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Оно што каже је ово: „Реч је близу 
тебе, у твојим устима и у твоме 
срцу“ – то јест, порука вере коју 
проповедамо. Јер, ако исповедиш 
да је Исус Господ и верујеш у своме 
срцу да га је Бог подигао из мртвих, 
бићеш спасен. Наиме, веровање 
срцем доноси праведност пред 

Богом, а исповедање усана спасење 
(Римљанима 10:8-10). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИП ПОТВРДЕ 
 

росто запањује што многи од нас олако 
узимају ове речи. Не знамо ли да тако пропуштамо 
силно откривење које нам је дато као цркви? Баш 
како читамо: „Клоните се љубави према новцу, 

будите задовољни оним што имате, јер Бог је рекао: 
„Никада нећу одступити од тебе нити ћу те 

оставити.“ Зато можемо смело да кажемо: „Господ 
је мој помоћник, нећу се бојати; шта ми може 

учинити човек?“ (Јеврејима 13:5-6) Елем, овим нас 
Дух Свети саветује да се у првом реду не предајемо 
средброљубљу, да се окренемо се задовољству. Али 
ни то није све. Постоји разлог одрицања једног зарад 
другог: Бог је рекао: „Никада нећу одступити од тебе 

нити ћу те оставити. И сада, да се овим мисао 
завршава, било би довољно јасно: ослонимо се на 

Божија обећања и не градимо живот на 
материјализму. Али, апостол иде даље: Зато можемо 

смело да 

недеља 10. 
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кажемо: „Господ је мој помоћник, нећу се бојати; 
шта ми може учинити човек? Ово је принцип 
афирмације: пошто је Бог нешто рекао и ми 
можемо нешто смело да кажемо. 

Бог нам је дао своју реч како бисмо у свему 
смело и одважно реаговали у складу са њом. То је 
оно што нам мења живот. Не ради се о пуком 
обећању као таквом. Принцип је оно што морамо да 
применимо. 

Опет, у примени принципа се не ради само о 
„цитирању“  Божијих  речи.  Потребан је одазив 
вере на позив Божије речи, одазив на основу личног 
схватања онога што Бог жели да прихватимо. А 
прави одазив се такође учи кроз Реч и Духа Светог. 
Имамо уста којима исказујемо, којима се служимо 
Речју и обликујемо свој живот и окрећемо се 
божанској савршеној вољи. Алилуја! 

 
 

МОЛИТВА 
Драгоцени небески Оче, преселио си ме из 
царства таме у своје Царство светла. Ту владам 
и управљам свим животим околностима. 
Напредак ми не зависи од економског стања у 
држави и од рада Владе. Исповедам твоју Реч и 
марширам у победничкој поворци. У Исусово 
име, амин. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Коринћанима 4:13; Марку 11:23 
 
 

Матеју 8:1-27 & Постање  25-26 

 
Матеју 5:11-20 & Постање  10 
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