
24  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДУХ СВЕТИ ЈЕ СЛАВА 
ХРИПШЋАНСТВА 

 
 
 

емогуће ти је да живиш аутентичним 
хришћанским животом без Духа Светог.  Заправо, без 
њега не би било ни „х“  од  било чега хришћанског. 

То је темељна чињеница. Дух Свети је слава 
хришћанства. Без њега нема богопознања и љубави 
према Исусу. Хришћани без Духа су отворена мета 

Сатане, његових 
напада, обмана и којекавих пакости. 

Исус ти говори какво је стање људског 
срца које нема његовог Духа у себи: „А када 
нечисти дух изађе из човека, он тумара по 
безводним местима тражећи себи покоја. И 
пошто га не налази, каже: ’Вратићу се у свој 
дом, одакле сам изашао.’ Када се врати, налази 
кућу ненастањену, почишћену и уређену“ (Матеј 
12:43-44). 

Ако ниси нановорођен немаш ни Духа, па си 
у тој празнини „ненастањен, почишћен и уређен“. 
Дакле – празан. Зато ћеш лако пасти у грех под 
налетом кушње. Бићеш немоћан да зауздаш 
аптетите тела и одвојиш се од зла. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Само по Духу Светом можеш да убијеш телесне 
жеље. Павле те позива: „Јер ако живите по 
грешној природи, морате да умрете. Али, ако 
Духом усмртите своја телесна дела, живећете“ 
(Римљанима 8:13). 

Без Духа Светог немаш ни Христов карактер. 
Исус је био пун Духа, баш као и апостоли. И твој ће 
живот бити испразан ако се не испуниш њиме. 
Можда никада још ниси осетио то блаженство 
испуњења? Предај му се сада. Једноставно реци: 
„Благословени Душе Свети, примам те баш сада 
својим духом!“ И одмах се предај говору у 
језицима. 

 

МОЛИТВА 
Предрагоцени Душе Свети, захвалан сам ти 
на прицилегији заједништва с тобом. Водиш 
ме путем трајног напретка, непрекидног 
успеха и победе. Ти ми дајеш плод, дајеш ми 
живот, чиниш ми хришћански живот лепим и 
радосним. Молим те за оне који те не познају: 
даруј им схватање твоје величанствене службе 
у њиховим животима. У Исусово име, амин. 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Дела апостолска 19:2-6; Јовану 14:16-17 
 
 

Матеју 26:57-75 & Излазак 36-37 
 

Матеју 13:24-33 & Постање  40 


