
 

Б 

Оно што каже је ово: Реч је близу 
тебе, у твојим устима и у твоме 
срцу“ – то јест, порука вере коју 
проповедамо (Римљанима 10:8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЧ ВЕРЕ У ТВОЈИМ УСТИМА 
 

ожија реч у устима је знак присутне 
победе.  Павле  исповеда:  „И пошто 

имамо истог Духа вере као онај који је написао: 
„Поверовао сам, те зато говорим“, тако и ми 
верујемо, па зато говоримо“ (2. Коринћанима 
4:13) Победник си у Исусу Христу и сада је на 
теби да речима пуним вере одржаваш ту победу. 
Није важно шта се дешава око тебе: говори као 
победник. Говори као праведник, као успешан 
човек, славан и узвишен. 

Победици не говоре речи страха, не жале се на 
недостатке или слабости. Увек су им речи пуне 
мудрости Божије. Како рече Павле: „Али мудрост 
навешћујемо међу зрелима, али не мудрост овога 
света... Напротив, ми навешћујемо Божију 
мудрост, тајну и скривену...“ (1. Коринћанима 
2:6-7) Неки од нас се стално жале на таму у којој је 
свет огрезао, на пропаст светске економије... 
Ништа од овога нека на буде у нашим устима, јер 
ми „нисмо од овог света“. 

Када вас неко омаловажава, исповедите: „Ја 
сам узвишен! Сва је земља моја и обдарен сам 
божанским наслеђем. Напредујем независно од 

уторак 19. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

околности!“ То је говор победника који на све око 
себе реагују исповедањем божанске Речи. Они 
говоре оно што и Бог говори. 

Павле исповеда: „јер Бог је рекао:... Зато 
можемо смело да кажемо:“ (Јеврејима 13:5-6) 
Рецимо, ако осећамо симптоме неког оболења, не 
говоримо о томе, већ исповедимо здравље и 
исцељење. Ако се осећамо слабим, исповедимо 
снагу; потврдимо да је у нама надмоћни  
божански живот и тиме уништимо, порецимо сваку 
болест, заразу и бол тела. 

Апостол Јован баш тако исповеда: „Јер сви 
који су рођени од Бога побеђују свет. А ово је 
средство наше победе: наша вера“ (1. Јованова 
5:4). Упорно исповедајмо  своју  праведност и 
победу у Христу! Владајмо и управљајмо 
околностима силом Божије речи коју изговарамо 
наглас. 

 
 

ИСПОВЕСТ 
 

Живот  ми је откривење  славе  Божије,  
сведочанство његове милости и праведности. 
Победник сам увек и у свему; плодан сам, 
делотворан и напредан у служељу еванђељем. 
Алилуја! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Марку 11:22-23; Исуса Навина 1:8 
 
 

Матеју 13:24-43 & Постање 44-45 
 

Матеју 7:21-29 & Постање 19 


