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БОЖИЈА РЕЧ ЗА ТЕБЕ ЈЕ БАШ 

ОНО ШТО ТИ ЈЕ ПОТРЕБНО! 

ожија је реч довека поуздана. У теби је 
плодоносна, за тебе је ма какву ти поруку носила. 

Зато је такав благослов када је слушаш и 
прихваташ. Та Реч ти је упућена у сваком 

животном периоду, без обзира на околности. 
Она је све што је потребно. 

Сети се шта је урадила Соломону: како је га је 
Бог по њој учинио најмудријим човеком икада, 
након Исуса. Света реч је имала ту моћ! Дошла му 
је у сну и питала га: „Реци ми шта желиш да ти 
учиним?“ 

И тада је овај владар затражио мудрости  и 
проницљивост (1. Царевима 3:8-9). Бог  му  је 
просветлио разум унутрашњом мудрошћу. Даривао 
га је. Ево тих речи: „Eво, учинићу по твојој речи. 
Дајем ти мудро срце и разум; таквог као што 
си ти није било пре тебе, а ни после тебе се неће 
појавити неко као што си ти“ (1. Царевима 3:12) 
О, нека је благословен Бог! 

И у часу када му је објава дошла, Соломон је 
постао баш оно што му је речено. „Мудро срце и 
разум“ су му усађени. Исто је било и са Аврамом. 
Бог му је рекао: „И нећеш се више звати Аврам, 
него ће ти ’Аврâм’ бити име, јер сам те учинио 
оцем многих народа“ (Постање 17:5). 

Аврам није имао децу јер му је жена била 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

нероткиња. А, ево, Бог му обећава да ће бити 
отац свих народа!? Мења му име са значењем 
„отац многих народа“. Од тога  часа  престала су да 
вреде све телесна ограничења, услови и околности. 
Аврам више није видео себе старцем. Није више 
марио за Сарину јаловост. Живео је и исповедао 
оно што му је Бог рекао. 

Да, божанска реч је све што вреди. А она нам 
казује да смо победници. Павле пише: „Чак и кад 
се обазрео на своје готово обамрло тело, на 
својих стотину година, као и на Сарину 
неспособност да рађа, Аврâм се није поколебао 
у својој вери. Он није довео у питање Божије 
обећање, него је ојачан својом вером прославио 
Бога“ (Римљанима 4:19-20). Тада делује божанска 
Реч. Када Бог нешто каже и када то исповедањем 
потврђујеш, реч се отелотворује и побеђује у твом 
животу и свим околностима. Алилуја! 

 
ИСПОВЕСТ 

 

Реч божанска ми просветљује дух. Даје ми увид 
у тајне и дубине Царства. Непобедив сам због 
Божије речи у свом животу. Она у мени рађа 
оно што ми казује. Баш данас ме јача. Зато 
владам над свим околностима. У Исусово име, 
амин. 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Приче Соломонове 4:10; Приче Соломонове 4:20-22; 
Исаије 55:10-11 

 

Матеју 22:15-46 & Излазак 22-23 
 

Матеју 11:21-30 & Постање  32 


