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Ако сте се, умревши с Христом, 
ослободили сила овога света, 
зашто живите као да још увек 
припадате свету? Зашто се 
покоравате прописима... 

(Колошанима 2:20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЛАДАЈ СВОЈИМ СВЕТОМ! 
 

ема сумње  у значење  данашњег  
библијског стиха: нисмо у власти „сила 

овог света“! Исус је живео изван и изнад  
околности, владајући свим око себе. Није 
допустио да га понесу зло, грех и декаденција 
друштва. Живео је изван тога, превазилазећи сваку 
владу и систем на сваком кораку свог земаљског 
живота. И баш такав живот је и теби даровао. 
Живот који ничему и никоме није подложан, који 
влада над свим и сваким, над свим основама 
стварности. 

Учинио  те је сасвим  оперативним ,  
финкционалним и издигнутим над системима 
света. Зато је поручио својој деци да иако су у 
свету, нису од света. То значи да си владар над 
системима и поквареним утицајима данашњице. 
Колико је само око нас оних који су ухваћени, 
задојени и бацани силама преваре, распада и 
покварености света. Али не и ти! Наследник си 
Царства небеског. Живот ти је у њему усидрен. 
По њему се руководи само по божанској истини. 

Зато истрајно учи Божију реч. Учиниће да 
размишљаш и говориш као Исус. Он рече: „Ово 

четвртак 25. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

сам вам рекао да имате мир у мени. У  свету 
ћете имати невољу, али ви будите храбри;  ја  
сам победио свет“ (Јован 16:33). Живи у овој 
свести јер је Господ за тебе надвладао свет. И он је 
живео у друштву затрованом тамом, обманама, 
економским  невољама,  болешћу,  тлачењем, 
катастрофама и смрћу. Али имао је менталитет 
победника. И од тебе, свог детета, очекује да 
размишљаш тако и делујеш исто. 

Када се суочиш са изазовима, прогонима, 
стиском, немирима, искушењима, остани  
непоколебив јер си у Христу победио  свет. (1. 
Јованова 4:4). Нека ова свест одликује и твоје 
молитве. Није важно с чим се данас суочаваш. У 
молитви исповеди име Исус које је победник над 
светом и свим светским: мржњом, обманом, 
сиромаштвом, депресијом, лажима и антихристовим 
духом. Алилуја! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Живим и делујем изван и изнад система овог 
света. Недодирљив сам за невоље, распад, 
зло и обмане света, јер у мени живи Христос. 
Ја живим у његовој Речи, у владавини Духа 
Светог. У то свето Господње име – амин. 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Прва Јованова 5:4-5; Псалми 8:4-6 
 
 

Луки 6:1-16 & Поновљени Закон 29-30 
 

Матеју 25:31-46 & Излазак 34 


