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РАСПЛАМСАВАЈ ОНО ШТО СИ 
ДОБИО 

 

 

а нас хришћане не постоји ништа вредније 
од свежине Духа у нама. То 

свеже помазање нам не долази тек тако, са стране, па 
ни из самог Светог писма. Неки говоре како желе 
двоструку дозу помазања. Необично је то: како да 
добијете двоструко више онога што већ имате 
сасвим, у пунини? 

Ни слово Новог завета нам не говори о тако 
нечему: о некаквом дуплом помазању. Зато 
престанимо да се молимо, плачемо и 
преклињемо за оно што већ имамо. Божија реч нас 
учи да с примањем Духа Светог добијамо пунину 
божанског помазања.  Испуњени смо Богом. 

Павле се моли: „да упознате ту љубав 
Христову која надмашује свако знање, да бисте 
сасвим били испуњени Богом.“ (Ефесцима 3:19) То 
Отац жели за нас. Потребно је само да покренемо оно 
што је већ у нама, како бисмо се испунили. 
Покренимо Духа и допустимо да делује снагом 

Због тога те подсећам да 
распламсаш дар који ти је Бог 
дао након што сам положио 
руке на тебе (2. Тимотеју 1:6). 

субота 30. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

по нама. Писмо нас позива да се не опијамо 
вином, већ да се испуњавамо Духом (Ефесцима 
5:18) Речју, нека нас увек носе крила Духа Светог. 

Исту поруку има Павле за Тимотеја у 
данашњем водећем стиху: да распламса дар 
Божији, ту снагу Духа Светог у себи. Она је 
делотворна само ако је покренемо. Како? Ево 

одговора: „Говорите једни другима речима 
псалама, химни и духовних песама. Певајте и 

славите Господа у  свом  срцу.  Увек  захваљујте 
за све Богу и Оцу у име нашег Господа Исуса 

Христа“ (Ефесцима 5:19-21). 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Имам Духа Светог без мере. Испуњен сам 
Богом, баш сасвим, свом његовом силом  
која је оспособљава да мењам свет око себе. 
И док у себи покрећем ту снагу подстакнут 
сам божанском  силом, славом  Божијом  
која се објављује у мени и чини да владам у 
праведности, да господарим над околностима. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Тимотеју 1:6 AMPC; Ефесцима 5:18-19; 
Јовану 3:34 

 

Матеју 21:1-32 & Излазак 18-19 
 

Матеју 11:1-10 & Постање 30 


