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РАЧУНАЈ НА СВОЈЕ НАСЛЕДСТВО! 

читељ Исус учи ученике како да се моле. 

Ово је познати светописамски модел молитве. 

Али не као образац, већ „овако“. Није рекао 

„Ви, дакле, молите ову молитву!“ Ово је било 

пре него је пострадао откупитељски, пре 

довршења дела на крсту. Сада, када је спасење 

доступно свакоме – и Јеврејима и нејеврејима 

– нема потребе да се молимо Богу за „хлеб 

насушни“. Зашто? Већ нам га је дао! 

Наиме, срж ове молитве је у поуци: имамо 

све благослове неба за сваки дан. Ми смо 

препорођени за славно Христово наследство  

и уведени у њега. Тужно је што се големи број 

хришћана на позива на ову стварност, не рачуна 

на њу као на власничко право. Да, имамо небеске 

благослове који једва чекају да их затражимо 

исповедањем. 

Божја брига за тебе данас је попут небеског 

хлеба, попут мане Старог завета коју су Јевреји 

имали у пустињи. Пошто је долазила с неба, није 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

могла да се сачува за сутра. Ако би то и пробали, 

све би се уцрвало. Али ми имамо довољно свега. 

На нама је само да се позовемо на то у имену Исус 

и узмемо благослове. 

Сва творевина има способност да се одазове 

нашим речима. Зато је преважно да узмемо 

оно што нам припада у Христу. Све створено, 

видљиво или невидљиво има кôд памћења. Све 

се одазива позиву нашег говора. Зато изговарајмо 

праве речи и живот ће нам бити пун благослова. 

Тим речима усвајаш све благослове, сво њихово 

обиље даровано ти у Христу. 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Благословен нек си Боже, што ме свакодневно 
пуниш благословима. Ти си Бог мог спасења. 

Баш сада исповестима вере црпим с небеса. 
Исповедам свету Реч! Живим у стварности 
натприродног обиља и уживам свакодневно 
и пунини неба. Дао си ми све обилно и силно! 
Алилуја! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Коринћанима 3:21--22; Псалми 2:8; 
Дела апостолска 20:32 

 

Луки 21:5-38 &Прва Самуилова 23-25 
 

Марку 5:14-20 & Левитска 25 


