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СЛАВИМО БОГА КАД НАС 
СНАЂУ НЕВОЉЕ 

 

 

ашто многи хришћани, упркос свих ових 
сјајних речи, и даље стењу и гунђају 

због животних изазова? Није важно под каквим смо 
притисцима, каквим невољама. Просто им 
забранимо приступ. Не дозволимо себи 
усплахиреност пред животним околностима. 

Христос живи у нама и већи је од свих и свега.  
Зато  у  кризама  објавимо, исповедимо: 
„Већи је Онај који је у мени од свих противника и 
свих њихових противљења која ме спопадају!“ 
Верујте, шта год да баш данас пролазите тек је – 
како рече апостол – „лагана невоља“. И све то је 
„привремено“. Не дозволимо да нам било шта 
украде радост. 

Ипак, далеко вредније је шта та „лагана 
невоља“ чини у нама, како нам служи: припрема нас 
за изванредно и неизмерно, вечно изобиље 

Јер, ова лагана невоља, која нас 
је тренутно снашла, припрема 
нас за изванредно и неизмерно, 

вечно изобиље славе. Ми, наиме, не 
придајемо важност ономе што се 
види, него ономе што се не види, јер 
видљиво је привремено, а невидљиво 
је вечно (2. Коринћанима 4:17-18). 

петак 22. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

славе. Ако Божија реч каже да је  тако –  онда  је 
тако. То је једини могући исход свих наших 
невоља. Зато можемо да се радујемо када се 
суочавамо са животним изазовима. Како рече Јаков: 
„... сматрајте за чисту радост кад год вас задесе 
свакојака искушења“ (Јаков 1:2). 

Радујмо се и славимо, сигурни у Господу када 
смо под притисцима. Не усредсређујмо се на 
проблеме. Упримо поглед у Исуса, он је – како каже 
Писмо – и зачетник и усавршитељ вере. У њему 
побеђујмо УВЕК, у свим (не)приликама. Слава нека 
је Богу! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Радујем се у Господу, у његовој вечној Речи 
и снази којом ме дарује у свим невољама. 
Господу је снага мог живота. Зато се не бојим 
никога и ничега. У њему славно побеђујем 
увек и свуда. Владам у праведности, растем у 
благодати, мудрости и сазнању нашег Господа 
Исуса Христа. Амин. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Коринћанима 4:17-18 AMPC; Римљанима 5:3-4; 
Јеврејима 12:2 

 

Матеју 15:1-28 & Излазак 1-2 
 

Матеју 8:23-34 & Постање 22 


