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БОГ ТИ ЖЕЛИ ЗДРАВЉЕ 

ожанско исцељење је један од почетних 
нивоа узвишенијег живота. Исцељење 

јесте нешто предивно, али нипошто није оно 
последње и најузвишеније. Бог не жели да живиш 
само тако што тежиш исцељењу од болести, 
изнова и изнова. Жели ти победу, жели ти да 
схватиш божанско здравље које је узвишеније од 
самог божанског исцељења. 

Можда би ми сада рекао: „Али, пасторе 
Крис, ја служим људима и они оздрављају, али 
са мном је другачије. Молим се, чиним све што 
знам и није ми боље?“ Нема ту никакве тајне: 
Бог ти и није никада рекао да се молиш за своје 
исцељење. Можда ти је то било потребно док си 
био духовна беба, али сада је другачије. (Дела 
17:30) Нажалост, многи верници се понашају 
тако. Муче се са исцељењем онда када и не би 
требало да се разболе! 

Елем, наш данашњи стих истиче: Вољени 
мој, молим се да ти у свему буде добро, и да те 
здравље служи, као што је твојој души добро. 
Јован није рекао: „Вољени мој, желим ти сваки 
напредак у животу и да оздравиш!“ Не, он жели 
да те „здравље служи“. Да, Бог ти жели истрајно 
здравље. Не жели да те муче главобоље, прехладе 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

и грознице. Не жели ти шећерну болест, муке 
са варењем и томе слично. Зграби ову истину и 
живи по њој. 

Ако се стално разбољеваш и потом 
оздрављаш, исповеди себи: „Више ни дана 
живота нећу да будем болестан јер ми Божја 
реч гарантује божанско здравље.“ Не паничи 
ако осећаш неке тегобе, неке симптоме у телу. 
Послужи се Божјом речи! По њој пребивај у 
здрављу јер је она и превенција и лек и мелем. 

Соломон каже за свете Речи: „Јер су оне 

живот онима што их нађу и здравље су целом 

телу њиховоме” (Приче 4:22) Дисциплинуј своје 
тело тако да се увек повинује тој Речи. Превазиђи 
сталне потребе за исцељењем и предај се здрављу 
живота свакодневице. Ново си створење у Христу, 
имаш божански живот, сам Божији живот. А како 
можеш да га добијеш и све му покориш? Живи 
божанско здравље и оно најбоље што Бог има за 
тебе. 

 

ИСПОВЕСТ 
 

Сједињен сам с божанским јер ми је од Бога 
дарован неразорив живот. Наново сам рођен, 
духовно препорођен васкрслим животом који 
превазилази болести и заразе. Зато свакодневно 

ходам у божанском здрављу. Алилуја! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Коринћанима 13:11; Прва Јованова 5:13; Пророка 
Исаије 33:24 

 

Луки 18:15-43 & Прва Самуилова 11-13 
 

Марку 4:1-12 & Левитска 20 


