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(1. Тимотеју 1:18-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВЕРА ПОТРЕБНА ЗА ДОБАР РАТ! 
 

ако је силна и богата ова светописамска 
истина: добар и успешан духовни рат  захтева 

веру и чисту савест. Наравно, неизоставно је 
потребно да знамо ко нам је крвник. И то нам 

открива апостол Павле када пише: „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“ (Ефесцима 6:12). 
Ове силе таме су владари токова нашег света. 

Оне мешетаре и управљају мислима свих 
богобораца и противника Христовог еванђеља. 
А у том свету злих духова нема ничег доброг. 
Сви они и све њихово је есенција зла и безобалне 
злобе. Само смо ми, ти и ја, они који можемо да 
их обуздавамо и омеђавамо силом Духа Светог 
и именом Исуса Христа. 

У Ефесцима 6 имамо позив да се наоружамо 
свим оружјем Божјим против деловања сила зла. 
Тако стих 13 истиче: „Тога ради, ставите на себе 
пуну Божију борбену опрему, да бисте се могли 
одупрети у зли дан, те да овако припремљени, 
можете чврсто стајати.“ 

Потом, у ст. 16, након набрајања неколико 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

заштитних, одбрамбених делова опреме, апостол 
наставља: „Уз све то, узмите штит вере којим 
ћете моћи да погасите све огњене стреле Злога... 
прихватите мач Духа, који је реч Божија.“ И 
овде видимо зашто је порука вере толики важна, 
колико је непходно да „поврх свега“ – како кажу 
неки преводи – „узмемо штит вере“. 

Разумемо ли колико је вера важна, Она је 
изнад свега, она је као штит. Дакле, није то неки 
штит звани вера. Не, то је вера која је штит, 
вера која чини да живимо по Божјој речи. Њоме 
одбијамо, ломимо и гасимо свако распламтело 

зло. Или, како се то војно каже: неутралишемо га! 
Није важно каквим нас пројектилима гађа 

Зли. Вера гаси све то. Вера све то одбија и 
осујећује. Она долази од слушања Божје речи. 
(Римљанима 10:17) Што више слушаш ту Реч, 
то ти је вера јача. Зато је слушај и дозволи да 
делује како би ти вера јачала и била покретнија. 
Алилуја! 

 
 

МОЛИТВА 
 

Драги небески Оче, захваљујем ти за веру коју 
имам у твојој Речи. Она је жива. Њоме гасим и 
одбијам све запаљене стреле зла; њоме сузбијам 

ширење злобе, гасим манипулације, трикове, 
лажи, замешатељства и рушим утврде греха. У 
Исусово име, амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Ефесцима 6:13-17 AMPC 
 
 

Луки 22:66-23:1-25 & Друга Самуилова 1-3 
 

Марку 6:1-13 & Бројеви 1 


