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ДУХ СВЕТИ ЈЕ ОЧЕВ БЛАГОСЛОВ 

тих  забележен  у Луки  11:13 је 
вероватно један од најнесхваћенијих и 

најнепримењенијих икада, када је реч и примању 
Духа Светох. Наиме, ту Исус каже: „Дакле, када 
ви, будући зли, умете да дајете добре дарове 

својој деци, колико више ће Отац на небесима 
дати Светога Духа онима који затраже од 
њега?“ Али он ово не говори хришћанима, већ 
тадашњим људима који су живели у времену 

Старог завета. 
Од тог времена свако може да прими духа 

Светог ако га замоли. Нажалост то није случај   с 
многима. Зашто? Не траже! „Немате јер не 
тражите“, поручује (Еванђеље по Луки 11:9). Али 
након што је васкрсењем установљен Нови завет, 
Бог никога не позива да тражи Духа. Наиме, 
читамо  како  су  апостоли  служили људима: 
„молили су се да приме Духа Светог“ (Дела 8:15). 
Заправи, бесмислено је да вапиш Богу за Духом 
јер је он један од његових највећих дарова. Али не 
хришћанима, већ свету. То видимо из Петрове 

беседе: „У последње време – каже Бог – 
излићу на све људе свога Духа“ (Дела 2:17). 

Приметимо да не каже: „излићу на све 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

хришћане свога Духа!“ Он је Очев благослов који 
већ имамо. Без Духа би ти хришћански живот био 
немогућ. Али Бог жели да живиш у његовој пунини, 
да чиниш дела која мењају свет око тебе, да се 
предаш победоносном живљењу. 

Ако можда ниси примио Духа још од дана 
обраћења, врати се на наш данашњи стих: Дух   се 
даје послушнима. Посланица Галатима 3:14 : 
„У име Исуса Христа, отварам срце за пунину 
Духа!“ Потом се у вери препусти говору у 
језицима. Видећеш, нема у томе никакве тегобе. 
Слава нек је Богу! 

 
МОЛИТВА 

Живим живот који је посебан, изузетан, 
натприродан, јер сам пун Духа Светог. Он ме 
води, управља ме победи, слави, владавини 
и сили. По мени благосиља свет и чини 
ме животоносцем  и врелом  благослова. 
Благословен нек си Боже! 

 
 
 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Дела апостолска 19:6-7; Јовану 6:63 AMPC; 
Књига пророка Јоила 2:28-29 

 

Матеју 24:36-51 & Излазак 28 
 

Матеју 12:22-30 & Постање 35 


