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(Псалам 119:105). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТЕМЕЉИ ЖИВОТ НА ИСТИНИ 

ноги се кроз живот држе заблуда, 
претпоставки и људских теорија. Све 

то им је важније од Божије речи. Али за разлику од 
света и свега његовог ти стојиш на светој Речи. Она 
је незаблудива и непромењива. Вечна је и зато 
вредна да ти буде врело свега потребног за живот. 

Данас се многи ослањају на интернет, али и ту 
су многе заблуде и искривљене чињенице. И та је 
пијаца идеја одавно затрована лажима које те 
окрећу од истине Светог писма. 

Толико тога се пише против Писма, оспорава се 
оно што је Исус рекао, што су пророци 
најавили. Иде се у појединости, па се чак 
пориче и да је – рецимо – пророк Данило био у јами 
с лавовима. Причају како је Библија пуна 
противречности и да јој је потребна исправка. 
Многи су заведени јер се не држе Светог Духа! 

Али Библија, Свето писмо је једино поуздано 
штиво и извор информација на земљи. Када 
станеш пред Господа, неће те питати ко ти је био 
учитељица или наставник историје. Питаће те о 
његовој Речи, јер је оно што ти она казује њиме 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

надахнуто. 
Наш данашњи стих нам описује шта та света 

Реч чини за тебе: води те кроз живот. Није важно 
шта си чуо или прочитао, само следи вођство и 
упутство Божије речи. Утемељи живот само на 
њеној истини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Драги небески Оче, хвала ти за дар Светог 
писма. Отварам срце и ум за ту твоју Реч. 
Нека ме води. Предајем се баш данас силној 
снази Духа Светог. Док проучавам твоју Реч 
са духовним разумевањем, примам дубински 
увид у прошлост, садашњост и будућност 
твојих планова, сврхе твоје Цркве; разумем 
твоју сврху за мене, за свет. Она ме изграђује 
и издиже на нови ниво успешности, победе и 
напретка. У Исусово име, амин. 
 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Тимотеју 3:14-17; Јовану 14:26; Јовану 17:17 
 
 

Матеју 25:1-30 & Излазак 29-30 
 

Матеју 12:31-38 & Постање  36 


