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…Не плашите их се! Сетите се 
Господа, великог и страшног и 
борите се за своју браћу и своје 
синове, за своје ћерке, своје жене 
и своје домове (Немија 4:14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ БОЈТЕ СЕ БИЛО КОГ ЧОВЕКА! 

ре много година, док сам служио војни 
рок, војне власти су забрањивале било каку религију у 
касарнама. Неки верници су ме позивали да се жалимо, 

али Господ ми је рекао другачије. 
Нисам се бунио. Али нисам ни крио ко сам и шта 
верујем. 

Појединим верницима је то било превише, па су се 
бојали да ми се придруже. Али ја нисам страховао. 
Зашто бих се било кога бојао због онога што ми је 
Бог дао као налог и рекао да то радим? Божја реч је и 
мој и твој врховни саветник. Њена заповест је 
врховна. Она нам је и десетар и водник, и капетан и 
генерал и премијер и председник! 

Свето писмо нас позива да снагу коју имамо у 
Господу учинимо извршном, да је употребимо. Ако нам 
било која структура моћи, било који ауторитети 
забрањују то, нисмо у обавези да им се покоримо. 
Нема власти овог света која је над Божјом. Елем, тако 
сам ја у касарни наставио да служим Богу и он ми је 
дао изузетан успех. 

Тако је било и касније на факултету. Иста 
прича: нема религије у студентском граду. Али ја сам 
служио Богу и тамо све док нисам дипломирао. Значи 
ли то да сам презирао власти? Нипошто? Само сам 
слушао власт која је виша од сваке. Исто су чинили и 
апостоли. Петар је доста писао о томе у она времена 
ране цркве и првог нараштаја хришћана. 

Он је тај који је највишим властима свог народа, 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

рекао отворено - када су им забранили да не говоре 
више о Исусу - „Просудите сами да ли је право пред 
Богом да се више покоравамо вама или Богу, јер не 
можемо престати да говоримо о ономе што смо 
чули и видели“ (Дела 4:19). Ако си Божје дете, ако 
служиш Богу над боговима, не плаши се било ког 
човека! Не плаши се закона и забрана – не плаши се 
икога и ичега. Свето писмо исповеда: „Ни мудрости 
ни знања, ни савета нема насупрот Господу“ 
(Приче 21:30). 

Никада људски род неће скупити толику моћ и 
мудрост да би могао против Бога и свега божанског. То 
не бива. Ако си усклађен с његовим плановима и 
сврхом за свој живот, није важно шта ти ко прича, 
прети, саветује, мисли. Нису важне ничије претње 
– ти си већ победник. Можда ће противљење стићи од 
најрођенијих, из круга породице, од шефова, 
градских или државних власти – не плаши се. 
Зашто? „Дечице, ви сте од Бога и већ сте надвладали 
такве. Наиме, моћнији је онај који је у вама, него 
онај који је у свету“ (1. Јованова 4:4). 
 

ИСПОВЕСТ 
Поуздајем се у силу Божју. Она ми увек даје 
победу, ма како немиле прилике и противљења 
била. У вери стојим чврсто против свих закона, 
уредби, моћника и система који се издижу над 
црквом Исуса Христа. Објављујем им: немоћни 
сте, ваша сила је нестала. Слава нека је Богу 
јединоме! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Псалми 27:1-3; Дела апостолска 5:25-29; 
Прва Јованова 4:4 

 

Марку 10:1-31 & Бројеви 11-13 
 

Матеју 19:23-30 & Излазак 12 


