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Он је као дрво усађено крај 
поточних вода, које род свој даје 
када му је време, а лишће му никада 
не вене. Све што ради, на добро му 

иде (Псалам 1:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДРЕЂЕН СИ ЗА УСПЕХ И ПОБЕДУ! 
 

ао Божје дете позван си на свакодневни 
живот славе и победе у свим околностима. Одређен си 
за успех! Живот трујмуфа ти припада по праву новог 

рођења, од часа када те је Бог препородио и 
устоличио с Христом на престолу 

небеске славе (Ефесцима 2:6). 
Високо си постављен, изнад ђавола и хорди 

таме, изнад свих злих утицаја света. Усвоји овај 
менталитет: да си непобедив и увек у предности. 
Ништа од овог света не може да ти парира, јер 
Свето писмо исповеда: „... моћнији је онај који је у 
вама, него онај који је у свету“ (1. Јованова 4:4) 
Пресељен си у Царство јединог Божјег Сина који те 
сада води у авантуру живота победе. 

О, какав ти је живот дарован! Врати се на трен 
данашњем уводном стиху. Исту мисао нам говори 
и Исус, када каже: „Нисте ви мене изабрали, него 
сам ја изабрао вас и поставио вас да идете и 
доносите род и да ваш род остане,   те да вам 
Отац да све што затражите у моје име“ (Јован 
15:16). Исус те је увео у живот силе, плодности и 
родности. Изабран си да рађаш и 

понедељак 22. 



55 

 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

да све што родиш траје и остаје. 
То значи да си делотворан и продоран. А  то је 

нешто најлепше што чини Дух Свети у животу. То 
је оно Господње обећање: „Међутим, када Свети 
Дух сиђе на вас, примићете силу...“ (Дела 1:8). 
Односно, примићете способност, делотворност, 
моћ. То се огледа у новом погледу на живот, новом 
начину поимања стварности, новом приступу 
животу. Тако делује благодат која расте у вама. 

Господ делује у теби, даје ти богоугодна 
хтења (Филипљанима 2:13) Он ти је довољан за 
све (2. Коринћанима 3:5). У њему имаш све 
потребно. Стога што чешће исповедај да си 
одређен за славу и успех, за победу, за плодове 
узвишености. То је живот који ти је Бог даровао, 
живот владавине у коме корачаш тријумфално; 
живот Богу на част по плодовима праведности. 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Одређен сам за успех и победу. Рађам родове 
узвишености. Изабран сам за живот плодности 
и увек растуће продуктивности, живот који 
прославља Христа. А све то чиним трудом 
љубави и плодовима праведности. Алилуја! 
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