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ОНО СИ ШТО ГОВОРИШ 
 

вој живот је збир свих речи које из тебе 
излазе. Данашњи уводни стих наглашава 

колико је важно да сопственим устима обликујеш 
себе и све своје. Речи су најлепши природни дар 
Бога човеку, та наша способност да говоримо, да 
обликујемо мисли у речи и изјаве. 

Дакле, жањеш кроз живот оно што говориш. 
Нема средине. Хришћанин си, позван си да 
говориш. Зато, ако хоћеш здравље – исповедај га. 
Ако хоћеш данас да  живиш праведнички   и рађаш 
праведне плодове, онда говори као праведник. 
Што чешће плански објављуј: 
„Праведник сам Божији у Исусу Христу. Рађам 
плодове праведности чинећи праведна дела!“ 

Говори свето и живи тако. Можда сада 
помишљаш: „А шта ако ништа не говорим? 
Десиће ли се нешто?“ Хоће. Десиће се, биће жетве 
– али лоше - ако ћутиш. Бићеш запарложена башта. 
Коров ће једини сам ницати. Зато држи себе у стању 
победника, владара и човека који истрајно 
напредује племенитим исповестима. 

Бог је већ учинио све потребно да би имао 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

обиље радосног живота у Христу, и то у пунини. А 
све то силом Духа Светог. Твоја је одговорност да 
узмеш тај живот и одржаваш га исповедањем. Увек 
потврђуј да живиш животом величина и 
узвишености. Декларацијама објављуј свој позив на 
славу и врлину, на живот силе и моралне 
узвишености. Чини то свакодневно. 

Зато не постоји ништа што не би могао да имаш 
(1. Коринћанима 3:21; 2. Петрова 1:3); ништа што не 
би могао да урадиш (Филипљанима 4:13). Зато 
увек објављуј обиље, натприрону збринутост, 
снагу, могућности и победу. Када чиниш тако 
живот ће ти увек ићи узлазном линијом. 

 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Свала Божија ми се објављује и данас. Његова 
мудрост се види и чује на мени. Живим у 
божанској речи, рађам плодове праведности. 
Способности су ми натприродне, снабдевен 
сам свим потребним; ништа ми не недостаје, 
немам животних ломова и мањаквости! Пун 
сам силе јер је Христос у мени. Он ми је слава, 
он ми је праведност, мудрост, успех и напредак. 
Благословено му име довека било. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јеврејима 11:3; Матеју 12:36-37 NIV 
 
 

Марку 5:21-43 & Левитска 22-23 
 

Матеју 16:21-28 & Излазак 3 


