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БОЖИЈА РЕЧ ЈЕ НАШ ВОДЕЋИ 
ПРИНЦИП 

 

 

ова последња времена, баш пре вазнесења 
Цркве, један од знакова, од феномена 

јесте и тзв. апостазија, тј. богоотпадништво. 
Павле још пише: „Не дајте да вас заведу ни на 
који начин, јер дан Господњи неће доћи док прво 
не наступи велики отпад од вере, и не појави се 
човек безакоња, син пропасти“ (2. Солуњанима 
2:3) 

Да, у последњим данима ће многи просто 
отпасти од вере. Зашто? „Повешће се за духовима 
преваре“ који вребају баш верујуће. Циљ им је да их 
одврате од вере у истину. Ови зли духови желе да 
заводе, да заслепе разним учењима, тврдњама и 
сплеткарењем. 

„Учења злих духова“ нису ништа ново. 
Штавише. Ева је насела на њих. Сатана ју је 
слагао, завео од истине и она је то допустила да јој 
се то догоди (1. Тимотеју 2:14) Није Сатана њу 
ништа лично нападао. Деловао је преко змије која је 
постављала питања о веродостојности Божијих 
забрана. Предложила јој је нешто друго што је 
искривило Божију реч. Рекла је: „Зар вам је Бог 
стварно рекао да не смете јести ни с једног 
дрвета у врту?“ (Постање 3:1). 

Данас постоје многи покрети, групе, наводне 
цркве које говоре: „Ожени оног кога волиш“. А 
Божија реч говори: „Воли онога кога си оженио.“ Ух, 
човек мора да се замисли над значењем њихове 
поруке? А шта је она? Па да су добри      и 
истополни бракови! Кажу: „Ма, брак је ствар 

Дух изричито говори да ће 
у последња времена неки 

одступити од вере, и повести се 
за духовима преваре и за учењима 
злих духова (1. Тимотеју 4:1). 

четвртак 7. 



11 

 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

љубави. Важно је да волиш, није важан пол!“ 
Заблуда! Превара и обмана, баш право „учење 
злих духова“. 

Многи ће бити заведени на ове стрампутице. 
Свето писмо се изврће и они мисле да је то добро. 
Али није. Баш само Писмо нас позива: 
„Испитајте сами себе: живите ли по вери. 
Проверите сами себе“ (2. Коринћанима 13:5) 
Нема другог огледала у коме бисмо се проверили сем 
Божије речи. 

Библија је непревазиђена својом поруком. 
Оно што верујемо и што живимо мора да се слаже са 
њеним учењем. Божија реч мора да буде и остане 
водећи принцип твог живота. Баш тако пише 
апостол: „Зар не знате да неправедници неће 
имати учешћа у Царству Божијем? Не 
варајте се; ни блудници, ни идолопоклоници, 
ни прељубници, ни женскасти, ни педерасти, ни 
лопови, ни похлепни, ни пијанице, ни псовачи, 
ни разбојници неће имати учешћа у Царству 
Божијем“ (1 Коринћанима 6:9-10). 

 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, хвала ти твоју свету Реч. 
Она је светиљка мојим стопама, светло мојој 
стауи. Верујем је, прихватам и живим по њој. 
Своје мисли, изборе, планове, ставове и одлуке 
подчињавам само њој – твојој Речи. Моји 
кораци су њоме вођени. Она ми је једини и 
неприкосновени водич. У Исусово име, амин. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Коринћанима 3:11; Римљанима 12:2; Друга 
Коринћанима 13:5 NIV 

 

Матеју 6:1-18 & Постање 18-19 
 

Матеју 4:1-11 & Постање 7 


