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Али хвала Богу који нас у Христу 
увек води у победничкој поворци, те 
преко нас свуда шири мирис знања о 

себи (2. Коринћанима 2:14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОВЕКА ПОБЕДНИЦИ 
 

анашњи медији на све стране сеју само 
вести о ужасима, само мрак и безнађе. 

Толико је невоља, толико економских проблема, зла 
и терора у свету, као никада. Свет је на ивици 
распада. Али у Христу не морамо од ничег да 
страхујемо. Он је наш дом, наш сигурна кућа, 
здраво окружење и држава просперитета. 

У Христу смо довека победници. У њему смо 
савладали све зле духове света. Баш како пише 

апостол Јован: „Дечице, ви сте од Бога и већ сте 
надвладали такве. Наиме, моћнији је онај који је 
у вама, него онај који је у свету“ (1. Јованова 4:4). 

И Павле, ношен Духом Светим, пише: 
„Према томе, ко ће нас одвојити од Христове 
љубави? Невоља, или притешњеност, или прогон, 
или глад, или голотиња, или опасност, или 
мач? ... Али, упркос свему томе, ми надмоћно 
побеђујемо посредством онога који нас је 
заволео“ (Римљанима 8:35.37). 

Да, за Павла смо више од победника упркос 
свему, упркос сваком прогону, муци и невољи. А 
Божија реч је непромењива и незаблудива. Она 

петак 8. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

 
 

нам поручује да смо такви, да смо у Христовој 
победи. Ништа не може да нас порази, да нас 
надвалада, јер је већи Онај који је у нама. У њему 
увек тријумфујемо у свему и на сваком месту. То је 
и такав је наш живот у Исусу Христу. Нека је 
довека Бог благословен! 

 
 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Напредујем из славе у славу. Живот ми  
је сведочанство Божијег обиља и његове 
непролазне љубави. Свакодневно ме обасипа 
добрима и истрајно ме води путем победе, баш 
у „победничкој поворци“. Живим и сили Духа 
Светог и освајам милошћу и праведношћу. 
Алилуја! 

 
 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Пророка Исаије 43:2 AMPC; Колошанима 1:27 
 
 

Матеју 6:19-7:1-6 & Постање 20-22 
 

Матеју 4:12-25 & Постање 8 


