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Не говорите забринуто: ’Шта ћемо 
јести?’ или: ’Шта ћемо пити?’ или: 
’Шта ћемо обући?’ Све то траже 
и многобошци. Јер, зна ваш небески 
Отац да вам је све то потребно. 

(Матеј 6:31-32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ СТРПИ НИ ЗБОГ ЧЕГА! 

ада прочиташ ове речи, стварно је добро да 
се запиташ: зашто би стрепео за било 

шта у животу? Јер, онај који нам поручује да не 
страхујемо за сутра јесте власник тог сутра. Он 
зна, сасвим је свестан да ти је омогућио све 
потребно за победоносни живот. Зато одважно 
одбиј да те стрепње и бриге сатру. 

Не брини за посао, за породицу и каријеру, за 
финансије и било шта друго. Брига је  

замаскирани страх. А бојимо ли се негативних 
могућности и доживећемо лоше ствари. Страх нас 

заслепљује својим представама. Рецимо, ако се 
бојим болести, ускоро ћу се стварно разболети. Шта 
је лек против бига? Само жива Божија реч. Исус 

рече: „Дођите к мени, сви који сте уморни и под 
теретом, и ја ћу вам дати одмора. Узмите мој 
јарам на себе,  и  научите  од  мене, јер ја сам 
кротка и понизна срца, те ћете наћи спокој 
својим душама. Јер мој је јарам благ, и бреме је 

моје лако“ (Матеј 11:28-30). Или како 

петак 1. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

каже апостол Павле: „Не брините се ни за шта, 
него у свему молитвом и искањем са захвалношћу 
изнесите своје молбе Богу“ (Филипљанима 4:6). 
Делуј на основу Речи. Уместо да се бринеш, тражи 
и добићеш оно потребно. Живи у свести Христове 

победе, милости и обилне бриге. Све осим 
живота потпуне радости и испуњења у Исусу 

Христу није оно божански најбоље за тебе. 
Нови завет казује: „У починак, наиме, улазимо 

ми који смо поверовали, као што је Бог рекао“ 
(Јеврејима 4:3) Бог је довршио своје дело још у 
праскозорју времена и простора. Ушао је у тај 
„починак“ и пре него је саздао првог мушкраца и 
жену. И тај живот даје и теби, починак ослобођен 
свих страдања. 
 
 

МОЛИТВА 
 

Драги небески Оче, хвала ти што ми ослобађаш 
срце сваке стрепње. То чиниш кроз своју Реч. 
Већ сам победио Сатану, свет и све кризе, јер 
сам свестан да је од свих већи Онај који живи 
у мени. Живим у миру Христовом, збринут 
сасвим од њега. Усавршио си све за мене. Мир 
Божији који превазилази свако поимање, чува 
ми срце и мисли у Исусу Христу. Амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Филипљанима 4:6 AMPC; Поновљени Закон 31:6; 
Друга Тимотеју 1:7 

 

Матеју 1 & Постање 1-2 
 

Матеју 1:1-14 & Постање 1 
 


