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ПОУЧИ СЕ ЈОШ ВИШЕ! 
 

увене су речи Господње речене пером 
пророка Осије: „Погибе мој  народ  јер 

нема знања. Зато што си ти  одбацио знање 
и ја ћу тебе да одбацим, да ми више не будеш 
свештеник. Заборавио си Закон Бога свога, па ћу 
и ја да заборавим децу твоју“ (Осија 4:6). Дакле, 
јако је важно да сваки човек понаособ познаје 

Божију реч. На теби је да свим силама тражиш да 
би нашао, и искаш да би добио јасну и гласну 

Божију реч за себе. Њу ништа не може да замени. 
Како ће то да урадиш? Читање и проучавање 

Светог писма је опробани и сигурни метод. 
Наиме, ту јасно видиш ко је Бог, какав је и шта 
жели. Запоставити јасно светло Писма значи 
побећи у таму, оглушити се о Очеву вољу и 
све оно што нам казује о нашем животу. Бог 

жели да живиш. Наша служба поседује 
материјале који могу да ти помогну у томе, 
баш у личном проучавању Светог писма. И ово 
штиво, „Рапсодија стварности“ је животни водич, 
осмишљен за твој духовни раст и развој. Овде 

добијаш свакодневни свеж увид у Божију реч. 
Сваки дан се бавимо неком темом, одређени 

библијским стихом, његовом поуком. Завршавамо 
примереном исповешћу или молитвом, али и 
предложеним планом читања Светог писма. Све ово 
је осмишљено по Духу Светом да би добијао 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

богатство Божије речи из дана у дан. Прихвати ову 
могућност. 

Рекох, ту су и остала наша издања са свежим и 
питким порукама. Одважи се да их читаш и 
проучаваш. Увек имај на уму да је Божија реч 
незастарива. Ево, добра је и за данашњи дан. 

Погледај дигиталну библиотеку пастора 
Криса. Тамо ћеш наћи небројене материјале – и 
видео и аудио – који покривају најразличитије теме 
живота. Проучавај све то и запањићеш се колико 
ћеш брзо и снажно расти у вери. Зато кажемо са 
апостолом: Потруди се да се пред Богом покажеш 
достојним, као радник који не мора да се стиди, и 
као онај који исправно тумачи реч истине. Учини све 
да ти лична побожност добије рутину свакодневице 
и постане ти нешто незаобилазно. 

 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, радујем се јер отварам срце 
славном наследству које имам у Христу. Срце 
ми је трајно натопљено сазнањем и духовним 
разумевањем. Познавањем твоје Речи живим 
изнад недостатака, без болести, зараза и 
пораза пред лицем стихија света. Живот ми је 
напредан и силан. Крећем се из славе у славу, 
из вере у веру и из благодати у благодат. Амин. 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Друга посланица 1:5; Дела апостолска 20:32 
 
 

Марку 2:1-22 & Левитска 9-10 
 

Матеју 14:34-15:1-9 & Постање 47 


