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ДУХ ЋЕ СЕ ИЗЛИТИ… 
 

вето писмо поручује: „...нико не може да 
каже: „Исус је Господ“, ако није вођен Светим 
Духом“ (1. Коринћанима 12:3) Нико, дакле, не 
може да исповеди Исусово господство, нико не 

може да донесе одлуку о служењу Господу, а 
да на то није покренут Светом Духом. Када нам 

Писмо каже да нам је спасење близу, да нам је у 
срцу и на уснама (Римљанима 10:8), онда је то 
због деловања Духа Светог. Он говори нашем 

срцу и покреће на усмену исповест. 
Дакле, чим неко призна да је Исус Господ, тиме 
показује да Дух већ делује у његовом животу. 

Бог зна да је то тако, да нико без Духа не може да 
поверује еванђеље. Зато су важне данашње уводне 
речи, баш његове речи: излићу на све људе свога 
Духа, па ће ваши синови и ћерке пророковати, 
старци ће сањати снове, а млади људи имати 
виђења. Приметимо да је реч о „свим људима“. Неки 
савремени преводи на енглеском језику кажу да је 
реч о „човечанству“, о свем људском роду. 

Да, Дух је изливен на све људе, због чега 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

данас свако може да чује еванђеље и прихвати га. У 
Делима 2 читамо о мноштву људи различитих 
нација који су дошли на празник Педесетнице у 
Јерусалим (Дела 2:9-12) Петар им је објавио 
еванђеље и три хиљаде њих је предало срце 
Христу. 

Када је други пут проповедао обратило се пет 
хиљада. (Дела 4:4) И није прошло дуго а верника у 
Јерусалиму је већ било читаво мноштво 
верника. Зашто? Дух Свети се излио на све, како је 
и обећано у Књизи пророка Јоила 2:28. Слава нек је 
Богу! 

Зато шири еванђеље. Знај да је свако у стању да 
се отвори за радосну вест и прихвати је као Божију 
реч. Дух Свети је свуда по свету и делује, уверава 
свет у грешност и привичали људе праведности. 
Слава нека је Бог за све! 

 

МОЛИТВА 
Божији сам сарадник у мењању света. Заједно 
задибијамо душе. Каква је то част да објављујем 
еванђеље сваком, свим људима над којима је 
изливен Дух Свети! Срца људи широм света 
су припремљена да још данас приме радосну 
вест о Христу. Зато досежем све народа и сва 
створења у имену Исус. Амин. 

 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Марку 16:15-16; Јовану 3:16; Прва Коринћанима 9:16 
 
 

Марку 7:1-23 & Левитска 26-27 
 

Матеју 17:22-27 & Излазак 6 


