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Вера за оне које је Бог 

позвао и изабрао 

др Боб Тил 

Шта је вера? Како се вера може увећати? 

Да ли је вера само осећање? Да ли вера 

поништава закон? 

Многи говоре о вери, али да ли је стварно 

имају? 

Милионима недостаје вере да би добили 

одговор на своје молитве 

Недостаатак вере је најчешће резултат 

неразумевања шта је то вера 

Да ли си спреман да прочиташ и да урадиш 

оно што Библија учи о вери? 
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Вера за оне које је Бог позвао и изабрао? 

Шта знаш о вери? Да ли знаш колико је вера битна? 

Исус је рекао да је, заједно са правдом и милосрђем, вера 

оно што је најпретежније у закону (Јеванђеље по Матеју 

23:23). Његови ученици су схватили колико је вера 

битна. 

Једнога дана: 

“Рекоше апостоли Господу: Умножи нам веру” 

(Јеванђеље по Луки 17:5). 

Уместо да каже својим ученицима како да увећају своју 

веру, Исус им је предложио да треба да имају само мало 

вере. 

У другим одељцима Библије, Исус и други дају много 

више информација о томе како се вера може увећати. 

Ова брошура ће се позабавити само неким аспектима 

вере, не свим. На пример, српски превод Библије Ђуре 

Даничића и Вука Караџића садржи реч вера 240 пута у 

Новом Завету (80 пута у Старом), а реч веран садржи се 

58 пута у Новом Завету (35 пута у Старом). 

Покажи веру делима, а не само тврдњом да верујеш 

Павле је написао: 

"Јер ми по вери ходимо, а не по ономе што 

гледамо" (Друга посланица Коринћанима 5:7). 

У практичном смислу ово значи да ми живимо побожан 

живот чак и када се сусрећемо са искушењима и 

тестовима, чак и када ситуација делује скоро 
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безнадежнo или када други покушавају да нас обману. 

Павле је написао и следеће: 

"Уништујемо ли дакле закон вером? – Нипошто! 

него га још потврђујемо" (Посланица Римљанима 

3:31). 

Даље, Јаков је написао: 

"Тако и вера ако нема дела, мртва је по себи. Али 

неко може рећи: „Ти имаш веру, а ја имам дела; 

покажи ми веру своју без дела својих, а ја ћу теби 

показати веру своју из дела својих.“ Ти верујеш 

да је један Бог; добро чиниш: и зли духови верују 

и дрхћу. Хоћеш ли разумети, човече ташти, да је 

вера без дела мртва? Аврам, отац наш, не оправда 

ли се делима кад принесе Исака, сина свога на 

жртвеник? Видиш ли да је вера деловала у 

делима његовим, и кроз дела усаврши се вера?” 

(Јаковљева посланица 2:17-22). 

Стога, вера превазилази пуко веровање. Жива вера 

укључује  богоугодна дела, подразумева да живимо као 

што је Исус живео и да радимо оно што је Он тражио од 

својих следбеника да чине. То подразумева не само 

држање суботе или држање Божјих празника када то 

изгледа тешко, него и да дајемо десетак, избегавамо 

паганске празнике попут Божића и да будемо поштени у 

непоштеном друштву. Такође, треба да волимо оне који 

нас не воле (Јеванђеље по Матеју 5:44-48). Аврамова 

вера се показала делима послушности и његовим 

начином живота, а не чудима која су настајала као 

резултат његових молитви. Аврам је имао живу веру. 

Потребна је вера да би се побожно живело у овом свету. 

Исус је учио: 
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"Будите дакле савршени, као што је савршен 

Отац ваш небески" (Јеванђеље по Матеју 5:48). 

 

Не спасавамо се делима, него вером:  

 

"Јер сте ви милошћу спасени, по вери. И то не 

долази од вас; дар је то Божји, и не по делима, да 

се нико не би похвалио. Јер смо ми његово дело, 

саздани у Исусу Христу за добра дела која Бог 

унапред приправи, да живимо у њима" 

(Посланица Ефесцима 2:8-10). 

 

Запази да иако Библија јасно каже да смо спасени 

милошћу, чак је и то дар од Бога. Такође, запази и то да 

Библија каже да смо саздани у Исусу Христу за добра 

дела. 

 

Шта је библијска дефиниција вере? 

 

Библија нам даје дефиницију вере: 

 

“Вера је основа онога чему се надамо, и уверење 

о стварима које не видимо. Преко ње и стари 

добише сведочанство. Вером познајемо да је свет 

речју Божјом створен, тако да је оно што је 

видљиво постало из невидљивога... А без вере 

није могуће Богу угодити, јер онај који хоће да 

дође к Богу треба да верује да Бог постоји и да 

награђује оне који га траже” (Посланица 

Јеврејима 11:1-3, 6). 

 

Напомена аутора: Претходни цитат је измењена верзија 

Бакотићевог превода јер Бакотић грчку реч хипостасис 

преводи као “поуздана извесност”, а та реч буквално 

значи испод (хипо) и стабилност (стасис) или основа. 
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Тако је вера стабилна основа коју Божји народ треба да 

има. 

 

Да ли стварно верујеш да Бог награђује оне које је 

позвао и изабрао, оне који га траже? Ако верујеш, како 

то утиче на твој живот? 

 

Грчка реч која се у Новом завету најчешће преводи као 

вера је реч “πίστις” (пистис). “BibleSoft” програм за 

проучавање Библије на следећи начин дефинише њено 

значење: 

 

πίστις, пистис (pis'- tis) убеђење тј. вероисповест; 

морално уверење (о религијској истини, или 

истинитости Божјој или о религијском учитељу), 

посебно поуздање у Христа за спасење; 

апстрактно, сталност у таквом изјашњавању; у 

ширем смислу, систем самих религијских 

(јеванђеоских) истина: (Biblesoft’s New 

Exhaustive Strong’s Numbers and Concordance with 

Expanded Greek-Hebrew Dictionary.  Copyright © 

1994, 2003, 2006 Biblesoft, Inc.  and International 

Bible Translators,  Inc.) 

 

По систему истине, бар један проповедник је сматрао да 

вера укључује концепт дела, и пошто су хришћани део 

Божјег дела, исправно је рећи да је вера део Божјег дела. 

Свакако да је потребно имати вере да би се обавило 

Божје дело. Запази шта је речено хришћанима да раде: 

 

“Да се борите за веру која је једном заувек 

предата светима” (Јудина посланица 3, 

Савремени српски превод). 

 

Јуда пише хришћанима, онима који су позвани и 

изабрани (Прва посланица Коринћанима 1:26-28, 
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Јеванђеље по Матеју 22:14). Ми не треба само да имамо 

веру, већ и да је промовишемо (Јеванђеље по Матеју 

24:14, 28:19-20). То је оно чему ми у Цркви Божјој 

стремимо. 

 

Позвани и изабрани треба да буду верни 

 

Иако скоро сви који су у Црквама Христовим 

(Посланица Римљанима 16:16) верују да су позвани и 

изабрани, они треба да схвате да треба да буду верни.  

 

Запази ко ће бити са Христом када се буде вратио: 

 

„...Јер је Господар над господарима, и краљ над 

краљевима, и победиће их са њим и они који су с 

њим позвани, изабрани и верни” (Откривење 

17:14). 

 

Ми који смо позвани и изабрани треба да останемо 

верни. Не треба само да се покоравамо Богу, него и да 

верујемо да су Његови путеви најбољи за нас. 

 

Обрати пажњу и на следеће одељке из Библије: 

 

„Ја држим да се муке садашњег времена не могу 

упоредити са будућом славом која ће се објавити 

у нама. Јер створења стално чезну за откривењем 

синова Божјих “(Посланица Римљанима 8:18-19). 

 

„А знамо да све доприноси добру оних који Бога 

љубе, и који су по његовој намисли позвани 

“(Посланица Римљанима 8:28). 

 

Када ствари крену по злу, треба нам вера да издржимо 

до краја. Понекад нам је потребна вера да бисмо 

схватили да ће се све сложити за наше добро. 
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Вера vs. Осећање 

 

Многи бркају осећања са вером. Верни треба да имају 

поуздања у Бога, али вера није осећање на ком може 

привремено да се поради. 

 

Ако сотона некога куша, неодложно се треба предузети 

следеће: 

 

„Покорите се дакле Богу. Противите се ђаволу и 

побећи ће од вас. Приближите се Богу и он ће се 

вама приближити. Очистите руке своје, 

грешници, прочистите срца своја 

непостојани“(Јаковљева посланица 4:7-8). 

 

„…” Одолева Господ силницима, али милост 

понизнима чини”. Понизите се дакле под силну 

руку Божју, да вас он повиси кад дође време. Све 

своје бриге метните на њега, јер се он брине за 

вас. Будите трезвени и бдите. Противник ваш, 

ђаво, као лав ричући ходи и тражи кога да 

прождре. Браните се од њега чврстом вером, 

знајући да једнаке патње погађају и вашу браћу у 

свету. Бог сваке милости, који вас позва на вечну 

своју славу у Исусу Христу, он да вас, пошто за 

кратко време претрпите, усаврши, утврди, 

укрепи и утемељи. Њему моћ на векове векова! 

Амин! “(Прва Петрова посланица 5:5-10). 

  

Поступање у складу са библијским упутствима повећава 

веру. 

 

Али то није исто што и некакав облик надирања осећања 

која привремено стварају утисак да неко има веру.  

 



9 
 

У својој брошури “Шта је вера?”, покојни Херберт 

Армстронг је написао следеће: 

 

Зашто људима недостаје вере? 

 

ЗАШТО немамо ВЕРЕ, како ћемо је добити и 

како је можемо увећати? Многи кажу: "Знате, ја 

немам утисак, немам осећај, нити убеђење, да ћу 

добити одговор". 

 

Они хоће да чекају док не добију некакво 

УБЕЂЕЊЕ, некакав ОСЕЋАЈ, некакво уверење 

које могу да ОСЕТЕ, пре него што поверују да ће 

добити одговор. 

 

Али то није ВЕРА! 

 

То је ОСЕЋАЊЕ! 

 

Ваша осећања, ваша уверења, ваши утисци, 

немају апсолутно никакве везе са ВЕРОМ. ВЕРА 

ИМА ВЕЗЕ ЈЕДИНО СА БОЖЈОМ РЕЧЈУ! 

Једино питање које се поставља је: Да ли је Бог 

нешто обећао у Библији? Ако јесте, онда 

вероватноће, могућности, осећања, убеђења, 

утисци, немају ништа с тим. Бог има безброј 

начина, о којим ми не знамо ништа, којима 

одговара и испуњава све оно што је обећао. Не 

морамо да знамо КАКО ће Он то да уради. 

 

И још једна ствар, Он скоро никад неће то 

урадити на НАЧИН на који ми то очекујемо. Зато 

немојте покушавати да прокљувите како ће Бог 

то урадити. Ви верујете у НАТПРИРОДНУ 

СИЛУ! Онда ВЕРУЈТЕ у ту силу. Бог изводи  
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своја чуда на невероватне начине. Шта је обећао, 

испуниће, али ће то урадити на СВОЈ начин и у 

СВОЈЕ ВРЕМЕ. Оставите то ЊЕМУ и имајте 

ПОВЕРЕЊА У ЊЕГА. Ослоните се на Његову 

реч. 

 

Божји дар 

 

Не заборавимо, ВЕРА је БОЖЈИ ДАР. Много 

људи мисли да је све друго дар од Бога, осим 

ВЕРЕ која нам је потребна да бисмо примили оно 

што је од Бога, да је вера нешто на чему морамо 

сами да порадимо, да се напрегнемо или 

стремимо ка томе. Али треба само да се опустимо 

и ДА ВЕРУЈЕМО БОГУ чак и за ВЕРУ преко које 

примамо све остало! (Посланица Ефесцима 2:8). 

 

У Откривењу 14:12 је дат опис истинске Божје 

Цркве. Они који чине Цркву имају ВЕРУ 

ИСУСОВУ! Обратите пажњу, то је ВЕРА 

ИСУСОВА! То није само наша вера у ЊЕГА, већ 

Његова вера, иста она вера којом је Он своја чуда 

изводио, вера која је у нама и делује у нама. 

 

Како је можете добити? Приближите се Богу. 

Упознајте Бога. Предајте се БОГУ и Његовој 

вољи, и чините Његову вољу. И онда се 

МОЛИТЕ. Упознаћете Га у МОЛИТВИ. 

Превише смо се приближили материјалним 

стварима. Кроз МОЛИТВУ, много молитве, 

можете се приближити Богу и духовним 

стварима. Какво ће то бити радосно искуство 

када га доживите! 

 

Вера је дар од Бога (Посланица Ефесцима 2:8), она је дар  
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који хришћани могу да развијају, али не кроз емотивне 

апеле већ кроз живљење као Христ што је живео и са 

поверењем у Бога да нас води кроз тестове и искушења. 

Осећања знају да преваре, док је вера истинита. 

 

Праведни ће од вере живети 

 

Хришћани су изабрани да буду богати у вери: 

 

„Чујте, љубљена браћо моја, не изабра ли Бог 

сиромахе пред овим светом, да буду богати у 

вери и наследници краљевства, које обећа онима 

који њега љубе? “(Јаковљева посланица 2:5). 

 

Библија на три места учи да праведник треба да живи од 

вере.  

 

Први пут у књизи пророка Авакума 2:4: 

 

„Гле, душа се његова понесе, није она права у 

њему; али ће од вере своје праведник живети". 

 

Супротност између охолог и праведног указује да верни 

нису међу охолима, већ међу честитима. Охоли имају 

превише вере у себе.  

 

Павле је написао: 

 

„И да се законом нико не оправдава пред Богом, 

јасно је, јер је речено: 'Праведник ће од вере 

живети'. А закон не долази од вере, него он каже: 

'Човек који изврши те ствари, живеће по њима' ” 

(Посланица Галатима 3:11-12). 

 

Последњи стих каже да иако закон није вера, праведни 

ће га држати.  
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У Посланици Римљанима 1:17-19, апостол Павле је 

написао: 

 

„Јер је у њему објављена правда Божја из вере у 

веру, као што је написано: Праведник од вере 

живи. Гнев Божји објављује се с неба против 

сваке бездушности и неправде људи који држе 

истину спутану у неправди. Јер што се може 

дознати за Бога, познато је њима, јер им је Бог дао 

да то познају “. 

 

Псалам 119:172 о Божјој праведности казује: 

 

„Нека језик мој твоју реч казује, јер су заповести 

твоје све праведне “. 

 

Посланица Јеврејима говори следеће о неким 

праведницима који су били верни: 

 

„У вери помреше сви ти, не примивши обећања, 

али их они видеше и поздравише их издалека, 

признајући да су гости и путници на земљи. Који 

тако говоре показују да траже отаџбину; а да су 

се опоменули оне из које изиђоше, имали су 

времена да се у њу врате. Али сад бољу желе, то 

јест небеску. Зато се Бог не стиди назвати се 

њиховим Богом, јер им је он приправио град 

“(Посланица Јеврејима 11:13-16). 

 

Верни, док живе побожно овај живот на земљи, 

усредсређени су на наду о својој будућој награди са 

Богом. Они најпре траже краљевство Божје (Јеванђеље 

по Матеју 6:33). Такође, док су на земљи држе 

заповести: 
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„У томе је истрајност светих, који држе заповести 

Божје и веру Исусову “(Откривење 14:12).  

 

Није увек лако бити део верних. Израз "истрајност 

светих" указује на велике потешкоће током тог времена. 

Међутим, уз помоћ ВЕРЕ ИСУСОВЕ, коју нам Бог даје, 

можемо издржати. Понекад морамо да издржимо нешто 

што нам делује неправедно (Јаковљева посланица 1:12-

16) и/или треба то да издржимо током дужег временског 

периода (Друга Петрова посланица 3:8-9). Немој 

подлећи огорчености (Посланица Јеврејима 12:14-15, 

Јаковљева посланица 3:14). 

 

Обрати пажњу на нешто што је апостол Павле написао: 

 

“А ако живим, не живим ја, него живи у мени 

Христос. Ако ја сада живим у пути, то живим у 

вери Сина Божјега, који ме је љубио и који је себе 

за мене предао” (Посланица Галатима 2:20). 

 

Треба да имамо ВЕРУ ИСУСОВУ, да му допустимо да 

живи свој живот у нама. Да то није могуће, Библија то 

не би учила! 

 

Сетимо се да Библија повезује веру са надом, „вера је 

основа онога чему се надамо “. Нада је нешто што треба 

да имамо: 

 

„Имајући наду у Бога, коју и они сами имају, да 

ће бити ускрсење праведника и неправедника. 

Ради тога и трудим се да имам свагда чисту 

савест пред Богом и пред људима “(Дела 

апостолска 24:15-16). 

 

И вера, попут наде, треба да се вежба. Вера се вежба тако  
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што се по њој живи. Та вера није "слепа вера". Запази 

шта Библија учи: 

 

„Све проверавајте, задржавајте што је добро. 

Клоните се сваковрсног зла“(Прва посланица 

Солуњанима 5:21-22, Чарнић). 

 

Библија нас учи да треба да будемо способни да 

докажемо да постоји Бог: 

 

„Од стварања света, Божије невидљиве особине 

— његова вечна сила и божанство — могу се 

јасно сагледати у ономe што је створено, па људи 

немају изговора “(Посланица Римљанима 1:20, 

Савремени српски превод). 

 

Наравно, морамо размишљати изван физичког: 

 

„Зато не малаксавамо, па и ако се наш спољашњи 

човек и распада, унутрашњи се из дана у дан 

обнавља. Јер наше кратке и лаке садашње бриге 

доносе нам, преко сваке мере, вечни део славе, 

јер ми не гледамо не на ствари, које се виде, него 

на оне које се не виде, јер су ствари видљиве 

пролазне а невидљиве су вечне" (Друга 

посланица Коринћанима 4:16-18). 

 

Када живимо по вери, она нам помаже да докажемо да 

су Божја упутства и заповести из Библије истините. 

Хришћани немају слепу, нелогичну или емотивну веру. 

Вера је стварна, то је суштина ствари којима се надамо 

(Посланица Јеврејима 11:1). 
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Већина Старог завета је написана нама за пример - 

Које је библијско поглавље о вери? 

 

Библија каже да је већи део Старог завета написан нама 

за пример: 

 

„Нећу, браћо, да не знате да оцеви наши сви под 

облаком беху и сви кроз море прођоше; и сви се 

у Мојсију крстише у облаку и мору, сви једно 

јело духовно једоше, и сви једно пиће духовно 

пише, јер пијаху из духовне стене која их 

пратијаше, а та стена беше Христос. Али многи 

од њих не бејаху по Божјој вољи, јер пропадоше 

у пустињи. То су примери нама, да немамо злих 

жеља, као они што их имаше. Не постаните 

идолопоклоници, као неки од њих, као што стоји 

написано: "Седоше људи да једу и да пију, па 

усташе да играју". Не предајмо се блуду, као неки 

од њих што се предаше и паде у један дан 

двадесет и три хиљаде. Не искушавајмо Господа, 

као што га неки од њих искушаваше, и од змија 

изгибоше. Не мрмљајте као неки од њих што 

мрмљаше, изгибоше од пустошника. То се њима 

догађаше, да би служило за пример, а написа се 

за науку нама, на које су последња времена 

дошла. Тако дакле ко мисли да стоји, нека пази 

да не падне!” (Прва посланица Коринћанима 

10:1-12). 

 

Запазимо да су многи у Старом завету ходали по ономе 

што виде, али ми као хришћани треба да ходамо по вери 

(Друга посланица Коринћанима 5:7). У Новом завету су 

истакнути неки од позитивних примера. 

 

Прочитај 11. поглавље у Посланици Јеврејима, које се 

често назива поглављем о вери: 
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“Вера је пак поуздана извесност онога чему се 

надамо, и уверење о стварима које не видимо. 

Преко ње и стари добише сведочанство. Вером 

познајемо да је свет речју Божјом створен, тако 

да је оно што је видљиво постало из 

невидљивога.   

 

Вером принесе Авељ узвишенију жртву Богу 

него Каин, и кроз њу доби сведочанство да је 

праведник, кад Бог потврди приносе његове; и 

кроз њу он мртав још говори. Вером би Енох 

пренесен да не види смрти, - и не нађе се више, 

јер га Господ пресели, јер пре него га пресели 

доби сведочанство да угоди Богу. А без вере није 

могуће Богу угодити, јер онај који хоће да дође к 

Богу треба да верује да Бог постоји и да награђује 

оне који га траже.   

 

Вером Ноје, божанствено надахнут о стварима 

које се још нису виделе, а у покорном страху, 

начини корабљу за спасење дома свога; њоме он 

осуди сав свет и поста наследник правде која је 

по вери.   

 

Вером послуша Аврам, кад би позван да изиђе у 

земљу коју је имао да прими у наслеђе, и изиђе не 

знајући куда иде. Вером дође он у земљу обећану, 

као у туђу, и под шаторима живљаше с Исаком и 

с Јаковом, сунаследницима истог обећања, јер 

чекаше град који има чврсте темеље, коме је 

градитељ и творац Бог.   

 

Вером и сама Сара, нероткиња, прими моћ да 

затрудни и роди преко времена старости, јер 

држаше за верна онога који обећа. Зато се и 
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народи од једнога самога, и то изнемоглог 

човека, потомство бројно као звезде на небу, као 

песак на обали морској, који се бројити не може.   

 

У вери помреше сви ти, не примивши обећања, 

али их они видеше и поздравише их из далека, 

признајући да су гости и путници на земљи. Који 

тако говоре показују да траже отаџбину; а да су 

се опоменули оне из које изиђоше, имали су 

времена да се у њу врате. Али сад бољу желе, то 

јест небеску. Зато се Бог не стиди назвати се 

њиховим Богом, јер им је он приправио град.   

 

Вером приведе Аврам Исака, кад би окушан, и 

јединорођенога свога приношаше, (он који беше 

примио обећање у коме беше казано: "У Исаку 

назваће ти се потомство"), помисливши да је Бог 

моћан и из мртвих ускрснути; и зато га и доби 

натраг по некој прилици ускрсења.   

 

Вером благослови Исак Јакова и Исава, 

предвиђајући будуће ствари. Вером благослови 

Јаков, умирући сваког сина Јосифова и поклони 

се, наслонивши се на врх штапа свога. Вером 

спомену Јосиф, умирући, излазак синова 

Израиљевих, и даде наредбе за кости своје.   

 

Вером Мојсија, пошто се роди, крише три месеца 

родитељи његови, јер видеше да је дете красно, и 

не побојаше се објаве краљеве. Вером Мојсије, 

кад би велики, не хтеде да се назива син кћери 

Фараонове, и воле претрпети с народом Божјим, 

него ли имати за неко време сладости греха, 

држећи срамоту Христову за веће богатство од 

свега блага египатскога, јер очи његове гледаху 

на награду. Вером остави он Египат, не 
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побојавши се јарости краљеве, јер се држаше 

онога који се не види као да га виђаше. Вером 

сврши Пасху и кропљење крви, да се пустошник 

не дотакне Израиљевих прворођених. Вером 

пређоше они Црвено море као суху земљу, што 

кад Егићани покушаше потопише се.   

 

Вером падоше зидови Јерихонски, пошто су 

седам дана опкољени. Вером Рава, блудница, не 

погибе с неверницима, јер беше добре воље 

примила уходе.   

 

И шта ћу још да кажем? Јер ми не би достало 

времена кад бих стао говорити о Гедеону, и о 

Вараку, о Самсону и Јефтају, о Давиду и Самуилу 

и о другим пророцима, који вером победише 

краљевства, вршише правду, добише обећања, 

затворише чељусти лавовима, угасише силу 

огњену, утекоше од оштрица мача, оздравише од 

немоћи, беху јаки у биткама, растераше војске 

туђе. Жене примише мртве своје из ускрсења, а 

други беху побијени, и не примише избављења, 

да би добили боље ускрсење. А други поднесоше 

ругање и батине, па и окове и тамнице; камењем 

побијени беху, претрвени, мучени беху, од мача 

погинуше, идоше у кожусима и у козјим кожама, 

у сиротињи, у невољи, у срамоти - они којих не 

беше достојан свет -, по пустињама потуцаше се 

и по горама и по пећинама и по јамама 

земаљским.   

 

И ови сви, о чијој је вери положено сведочанство, 

не примише обећања, јер Бог нешто боље за нас 

одреди, да не дођу без нас до савршенства”.  

 

Ово нису само приче. Ово су примери за нас. Треба да 
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имамо вере да чинимо све што Бог тражи од нас без 

обзира да ли се осећамо обесхрабрено или скрхано. Вера 

често подразумева поседовање храбрости. 

 

Запази шта је апостол Павле записао: 

 

„Биј добар бој вере, домогни се вечног живота, на 

који си позван када си пред многим сведоцима 

одлучно потврдио своју веру “(Прва посланица 

Тимотеју 6:12, Савремени српски превод). 

 

Позвани треба да имају веру, а примери њихових 

претходника треба да им помогну. Када чујем неке лажи 

и клевете о мени на Интернету, или ако их ти чујеш, сети 

се Исусових и Стефанових речи: 

 

„Блажени ви, кад вас буду грдили и гонили, и кад 

буду на вас, због мене, свакојака зла лажно 

говорили. Радујте се и веселите се, јер ће велика 

бити награда ваша на небесима, јер су тако 

гонили и пророке који су пре вас били 

“(Јеванђеље по Матеју 5:11-12). 

 

„Тврдоглави људи и необрезаних срца и ушију! 

Ви се једнако противите Духу Светоме! Као што 

су били оци ваши, тако сте и ви! Који је пророк, 

кога оци ваши не прогонише? “(Дела апостолска 

7:51-52). 

 

Исус говори о примерима оних који су били пре нас да 

бисмо разумели оно што се нама данас дешава. Стефан 

је јасно рекао да верске вође често не слушају Божје 

пророке. 
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Бог ће нам дати све што нам треба УКОЛИКО Га 

ставимо на прво место и имамо вере 

 

Многи који нису позвани и изабрани брину о многим 

стварима. Исус је рекао да његови следбеници не треба 

да буду такви: 

 

„Нико не може служити двојици господара: јер ће 

или једнога мрзети, а другога волети, или ће 

једном бити привржен, а другога презирати; не 

можете служити Богу и мамону. 

 

Зато вам кажем, не брините се за свој живот, шта 

ћете јести или шта ћете пити, нити за своје тело, 

шта ћете обући; зар није живот више од хране и 

тело од одела? Погледајте птице небеске, оне не 

сеју нити жању нити скупљају у житнице, па ипак 

их храни Отац ваш небески; зар ви не вредите 

много више од њих? Ко од вас може бринући се 

додати животу своме један лакат? 

 

И што се бринете за одело? Погледајте љиљане 

пољске како расту; не труде се нити преду; а ја 

вам кажем да се ни Соломон у свој слави својој 

не обуче као један од ових. Ако Бог тако одева 

пољску траву, која данас јесте а сутра се баца у 

пећ, неће ли много више вас, маловерни? 

 

Не брините се дакле говорећи: шта ћемо јести? 

или шта ћемо пити? или шта ћемо обући? Јер све 

то траже многобошци: зна Отац ваш небески да 

вам је све то потребно. Тражите прво царство и 

праведност његову, а све ово додаће вам се. Не 

брините се дакле за сутрашњи дан, јер ће се сутра 

бринути за себе; доста је дану зла свога. 
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“(Јеванђеље по Матеју 6:24-34, Чарнић). 

 

Верујеш ли Божјим обећањима? Оне који не верују Исус 

назива маловернима. Да ли хоћеш да те Исус сматра 

маловерним? 

 

Покојни Херберт Армстронг написао је следеће 

поводом овога у својој брошури Шта је вера? 

 

Значај потраживања обећања 

 

Сећам се када су пре неколико година моја два 

сина дошла код мене и хтели су да урадим нешто, 

не сећам се шта. Имали су око седам и девет 

година. Сећам се да нисам хтео да урадим то што 

су тражили. 

 

"Али, тата, ОБЕЋАО СИ", рекли су ми, "и мораш 

ДА ИСПУНИШ СВОЈЕ ОБЕЋАЊЕ". 

 

И онда сам се сетио да сам обећао. Шта мислите? 

Да ли сам могао да прекршим обећање када су 

моја два сина дошла пред мене и изнела ми 

чињеницу да сам им обећао? Нисам могао, и ако 

ћете ви тако одважно рећи БОГУ да је обећао 

нешто и ако сте УТВРДИЛИ да се Божје обећање 

односи на ваш случај и верујете Богу да ће га 

одржати онда престаните да бринете о томе, 

престаните да покушавате да на неки свој начин 

изградите веру, само се ОПУСТИТЕ и 

препустите Богу да Он преузме одатле, оставите 

то Њему, нека Он то уради, и Он ће то урадити 

сваки пут! 

 

Знам о чему вам причам, јер сам ставио на тест 

ово о чему вам овде пишем не једном, него 
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буквално на стотине и хиљаде пута, и Бог није 

затајио ни на једном обећању. Одговори су 

долазили тако често да сам очекивао одговоре 

чим сам питао! 

 

Бог је обећао да ће опскрбити сваку нашу потребу 

ако иштемо Краљевство Божје и његову 

ПРАВЕДНОСТ, Он ће нам обезбедити све 

материјалне потребе (Јеванђеље по Матеју 6:33). 

 

Ослањање на Бога је ствар вере. Већина то не чини, 

укључујући и оне који тврде да су хришћани. 

 

Вера долази од слушања Божје речи од оних које је 

Бог послао да проповедају 

 

Вера је темељна доктрина: 

 

„Стога оставимо почетну науку о Христу, 

обратимо се савршенству не постављајући опет 

темељ одвраћањем од мртвих дела и вером у Бога 

“(Посланица Јеврејима 6:1, Чарнић). 

 

Одакле долази вера? 

 

Павле је написао: 

 

„Ово једно хоћу од вас да знам: Јесте ли ви Духа 

примили по делима закона, или по проповедању 

вере? “(Посланица Галатима 3:2). 

 

Павле је такође написао: 

 

„А праведност која је од вјере овако говори... 

Близу ти је ријеч у устима твојима и у срцу твоме, 

то јест ријеч вјере коју проповиједамо...  Јер 
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сваки који призове Име Господње биће спасен. 

Како ће, дакле, призвати Онога у кога не 

повјероваше? Како ли ће поверовати у Онога за 

кога не чуше? А како ће чути без проповједника? 

А како ће проповиједати ако не буду послани? 

Као што је написано: 

 

"Како су красне ноге оних који благовијесте мир, 

који благовијесте добро!" 

 

Али сви не послушаше Јеванђеље; јер Исаија 

говори: Господе, ко вјерова проповиједи нашој? 

И тако вјера бива од проповиједи, а проповијед 

од ријечи Божије. 

 

Али велим: Зар не чуше? Свакако: По свој земљи 

отиде глас њихов, и до крајева васељене ријечи 

њихове “(Посланица Римљанима 10:6, 8, 13-18, 

Комисија Синода СПЦ). 

 

Он каже да је проблем Израиља била непослушност 

(стих 21). Павле јасно каже да би људи добили веру 

морају да послушају проповеднике које је Бог послао. 

Ови проповедници морају да проповедају оно што је у 

складу са Божјом речју (стих 17). Пошто слушање 

долази “од речи Божје”, овај текст, већина проповеди и 

већина других информација које ми у Цркви Божјој 

објављујемо доста цитирају Библију, реч Божју. Због 

вере Христови следбеници такође морају и сами да 

проучавају Божју реч (Дела апостолска 17:11). 

 

Значај проповедања Божје речи је потврђен и у следећем 

извештају из Дела апостолских: 

 

„Браћа одмах ноћу отправише Павла и Силу у 

Верију. И они дошавши онамо, уђоше у јудејску 
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синагогу. Ти Јудеји беху племенитији од оних у 

Солуну. Они примише реч са свим срцем, и сваки 

дан проучаваху Писма, да виде је ли тачно оно 

што им се казиваше. Тако примише веру многи 

од њих као и многе виђеније грчке жене и многи 

људи “(Дела апостолска 17:10-12). 

 

 

Заједничка окупљања су корисна 

 

Апостол Павле је био надахнут да напише: 

 

„Зато, драги моји, као што сте увек били 

послушни - не само док сам био присутан него 

још и више сада кад сам одсутан - са страхом и 

трепетом радите на свом спасењу. Јер, Бог је тај 

који у вама делује и да желите и да чините оно 

што је по његовој вољи “(Посланица 

Филипљанима 2:12-13, Савремени српски 

превод). 

 

Нажалост, многи су погрешно схватили ове стихове у 

смислу да треба само да сами читају Библију, да се не 

састају са другим људима, када је то могуће, и да не 

подржавају ни једну цркву. Они су изгледа превидели 

чињеницу да је Павле, један од проповедника које је Бог 

послао, подсетио Филипљане да треба да наставе да 

буду послушни ономе чему их је учио и да је то 

суштински битно да би могли да раде на свом спасењу: 

 

„Имај у памети пример здравих речи које си чуо 

од мене, у вери и љубави Исуса Христа “(Друга 

посланица Тимотеју 1:13). 

 

Текстови Новог завета уче: 
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„Пазимо један на другога, да се такмичимо у 

љубави и у добрим делима; не остављајмо саборе 

своје, као што неки имају обичај, него један 

другога подржавајмо, и то утолико више уколико 

видите да се приближује дан “(Посланица 

Јеврејима 10:24-25). 

 

Иако у ово лаодикејско време (Откривење 3:14-22) 

многи погрешно мисле да им не треба подстицање од 

других, они имају обавезу да подстичу друге, кад год то 

могу. У супротном су непослушни (Библија говори да су 

Филаделфијци бољи у чувању онога што имају 

(Откривење 3:11), и у другим стварима). 

 

Обрати пажњу и на следеће: 

 

„Од кога примисмо милост и апостолство, да у 

име његово приведемо покорности вере све 

народе, међу којима сте и ви позвани по Исусу 

Христу - , свима који су у Риму од Бога љубљени, 

позвани да постану свети“ (Посланица 

Римљанима 1:5-7). 

 

С обзиром да нам послушност помаже у добијању вере, 

јасно је да непослушност штети и штавише уништава 

веру. 

 

Вера, молитва, дела и пост 

 

Они који следе Божје путеве треба да се моле и да не 

посустају: 

 

„Исус им каза једно поређење, да им докаже како 

се треба свагда молити и не сустати. Он им рече: 

У једноме граду беше један судија који се Бога не 

бојаше и на никога не обазираше. У томе граду 
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беше и једна удовица која долажаше к њему и 

говораше му: Брани ми правду моју од парничара 

мога. За дуго не хтеде он то учинити. Најпосле 

рече у себи: Ако се и не бојим Бога и на никога 

не обазирем, али што ми ова удовица досађује, 

даћу јој право њезино да ми једнако не долази и 

не напастује ме. 

 

Тада Господ рече: Чујте што рече тај недушевни 

судија, а како ли неће Бог право дати избранима 

својим који вапију дан и ноћ, и хоће ли се он 

устезати према њима? Кажем вам да ће им он 

брзо правду дати. Али Син човечји кад дође, хоће 

ли он наћи веру на земљи?” (Јеванђеље по Луки 

18:1-8). 

 

Запази да Исус говори да ће бити мало оних који имају 

веру када се Он буде вратио. Треба да завапимо ка Богу 

и када ситуација није идеална. Да ли ћеш бити међу 

вернима када Исус дође?  

 

Запази како је Петар, Исусов ученик, имао проблема са 

вером: 

 

„У четврту стражу ноћну упути се к њима Исус 

идући по мору. Кад га ученици видеше да иде по 

мору, уплашише се, говорећи да је то утвара, и од 

страха повикаше.  

 

Исус им одмах рече: Разаберите се, ја сам, не 

плашите се! 

 

Петар му одговори: Господе, ако си ти, заповедај 

да идем к теби по води. 

 

А он рече: Дођи! - Петар изиђе из лађе, и иђаше 
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по води да дође к Исусу. Али видећи да је ветар 

јак уплаши се, и како поче тонути повика: 

Господе спасавај! 

 

Исус му одмах пружи руку, ухвати га, и рече му: 

Маловерни, зашто си посумњао? И они се 

попеше на лађу и ветар преста “(Јеванђеље по 

Матеју 14:25-32). 

 

Исус је очекивао од Петра да хода по вери, а не по 

гледању (Друга посланица Коринћанима 5:7). Иако је 

Петар имао нешто вере, требало му је више. Савршена 

љубав изгони страх (Прва Јованова посланица 4:18), а 

Петар то тада није имао.  

 

Обрати пажњу на нешто што је Павле написао Тимотеју: 

 

„Бежи од жудњи младости и држи се правде, 

вере, љубави, мира са свима који чистим срцем 

Господа призивају “(Друга посланица Тимотеју 

2:22). 

 

Запази како је вера повезана са онима који призивају 

Господа чиста срца - са истински преобраћеним 

хришћанима! 

 

Молитва и пост помажу вери, а чак су и Исусови 

ученици имали проблема са вером. Обрати пажњу на 

следеће: 

 

„А Исус рече му: Ако можеш веровати: све је 

могуће ономе који верује “(Јеванђеље по Марку 

9:23, Караџић). 

 

Међутим, ученици су подбацили и нису могли да 

истерају демоне као што пише у 9. поглављу. Ево шта је 



28 
 

закомпликовало ситуацију: 

 

„И кад Исус уђе у кућу, питаше га ученици 

његови насамо: Зашто га ми не могосмо 

истерати? И он им рече: Овај се род ничим не 

може истерати него молитвом и постом 

“(Јеванђеље по Марку 9:28-29). 

 

Иако је све могуће онима који верују, ученици нису 

успели да изгоне одређеног демона. Исус им је објаснио 

да им је тада фалило молитве и поста. 

 

Како се може увећати вера? 

 

Исус је алудирао на који начин се може увећати вера. 

Запази следеће: 

 

„Рекоше апостоли Господу: Умножи нам веру! А 

Господ рече: Кад бисте имали вере колико зрно 

горушичино и рекли овоме дуду: Ишчупај се и 

усади се у море, послушао би вас. Који ће од вас 

који има слугу који оре или чува стоку, рећи 

њему кад дође с поља: Ходи брже и седи за 

трпезу? Неће ли му напротив казати: Уготови ми 

вечеру, опасуј се и послужи ме док једем и пијем, 

па онда ћеш и ти јести и пити? Треба ли он да 

буде захвалан томе слузи кад сврши што му се 

заповеди? Тако и ви кад свршите све што вам је 

заповедано реците: Ми смо сад залудне слуге; 

свршили смо што смо били дужни учинити! 

“(Јеванђеље по Луки 17:5-10). 

 

Исус овде једноставно каже да ако само радимо оно што 

бисмо требали, то неће увећати нашу веру да бисмо били 

корисне слуге. Исус очекује од оних који су позвани и 

изабрани да раде више од онога што треба. То значи да 
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не треба само да не чинимо зло, већ да чинимо што више 

добра. 

 

У књизи Псалама се на два места наглашава: 

 

„Клони се ода зла, и чини добро; “(Псалми 

34:14),  

 

„Уклањај се ода зла, и чини добро “(Псалми 

37:27). 

 

Ево једног физичког примера, јер није довољно само 

избегавати нечисту храну, већ Бог каже: 

 

„Мене послушајте, и добро ћете јести “(Књига 

пророка Исаије 55:2). 

 

Бог не каже само да треба да избегавамо оно што је 

посебно забрањено. Што се тиче здраве хране, већина 

људи на Западу треба да једе више воћа и поврћа и да 

једе мање обрађене хране. Такође сам приметио да је 

једење обрађене хране проблем и на Истоку. Заправо, 

био сам шокиран када сам видео колико се обрађене 

хране једе у Малезији када сам био тамо за Празник 

сеница. 

  

Ми треба не само да не чинимо зло, већ да чинимо 

добро. 

 

Запази шта је апостол Петар написао: 

 

„Најзад будите сви сложни у мислима и у 

осећањима, пуни братске љубави, милосрђа, 

понизности. Не враћајте зло за зло, ни увреду за 

увреду, него напротив благосиљајте, знајући да 

сте на то били позвани, да бисте наследили 
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благослов. "Јер ко хоће живот да заволи и да види 

срећне дане, нек задржи језик свој од зла, усне 

своје од преварних речи; нек се уклони од зла и 

нек добро чини, нека тражи мир и устраје у њему 

“(Прва Петрова посланица 3:8-11). 

 

 

Позвани треба да чине добро и да воле. 

 

Покојни Херберт Армстронг је имао обичај да каже како 

Црква Божја иде напред на коленима. То значи да ће Бог 

подарити више благослова и отворити више врата 

уколико се ми молимо и уколико смо близу Њега. Иако 

се и пагани моле, хришћанима молитва треба да помогне 

да демонстрирају своју веру. 

 

Имај вере у Бога и опраштај 

 

Хришћани треба да имају довољно вере да би могли да 

опраштају. Библија бележи: 

 

„Ујутро, пролазећи, видеше ученици смокву како 

се из корена осушила, и опоменувши се Петар 

онога што је било, рече Исусу: Рави, гле, смоква 

што си је проклео осушила се. Проговори Исус, и 

рече им: Имајте веру у Бога. У истину вам кажем: 

ако ко рече овој гори: Дигни се одавде и баци се 

у море, и не посумња у срцу своме, него верује да 

ће бити као што говори, биће му. Зато вам кажем: 

Све што иштете у својој молитви, верујте да ћете 

примити, и биће вам. И кад сте на молитви, 

праштајте ако што имате на кога, да и Отац ваш 

који је на небесима опрости вама грехе ваше. Али 

ако ви не опраштате, ни Отац ваш који је на 

небесима неће опростити вама грехе ваше 

“(Јеванђеље по Марку 11:20-26). 
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Запази да је Исус рекао да треба да имамо вере у Бога, 

да верујемо, да се молимо и да опраштамо. Тако изгледа 

да су веровање, молитва и опраштање битни за изградњу 

вере. 

 

Имај поверења у Бога и прихватај Његове укоре 

 

Они који су позвани од Бога треба да имају поверења у 

Бога и да прихватају Његове укоре: 

 

„Уздај се у Господа свим срцем својим, а на свој 

разум не ослањај се. На свим путевима својим 

имај Га на уму, и Он ће управљати стазе твоје. Не 

мисли сам о себи да си мудар; бој се Господа и 

уклањај се ода зла. То ће бити здравље пупку 

твом и заливање костима твојим. Поштуј Господа 

имањем својим и првинама од свега дохотка свог; 

И биће пуне житнице твоје обиља, и пресипаће се 

вино из каца твојих. Сине мој, не одбацуј наставе 

Господње, и немој да ти досади карање Његово. 

Јер кога љуби Господ оног кара, и као отац сина 

који му је мио “(Приче Соломонове / Пословице 

3:5-12, Даничић). 

 

„Друго искушење не дође на вас осим човечјега, 

а Бог који је веран неће допустити да се преко 

снаге ваше искушате, него ће с искушењем 

спремити и средства да бисте му могли одолети, 

да изиђете из њега “(Прва посланица 

Коринћанима 10:13). 

 

Потребно је имати вере и веровати да је Бог веран када 

дође до тестова и искушења - посебно ако нека од њих 

трају годинама. 
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Зар није Бог Отац хришћанима? Запази шта је Исус 

рекао: 

 

„Овако се, дакле, молите и ви: Оче наш небески, 

да се свети име твоје! Да дође царство твоје! Да 

буде воља твоја, као на небу, (тако) и на 

земљи! Хлеб наш потребни дај нам данас!  И 

опрости нам дугове наше, као што смо и ми 

опростили дужницима својима!  И не наведи нас 

у искушење, него нас избави од зла!  Јер ако 

опраштате људима грехе њихове, опростиће и 

вама Отац ваш небески; а ако не опраштате 

људима, ни Отац ваш неће опростити вама греха 

ваших “(Јеванђеље по Матеју 6:9-15, 

Стефановић). 

 

Наше је да опраштамо и да желимо да се Божја воља 

спроведе. Али ми не живимо увек тако, зато обрати 

пажњу на оно шта пише у посланици Јеврејима недуго 

након поглавља о вери: 

 

„Ако трпите карање, као синовима показује вам 

се Бог: јер који је син ког отац не кара? Ако ли 

сте без карања, у коме сви део добише, дакле сте 

копилад, а не синови. Ако су нам дакле телесни 

очеви наши карачи, и бојимо их се, како да не 

слушамо Оца духова, да живимо? Јер они за мало 

дана, како им угодно беше, караху нас; а Овај на 

корист, да добијемо део од Његове светиње. Јер 

свако карање кад бива не чини се да је радост, 

него жалост; али после даће миран род правде 

онима који су научени њиме. 

 

Зато ослабљене руке и ослабљена колена 

исправите, и стазе поравните ногама својим, да 

не сврне шта је хромо, него још да се исцели 
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“(Посланица Јеврејима 12:7-13). 

 

Потребна је вера да бисмо ово урадили. 

 

Вера и закон 

 

Да ли вера поништава закон? Неки протестанти изгледа 

уче да је то случај. Али шта је апостол Павле учио о 

томе? 

 

“Где је дакле узрок тог хвалисања? Нема га. По 

каквом закону? Је ли по закону дела? Не, него по 

закону вере. Јер ми мислимо да се човек 

оправдава вером без дела закона. Је ли Бог само 

Бог Јудеја? Није ли он и Бог свих народа? Да, и 

свих народа; јер је један Бог, који ће вером 

оправдати обрезане, а опет вером и необрезане. 

Уништујемо ли ми дакле закон вером? - 

Нипошто! него га још потврђујемо” (Посланица 

Римљанима 3:27-31). 

 

Хришћани су оправдани вером након што се покају. 

Пошто хришћани не треба да наставе да живе у греху, 

они помажу утврђивању закона.  

Обрати пажњу и на следеће: 

 

“Шта ћемо дакле рећи? Хоћемо ли остати у греху, 

да би се умножила милост? Нипошто! Јер ми који 

умресмо греху, како ћемо још живети у њему? Не 

знате ли да сви који се крстисмо у Исуса Христа, 

у смрт његову крстисмо се? Тако се с њим 

погребосмо крштењем у смрт његову, да као што 

ускрсну Христос из мртвих славом очином, тако 

и ми у обновљењу живота да ходимо” 

(Посланица Римљанима 6:1-4). 
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Ево још нечега што је Херберт Армстронг написао у 

својој брошури Шта је вера? 

 

Запазимо у Посланици Ефесцима 2:8-9: "Јер сте 

ви милошћу спасени, по вери. И то не долази од 

вас; дар је то Божји, и не по делима, да се нико не 

би похвалио." Али они који цитирају ове стихове 

да би оправдали своју доктрину спасења „само 

вером без дела “, неће вам рећи да у Библији 

пише и следеће: 

 

"Шта помаже, браћо моја, некоме да рече да има 

веру, ако нема дела? Може ли га вера спасти?... 

Тако и ВЕРА ако нема дела, МРТВА је по себи... 

ја ћу теби показати веру своју ИЗ ДЕЛА 

СВОЈИХ. Ти ВЕРУЈЕШ да је један Бог; добро 

чиниш: и зли духови верују и дршћу. Хоћеш ли 

разумети, човече ташти, да је вера без дела 

МРТВА?" (Јаковљева посланица 2:14-20). 

 

Нема противречности! 

 

И уместо да набрајамо стихове које наводе они 

који заступају доктрину "само вера спасава", 

осврнућемо се на чињеницу да постоје ДВЕ 

ВРСТЕ вере. Она врста вере у коју слепо верује 

већина људи је ништа друго него МРТВА вера, а 

МРТВА вера неће никад никога спасити! 

Обратите пажњу шта пише у Јаковљевој 

посланици 2:17: "Тако и вера ако нема дела, 

МРТВА је по себи". Вера без дела је МРТВА 

вера! 

 

Јаков наставља: "Аврам, отац наш, не ОПРАВДА 

ли се делима кад принесе Исака, сина свога на 

жртвеник? Видиш ли да је ВЕРА деловала у 
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делима његовим, и кроз ДЕЛА усаврши се 

вера?... Видите дакле ДА СЕ ДЕЛИМА 

ОПРАВДА ЧОВЕк, а не самом вером" 

(Јаковљева посланица 2:21-24). 

 

Да ли ово значи да се спасавамо делима, а не 

вером?  

 

НЕ, НИКАД! Ми се спасавамо ВЕРОМ! Вера 

функционише заједно са делима и УЗ ПОМОЋ 

ДЕЛА ВЕРА СЕ УСАВРШАВА!  

 

То је ЖИВА ВЕРА! 

 

Зашто нам је потребно спасење? Јер смо 

ЗГРЕШИЛИ, а плата за грех је СМРТ! 

 

Али како смо згрешили? Шта је уопште грех? 

"Прекршење ЗАКОНА грех је" одговара Бог 

(Прва Јованова посланица 3:4). 

 

"Да", каже жртва савремених бајки, "али ми 

нисмо под законом него ПОД МИЛОШЋУ!" 

Наравно! "Шта, дакле?", каже апостол Павле, 

„Хоћемо ли ГРЕШИТИ [прекршити ЗАКОН], кад 

нисмо под законом него под милошћу?" И Павле 

одговара, "НИПОШТО!" (Посланица 

Римљанима 6:15). И опет, "Шта ћемо дакле рећи? 

Хоћемо ли остати у ГРЕХУ [да кршимо ЗАКОН], 

да би се умножила милост? НИПОШТО! Јер ми 

који умресмо греху, како ћемо још живети у 

њему?" (Посланица Римљанима 6:1-2). 

 

Закон има казну - то је СМРТ. Закон потражује 

живот онога који га је прекршио. Закон има моћ 

да одузме живот прекршиоцу „Јер је плата за грех 
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смрт “(Посланица Римљанима 6:23) и „душа која 

згреши, то је она која ће умрети“(Књига пророка 

Језекиља 18:20). Закон је моћнији од грешника, 

он је изнад грешника и потражује његов живот. 

ГРЕШНИК је тај који је ПОД ЗАКОНОМ. Али  

 

када се грешник ПОКАЈЕ од кршења закона, и 

прихвати жртву Исуса Христа као плату за грех и 

казну закона, онда су му греси ОПРОШТЕНИ, 

ПОД МИЛОШЋУ ЈЕ, закон више није изнад њега 

и не потражује његову смрт. Они који и даље 

греше су под законом! Они који су се кроз 

покајање, покоравање и ВЕРУ обратили од 

непослушности, и који кроз веру ДРЖЕ закон, 

они су једини који су ПОД МИЛОШЋУ! 

 ... 

Не оправдавамо се ЗАКОНОМ, већ Христовом 

крвљу! Ово оправдање ће нам бити дато само 

уколико се ПОКАЈЕМО од кршења Божјег 

закона и тако ће се само ИЗВРШИОЦИ закона 

ОПРАВДАТИ (Посланица Римљанима 2:13). 

 

Божје духовно огледало 

 

Хајде да схватимо ово! "Јер се делима закона 

нико неће оправдати пред њим". То је скроз 

тачно! Ови стихови су 100% тачни и нема 

никакве противречности! Делима закона се не 

можете оправдати! 

 

Зашто? Други део истог стиха даје одговор. 

Зашто га већина проповедника никад не цитира? 

"Кроз закон долази само ПОЗНАЊЕ греха" 

(Посланица Римљанима 3:20). ЕТО ЗАШТО! 

 

Сврха закона није да опрости, да оправда, да 
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опере, да очисти. То може само КРВ ИСУСА 

ХРИСТА! Сврха закона је да нам каже шта је 

грех, да га дефинише, да га ОТКРИЈЕ, да бисмо 

ми престали да га чинимо. Грех је кршење закона,  

 

 

то је заправо грех (види Прву Јованову 

посланицу 3:4). 

 

Све жене ће разумети ово поређење. Свака жена 

у својој торби има мало огледало. Она зна чему 

оно служи. С времена на време, жене се огледају 

у огледалу. Огледало им помаже да примете неку 

мрљицу на свом лицу. Огледало служи да открије 

мрљицу, а не да је очисти. Оно помаже да се уочи 

оно шта треба да се среди и очисти. Наравно, 

жена неће бацити огледало зато што оно не може 

да јој очисти лице. Ако би неко питао жену зашто 

не баци своје огледалце, жена би му одговорила:  

 

"Уз помоћ огледала САЗНАЈЕМ ДА ПОСТОЈИ 

МРЉИЦА коју треба да уклоним". 

 

Божји ЗАКОН је духовно огледало. Ми гледамо 

у њега и оно показује прљавштину у нашим 

срцима. Али гледањем у закон или његовим 

држањем, нећемо СПРАТИ прљавштину са 

наших срца, то може само Христова КРВ. Преко 

закона долази ПОЗНАЊЕ ГРЕХА! 

 

Послушајмо шта нам Јаков објашњава:  

 

"Него будите ИЗВРШИОЦИ речи а не само 

слушачи - који сами себе варају. Јер ако ко само 

слуша реч, а не извршава је, тај је сличан човеку 

који посматра своје природно лице у огледалу; 
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погледао се, наиме, па отишао, и одмах је 

заборавио какав је био. А ко загледа у савршен 

ЗАКОН истине и у њему остане, не буде 

заборавни слушач него ИЗВРШИЛАЦ дела, тај 

ће бити блажен у свом делу" (Јаковљева 

посланица 1:22-25, Чарнић). 

 

Да ли је могуће држати закон? 

 

"Али", расправља се човек обманут, који верује 

да је закон укинут, "ниједан човек не може 

држати заповести. То људима није могуће. Од 

када је ВЕРА дошла, више не држимо закон, вера 

је УНИШТИЛА закон". 

 

Али Библија нам говори: "Јер су такви лажни 

апостоли, лукави посленици, који се претварају 

да су апостоли ХРИСТОВИ. И никакво чудо; јер 

се сам сотона претвара у анђела СВЕТЛОСТИ. 

Није, дакле, ништа велико ако се и СЛУГЕ 

ЊЕГОВЕ претварају да су слуге праведности" 

(Друга посланица Коринћанима 11:13-15). 

 

"Уништавамо ли, дакле, закон вером?” јавља се 

питање у надахнутом Писму - и одговор: “БОЖЕ 

САЧУВАЈ! него га још УТВРЂУЈЕМО" 

(Посланица Римљанима 3:31, Стефановић). 

 

Да, вера подржава закон. Држањем закона вера се 

УСАВРШАВА. 

 

Да ли можемо држати заповести? Да ли је то 

могуће? Сотонини обмањивачи кажу НЕ! Шта је 

истина? 

 

Један човек је пришао Исусу Христу и питао га 



39 
 

шта треба уради да би се спасао. Исус му је 

одговорио:  

 

"Ако желиш ући у живот, ДРЖИ ЗАПОВЕСТИ" 

(Јеванђеље по Матеју 19:17). "Кад то чуше  

 

ученици много се зачудише и рекоше: Ко се 

дакле може спасти? Исус их погледа и рече им: 

Код људи је то немогуће, али је код Бога све 

могуће" (Јеванђеље по Матеју 19:25-26). 

 

Чули сте Христов одговор! Људима је немогуће 

да ДРЖЕ заповести, али ево истине, СА БОГОМ 

је могуће, чак и држати Његове заповести. Да ли 

видите? ПОТРЕБНА ЈЕ ВЕРА, вера у БОЖЈУ 

моћ! Као што ваши марљиви напори уклопљени 

са вером чине веру савршеном, тако и вера 

спојена са вашим напором да живите по 

заповестима чини САВРШЕНУ 

ПОСЛУШНОСТ! Ово двоје иду једно са другим. 

Не можете имати једно без другог! 

 

ЖИВА ВЕРА, једина вера која спасава, је делатна 

вера, када човек ВЕРУЈЕ Богу да је могуће 

ПОКОРАВАТИ Му се, живети истински 

хришћански живот, држећи Његове заповести! 

 

Размислите! Да ли би Бог могао да заповеди 

човеку нешто што је НЕМОГУЋЕ урадити? Или 

замишљате Исуса као некаквог умишљеног 

сујетног младића који је „паметнији “од свог 

ОЦА и који је укинуо Очеве заповести? Каква 

бесмислица! Нажалост, то је популарно схватање 

данас међу онима који себе називају 

хришћанима. 

... 
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Не оправдавамо се ЗАКОНОМ, већ Христовом 

крвљу! Ово оправдање ће нам бити дато само 

уколико се ПОКАЈЕМО од кршења Божјег 

закона и тако ће се само ИЗВРШИОЦИ закона  

 

 

ОПРАВДАТИ (Посланица Римљанима 2:13). 

 

Надам се да ће ово помоћи многима да разумеју да иако 

смо спасени милошћу, ми треба да стремимо да живимо 

као што је Исус учио и да се покоравамо Божјим 

законима. Иако сам већ цитирао неке од стихова који се 

спомињу у претходном тексту, сматрао сам да је 

објашњење Херберта Армстронга добро, ризикујући 

притом делимично понављање. 

 

Завршни коментари о вери 

 

Вера се изграђује током целог живота. Понекад је то 

стварно тешко. Постоји толико много аспеката вере који 

нису обрађени у овом тексту. Библија нам даје пример 

људи који су имали веру и који су по вери живели.  

 

Видимо да је вера суштина ствари којима се надамо. 

Схватамо да вера долази од слушања проповедника које 

је Бог послао. Видели смо да су верни Библијом 

проверавали да ли су ти проповедници од Бога послати. 

Видели смо да треба да имамо веру Исусову. 

 

Такође смо научили да су верни били послушни, да нису 

избегавали окупљања, да су се међусобно бодрили, да су 

се молили и постили. 

 

Вера је дар од Бога (Посланица Ефесцима 2:8) и битан 

аспект закона (Јеванђеље по Матеју 23:23). Праведници  
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живе по вери (Књига пророка Авакума 2:4, Посланица 

Римљанима 1:17, Посланица Галатима 3:11). 

 

Бог је обећао награду онима који имају храбрости да 

живе по вери и да победе своје страхове, али то не 

обећава онима који то не раде: 

 

“Који победи, добиће све, и бићу му Бог, и он ће 

бити мој син. А страшљивима и невернима и 

поганима и крвницима, и курварима, и 

врачарима, и идолопоклоницима, и свима 

лажама, њима је део у језеру што гори огњем и 

сумпором; које је смрт друга” (Откривење 21:7-8, 

Караџић). 

 

Библија показује да верни своју веру исказују држањем 

заповести и чињењем других дела које Бог од њих жели, 

чак иако живе у овако безбожном свету.  

 

Вером у Бога и живљењем по Његовим упутствима вера 

се увећава. Тежи да будеш онај који ће стварно имати 

вере када Исус дође. 

 
 
Црква Божја има своје групе и раштркане подржаваоце 
широм света. Тежимо да поучавамо све што Библија учи у 

складу са Исусовим заповестима (Јеванђеље по Матеју 24:14, 

28:19-20). 
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Веб сајт на енглеском језику: http://www.ccog.org 

Continuing Church of God (CCOG) Вебсајтови 

CCOG.ASIA Овај сајт је фокусирана на Азију и садржи 

материјале на азијским језицима. 

CCOG.IN Циљна група овог сајта су људи са индијским 

културним наслеђем. 

CCOG.EU Овај сајт је фокусиран на Европу. На њему се налазе 

материјали на европским језицима 

CCOG.NZ Овај сајт је фокусиран на оне који су из Новог Зеланда. 

CCOG.ORG Ово је сајт Цркве Божје на енглеском. Он треба да 

служи свим људима. 

CCOGCANADA.CA Овај сајт је усмерен према онима у Канади. 

CDLIDD.ES Ово је сајт Цркве Божје на шпанском језику. 

PNIND.PH Ово је филипински сајт Цркве Божје. На њему се 

налазе материјали на енглеском и Тагалог језику 

Веб сајтови о вестима и историји 

COGWRITER.COM Овај сајт је главно објављивачко средство и 

садржи вести, доктрине, историјске чланке и вести о 

пророчанствима. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Ово је сајт лако памтљивог 

имена који садржи чланке и информације о црквеној историји. 

Јутјуб видео канали са проповедима и краћим проповедима 

BibleNewsProphecy CCOG Јутјуб канал са краћим проповедима 

ContinuingCOG CCOG Јутјуб канал са видео   

CCOGAfrica Овај Јутјуб канал садржи поруке афричких пастора 

на афричким језицима као и неке на енглеском. 



Библија нам даје дефиницију вере:

Вера је основа онога чему се надамо, и уверење о стварима 
које не видимо. Преко ње и стари добише сведочанство. 
Вером познајемо да је свет речју Божјом створен, тако да је 
оно што је видљиво постало из невидљивога... 
А без вере није могуће Богу угодити, јер онај који хоће да
дође к Богу треба да верује да Бог постоји и да награђује
оне који га траже” 
(Посланица Јеврејима 11:1-3, 6, измењени Бакотићев превод).

Да ли стварно верујеш да Бог награђује оне које је позвао 
и изабрао, оне који га траже? Ако верујеш, како то утиче на 
твој живот?

Грчка реч која се у Новом завету најчешће преводи као вера је 
реч  “πίστις” (пистис). 

πίστις, пистис (pis'- tis) убеђење тј. вероисповест; морално 
уверење (о религијској истини, или истинитости Божјој или о 
религијском учитељу), посебно поуздање у Христа за спасење; 
апстрактно, сталност у таквом изјашњавању; у ширем смислу, 
систем самих религијских (јеванђеоских) истина: (Biblesoft's  New  
Exhaustive  Strong's  Numbers and  Concordance  with  Expanded  
Greek-Hebrew Dictionary.  Copyright  ©  1994,  2003,  2006  
Biblesoft, Inc.  and  International  Bible  Translators,  Inc.)

Свакако да је потребно имати вере да би се обавило Божје дело. 
Запази шта је речено хришћанима да раде:

“Да се борите за веру која је једном заувек предата светима” 
(Јудина посланица 3, Савремени српски превод).

Јуда пише хришћанима, онима који су позвани и изабрани 
(Прва посланица Коринћанима 1:26-28, Јеванђеље по 
Матеју 22:14). Ми не треба само да имамо веру, већ и да 
је промовишемо (Јеванђеље по Матеју 24:14, 28:19-20). 
То је оно чему ми у Цркви Божјој стремимо.
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