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Ово сам вам рекао да имате мир у 
мени. У свету ћете имати невољу, 
али ви будите храбри; ја сам победио 

свет (Јован 16:33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИР НАМ ДОЛАЗИ ОД БОГА 

постол Павле је објавио: „А ако је 
Радосна вест коју објављујемо застрта, 

застрта је за оне који пропадају. Њима је 
бог овога света заслепио невернички ум...“ (2. 
Коринћанима 4:3-4) Ко је бог овог света? Сатана, 

најодговорнији за сав хаос и све ужасе у свету. Он  
је  креатор  садашњих  структура  света, 

система које покрећу себичност, поквареност, 
похлепа и мржња. Зато никада нема трајног мира, 
јер овакав дух то и не може да пружи. Мир је само од 
Бога, баш као што је праведност једино његова 
вредност. 

Такође је немогуће људима без божанске 
природе у себи да било коме пруже мир. Ни 
породица, ни пријатељи, нико под капом 
небеском не може да нам да трајни мир, радост и 
срећу. Исус рече: „Мир свој вам остављам, мир 
свој дајем вам. Не дајем вам онакав мир какав 
свет даје. Не дајте да вам узнемиреност и 
страх обузму срце“ (Јован 14:27) Благословен 
нек си Боже! 

Мир за којим свет чезне налази се само у Исусу 
Христу. Зато не чуде толики немири и 

среда 27. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

сукоби, јер се за решењима упорно трага у свему 
другоме и у свима другима. Нови завет исповеда: 
„Кад људи буду говорили: „Мир и сигурност“, 
тада ће их изненада задесити пропаст, као 
трудови трудницу, и неће моћи да побегну“ (1. 
Солуњанима 5:3) И то је стварност, то је невоља 
данашњег света. 

Данашњи стих нам преноси речи Исусовог 
уверавања: У свету ћете имати невољу, али ви 
будите храбри; ја сам победио свет. Он је победио 
свет и предао нам ту своју победу. Зато није 
важно шта се дешава у свету, у каквом је стању, 
јер смо ми у стању мира. 

Мир духа у нама је мир Исуса Христа. По њему 
надвладавамо кризе. И када је стање тешко, када су 
свуда невоље, његов мир нам чува мисли и срца, 
донесећи нам чак и напредак. Алулуја! 

 
ИСПОВЕСТ 

Шта год се дешавало, ма какве невоље биле, 
ја сам у миру. Срце ми је спокојно у Исусу 
Христу. Зато сам пун поуздања. У свом Господу 
сам власник мира! Не морам да се борим за 
њега, јер сам спокојан и напредан. Амин. 
Благословен нек си Боже! 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Пророка Исаије 9:6; Пророка Исаије 26:3; Јовану 14:27 
 
 

Матеју 19:1-15 & Излазак 13-14 
 

Матеју 10:12-22 & Постање  27 


