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СИЛА ЈЕ У ТЕБИ! 
 

еки људи криве Бога за сваку лошу ствар 
која им деси, било њима лично, било 

негде у свету. Али како би и нешто другачије могли 
када немају духовна сазнања. Елем, Бог јесте 
свемогућ. Али одлучио је да ти снагу, ту чудесну 
моћ сузбије унутар тебе. Само си ти тај који може 
да је ослободи. 

Прочитај наш водећи стих још једном. Реч је о 
Богу који силом што делује у нама може да учини 
далеко више од свега што молимо или мислимо. 
Дакле, све што Бог ради у твом животу јесте у мери 
снаге коју ослобађа у теби и по теби. Зато га не 
криви за било шта лоше што ти се дешава у 
свакодневици. 

Није до Бога, као да би нешто каснио или 
одлагао да испуни своју Реч у твом животу. На теби 
је све: ти покрени њега у себи. Није важно шта ти је 
потребно: исцељење, посао, напредак у каријери, 
дете, раст и напредак духовне службе, академеснки 
напредак и сл. Сила да се све то оствари  јесте  у  
теби.  Господ  рече ученицима: 
„... када Свети Дух сиђе на вас, примићете 
силу да сведочите за мене“ (Дела 1:8) Та сила је 
динамична способност која остварује промене, 

 



45 

 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

а најбржи начин да је ослободиш јесте говор у 
језицима. 

Павле пише: „Ко говори другим језиком, 
изграђује само себе...“ (1. Коринћанима 14:4). 
Дакле, овим видом побожности оснажујеш 
себе, покрећеш у себи оно натприродно. Хајде, 
покрени снагу из себе. Она је божанска и 
остварује се када одважно потврђујеш његову 
Реч. 

А Бог и његова Реч су једно. Када је исповедамо у 
било каквим околностима, подижемо божанску снагу 
да чини промене. Негуј навику понирања у Свето 
писмо, саображавања с његовом поруком. 
Исповедај те истине и доживећеш како се сила 
Божија ослобађа у твом животу. 

 
 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, захваљујем ти што силно 
делујеш по мени. Хвала ти што ми дајеш 
жељене промене. Ево, баш сада, мења ме твоја 
слава и твоја Реч осваја сав мој живот, даје 
ми да владам и управљам у праведности и 
изврсности. У Исусово име, амин. 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Колошанима 1:29; Римљанима 8:26-27 AMPC; 
Ефесцима 5:18-19 

 

Марку 3:13-35 & Левитска 13-14 
 

Матеју 15:21-28 & Постање  49 


