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ПРИНЦИП БОЖЈЕГ ЦАРСТВА 

ожје царство је стварност, функционална 
и принципијелна реалност. Рецимо, 

принцип давања и примања је једно од тих 
правила, тих принципа. Још у Постању читамо: 
„Све док буде земље, сетве и жетве, студени и 

врућине, лета и зиме, дана и ноћи, никада неће 

престати“ (8:22). 
Господ овако рече: „Заиста, заиста вам 

кажем: ако пшенично зрно не падне у земљу и не 

умре, оно не може донети род, него остаје само. 

А ако умре, онда доноси много рода.“ (Јован 12:24) 
Дакле, ко не сеје тај не жање. И то је принцип 
Царства, правило обилног и напредног живота 
који нам је Бог осмислио. И тај принцип увек 
делује. 

Није важно колико је лепо неко семе нечега 
што задржавамо у руци. Ако га не посејемо, 
нема плода, нема жетве. Каква силна истина 
Царства! Бог од нас не тражи да пазимо где 
сејемо, да бирамо људе и делимо их на подобне 
и неподобне. Семе носи живот и тражи тле које 
му се даје. Семе разазнаје тле а не ми. 

Ови царски принципи су примењиви на све 
у животу. Имамо привилегију да будемо сведоци 
њихове делотворности. Али, наше семе има 
разне облике. Некада је то наше време, некада 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

таленти или било који дар који нам је богомдан 
и употребљив, који доноси благослов и живот 
славе. Како бисмо само живели славно и силно 
када бисмо пазили шта и како сејемо! 

Рецимо, ово штиво које сада читаш или 
слушаш. „Рапсодија стварности“ је сјајан 
алат масовне евангелизације. Буди део њене 
диструбуције. Нека засеје народе и продре 
свуда по свету у ове последње дане. Предај се 
евангелизацији, досезању недосегнутих. Иди и 
у најудаљенија села и насеља. Дај своје најбоље 
за то. 

Сети се: што више дајеш, Бог те више 
благосиља и све си силнији. Заживи ове принципе 
и видећеш како ти живот иде из славе у славу. 
Господ ће ти умножити семе и плод твоје 
праведности. Оплодиће те обиљем благодати за 
стално растућу плодност и обиље. 

 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, радујем се што си кадар 
да умножиш сву милост коју имаш за мене, 
увек и у свим околностима. Довољно ми 
је, обилујем! Дајем своје време, таленте и 
новац за еванђеље. Поуздајем се у принцип 
умножавања, жетве благослова и све већу 
плодност моје праведности. Тиме утичем на 
душе људи и уводим их у твоје славно Царство. 
У Исусово име, амин. 
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