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Из праведности ће се мир 
родити… (Исаија 32:17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВЕДНОСТ И МИР 
 

 

салмиста исповеда нешто предивно: 
„Срећу се милост и  истина, правда 

и мир љубе се! Из земље истина буја, а правда 
с небеса доле гледа“ (Псаламs 85:10-11) Да, у 
Новом завету срели су се њих двоје: милост и 
истина, а правда, тј. праведност и мир су се 
пољубили. То читамо у овом прогласу: „Пошто 
смо, дакле, оправдани вером, у миру смо с Богом 
посредством нашег Господа Исуса Христа“ 
(Римљанима 5:1). 

Грчки глагол који преводимо као „оправдати“ је 
познати појам „дикаио“, и значи „бити 
ослобођен“, „проглашен невиним“. Као такви, као 
оправдани, имамо право да вером приђемо Богу, 
измирени по нашем Господу Исусу Христу. У њему 
смо сједињени. Друго, именица „мир“ је превод 
старогрчке именице „еирене“, која значи поново 
спојити у једно, довести у склад, конкордију, у 
сигурност с Богом. 

Нема потребе да се бојиш да ће те Бог било 
када прозвати за зло, за грехе и казнити те. Јер, 
приступио су му и сада си у његовом спокоју по 

петак 15. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Исусу Христу. Он нам је то омогућио. Све је плод 
његове праведности коју нам је даровао. Зато смо 
од тада сједињени с њим, баш како Павле 
исповеда: „Он је, наиме, наш мир. Он је спојио 
обоје у једно... да би у самом себи од двојице 
створио једног новог човека и тиме успоставио 
мир, 16и да би обе стране помирио с Богом у 
једном телу својом смрћу на крсту, усмртивши 
непријатељство међу њима“ (Ефесцима 2:14-17). 

 
 
 
 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, захваљујем ти за славни 
живот дарован ми у Христу, за своју сједињеност 
у њему. Твоја праведност ми је даровала мир, 
и то мир с напретком! Хвала ти за сјајан живот 
владавине и радости. У Исусово име, амин. 

 
 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јовану 14:27; Ефесцима 2:14-17 NIV 
 
 

Матеју 11:1-30 & Постање 36-37 
 

Матеју 6:14-24 & Постање 15 


