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(Галатима 1:15-16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХРИСТОС У ТЕБИ! 

 
вим речима апостол Павле исповеда 

колико је био помилован када га је Бог изабрао да 
му „открије свог Сина“. Али Бог то није урадио 
једино овом човеку већ сваком хришћанину. Зато 
писмо сведочи: „Њима је Бог хтео да обзнани 

колико је богатство његове славе, то јест, да 
обзнани његову тајну за све народе. Та тајна 

је: Христос у вама је нада 
учешћа у Божијој слави!“ (Колошанима 1:27). 

Видиш ли Христа у себи? Видиш ли одраз 
његовог живота у ономе што јеси? Ако видиш, онда 
нема места поразима и слабостима. Онда у твом 
телу нема ни атома слободног за болести. Та нада, 
да ћеш довека бити победник, почива на истини: 
Христос је у теби. Можда су ти лекари рекли да 
ти нема лека, да ти је дијагноза злослутба. Али ако у 
теби пребива Христос, онда је то крај болести. 
Писмо нам говори: „Ако је Христос у вама, тело је 
мртво због греха,  али Дух живи у вама зато што 
вас је Бог оправдао“ (Римљанима 8:10). 

Није важно колики тумор носиш, јер је 
Христос већи и може да га уклони. Ево како нам 
пишу Дела апостолска: „Једном је Петар обилазио 
све цркве, па је свратио к светима 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

који су живели у Лиди. Тамо је нашао човека по 
имену Енеја који је осам година одузет лежао на 
постељи. Петар му рече: „Енеја, Исус Христос те 
исцељује; устани и намести свој кревет!“ Енеја 
устаде истог трена. Када су видели Енеју, сви 
становници Лиде и Сарона су се окренули Господу“ 
(Делаs 9:34). 

Ако ово читаш баш данас када имаш неке 
симптоме у телу, знај: Христос ти је исцељење. 
Увек мисли на то да пребива у теби. Он ти је снага. 
Зато, имај увек на уму да Господ пребива у теби. Он 
ти је оздрављење. Ако не можеш да ходаш: 
исповеди његово име, устани и крени. У њему и по 
њему можеш све. Победник си довека. Он ти је 
ослобођење, мудрост и праведност. Благословен 
нек си Боже! 

 
 
 

ИСПОВЕСТ 
 

Христос ми је живот, он ми је све! У њему 
живим, крећем се и постојим. У њему сам 
довека победник. Ма, и више сам од победника. 
Христос ми је ослобођење, мудрост, праведност 
и оправдање. Благословено му име довека 
било. 
 
 

 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Римљанима 8:11; Колошанима 1:26-29 MSG 
 
 

Марку 8:27-38, 9:1-13 & Бројеви 5-6 
 

Матеју 18:21-35 & Излазак 9 


