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(1. Коринћанима 6:15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКЕ СУ ТИ БЛАГОСЛОВЕНЕ! 

сус рече: „полагаћете руке на болеснике и 
они ће оздрављати“ (Марко 16:18) 

Како је то могуће? Наше руке нису обичне руке: 
Исусове су. О томе нам говори данашњи стих: Зар не 
знате да су ваша тела удови Христови? Твоје ноге 
су Христове ноге. Гледаш његовим очима. Дакле, 
он хода, говори, гледа и благосиља по теби. 
Алилуја! 

Чудим се када хришћани кажу да су им руке 
благословене. Јер, ако би схватили ове речи имали 
би далеко више силе. Њихове руке су благословене 
јер су Исусове. И ти си саздан да би био благослов. 
Исус дотиче свет твојим рукама. Ти си он на свету. 
Алилуја! 

Зато, научи да се служиш рукама. У њима    је 
победничка моћ, божанска сила, посебно када их 
испружиш у молитви и слављењу. Исто се дешава 
када их испружиш према местима, особама и 
просторима које желиш да промениш, да 
благословиш. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Рецимо, ако у кући имате нешто оштећено, ако 
постоји нешто  што  би  требало  да  мењате у 
животу – урадите то. Како? Устима и рукама 
можете све да мењате. Писмо нам казује да су 
апостоли полагали руке, да су тако чинили знаке и 
чудеса међу људима (Дела 5:12). 

Када испружиш руке: нада се обнавља, 
терети нестају, болести и заразе беже пред 
исцељењем, околности живота се мењају силом 
Духа Светог. Зато употреби своје руке вером и 
видећеш чудеса. 

 
 
 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, хвала ти за твоју силу у 
мени. Оспособио си ме божанским моћима, 
здрављем, ослобођењем; разбременио си ме и 
дао ми напредак. Ја сам пакет решења за свој 
свет. Хвала ти за благодат која делује у мени, 
која благосиља друге и подиже их. У Исусово 
име, амин. 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Излазак 17:11-13; Луки 4:40-41; Марку 16:17-18 
 
 

Матеју 25:31-46 & Излазак 31 
 

Матеју 12:39-50 & Постање 37 


