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ЖИВИ БОЖАНСКОМ ВЕРОМ 

ера је принцип живљења у Божјем 
царству. Зато Писмо истиче да праведник 

живи вером (Римљанима 1:17) Али не би каквом, 
већ оном која је божанска у својој сржи. Доступна 
ти је на исти, онај божански начин, и осигурава 
ти исти резултат. У њој је и сам Бог стварао 
космос и све постојеће светове (Јеврејима 11:3). 

Не  чуди што Исус позива: „Поуздајте се  
у Бога!“ (Марко 11:22) Како? Па вером! Оном 
истом која је божанске природе и којом сам Бог 
делује на нама недокучив, натприродан начин. 
О њој нам говори данашњи текст. Он из ничега 
позива у нешто, из невидљивог у видљиво. И ти 
изговореном речју остварујеш то што говориш. 
Доводиш у видљиво оно што је иначе невидљиво 
чулима. 

А шта је са стварности која постоји а ти је не 
желиш? Ево како о томе каже Свето писмо: „Он је 

изабрао оне који су у свету безначајни, презрени, 

и ништавни, да обезвреди оне на које се гледа   

с уважавањем.“ (1. Коринћанима 1:28) Други 
преводи кажу: „и што није, да уништи оно што 
јесте“. Какав силан принцип! 

Библијска, грчка реч катаргео - коју 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

преводимо као „ништа“ – значи поништити, 
укинути. Можеш то својим речима, својим 
прокламацијама вере. Речима можеш да 
уништиш оно што јесте, али и да оствариш оно 
што није. Алилуја! 

Божје си дете и немаш недостатка. С чим год 
да се суочаваш данас, знај да постоји решење. 
Постоји победа у твојим устима. Не гледај на 
околности јер су оне сачињене од промењивих 
ствари. Гледај невидљиво, гледај своју победу, 
отелотвори оно што Божја реч осликава. У њу се 
загледај и само се ње држи. 

Што су околности теже, ти више исповедај 
Реч и победу у имену Исус. То име је непобедиво! 
Користи га и увек ћеш напредовати. О, 
благословен нек си Боже! 

 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Припада ми божанско наслеђе и све ми је 
потаман. Живим у здрављу, сигурности и 
напретку. Свет ми је покорен, живим 
владајући над околностима. Слава нек је Богу! 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Јеврејима 11:1-3; Римљанима 12:3 
 
 

Луки 10:25-42 & Исуса Навина 23-24 
 

Матеју 27:38-44 & Левитска 5 


