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Не варајте се; Бог се не да 
исмејавати. Јер шта ко сеје, то 
ће и жети (Галатима 6:7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕСНО СЕЈ РЕЧ У СЕБЕ 
 

 

ожија реч је као семе. А шта је потребно да 
се уради са семеном ако нам је стало 

до обилне жетве? Да у право сетвено време семе 
бацимо у тло које је спремно. Дакле, да 
медитирамо, тј. да свим бићем пониремо у Реч, да нам 
она натапа срца. Без доброг семена израшће коров. 
Твоје је срце као башта у којој је сваки коров 
штетан. 

Шта је духовни коров? Свака зла мисао која 
нам се прими у срце. Ако јој се препустимо, 
угушиће клас Божије речи у нама. Исус то говори у 
причи о сејачу, када спомиње четврти тип семена 
(Матеј 13:7, 22) Зато се свесно одлучимо да у себе 
сејемо само добро семе баш због правила живота, 
због законитости коју нам спомиње данашњи 
водећи стих: Јер шта ко сеје, то ће и жети. 

Док проучаваш Свето писмо и пониреш свом 
бићем у њега, реци  себи,  исповеди:  „Ја  живим у 
истини, ходам у љубави, у Христу, делујем у Духу 
Светом који ми даје одважност. У мом телу нема 
болести. Живим у божанском здрављу у 

четвртак 14. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

име Господа Исуса Христа!“ Ово су времена 
страдања. Писмо нам казује пророчки: „... у 

последњим данима настаће тешка времена“ (2. 
Тимотеју 3:1) И ово су баш ти последњи дани и 
победиће само они који живе владајући Божијом 
речи, они који су свесни своје победе кроз ту Реч. 

Зато, учи и проучавај за себе ту свету Реч од Бога. 
Потребна ти је за живот. Усади је у срце да би ти 
била и на уснама. Јер, Господ рече: „Уста говоре 

оно чиме је срце испуњено“ (Матеј 12:34). 
 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Срце ми је Божија башта у којој света Реч трајно 
расте, напредује и зри за жетву благослова. 
Заштитио сам га, своје срце, дозвољавајући 
једино тој Реч да у њој буја и води га. По 
њој у Исусовом имену свакодневно живим 
победоносно, успешно и напредно. Амин. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Дела апостолска 20:32; Римљанима 10:10; Луки 6:45; 
Филипљанима 4:8 

 

Матеју 10:24-42 & Постање 34-35 
 

Матеју 6:1-13 & Постање 14 


