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ПРОВЕРАВАЈ ТО ШТО СЛУШАШ! 

ада читају стих о послушности властима, у 
Посланици Римљанима 13:1, многи сматрају да 
се то односи баш на  све. Важно им је само да нам 

говори неко ко је у позицији ауторитета. Често 
чујемо: „О, тај је поштовани вођа! Мора да је 

истина све што каже!“ Али то 
не мора да буде случај. 

Прво, хајде да ваљано схватимо ове Павлове 
речи: „Сваки човек нека се покорава државним 
властима. Јер ниједна власт не постоји без 
Божијег допуштења; Бог је поставио постојеће 
власти“ (Римљанима 13:1). Али данашњи водећи 
стих нам заповеда да „проверавамо духове.“ Зато не 
смемо само тек тако да срљамо и радимо било шта 
што нам каже било ко. Испитајмо ауторитете који 
истински стоје иза некога. Некада они говоре под 
дејством Сатане. Чувајмо се! 

Бог може да изабере вође које се касније буне 
протв њега. Свето писмо је пуно таквих примера, 
владара који су се узјогунули и окренули од 
Господа. Сетимо се Сауловог примера. У Првој 
књизи о царевима 15 читамо да му је пророк 
Божији дао кристално јасне заповести. Али цар их 
не намерно прекршио. Требало је да уништи 
Аламечане без изузетка. Али он је калкулисао, 
стратешки трговао. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Пре тога је добро поступио и у бој кренуо како 
му је речено. Зато је и победио. Али потом је 
уништио само безврдно, а поштедео благо, стоку, 
заједно са самим царем Агагом. Шта је Бог на то 
рекао? 

Читамо овако: „Жао ми је што сам поставио 
Саула за цара, јер се окренуо од мене и није 
извршио моје заповести.“ (1. Самуилова 15:11) 
Ово је пример који нас упозорава да није сваки од 
Бога допуштени вођа и прави богоугодник. 

Зато проверавајмо све и свакога у светлу 
Божије речи. „...све проверавајте, па што је добро, 
задржите.“ (1. Солуњанима 5:21). То што ти је 
нешто лепо, што изгледа и звучи, када ти неки 
управитељ говори, не значи још да је реч о добру 
које би требало да задржиш. Увек имај на уму да је 
Божија реч над свима и над свачим, да је ауторитет 
коме би требало покорити све. 

Ако си вођа – слушај само Бога! Откриј његову 
вољу и науме. Не чини компромисе. Испитај своју 
политику и буди сигуран да ли си на страни и Бога 
и народа. 

 
МОЛИТВА 

 

Драги небески Оче, свесно проверавам све у 
светлу истина твоје Речи, ма шта ко говорио. 
одбијам све што се коси с твојим редом и 
поретком, у чему је живот, светло, смер и сврха 
мог живљења. Ти ми водиш кораке по својој 
Речи и свом Духу. У Исусово име, амин. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Матеју 7:15-16; Друга Коринћанима 11:13-15 
 
 

Марку 2:23-3:1-12 & Левитска 11-12 
 

Матеју 15:10-20 & Постање 48 


