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КАДА ПРОКЛАМУЈЕШ, ТИ 
ОСТВАРУЈЕШ 

 

 
 

а би нам вера била плодоносна, не само да 
је потребно познавање Речи, тј. свест 

о њој, већ је морамо и прокламовати, објавити. 
Пошто верујемо зато и исповедамо. Јер, ако не 
радимо тако, онда се ствари и не дешавају. 

Божија реч је истина одјавкада устоличена на 
небу. Баш како читамо у Псалму 119: „О, Господе, 
вечна је реч твоја, на небесима је учвршћена!“ 
(ст.89) Али таквом је на делу видимо тек по нашим 
исповестима, прокламацијама. Дакле, када се 
свесно држимо Речи по дубоком промишљању, 
онда имамо снагу да је „учврстимо“ усменим 
објавама. 

Исус рече: „Заиста вам кажем, ко год 
каже овој гори: ’Дигни се и баци се у море!’ и 
не посумња у срцу, него верује да ће се то што 
је рекао заиста догодити – тако ће и бити.“ 
(Марко 11:23) Дакле, када нам је Божија реч у 
срцу, када је исказујемо устима, она постаје 
делотворна сила. 

Имајмо на уму да је та Реч саздала све што 

И пошто имамо истог Духа вере 
као онај који је написао: „Поверовао 
сам, те зато говорим“, тако и ми 

верујемо, па зато говоримо 
(2. Коринћанима 4:13). 

недеља 24. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

постоји. Она то може и данас, баш сада. Шта год 
пожелимо остваримо својим устима. Исус рече да 
добар човек из ризнице свог добро срца износи 
добре ствари. (Лука 6:45) Понирањем у Реч 
стварамо добре ствари у срцу, баш као што је Отац 
чинио у тренуцима стварања, позивајући земљу у 
ред и поредак из безличне, хаотичне масе. И ми 
тако употребимо своје речи. 

Јер, речи су стварност, носе у себи стваралачку 
снагу. Испуни се речима, објавама вере и 
обликујмо свој свет. Просто програмирајмо дух на 
успех и победу, на славу која трајно расте и 
напредује. 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Благословен сам. Увек и у свему ме Господ 
чини плодоносним и делотворним. Објавама 
вере спутавам болести и заразе, слабости и 
немоћ тела; терам од себе невоље и депресију, 
сиромаштво и стрепњу из свог живтота и из 
своје породице. Здравље, снага и обиље ми 
припадају правом духовног препорода. Живим 
у слави Божијој. Одражавам славу Христову. 
Алилуја! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Соломонове 18:21 AMPC; Јаковљева 3:2; 
Римљанима 10:8-10 

 

Матеју 16:13-17:1-13 & Излазак 6-7 
 

Матеју 9:14-26 & Постање 24 


