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ЧУДЕСНОСТ СВЕТЛА 
 

постол Јован нам у првом поглављу свог 
еванђеља открива да се Божија реч утеловила. „На 
свету је био, и свет је његовим посредством настао, 

али га свет није препознао.“ 
Она је Божији Син који је сам живот и давалац 
живота. И тај живот је био светло људима. 

Данашњи стих исповеда: “Светлост светли у 
тами, и тама је не надвлада. Глагол „надвладати“ 
је превод грчког појма „каталамбано“, који значи 
„ухватити“, „савладати“. Тама нема снагу да загуши 
божанско светло, не може да га ухвати, угаси и 
надвлада. 

Дакле, тама не може да задржи, збије и 
поништи чудесност светла. Не може да га надвлада. 
Никада није и неће. Да ли сте икада у неком густом 
мраку креснули шибицу и она се угасила од 
количине црнила? Не, то се никада не дешава! 
Колика год да је тама, нема снагу да угаси и једну 
једину искру. 

Ово би требало да ти објасни зашто Исус каже: 
„Ви сте светло света...“ (Матеј 5:14) Светлост 
је твој хришћански позив. Буди свестан ове истине: 
позван си да светлиш у тами света. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Шири свој утицај као што светло блесне и све 
обасја. 

Можда си ученик, студент; можда занатлија, 
ратар, банкар, лекар или научник? Како год: светло 
си свету око себе тиме што радиш. Толико је 
мрака око свега, а ти си одговор на тај изазов. 
Оспособљен си, опремљен да на прави начин 
урадиш оно право. Светло си свом свету, имаш 
натприродне замисли које су потребне за одређене 
ситуације. 

Исус ти поручује: „Тако нека засветли ваша 
светлост пред људима, да би они, видећи ваша 
добра дела, прославили Оца вашег који је на 
небесима“ (Матеј 5:16). 

 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
 

Где год да сам, шта год да радим, светлим 
силно и свет види то моје светло. Отворено 
одражавам славу Божију свету у коме сам и 
њом растерујем таму свих злодела. У Исусово 
име, амин. 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Матеју 5:16; Ефесцима 5:13 
 
 

Матеју 27:27-44 & Излазак 40 
 

Матеју 13:44-52 & Постање 42 


