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БОЖАНСКО НАДАХНУЋЕ 
 

вето писмо, баш ово и овакво какво данас 
имамо, није пало са небеса. Настајало је 

дуго времена и писали су га „свети Божји људи“ 
ношени Духом Светим. Ипак, многи постављају 
питање истинитости Библије јер не разликују 
њеног аутора и надахнуте писце. 

Елем, Свето писмо чини шездесет шест 
књига које су писали различити писци. Али сви 
они су записали речи по надахнућу аутора, Духа 
Светог. 

Рецимо, апостол Павле је написао већи део 
новозаветних посланица: Риманима, 
Солуњанима, Галатима, Коринћанима и остале. 
Дух је покренуо и пророке попут Мојсија, 
Јеремије и Исаије, баш као и касније апостола 
Петра, Јована и Јакова да напишу библијске 
књиге. Али то што су писци не значи и да су и 
аутори Библије. Зато наш данашњи стих јасно 
исповеда: Све Писмо је богонадахнуто! 

Грчки појам инспирације, тј. надахнућа је 
„теопнеустос“, што значи дословно „издахнут од 
Бога“, од њега надахнут. Наравно, реч је о Богу 
Духу Светом. Он је стварни аутор Библије, Светог 
писма. Ако желиш да сазнаш Божију савршену 
вољу, ако би да живиш у њој увек; ако желиш да 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

схватиш његове поступке и увиде у сва животна 
питања, онда читај и проучавај Свето писмо. 

Зашто? Ево зашто, према другом делу 
данашњег уводног  стиха:  „Све  Писмо 
је богонадахнуто, те корисно за поуку, за 
саветовање, за поправљање, за одгајање у 
праведности, тако да човек Божији буде врстан, 
спреман за свако добро дело.“ Све ово је плод 
преданости истинама Божје речи, уколико је 
усвојиш читајући је и понирући у њу. У њој 
добијаш све оно потребно за живот и приступ 
свим благословима и наследству пунине живота 
у Христу. 

 
 
 

 

МОЛИТВА 

Сасвим се предајем Духу Светом, аутору 
Светог писма. Он ми открива тајне и дубоке 
истине вечних откривења. Зато имам увид у 
тајне живота. Трајни сам победник јер ме Дух 
истине води по божанској Речи. Води ме својом 
мудрошћу, што је јасно из свега што радим. 
Алилуја! 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Ефесцима 1:15-17; Друга посланица 1:3 
 
 

Луки 12:49-59 & Судијама 10-11 
 

Марку 1:14-28 & Левитска 11 


