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БЛАГОСЛОВЕН СИ И СИЛНО 
ВОЉЕН! 

 
лагол „даривати“ у данашњем стиху је 

грчки „карито“, каритас, и значи милост, благодат. 
То је нешто прожето посебном чашћу, што доноси 

прихваћеност и високо вредновање. 
У том смилу ове речи говоре да си прихваћен и 
необично вољен. Алилуја! 

Марија, мајка Гисподња, је баш тако описана. 
Лука нам  пише: „Дошавши к њој, рекао је: 
„Радуј се, ти  којој  је  исказана милост! Господ 
је с тобом!“ (Лука 1:28) Исте речи Бог и теби 
упућује: благословен си јер ти је исказана милост. 

Марија је била одређена да роди Исуса, да својим 
телом удоми вечну Реч. Зато је била на посебан 
начин обливена милошћу. Исус је и у твом духу 

по Божијој речи. Слава нека је Господу! 
Та Реч не само да је у теби, у твом животу, већ нас је 
препородила. О, како диван живот ти је дат! 

Шта значи бити дарован милошћу? Значи бити 
благословен преко сваке мере. Бог је то урадио 
макар ничим то нисмо заслужили. Зато увек гледај 
изнад својих способности, изнад било којих својих 
обдарености. Исус је твоја способност. Довољан ти је 
за све. Зато Павле исповеда: „Он нас је 
оспособио...“ (2. Коринћанима 3:5). 

Бити силно вољен и благословен значи да 
напредујеш у свему. Чак и када падаш, грешиш 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

и губиш, чак и тада напредујеш, јер си у Духу 
подржан. Он ти управља стопе кретања. Макар да 
си окружен критичарима и онима који те само 
ометају, свеједно је: ти си Божији мушкарац, Божија 
жена вођена благодаћу. 

И док је та и таква божанска наклоност на 
твојој страни, необјашњиво је многима како ти се 
орварају врата могих могућности. Свето писмо 
казује: „А Бог је у стању да вас обдари изобилним 
благословом сваке врсте, те да увек имате 
свега довољно...“ (2. Коринћанима 9:8) Ово ти 
Бог жели. Псалмиста исповеда. „Јер ти, Господе, 
благосиљаш праведног, милошћу га као штитом 
заклањаш.“ (Псалам 5:12) Свуда и увек, током 
године, буди свестан ове истине: благословен си и 
силно вољен! 

 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Божански сам помилован, вољен и издигнут у 
живот славе. Благодат је нада мном и никада 
нисам губитник. Растем у лепоти и части, у 
утицају. Живим и напредујем у сетлу свега што 
имам у Господу. Он по мени благосиља сав свет 
и шири своју славу. Алилуја! 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Друга Коринћанима 3:5 AMPC; Псалми 1:1-3 AMPC; Псалми 
102:13 

 

Марку 7:24-8:1-13 & Бројеви 1-2 
 

Матеју 18:1-11 & Излазак 7 


