
 

Ako prorok objavi nešto u ime 
Gospodnje, a to se ne ostvari, niti se 

ispuni, to je reč koju Gospod nije 
saopštio. Prorok je to govorio iz 
sopstvene drskosti; ne boj ga se 

(Ponovljeni zakoni 18:22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADA BOG GOVORI U 
PROROŠTVIMA... 

Kada Bog šalje svoju proročku reč, ona se ostvaruje 

verovali mi u nju ili ne verovali. Setimo se kako je Isus 

rekao Simonu Petru: „Zaista ti kažem da ćeš me se tri 

puta odreći ove noći pre no što se petao oglasi“ (Matej 

26:34) I? Da li mu je Petar poverovao? Nije! Štaviše, 

kleo se: „Ako treba i da umrem sa tobom, neću te se 

odreći!“ (Matej 26:35) Da li se ostvarilo Isusovo 

proroštvo? Jeste!  

Petar ga se odrekao. Zapravo, vrlo žustro se kleo da ne 

poznaje tog Isusa. A kako je prošao Juda? Kada je 

Gospod najavio da će ga jedan od njih, jedan od učenika 

izdati, Juda nije ni trepuno na to: ni pozitivno, ni 

negativno. 

A Pismo nam kazuje u Luki 22:3.4 ovako: 
„Tada Satana uđe u Judu zvanog Iskariot, koji  je bio 
jedan od Dvanaestorice. On ode k vodećim 
sveštenicima i zapovednicima i dogovori se s njima kako 
da im izda Isusa.“ Takođe u Bibliji srećemo i nekoliko 
ozbiljnih, sudbinskih proroštava carevima i čitavim 
narodima. Svi oni nisu hteli da veruju u ova proroštva ali 
sve se svejedno ostvarilo. 

Blagosloveni smo kada verujemo proročkoj reči, 
posebno ako je ona za naše dobro i napredak. 
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ČITANJE SVETOG PISMA ZA GODINU DANA 

ČITANJE SVETOG PISMA ZA DVE GODINE 

 

Recimo, Marija je primila proroštvo o rođenju Isusa, 
rekavši: „Evo služiteljke Gospodnje, neka mi bude 
kako si rekao“ (Luka 1:38). 

Dakle, poverovala je i rodila Gospoda Isusa Hrista 
(Luka 1:35-38) Na njoj se ostvarilo proroštvo. Sveto 
pismo ispoveda: „Blažena je ona koja je poverovala 
da će se ispuniti što joj Gospod reče“ (Luka 1:45). 
Kada veruješ proroštva se ostvaruju   u tvom životu. 
Ostvaruje se i sve ono što očekuje narode, sada i u ovo 
naše vreme, verovao u to neko ili ne. Ali kada smo 
poučeni iz Božje reči, kada je razumemo, nalazimo 
svoje mesto u proročkoj reči i uvek smo pobednici. 

 

 

 

 

ISPOVEST 

U Hristu sam pronašao svoje mesto. Sada sam na 
prestolu vladavine jer se po meni i u meni otkriva 

slava Božja. Postojano sam jak i silan, iz dana u 
dan po Duhu Svetom, pobednik sam u Reči. Po 
meni se istina evanđelja objavljuje i mnogi se 
spasavaju, isceljuju, doživljavaju blagoslove i 
čudesa. U Isuovo ime, amin. 
 

 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
Isaije 55:11; Prva Timoteju 1:18; Druga dnevnika 20:20 

 
 

Efescima 2:11-22 & Isaije 15-18 
 

Jovanu 1:1-13 & Druga Samuilova 23-24 


