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НОВА ТВОРЕВИНА НЕМА 
САВЕЗ ИСЦЕЉЕЊА 

 

ноге библијске речи о оздрављењу су 
непримењиве у Новом завету, мада 

се на њих често позивају многи добронамерни 
хришћани. Бог се у Старом завету бринуо за свој 
народ, за Израел, али и та брига и та порука нису 
примењиви на Цркву. 

Сетимо се да је Стари завет окончан јер није 
ништа мога да усаврши. Можда сада питате: „А 
шта је са савезом исцељења? Зар Бог није рекао у 
Изласку 23:25 „Ја ћу уклањати пошаст од тебе.“ 
Али и пророк Исаија пише: „А он је прободен 
због наших преступа, сатрвен због наших 
кривица, карање је на њему због нашег мира и 
ранама својим нас је исцелио“ (Исаија 53:5). 

Али ниједан од ових стихова се не односи на 
хришћане. Бог са новом творевином није склопио 
савез исцељења. Не, тај савез је био за Израел. Када 
је на крсту Исус узвикнуо: „Свршено је!“ (Јован 
19:30), на Стари завет је стављена тачка. 

Зато је важно да схватимо ко су хришћани 
заиста. Они који имају боголики живот коме није 
потребно исцељење јер се не разбољева. Али зашто 
је онда толико болесних међу нама? 

Он је на свом телу понео наше 
грехе на дрво, да умревши 

гресима живимо за праведност. 
Његовим ранама сте исцељени. 

(1. Петрова 2:24) 

уторак 26. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Због незнања! Баш тако рече Бог, да његов народ 
гине из незнања. 

Свето писмо каже: „Ако, дакле, Дух Божији, 
који је  подигао из  мртвих Исуса, пребива  
у вама, онда ће исти Бог који је Христа 
подигао из мртвих, оживети и ваша смртна 
тела посредством Духа који живи у вама.“ 
(Римљанима 8:11) Дух Свети, који је Исуса 
подигао из мртвих, живи у теби и даје живот твом 
смртном телу. То значи да телесно више нисмо 
осуђени на смрт или оболевања. Алилуја! 

Божији народ мора да зна, да живи ову истину и 
шири је. Када си постао/ла хришћанин/ка, када си 
примио/ла Духа Светог, више никада   у животу не  
мораш да  болујеш. Потребна ти  је само свест о 
том божанском животу у теби, о чињеници да Свети 
Дух уклања сваку аномалију и држи те здравим. 

 
ИСПОВЕСТ 

Исти Дух који је подигао Христа из мртвих 
сада даје живот и виталност моме телу. У 
мени таквом више нема места за болести, јер 
ме божански живот истрајно води. Живим 
божанско здравље и делујем на свет око себе 
богомданим животом. У Исусово име, амин. 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Пророка Исаије 33:24 AMPC; Соломонове 4:20-22; 
Римљанима 8:10 NIV 

 

Матеју 18:15-35 & Излазак 10-12 
 

Матеју 10:1-11 & Постање 26 


