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НЕДОДИРЉИВ СИ ЗА БОЛЕСТИ! 
 

ада кажеш да си хришћанин, не говориш 
само да се клањаш Богу по Исусу Христу. 

Јер, Исус рече: „Ја сам чокот, а ви сте лозе.“ 
(Јован 15:5) Нагласио је да је у теби, да си и ти    у 
њему, што је знак узајамног пребивања! Тај је 
стваран однос за њега и не би смео да буде ништа 
мење стваран и за тебе. То те чини посебним 
човеком. Примио си божански живот новим 
рођењем, примио си Духа Светог у срце и зато  си 
недодирљив за болести, заразе и слабости. 

Пре пар година сам говорио на веома важну 
тему: „Утицај Духа Светог на људско тело.“ Наше је 
тело под упливом присуства Духа. Када је он у теби 
тело ти је под његовим дејством. Зато Павле пише 
да је Христос у нама славна нада (Колошанима 1:27). 
Или: „Ако је Христос у вама, тело је мртво због 
греха, али Дух живи у вама зато што вас је Бог 

оправдао“ (Римљанима 8:10). Бог жели да је овај твој 
статус у Христу далеко више од неког религијског 

стања. Живимо по 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

Христу и због њега а не због – рецимо – протока 
крви. Дух Свети је тај живот у коме си сада. Он ти 
даје бесмртност и отпорност на болести, заразе и 
немоћи. Многи пате због болести које се преносе 
крвљу. То је неминовност нашег природног 
крвотока. Алу по новом рођењу, по духовном 
препороду, наше тело више не зависи од процеса 
метаболизма. Оно сада живи Духом. Прочитај 
уводни стих још једном и подсети се ко си у шта 
имаш у Христу! 

Ако си духовно рођен и пун Духа Светог, више 
никада не би требало да се разбољеваш! Одбиј 
сваки налет болести на тело! Преузми контролу над 
њим и владај снагом Божије речи. 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Исус је решио сваки облик бола који икада 
може да ме нападне. Зато, с Божијом речи 
на уснама исповедам и усвајам победу у свом 
животу. Имун сам на болести, заразе и слабости 
јер имам божански живот и природу у себи. 
Бесмртан сам у њему. Слава нек је Богу! 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Луки 10:19; Исаије 33:24; Приче Соломонове 4:20-22 
 
 

Матеју 27:1-26 & Излазак 38-39 

 
Матеју 13:34-43 & Постање  41 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 


