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ИСПОВЕДИ ОНО ШТО ЖЕЛИШ ДА 
СЕ ДЕСИ КРАЈ ТЕБЕ! 

 

 

ријатељу, ако си рођен одозго, наново 
рођен,  онда  ти  је  дарована  моћ да 

својим речима преокренеш и најлошије животне 
прилике. Пророк Језекиљ је имао објаву за ветар, 
заповедајући сувим костима да оживе (Језекиљ 
37) Можеш да се обраћаш било чему и то нешто 
мора да ти се одазове. Зато пророкуј својим 
финансијама, послу, образовању, породици и 
духовној служби. Својим устима облику оно што 
желиш. 

Писмо нам каже да „ми навешћујемо 
Божију мудрост, тајну и скривену“. На неки 
начин ми говоримо езотеричним језиком који 
је неразумљив свету, али нам је богомдан на 
добробит. Слава нек је Богу! Зато питај себе: 
какве речи ја говорим? Да ли оне које изграђују 
или оне које руше? 

И имај увек једно на уму: лош и погрешан 
говор долази од лоших и погрешних мисли. 
Зато прво промени начин размишљања. Не 
оправдавај се ставом: „Па, ја само говорим о 
ономе што видим око себе!?“ Не, немој! Говори 
оно што би требало да се дешава око тебе. Цар 
си, владар си. А цар заповеда шта би требало да 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

се збива, креира реалност. 
Не брини ако промене не долазе одмах. 

Некада се оне и не виде оком, али буди уверен  
у једно: чим си нешто објавио, ствари су се 
покренуле. Сети се како је Исус проклео оно 
стабло смокве (Марко 11:12-24) Дакле, она је 
након ових речи изгледала исто, али будите 
сигурни да јој се баш тада сасушио корен. Зато 
искажи речи о свом пословању, финансијама, 
духовној служби, образовању. Неке промене ћеш 
свакако доживети у трену. 

Постоје чуда за која је потребно време да би 
се исказала. Али тај период између објаве коју си 
изрекао и остварења није време за жалопојке и 
одустајање. Рађе се још жешће окоми на духовног 
злотвора. Јер, „ако су облаци пуни кише, на земљу 
се изручују“ (Проповедник 11:3) Алилуја! 

 

 

МОЛИТВА 

Драги небески Оче, какав је само благослов 
имати дар пророштва који је тако силан у 
мом животу. Њиме усмеравам догађаје у свем 
свету! Проричем силом Духа Божјега и Божјом 
Речју целовитост, здравље, снагу, виталност, 
напредак, успех, мир и радост у мом животу. 
У Исусово име, амин. 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Марку 11:23-24 AMPC; Проповедникова 8:4; 
Проповедникова 11:3 

 

Луки 19:28-48 & Прва Самуилова 16-17 
 

Марку 4:21-29 & Левитска 22 


