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БЛАГОСЛОВИ ЊЕГОВЕ 
ПРИСУТНОСТИ 

 
ре неколико година био сам део неке ТВ 

емисије са више духовних слуга из различитих  
земаља.  Током разговора,  питања и одговора на 

разне теме,  имао сам прилику да има кажем нека 
учења Светог писма. И тада сам приметио 

нешто: сво то време, док смо постављали питања 
и у Писму тражили одговоре, Дух Божији нам је 

служио на посебан начин. Наиме, неки од тих вођа 
су имали срчане и дисајне и друге проблеме. Али 

одједном су постали свесни да су исцељени! 
Дошли су на 

састанак болесни а отишли су здрави. 
Ово нам говори о чињеници да се чудеса 

оздрављења дешавају свуда, а не само тамо где  се 
посебно молимо за болесне. То се увек дешава када 
смо крај Бога: добијамо одговоре на питања, 
проблеми се решавају, терети скидају а његова 
слава се излива и покреће. Алилуја! Када смо под 
утицајем службе Божије речи и Божијег Духа, 
примећујемо промене у животу, макар то не 
умели одмах да објаснимо речима. Зато је могуће 

Једнога дана је Исус поучавао. Тамо 
су седели и неки фарисеји и учитељи 
Закона који су дошли из свих места 
у Галилеји, Јудеји и из Јерусалима. А 
Господња сила је била тамо да би он 

лечио (Лука 5:17). 

четвртак 28. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

да много нас у исти мах буде благословено у 
божанској присутности. 

Кад смо крај њега осећамо да смо вођени, 
збринути, да смо оживљени! Не чуди што 
Псалмиста кличе: „Стазу живота ти си ми 
открио, пун радости пред тобом ћу бити. Вечне 
су дивоте у твојој десници!“ (Псалми 16:11). Када 
смо с Богом, вођени смо његовом истином и ка 
истини. Тада добијамо откривења која односе 
сваку збуњеност и нејасноћу. 

Нека нам у овој години заједништво с Богом 
буде важније од свега икада у животу. 
Проучавајмо предано свету Реч, молимо се у 
језицима СВАКОДНЕВНО. Исус нам пружа живот 
пунине, славопоја, славословља и захвалности. 
Негујмо такав живот, из славе у славу, баш сваки 
дан. Доживљавајмо натприродно: радост,  мир и 
напредак који нису са овог света. Слава нек је Богу. 

ИСПОВЕСТ 
У заједништву с Богом примам његову Реч. 
Она ми доноси живот, јача ми веру, даје ми 
да освајам врхунце живота, да ходам у обиљу, 
мудрости Духа, да се трајно држим изнад 
сваког зла. У Исусово име, амин. 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Псалми 133:1-3; Јовану 16:13-14; Јеврејима 10:25 
 
 

Матеју 19:16-20:1-16 & Излазак 15 
 

Матеју 10:23-33 & Постање 28 


