
SEDMI DAN ILI EPOHA
U ovoj prezentaciji slijedimo liniju misli koja čini se da je 
sve prihvaćenija među istraživačima Biblije. Mi živimo u 
Sedmoj Stvaralačkoj Epohi ili Danu – koji je započeo tamo 
gdje se zatvorio Šesti dan, nakon što je Bog stvorio Adama 
na svoju sliku i sličnost. – Postanak 1:26, 27.

Bog je tada odpočinuo od svog djela – od stvaranja. On 
je predvidio dopuštenje Grijeha i njegove strašne učinke na 
čovječanstvo. On je predvidio korake koje bi On poduzeo u 
pružanju u konačnici Otkupitelja za rasu i da će Otkupitelj 
odabrati malu grupu vjernika, figurativno nazvanih Nevjesta 
Kristova. Ovom Otkupitelju i njegovoj Zaručnici Bog je 
namjeravao dati vlast, kontrolu nad Zemljom. Bog je 
namijeravao da bi Mesijino Kraljevstvo pravednosti trebalo 
na kraju uzdizati voljne i poslušne iz uvjeta Grijeha i Smrti.

Bog se odmarao od svog djela stvaranja u tome što nije 
aktivno koristio svoju Moć da zbaci Grijeh i uzdigne 
čovječanstvo. Bog je položio stvar u ruke Otkupitelja, 
Isusa, kako bi to bilo ostvareno kroz Njegovu žrtvu za 
grijehe i Njegovu slavnu Vladavinu za oslobađanje 
čovječanstva od Grijeha i Smrti. Crkva, Novo Božje 
stvorenje ovog razdoblja odmora, je nebeska, a ne 
zemaljska – 2 Korinćanima 5:17; Hebrejima 3:1; 4:14.

Tvrdi se da je, prema Biblijskoj kronologiji, šest tisuća 
godina od Adama već prošlo. Ako je tako, tisuću godina 
Mesijine vladavine, koja će zatvoriti veliku Sedmu Epohu
Dan, je blizu pred samim vratima.

Prema ovoj lijepoj teoriji, Mesijino djelo u Njegovoj 
tisućugodišnjoj Vladavini koja uskoro počinje dovršit će 
Stvaranje. Ne samo da će rasa biti dovedena do ljudskog 
savršenstva. nego usput čovjek će steći potrebno iskustvo u 
odnosu na dobro i zlo. U međuvremenu, također, Zemlja 
postupno dolazi u stanje savršenstva – Raj obnovljen širom 
svijeta. I ljudsko savršenstvo i savršenstvo Zemlje je bilo 
prikladno predstavljeno u Edenu, kada je Adam bio u liku 
svog Stvoritelja – Kralj.


