
  

Ж 

Нека се књига овога Закона не 
раздваја од твојих уста. Размишљај 
о њој дању и ноћу, како би верно 
држао све што је у њој записано. 

Само ће ти тада добро ићи на твом 
путу и имаћеш успеха 

(ИсусНавин 1:8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПАМТИМО СВЕТО ПИСМО 

ивимо у времену када су нам многи 
преводи Светог писма надохват руке, 

на пар кликова на неком од медија. И као да нам је 
баш зато све теже да учимо библијске стихове и 
памтимо их. Истина, лако налазимо шта желимо, 
преко брзих претраживача, али то не би смело да нам 
замени навику памћења стихова. То је јако важно за 
наш духовни раст. 

Елем, памћењем стихова, тј. учењем напамет, 
вежбам ум да остане у Божијој речи. А ум је попут 
врата нешег духа (2. Коринћанима 4:4). Нака нам 
Божија реч натапа свест како би родила свој род у 
нашем животу. Јер, када нам је на уму, онда је има 
и на језику, када постаје стваралачка моћ. 

Зато док читамо Свето писмо одаберимо 
одређене стихове и понављајмо их од срца. Тако 
отпочиње медитација над Речи, понирање по 
коме она иде све дубље и дубље у нас, у наш дух. 

понедељак 28. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Поставимо себи циљ са учењем стихова. Нека 
то буде стих на дан. Меримо свој напредак, 
бележимо колико успевамо у овој вежби 
побожности. Бићемо зачуђени колико ће та света Реч 
деловати на сав наш живот. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВА 
Божија реч силно делује у мени и осваја свако 
животно подручје. Чини ме одличним у свему 
што радим на сваки начин. Док се удубљујем у 
њу напредујем пред очима свих око себе. Ходам 
победнички, нижем успех за успехом; владам 
и освајам, контролишем околности живота. У 
Исусово име, Aмин. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Тимотеју 4:8; Поновљени Закон 11:18; Јеремије 15:16 
 
 

 

Откривење Јованово 19:11-21 & Захарије 9-11 
 

Откривење Јованово 21:1-12 & Захарије 11-12 


