirati rad svakoga, o kakvoj se vrsti radi. Ako
bilo čiji rad koji je na njemu izgradio potraje, dobit će nagradu. Ako
bilo čiji rad izgori, pretrpjet će gubitak; ali on će sam biti spašen, ali
kao kroz vatru. " 1. Korinćanima 3: 7-9, 12-15
„I što god činili, činite to od srca Gospodinu, a ne ljudima, znajući da
ćete od Gospodina dobiti nagradu za baštinu; jer služite Gospodinu
Kristu. " Kološanima 3: 22-23
"Ali bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji dolazi Bogu mora
vjerovati da jest i da je nagrađivač onih koji ga marljivo traže."
Hebrejima 11: 6
Ljudi često ulažu sebe i svoje posjede na temelju onoga što će dobiti na
kraju razdoblja ulaganja. Bog nam govori da će nas nagraditi za našu
poslušnost. Kad se ljudi nagrađuju za životna ulaganja, daju jedni drugima
stvari koje ne mogu potrajati nakon nečijeg života. Međutim, kad Bog
nagradi ljude za ulaganje u ljude, nagrada nadilazi njihov životni vijek.
“Zar ne znate da oni koji trče na trci svi trče, ali jedan dobiva
nagradu? Trčite na takav način da ga možete dobiti. I svi koji se
natječu za nagradu umjereni su u svemu. Sada to čine kako bi dobili
propadljivu krunu, ali mi za nepropadljivu krunu. " 1. Korinćanima 9:
24-25
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„Jer što je naša nada ili radost ili kruna radosti? Nisi li čak ni ti u
prisutnosti našega Gospodina Isusa Krista pri Njegovom dolasku?
Jer ti si naša slava i radost. " 1. Solunjanima 2,19-20
Jesi li vidio to? Apostol Pavao rekao je kršćanima u Solunu da su mu oni
slava i radost! Solunski vjernici, u prisutnosti Isusa Krista pri Njegovom
dolasku, bili su Pavlova nada, radost i kruna radosti. Paul je u svom životu
imao dvije velike ljubavi - ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. Te su
ljubavi ono što ga je pokrenulo i podržalo u jednom od najizazovnijih
ministarstava svih vremena.
Jedna od posljednjih stvari koje Isus kaže u Knjizi Otkrivenja podsjetnik je
svojoj djeci na nagrade koje ima za njih.
„I evo, brzo dolazim i moja nagrada je sa mnom, da dam svakome
po njegovom djelu. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Kraj, Prvi i
Posljednji. " Otkrivenje 22: 12-13
Što će vam Isus dati? Kako će vas nagraditi za investicije koje ulažete u
ovaj život? Osobno se nadam da ću čuti jedno od Isusa - “Gospodar mu
reče:‘ Bravo, dobri i vjerni slugo; bio si vjeran u nekoliko stvari, postaviću
te vladarom nad mnogim stvarima. Uđi u radost svoga gospodara. " (Matej
25:21) Ne zvuči li to prekrasno? "Bravo, dobri i vjerni slugo." Kad čujemo
svog dragog Spasitelja i Gospodina kako nam govori te dragocjene riječi,
ući ćemo u radost našega Gospodina.
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