
 

Č 

zavisi od obilja njegovih dobara, 

koliko god da ih ima (Luka 12:15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ponedeljak 24 

NOVAC JE SAMO PRIVID 
 

esto ponavljam da je novac puki privid, 
opsena koja postoji jedino u glavama siromaha. Naime, 

ne postoji nešto tako što se zove 
„novac“. On je obmana i ovosvetsko skretanje 

pažnje. Kada je stvarao svet Bog nije stvorio novac. On 
se kasnije pojavio i razvijao se vremenom. 

Današnja dešavanja u svetu mnogima jasno 
kazuju da je reč samo o pukoj igri brojeva. Zato Bog 

očekuje da  živiš pobednički, baš  kakvim te je i 
sazdao. Ne plaši se ničeg u ovom i ovakvom svetu. 

Odbij svako zastrašivanje. To je pravo i sila evanđelja, 
jer je tvoj napredk iznad novca. To da li njega imaš ili 

nemaš ne menja ništa duhovno u tebi. Ne dopusti da ti 
novac diktira svedočanstvo za Boga. Recimo, ako ti je 

nešto potrebno, a nemaš dovoljno novca ta to, to 
ništa ne menja. Još uvek možeš da dobiješ željeno - i 
to besplatno! Ovde mislim na život prosperiteta. Bog 

nikada novcem nije uslovio ono što ti pripada. Kao, 
nemaš para i onda ništa! Ne, on nam poručuje da je 

„sve naše“ 

(1. Korinćanima 3:21). 



 

 

 

Važna je snaga kojom nešto prisvajaš, ali to 
svakako nije novac. Tvoja vera je glavna! Imaš ono što 
ti je Bog rekao da imaš, ma kakve okolnosti bile oko 
tebe ili ne bile. Veruj ovo i biće slobodan od snage 
kojom novac vezuje i zastrašuje ljude. 

 

 

 

 

 

 

 

ISPOVEST 
Blagosloven nek si Bože! Tvoja božanska sila 

me je obdarila svime za život pobožnosti, 
hristopoznanjem u kome imam poziv na svaku 
vrlinu i slavu. Slobodan sam od snage i zastrašivanja 
novca. Živim pobednički i u potpunom obilju, 
napretku, iduću ivek napred sa svim potrebnim 
da uspem. Amin. 

 
 
 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
 

Prva Korinćanima 3:21-22; Druga poslanica 1:3; 

3 Jovanu 1:2 

  ČITANJE SVETOG PISMA ZA GODINU DANA 
Jovanu 11:17-57 & Druga o carevima 13-15 

    ČITANJE SVETOG PISMA ZA DVE GODINE  
Marku 12:28-34 & Brojevi 27 


