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СВЕ РАДИ САМО ЗА ЊЕГОВУ 
СЛАВУ! 

 

одернији библијски преводи јасно истичу 
у овом стиху да се чувамо сваке бахатости, сваке 
осионости која нас гура у грех. Сетимо се сукоба 
пророка Илије и лажних пророка божанства Вала, 

према Првој књизи о 
Царевима 18. 

Наиме, неки тврде како је Илија овде 
истицао себе, своју величину, што је далеко од 
истине. Пророк је изазвао цара Ахава, да на гори 
Кармел, окупи народ и лажне пророке лажног 
божанства. Било их је чак 450 и још 400 пророка 
богиње Ашера. Изазов је био да свако принесе 
своју жртву и да моли свог бога да с неба баци 
пламен на њу. Онај који успе – прави је пророк 
правог Бога. 

Обе групе су припремиле своје жртвенике. 
Валови пророци су сатима у трансу зазивали ватру 
с небеса. Плесали су, викали, парали се сечивима у 
трансу... и ништа. А онда је дошао ред на Илију. 
Подигао је жртвеник, ставио жртву на њега и урадио 
још нешто: око жртвеника опкопао канал и испунио 
га водом. Пророк се тек онда помолио и десило се 
чудо – Бог је с небеса послао силан пламен. И вода и 
жртва и жртвеник су нестали у трену! 

Остварило се све речено. Илија је рекао: „... 
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Господе, Боже Аврамов, Исаков и Израиљев, нека 
се данас зна да си ти Бог у Израиљу, а да сам ја 
твој слуга, и да сам по твојој речи учинио све 
ове ствари“ (1. Царевима 18:36) Следио је вођство 
Божијег Духа и у овом сукобу није нимало 
показао бахато самоистицање. Ослонио се једино на 
Господа и његов глас. 

Шта се потом догодило? Израелци су се 
окренули од Ахава ка Господу. Препознали су да је 
он једини суверен. Поуздали су се у Бога. А све зато 
што је пророк пред свима њима прославио Бога. И 
овде је поука за тебе, баш оно што читаш у 
данашњем стиху: ништа не ради из себичног 
истицања, нити из безвредног частољубља. Тежи 
само његовој слави. Научи да следиш Духа, да 
слушаш Божију реч. То је Илијин пример. Тада ће 
речима, делима и свим животом прослављати 
Господа. 

 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, твоја је Реч светло. Она ме 
води, сваку моју мисао, наум, одлуку. Она ми 
помаже и води ме славом кроз живот. Следимо 
само тебе. Срце ми одолева завођењу. По твојој 
Речи примам вођство, просветљење и увид у 
тајне и стварност твог Царства. У Исусово име, 
амин. 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва о царевима 18:30-39 
 

   ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА  
Марку 1:1-20 & Левитска 6-7 

  ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ  
Матеју 14:11-21 & Постање 45 


