
32  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧИНИ БОЖАНСКУ СИЛУ 
ПРЕВАСХОДНОМ 

 

 

ноги не разумеју важност истрајне 
молитве од срца. Често говоре многе 

речи пре него проведу квалитетно време у самој 
молитви. А онда се чуде зашто им исповести вере и 
објаве нису делотворне!? Зато је потребно да прво 
научимо како да задобијемо силу. 

Наиме, када осигурамо силу и потом речима 
исповедамо декларације вере, тек тада долази до 
жељених промена. Прочитајте причу записну у 
Првој књизи о Царевима 17 и 18. Пророк Илија се 
молио да се небо затвори, да киша не пада,    и 
завладала је суша која је потрајала три и по године. 

А онда је дошло време када се пророк 
помолио Господу за кишу. И није то било неко 
мрмљање од молитве, већ ватрено, од срца, 
истрајно. Илија је послао слугу чак шест пута  да из 
куће иде на поље и осмотри небо. Зашто? Очекивао 
је услишење. Коначно, седми пут, слуга се вратио са 
вестима: „Ено, видим мали облак, као длан велик, 
како долази из правца мора!“ И то је 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Илија чекао да чује. Тада је знао да је у молитви 
надвладао. 

Рекао је слузи: „Иди и реци Ахаву: ’Упрегни 
своје кочије и сиђи да те не ухвати пљусак’“ (1. 
Царевима 18:44). Каква изјава вере! Порок је знао да 
има силу задобијену ватреном молитвом. Тада је 
имао праву декларацију вере. 

На исти начин и ти можеш да покренеш Духа 
Светог. Покрени његову олују у скровитости своје 
собе. Тада добијаш снагу за објаву речи, за 
божанску „рему“. То је сигуран начин да делујеш у 
смеру промена, да покрећеш ствари у складу са 
божанским планом, сврхом за свој живот, за своју 
породицу, град, народ и сву планету. 

 
МОЛИТВА 

Драги небески Оче, молим те за све народа 
света данас. Нека буде воља твоја по свој 
планети. Нека срца вођа и свих у власти буду 
дотакнута и вођена оним што је праведно. 
Исповедам силу и дејство над срцима оних који 
су окренути злу. Нека ти се обрате, нека своје 
потребе предају Исусу и у њему их остваре! 
Црква влада и побеђује силом Духа Светог. 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Јаковљева 5:16-18 AMPC; Прва о царевима 18:41-44 
 
 

Матеју 28 & Левитска 4-5 
 

Матеју 14:1-10 & Постање 44 


