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ГЛЕДАЈМО БОЖИЈУ РЕЧ У 
СЛИКАМА 

 
ада проучаваш Свето писмо учи се да то 
радиш у сликама. Сагледавај га 

очима духа, веруј у виђено и чини по томе. Прави је 
благослов када ти дух прионе уз такав манифест 
живота. Зато, док слушаш Божију реч и проучаваш 
је, визуелизуј своју победу и напредак, здравље и 
мир, успех који долази изнутра, из тебе. И онда 
делуј по томе. 

Дакле, пре него доживиш отелотворење 
славе и победе, онога што желиш у животу, прво то 
исто мораш да видиш у себи. И када то успеш 
– ето остварења на делу. Ништа ти неће доћи споља 

ако прво не крене изнутра. Многи греше управо 
овде. Прво би да виде очима, а потребно је та то 
прво позову речима. Тако ради права вера. Она 

исповеда стварним оно што очи још не виде. Рецимо, 
Бог рече Авраму: „И нећеш се више звати Аврам, 

него ће ти ’Аврâм’ бити име, јер сам те 
учинио оцем многих народа“ (Постање 17:5-6). И 
Аврам је прво визуелизовао, прво је видео себе 

као родоначелника многих народа. У том часу, када 
му је Бог обећао, имао је 99 година, а Сара тек 

нешто мање. Али била је свакако у 
годинама када жене не рађају као старице. 

 
(2. Коринћанима 4:18). 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Свеједно Писмо нам казује: „Он није довео у 
питање Божије обећање, него је ојачан својом 
вером прославио Бога“ (Римљанима 4:20). Господ 
му је још казао: „Погледај на небо и преброј 
звезде ако их можеш пребројати. Толико ће бити 
твоје потомство“ (Постање 15:5). И Аврам је 
поверовао. Видео је очима вере небројено 
мноштво својих потомака. Било их је као звезда. 
Његова крв и његово тело, сви они. 

Дакле, питај себе: шта је то за чим данас жудим 
у животу? За дететом? Замислим га прво у себи. 
Желиш да видиш своју цркву, напредну и зрелу? 
Желиш нови и бољи посао? Осмисли у себи све то, 
визуелизуј и запоседни ту стварност прво у свом 
духу. Зашто? Она је већ ту, на нивоу духовне 
стварности. Алилуја. 

 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, захваљујем ти за дар 
сагледавања, за дивне благослове које си ми 
приредио као радост у Христу. Визуелизујем 
победу, напредак, здравље и мир, прогрес 
и успех по твојој Речи и сили Духа Светог. 
Заузимам ту стварност објавама вере. Та ме 
истина осваја, понире у мене јер знам да имам 
добро наследство. Алилуја! 

 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Проповедникова  3:11;  Постање 13:14-15; 
Постање 15:5-6 

 

Марку 6:30-56 & Левитска 25 
 

Матеју 17:14-21 & Излазак 5 


