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Они који су обнављали зид, они 
који су носили терет и који су 

товарили, једном су руком радили 
посао, а другом држали оружје 

(Немија 4:17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУДИ БОРБЕНОГ ДУХА! 

емија се суочио с горопадном опозицијом одлучивши  
се  на  обнову  срушених 

зидина Јерусалима. Душмани Јевреја су чинили све 
да их спрече. Нападали су их најподлијим 

клеветама. Али Немија није био наиван. Знао је шта 
су им намере, какве злокобне планове кују. 

Предводио је обнову и у грађевинском и у војном 
смислу. Били су и спремни и вољни за обоје. У 

једној руци оруђе за рад а у другој оружје за бој. Увек 
спремни, увек на опрезу против подлости 

непријатеља. Овде је силна поука за 
тебе. 

Наиме, ти си сарадник и саборац Господњи у 
изградњи његове Цркве, његовог тела. И ти си 
онај који осваја душе и обавља значајну духовну 
службу. Али при свему томе мораш и да си 
спреман за бој против сила таме. Живимо на 

привремено окупираној територији, у озрачју зла 
које је на сваком кораку душманин еванђељу. Сазана 

зна да му је одзвонило. Зна да му је остало 
времена тек јако, јако мало. Зато дивљачки гура своје 
и ствара свет за појаву антихриста, баш у ово наше 

време. Зато буди на опрезу, буду спреман  за  
напад.  Како  рече  апостол Петар: 

„Будите трезвени, бдите...“ (1.  Петрова 5:8). 

уторак 2. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Буди ватреног духа, буди борбен, ослушкуј! 
Осматрај духовну стварност док говориш  

језицима и пониреш у Свето писмо. Господ ће ти 
показати и стратегију и тактику. Водиће те у боју 
који сигурно побеђује све пакосне силе зла. Не 

допусти себи да те смете ово што се управо данас 
дешава у свету: овај страх, ова обмана и збрка. 
Силом Божјег Духа као Црква имамо право да 
искажемо Христов ауторитет, да свуда уносимо 
нови ред и поредак ствари. Буди живи део тог 

истински божански новог света. Моли се као никад 
до сада! Одазови се позивима на светске дане 

молитве и поста. Буди део овог ланца. Ми смо ти 
који стварамо нови поредак у Духу Светом. 

Еванђеље је незадрживо слободно 
и припрема скори Христов долазак. Амин! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Јак сам у Господу! Силан сам у снази његове 
моћи! Отворио ми је очи за духовну стварност. 
Скинуо је застор неразумевања у мом духу. 
Данас преузимам власт над околностима, 
над духовном стварношћу. Молим се да буду 
осујећени сви науми ђавољих снага према 
Цркви Исуса Христа. Нека се обелодане  
зверства велике звери. А док се Црква не узме, 
нека се име Исуса Христа прославља у свим 
народима. Амин! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Солуњанима 5:17; Друга Коринћанима 10:3; 
Ефесцима 6:18 

 

Марку 9:33-50 & Бројеви 9-10 
 

Матеју 19:13-22 & Излазак 11 


