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1.

ГОВОРИ ОЧЕВЕ РЕЧИ!
Ја нисам говорио што је мени
по вољи. Сам Отац ме је послао
и заповедио ми шта да кажем и
шта да говорим (Јован 12:49).

Д

а ли си се икада питао зашто нешто од
тога што говориш увек испадне лоше? Вероватно
зато што не говориш оно што ти Отац налаже. А
Исус је баш то радио: говорио је само Очеве речи.
Знао је тачно шта, када и где је потребно да се каже,
у свим приликама и неприликама, свима и свуда о
свему. То је тајна коју нам сам о себи открива
данашњим уводним
стихом.
Замислимо се само над догађајем описаним у
Лк 7:11-17. Исус са дружином стиже у градић Најин
и већ на самим вратима среће погребну поворку.
Туга жива. Син јединац, покојни, и неутешна мајка
удовица. Дубоко дирнут тиме зауставио их је,
пришао одру и рекао: „Младићу, теби говорим,
устани!“ Мртвац устане и почне да говори. Исус
га предаде његовој мајци“ (Лк 7:14-15. Дакле,
јасним животоносним речима враћа умрлог младића
из смрти.
Неком приликом знамо да их је на језеру
ухватила страшна олуја. Читамо овако: „Исус

устаде и запрети ветру: „Престани!“ Онда
рече таласима: „Умирите се!“ Ветар престаде
и наста велика тишина“ (Марко 4:39). Јачина
стихије није била већа од силе његове речи. А и ове
речи му је дао Отац небески. Зато и истиче:
„Ја говорим само оно што ми је Отац рекао да
говорим“ (Јован 12:50).
И теби је подарена иста делотворност. Отац
жели да ти пружи своје речи. Не поводи се за
светом и његовом мудрошћу. Говори само Божју
реч. Научи небески језик. Како? Проучавај Свето
писмо! (2. Тимотеју 2:15) Размишљај о Исусу и
разговарај с њим. Тада те очекују неочекивани
резултати.

ИСПОВЕСТ
Благословен да си Боже! Моје речи су твоје,
божанске су. Имају снагу да мењају околности.
Очеве речи се преливају из мене. Говорим их
у мудрости. Алилуја!

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ:
Колошанима 3:16; Јовану 6:63

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА
Марку 9:14-32 & Бројеви 7-8

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ
Матеју 19:1-12 & Излазак 10
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