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Љубав је међу нама дошла до 
савршенства, да бисмо имали 
поуздање на Судњи дан. Јер, 
какав је он, такви смо и ми на 
овом свету (1. Јованова 4:17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОУЗДАЊЕ У ДАНИМА КРИЗЕ 
 

ре пар година, једног нашег брата у вери 
киднаповао неки култ. Када су 

га одвели до њиховог храма, видео је неколико 
лобања својих претходника. Није био њихова 
једнина жртва, па су на место жртвовања почели да 
доводе и остале. 

Наједанпут, наш брат је почео да говори у 
језицима. Пришао му је један од чланова култа, у 
намери да га ућутка, али он је најставио још јаче. 
Страх је спопао све присутне. После пар минута зли 
духови у опседнутима су подивљали, па су 
хришћанина избацили. Просто су га ослободили и 
пустили да оде. 

Ово искуство нам казује шта се дешава када 
смо пуни Духа Светог: одважни смо! У часу удара 
невоље, сила Духа Светог нас покреће и из нас 
крећу божански силне речи. 

Победа нам је осигурана када смо пуни Духа. 
Кад невоље дођу бићемо спремни. Бићемо одважни 
у часу кризе. Знате ли да наша реч суд потиче од 
грчког појма „крино“, тј. од речи 
„криза“? Увек описује време великих тешкоћа 

уторак 12. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

или опасности. 
Сећам се једне приче о хришћанину који је 

путовао аутобусом. Десила се стравична 
несрећа и сви путници су изгинули. Да ли је било 
неминовно да и овај верник том приликом погине? 
Није! Требало је да буде одважан у време кризе, да у 
том часу исповеди: „У Исусовом име објављујем да 
сам заштићен! Нећу умрети!“ Чак и није морао да 
каже било шта, ако се већ молио пре уласка у аутобус. 
Свето писмо нам не говори да у тешким тренуцима 
останемо неми као камен. Не, али нам поручује да 
будемо одважни и храбри. Са одважношћу Духа 
Светог ћеш победити у ма каквим околностима, у 
ма каквим кризама. Алилуја! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Одважном и непорецивом вером владам 
својим животом. Није важно с чим се суочавам, 
одбијам да стрепим или се плашим. Исповедам 
мир и спокој над свим околностима. Одважан 
сам и пун поуздања, док се суочавам  са  
живитом. Побеђујем! Знам да је већи Онај који 
је у мени него онај који је у свету! Алилуја! 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Прва Јованова 4:17-18; Соломонове 24:10; 
Соломонове 28:1 

 

Матеју 9:18-38 & Постање 29-30 
 

Матеју 5:31-40 & Постање 12 


