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ponedeljak 31 

ŽIVI PO BOŽJOJ REČI 
 

 
ospod Isus nam nije sakrio tajnu  

svakodnevnog pobedonosnog života. On 

kaže: „Ko prihvata moje zapovesti i izvršava ih, taj me 

voli. A ko voli mene, njega će voleti moj Otac. I ja 

ću ga voleti i sebe mu otkriti“ (Jovan 14:21). Ako 

želiš da Gospod bude vidljiv u tvom životu; ako  bi da 

se jasno vidi u tebi njegova slava, evo tajne: izvršavaj 

Hristove zapovesti. 

Njegova se slava izliva kada živiš kako ti je rekao. 
Seti se zapisao o svadbi u Kani Galilejskoj. Nestalo im 
je vina usred veselja. Marija je rekla slugama za Isusa: 
„Uradite sve što vam kaže!“ A on im je rekao da golema 
kamena korita napune vodom, koju je potom pretvorio u 
vino. Bilo je to njegovo prvo čudo, prema zapisima 
evanđelja. 

Evo kako apostol Jovan piše o tome: „U Kani 

galilejskoj je Isus učinio svoj prvi znak i tako 

pokazao svoju slavu. Tu su njegovi učenici 

poverovali u njega“ (Jovan 2:11). Isprobaj tu 

božansku ljubav živeći po svetoj Reči. Videćeš 

blagoslove, čudsesa u svojoj duhovnoj službi, poslu, 
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finansijama, u telesnom zdravlju i svemu što ti čini 
život. 

Ako dospeš u okolnosti koje ti se čine 
nesavladivim, ne očajavaj. Samo živi ono što znaš, 
primeni naučeno. Budi izvršilac svete Reči. Izazovi koji 
te sreću su  prilika da  pokažeš pouzdanje  u 
Gospoda, da oprobaš njegova obećanja. Zato 
ispovedaj zdravlje, uspeh, napredak i pobedu u Isusu 
Hristu. 

 

 

 

 

ISPOVEST 

Trijumfujem doveka jer sam od Boga rođen! Živim 
u njegovoj Reči. Veći je Onaj koji je u meni od 
onog koji je u svetu! Pobeđujem svakodnevno. To 
je moje nasledstvo od Gospoda mi dano. Jak sam 

u njemu. Silan sam u njegovoj moći koja osvaja. 
Blagosloven nek si Bože! 

 
 
 
 
 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
Jovanu 14:12; Jovanu 14:15; Jevrejima 1:22-25 

 

  ČITANJE SVETOG PISMA ZA GODINU DANA 
Jovanu 15:18-16:1-16 & Prva dnevnika 5-6 

    ČITANJE SVETOG PISMA ZA DVE GODINE  

Marku 14:22-31 & Brojevi 34 


