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СВИ ЊЕГОВИ БЛАГОСЛОВИ СУ СЕ 

ВЕЋ ИСПУНИЛИ 

 

 

ожија реч која ти је упућена није пуко 
обећање. Она је изјава дела, праксе. Нема 

више ничега што би требало да се испуни у теби као 
новом створењу у Христу. А шта је обећање? 
Објава да ће неко урадити нешто посебно. То је 
декларација особи којој је обећано: да очекује, да 
захтева чак извршење обећаног. 

Али са тобом као верујућим је дугачије. 
Обећано ти је већ урађено, испуњено. Та обећања 
већ постоје и стварност су данашњице. Нема 
ниједног стиха у Новом завету да ће те, рецимо, Бог 
исцелити; или да се молиш за своје исцељење. 
Зашто? Већ је то урадио у Христу! Он је испуњење 
свих божанских обећања. 

Зато ти ниси у ишчекивању испуњења било 
каквог обећања! Имаш истину и живиш у њој 
по његовој Речи већ САДА! Нема потребе да 
вапиш:  „О,  Господе,  обећао  си  ми  исцељење!“ 
Или: „Боже, обећао си ми избављење!“ Ако тако 
радиш или никада ниси чуо за ову истину или 

 
(2.  Коринћанима 1:20). 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

си је сасвим заборавио, тј. шта је Христос учинио за 
тебе. А шта то? Дошао је да испуни све што ти је 
Отац обећао. Он сам је тај његов благослов. За 
тебе као хришћанина божанско здравље није  

обећање;  напредак  није  обећање,  као ни 
опроштење греха. Не, ни оправдање није 

обећање, ни посвећење. Све то су божански 
благослови који су ти забадава даровани у 

Христу. 
Свето писмо казује: „Његова божанска сила 

дала нам је све што је потребно за живот у 
побожности, кроз познање онога који нас је 
позвао својом славом и добротом“ (2. Петрова 
1:3). Зато не страдај више, не мучи се и уживај 
живот у Христу. 

 

ИСПОВЕСТ 
 

Имам  све што је Божије  јер сам његов  
наследник и сунаследник Христов. Пунина 
божанских благослова еванђеља ми је досежна 
и омогућена у Христу. Бог ме је благословио 
сваким благословом који постоји у небеској 
стварности, сваким напретком, победом, 
успехом, радошћу, миром. Све што је део 
Царства је и моје. Свала нека је Богу за то! 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Друга посланица 1:3-4; Прва Коринћанима 3:21-22 
 
 

Матеју 23 & Излазак 24-25 
 

Матеју 12:1-9 & Постање 33 


