
  

И 

Ми смо, наиме, његово дело, 
створени посредством Христа 

Исуса, да чинимо добра дела која је 
Бог унапред припремио за нас. Ми 
смо, наиме, његово дело, створени 
посредством Христа Исуса, да 
чинимо добра дела која је Бог 
унапред припремио за нас 

(Ефесцима 2:10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БОЖИЋ СВАКИ ДАН 
 

сус је рођен да бисмо имали сјајан живот, да 
бисмо га живели онако како нам казује данашњи 

библијски стих. Сам Господ је рекао: „Ја сам дошао 
да имају живот и да га имају у изобиљу“ 

(Јован 10:10). 
Нисмо рођени тек да бисмо живели. Саздани 

смо за добар, садржајан живот који нам је Господ 
спремио одвајкада. Зато имамо разлога да још 
данас праскамо од полета, од радости и снаге; за 
доброчинства и свакодневно благосиљање своје 
средине. Зато нека нам Божић буде сваки дан! То је 
Божији план за нас, наум његове речи за сада и 
овде. А његова реч је меродавна за све. 

Имам шта и кога да славимо. И то не само 
сезонски, већ свакодневно. Исусов је живот у 
нама. Његова је Реч у нашем духу. Није важно на 
ком смо меридијану света. Није ни важно с каквим 
се изазовима срећемо. Можемо да кличемо: 
„Слободан/на сам!“ јер нам је Исус дао живот који 
није са овог света. То је живот који превазилази 

петак 25. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

пролазност и распадање овог огреховљеног света. 
Да, то је божански живот, недохватљив, имун на 
болести и заразе и сваку слабост. Просто, неразорив је – 
слава Богу! 

Можда сте до сада живели у страху од неке 
злослутне здравствене дијагнозе. Али христолики 
живот је имун на болести. У стању сте када вам 
болести и заразе не могу ништа. Одагнајте сваку 
бојазан. Живите у истини. Ходајте свакодневно у 
њој. 

А истина је да смо носиоци богомданог живота, да 
смо изданци Божије речи. Већи је онај који је у нама 
од сваке болести која би да вас дохвати. Јачи сте од 
дијабетеса, коронарних проблема, рака, миома и сваког 
сличног здравственог изазова. Снага Божија је већ 
сада у нама. Живимо и уживајмо у животу крцатом 
здравља, мира и радости – СВАКИ ДАН. То је значење и 
смисао Божића. Зато је Исус и дошао. (Јован 10:10) 
Благословено му име било довека. 

 
ИСПОВЕСТ 

 

Успешан/на сам. Живим у здрављу јер је 
божански живот у мени. Божија је снага у мени. 
Нема те болести и слабости која може да ми 
шчепа тело, јер је оно храм Духа Светог. Живим 
сјајан живот који ми је одвајкада намењен, 
још пре постања света. Живим победнички, 
славно, освајачки и праведно у Христу. Зато 
ми је Божић СВАКИ ДАН! Алилуја. 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва посланица 2:9 AMPC; Јовану 10:10 AMPC 
 
 

Откривење Јованово 17 & Захарије 1-3 
 

Откривење Јованово 19:1-10 & Захарије 5-6 


