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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 4:18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛЕДАЈМО СВЕ КРОЗ БОЖИЈУ РЕЧ И 
ПО ЊОЈ ГОВОРИМО 

исмо предвиђени за овоземаљске жртве. 
Штавише, проглашени смо за победнике. 

Ипак, многи хришћани живе као губитници, јер не 
виде ову истину и не живе по Божијој речи. 
Противљења, притисци и тешкоће живота нису за 
нас оно најважније. Све то је, како рече апостол у 
уводним данашњим речима, видљиво али 
привремено. 

Дакле, ако имамо неке невоље које трају и 
десет година, ипак су оне те које су подложне 
променама. Оне служе нама и циљевима  
далеко претежне, вредније и веће славе. Како то? – 
питаћете. Наш стих нам даје одговор.  Не гледајмо 
више на „видљиво“, на тренутне материјалне 
услове: придајмо важност „ономе што се не види“. 

Јер, када нам је поглед уперен на вечно, 
завршава се тзв. искуство пустиње. Тада видимо 
божанска силна дела у свом животу и предајемо им 
се. Нека нам таква буде и ова нова година. 
Усредсредимо се на напредак, на здравље, 
успешност и снагу. Видимо себе вером како 
живимо у победи и слави  Божијој.  Удубимо се у 
тај приказ, прихватимо га и сходно њему говоримо, 
исповедајмо. Сетимо се Аврама и догађаја 
описаних у Постању 17. Имао је два 

четвртак 21. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

нивоа стварности испред себе: своје и женино 
стање тела и оно духовно, оно што је телесном оку 
невидљиво. И одлучио се за ово друго, да буде 
„отац многих народа“, баш како му је Бог рекао. 

Ево како нам апостол Павле у Римљанима 4 
објашњава Аврамову веру у божанска обећења: 
„Он је поверовао Богу који оживљава мртве и 
својом речју чини да ствари настану ни из чега“ 
(ст. 17) Ево нас у новој години. Нека нам у њој ово 
буде свесна и доследна одлука: да свакодневно 
смело исповедамо ко смо. Не говоримо о 
неуспесима и не препричавајмо поразе. Усвојим 
добру визију. Гледајмо све из Божије висине. 
Удубимо се у то и исповедајмо свету Реч. 

Када потврдимо све што Бог говори о нама, 
душа нам се просто уштелава на ту димензију 
живљења. Зато прихватимо све његове истине о 
себи, уздижимо их позитивним објавама: увек и 
доследно (Јеврејима 13:5-6). Свесно осмислимо 
себи живот Божијом речи. 

 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Напредујем гигантским корацима. Пут ми 
је све светлији и светлији и иде савршеном 
дану. Усредсређен сам на Господа и његову 
Реч. Његова ме мудрост води и управља 
мојим животом. Живим у победи, у здрављу 
и напретку, живим у радости сада и довека. 
Амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Коринћанима 5:7; Јеврејима 12:2; Друга 
Коринћанима 4:13 

 

Матеју 14:13-36 & Постање 49-50 
 

Матеју 8:12-22 & Постање 21 


