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Ко верује у мене, као што каже 
Писмо: ’Из његове нутрине ће потећи 

реке живе воде (Јован 7:38). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУНИНА ДУХА СВЕТОГ 
 

итам се зашто би било који хришћанин, 
читајући ове речи, молио за више силе 

или за веће помазање? Па то је противречност! Већ 
имамо Духа који је у нама у свој својој пунини. 
Помазање је последица силе и присутности Духа 
Светог. Зашто бисмо се онда молили за нека 
посебна деловања када у себи имамо онога који 
суверено делује? 

Свети Дух је  снага и  мудрост Божија. Он је 
Дух благодати и као личност живи у теби. 
Настанио се у теби у целости свога бића. Зато и 
може да се искаже сасвим, сву пунину и славу. 

Дух Свети те чини вишим и већим од 
обичносг човека. Он је божанска енергија која 
делује у теби, али не троши се и нема потребе за 
допуњавањем. Зато одбиј да будеш сведен тек на 
могућности свога тела. У теби су неограничене 
могућности! Дух у теби делује силно како би 
остварио нешто што је више од људских моћи и 
схватања (Колошанима 1:29) Зато исповеди да је 
овај и овакав живот довека твој. 

Павле рече: „Бог је, наиме, тај који чини 

понедељак 25. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

у вама да желите и чините оно што је њему 
угодно“ (Филипљанима 2:13) А Бог који делује у 
теби је Дух Свети. Он чини да желиш, да 
хоћеш, дајући ти хтење за Очеву вољу. Зато 
покрени силу у себи. Посебно се предај говору у 
језицима и дубинском размишљању о Божијиј 
речи. Алилуја! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Пун сам силе, благодати и славе, јер у мени 
живи Дух Свети у свој пунини! У њему је моја 
способност и снага живота. Савршен сам у 
њему и живим у праведности и миру, радости 
и узвишености. У Исусово име, амин. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јовану 3:34; Ефесцима 3:17-19 
 
 

Матеју 17:14-18:1-14 & Излазак 8-9 
 

Матеју 9:27-38 & Постање 25 


