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УНАПРЕД СЕ ПРИПРЕМИ ЗА 
„ЗЛИ ДАН“! 

 

 
рви део данашњег текста нас позива да 
јачамо у Господу, да се предамо његовој 

силној снази. Он нам никада не би дао нешто у 
задатак а да нам је то немогуће. Дакле, ако смо 
позвани да „јачамо у Господу“, онда је то свакако 
могуће. И то није све: “Ставите на себе сву 
борбену опрему Божју, да бисте могли одолети 
ђаволским лукавствима.” 

Ово је позив да се спремиш, да будеш као 
запета пушка у дан зла. Речено ти  је  како да се 
бориш против ђавола. Ако се обучеш у сву духовну 
бојну опрему и узмеш потребно оружје, моћи ћеш 
да надвладаш све пакосне сплетке, маневре и 
манипулације злога. 

Уосталом, јачајте у Господу и његовој 
моћној сили. Ставите на себе сву 
борбену опрему Божју, да бисте могли 
одолети ђаволским лукавствима. Ми 
се, наиме, не боримо против људи од 
крви и меса, него против главарстава 
и власти, против сила које владају 
овим царством мрака, против злих 
духова у небеским просторима. 
Тога ради, ставите на себе пуну 
Божју борбену опрему, да бисте 
се могли одупрети у зли дан, те да 
овако припремљени, можете чврсто 
стајати (Ефесцима 6:10-13). 

среда 10. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

Многи се не држе ове божанске Речи и зато 
падају пред изазовима. А стихови за данашњу 
побожност нас јасно позивају шта и како да 
урадимо. Дакле, ст. 13 се ослања на претходно 
речено. Тај „зли дан“ нас неће заобићи. Око нас 
кружи духовна неман која би да нас прождере. 
Напашће нас чим нањуши прилику. Зато не 
будимо наивни, не будимо незналице када је реч о 
његовим намерама. 

Али Сатана није главни играч. Све док си јак 
у Господу, све док се срцем и умом држиш 
његове Речи, побеђујеш злога како год, где год и 
кад год те напао. Све док је Божја реч твој арсенал 
– победник си. Да, Та Реч је мач Духа који сасеца 
ђавола у комаде. Алилуја! 

МОЛИТВА 
У име Исуса Христа, исповедам власт над 
Сатаном и његовим хордама пакла. Рушим 
све његове махинације, завере и сплетке, све 
обмане и оружје којим удара мој град и мој 
народ. С Божјом речи у устима побеђујем 
славно, владам и управљам свим околностима. 
Амин. 

 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Јованова 4:4; Јаковљева 4:7; Ефесцима 6:10-18 
 
 

Марку 14:27-52 & Бројеви 27-28 

 
Матеју 21:33-46 & Излазак 19 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 


