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Нека Христова реч богато обитава 
у вама. Поучавајте се и опомињите 
сваком  врстом  мудрости…  

(Колошанима 3:16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЧ У ТЕБИ 
 

аша реакција на изазове живота, на 
многа противљења одговара стварности данашњег 
стиха. Да, зависи од тога колико је та Христова 

реч богата у нама. Наиме, у данима криза једино 
можемо да се ослонимо на оно што нам је усађено 

по Божијој речи. Јер, ако она 
„богато не обитава у нама“, онда увек реагујемо 
главом, рациом, из страха. А то је све јалово. 

Рецимо, када је реч о здрављу. Ако себе 
годинама хранимо Речју, онда смо непоколебиви 
упркос злослутних дијагноза. Зашто? Имамо свест о 
својој боголикости, о томе да смо нановорођени и у 
себи носимо божанску природу. Алилуја! 

Када се пунимо Речју, када нас она натапа, дух 
нам се уздиже и спремни дочекујемо сваки дан 
невоље. Зато је потребно да урањамо у Свето 
писмо, свесно и плански. Али не само главом. Нека 
нам та Реч легне у срце, нека њоме куцамо сваким 
дамаром свога бића! Када нам је Реч јака у срцу, 
онда неизоставно говоримо њоме. Јер, као што 
знамо: уста говоре оним чега је срце пуно. 

Ако је Реч богато уливена у нас, ако икада 

уторак 5. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

приметимо неку аномалију на телу, шта ћемо да 
урадимо? Зар ћемо се успаничити? Не, 
исповедимо свету Реч. Наш дух поседује по 
њој другачији увид у стварност, ваљани увид 
духа који нам даје победу у свим околностима. 
Алилуја! 

 
 
 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Божија реч је делотворна, плодоносна у мени 
САДА! Христос је у мени жив по њој, по Речи 
и Духу Светом. Зато сам победник над свим 
околностима, већ сада и овде. Живим и крећем 
се у божанској слави, нижем успех за успехом. 
У Исусово име, амин. 

 
 
 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Луки 1:37 AMPC; Колошанима 3:16; Исуса 
Навина 1:8 AMPC 

 

Матеју 5:1-20 & Постање 12-14 
 

Матеју 3:1-9 & Постање 5 


