
 

Istrajte, pa ćete tako steći život 
(Luka 21:19). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UVEK U KONTROLI 

Ovim je rečima Gospod Isus iskazao kako da uvek 
budemo u kontroli dok iščekujemo 
stvari. Jer, to je stav pobednika. Kada se pouzdajete u 
Gospoda, u njegovu snagu i sposobnosti, koje deluju u 
vama i povama, tada ste nepokolebili. 
Možda ste čuli neke loše vesti: da vam je supružnik, 
dete ili neko drugi voljeni morao hitno u bolnicu, na 
neku neodložnu operaciju. Ali ne dajte se zabuni. Vi ste 
ti koji kontrolišete okolnosti. Ne budite nervozni, 
napeti zbog svega. Opustite se i uzmite stvar u svoje 
ruke. 
Nikada ne paničite i ne gušite se u strahu kada ste u 
škripcu, kada ste pred preprekama. Održite prisebnost 
i upotrebite autoritet u Hristu. Molite se mirno jer je mir 
Hristovo obećanje. Držite Boga za reč znajući ko ste u 
Hristu i koji imate autoritet. Tada možete da zapovedate, 
da krotite okolnosti oko sebe. Izazovi s koji se 
suočavate su vam hrana, odskočna daska za novi, 
uzvišeniji nivo slave. Zato nam Sveto pismo poručuje 
da nam testovi i kušnje budu čista radost. Štaviše, 
ispoveda Pavle: 
„... ova lagana nevolja, koja nas je trenutno snašla, 
priprema nas  za  izvanredno i  neizmerno,  večno 
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izobilje slave“ (2. Korinćanima 4:17-18). 

Ništa na ovom svetu ne može da te poljulja i sruši. Evo, 
udubi se duhom u ove Isusove reči: „Ovo sam vam rekao 
da imate mir u meni (tj. savršeni mir). U svetu ćete 
imati nevolju, ali vi budite hrabri (tj. odvažite se, 
pouzdajte neustrašivo); ja sam pobedio svet. (tj. ja sam 
ga lišio snage da vam naudi i pobedio sam ga za vas)“ 
(Jovan 16:33). 

 

 

 

 

 

ISPOVEST 
 

Ja se pitam, ja sam u kontroli svih okolnosti mog 

života. Jak sam, odvažan i hrabar. Delujem iz 
sigurne zone pobede, spokojstva, jer me je Bog 
odvojio od sveta i darivao me životom vere i 
pobede po Reči. Živim silovito i trijumfujem nad 
bolestima, zarazama, inflacijom i nasiljem. Više 
sam od pobednika jer je veći Onaj koji je u meni 
nego li onaj koji je u svetu. Aliluja! 

 
 

 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
 

Filipljanima 4:6; Jovanu 16:33 

 

 

Druga Korinćanima 2:5-3:1-6 & Priče 
Solomonove 14-15 

 

Luki 20:39-47 & Prva Samuilova 23 
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