5.
ИСТУПИ И БУДИ ХРАБАР!
петак

Нико неће моћи да ти се одупре целог
твог живота. Као што сам био са
Мојсијем, тако ћу бити са тобом;
нећу одступити од тебе, нити ћу те
оставити (Исус Навин 1:5).

Ч

есто се сетим једног култа, који се појавио
пре доста година и окупљао у једном позоришту.
И тада и сада неки хришћани се уплаше оваквих
група. Али док проучавам Свето писмо, видим
нешто сасвим друго и другачије у подвизима људи
попут Давида, Мојсија, Јефтаја и других. Наиме, не
могу да се начудим зашто би се било који
хришћанин плашио култова? Зато се молим:
„Господе, дај ми само једну прилику
и надвладаћу сваког члана култа!“
Када сам био на универзитету, још као
бруцош сам доживео баш нешто овако. Наиме,
једне ноћи, су се окупили у студентском граду и
отпочели своје ритуалне плесове, са свим
одорама и симболим. Био је то прави сабор злих
духова! Али шта се ускоро десило: почели су да
беже, да се крију где би стигли, тражећи заклон. Ја
сам тада био на коленима, говорио у језицима:
„Господе Исусе, по твојој милости се суочавам са
свим овим. Никада више не допусти овакаву
дрскост на овом месту!“
Тек, наредне године су излепили обавештење да
ће те вечери имати своје „лебдење“. „Да, али мало
сутра“, рекох тада. Те вечери сам позвао још неке
вернике, браћу хришћане и рекао им: „Ми смо ти
који ноћас ‘лебдимо’!“ И док су култисти

на једној страни викали и претили, ми смо певали и
плесали уз речи Новог завета: „Оружје којим се
боримо није људско, него има божанску силу да
руши утврђења. Ми рушимо мудровања“ (2.
Коринћанима 10:4).
Певали смо у дубокој духовној свести и
Духом заробљавали, свезивали окултисте. И знате
шта: већ сутрадан их је потражила полиција и
похапсила. Слава Богу! Али неколико месеци
касније неки од њих, и вође и чланови, су нам се
придружили нашавши спасење својој души.
Зато кажем: ми хришћани не морамо да се
бојим било кога или било чега. Бог ми је пре много
година рекао оно што је рекао и Исусу Навину: Као
што сам био са Мојсијем, тако ћу бити са тобом. Он
то исто поручује и теби, баш сада. Буди јак! Одважи
се и не страхуј!
Божја реч ти је неопходна. О томе данас
говорим: повери јој слободно свој живот. Док су
други престрашени и под притисцима због свега
што се данас збива, ти стани мирно, пун храбрости.

ИСПОВЕСТ
Господ ми је светло и спасење, чега да се бојим?
Господ ми је снага живота, од кога да страхујем?
Нека ме и војске окруже, срце ми не стрепи, јер
је већи Онај који је у мени него онај који је у
свету. Алилуја!

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ:
Прва Јованова 4:4; Прва Коринћанима 16:13;
Ефесцима 6:13

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА
Марку 11:1-26 & Бројеви 16-17

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ
Матеју 20:17-23 & Излазак 14
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