
  

О 

Ви, наиме, знате за милост Господа 
нашега Исуса Христа, да је он, иако 
богат, постао сиромах ради вас, да 
би ви његовим сиромаштвом постали 

богати (2. Коринћанима 8:9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТО ЈЕ РАДИ НАС 

ве речи се не односе на духовност, у 
смислу богатства и сиромаштва. Наиме, 

када читамо контекст читавог поглавља схватамо да 
се Павле апостол бави питањем новца и 
материјалног напредовања. 

Дакле, нас ради Исус се одрекао свог угледа, 
обиља и богатства. Предао је све и поистоветио се с 
нама. Заузео је наше место. Постао је ми. Све што је 
урадио било је за нас и ради нас. Није био сиромах, 
али је осиромашио за наше добро. Значи, ми који 

нисмо били богати сада смо по њему обогаћени, баш 
онако како смо оправдани. 

Када схватимо ову истину почињемо да 
живимо у том, од Христа нам дарованом, 
наслеђу. Преузимамо улогу богатих у Богу. Зато 
се не поуздајмо у државу и њену Владу, у друштво 
или посао који радимо. Не надајмо се банкарским 
реформама. Поуздајмо се у Реч која нам казује 
истину: он је ради нас осиромашио да бисмо се 
његовим богатством обогатили. Хајде да 

четвртак 31. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

укорачимо у то његово дело. Хајде да постанемо 
онаквим каквим нас је учинио. Живимо у слави коју 
нам је донео. У томе је срж његових страдања: 
„...На то време је указивао Дух Христов који је 
био у њима, унапред најављујући о Христовим 
патњама и слави која га очекује после тога“ (1. 
Петрова 1:11). А то је слава која нам сада следује! 
Алилуја! 

 
 
 
 
 
 

МОЛИТВА 
Драги небески  Оче, исповедам  велико 
наследство у Христу; обиље и величину у коју 
си ме увео. Енергично одбацујем сиромаштво, 
недостатке, беспарицу и сваку оскудицу. 
Свесно се одлучујем за радостан и напредан 
живот у Христу. Ходам у праведности, здрављу, 
победи и успеху. То ми је наследство у Христу. 
У Његово, у Исусово име, Aмин! 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Галатима 3:29; Псалми 50:10-12 
 
 

Откривење Јованово 22 & Малахије 3-4 
 

Откривење Јованово 22:11-21 & Малахије 3-4 


