
 

Н Бори се у доброј битки вере, 
досегни вечни живот на који те 
је Бог позвао када си примерно 
исповедио своју веру пред многим 
сведоцима (1. Тимотеју 6:12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЖИЈА РЕЧ И ТВОЈЕ ИСКУСТВО 
 

еки људи упорно говоре како се моле 
Богу али им се он не одазива. Има и 

оних који плачу јер су му дали много, али им он с 
неба није узвратио превише. Поједини говоре 
како им не вреди исповедање здравља, јер су и 
даље болесни. Ако си и ти, драги пријатељу, 
негде у некој од ових група, ево шта би морао да 
знаш: то што доживљаваш не би икада требало да 
утиче на твоје поуздање   у Божију реч. 

Јер божанска Реч никада не изневерава. Она 
је сушта истина и не зависи од било чега што 
доживљаваш. Можда  чекаш  недељама  и 
месецима, а промене још нема. Али то не значи да 
света Реч није делотворна. Схвати: хришћански 
раст и сазревање су постепени и део су борбе 
вере. 

Такође, ту је и могућност твог слабог 
познавања Речи. Можда ти није довољно  јасно 
то с чим се мучиш? Баш зато настави 

недеља 3. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

да се храниш Речју и практикујеш веру. То је 
процес, баш она „вежба побожности“. 

Ако, рецимо, дође време када је потребно да 
искажеш веру, како би нешто остварио, не 
обесхрабруј се. Рађе расти у вери. Тежи 
резултатима које желиш. Ако ти је у почетку за 
нешто било потребно три месеца, реци себи: 
„Следећи пут ћу ово да остварим за седмицу 
дана, или мање!“ потом почни да читаш, да 
проучаваш Божију реч и пониреш у њу, имајући 
нове циљеве испред себе. 

Тако увежбаваш  себе   у   Божијој   речи  и 
животу вере. Не одустај! Остани ту  где јеси, 
поуздај се у Божију реч и победи све околности, 
баш увек и свуда. 

 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, хвала ти за истинитост 
твоје Речи. Ма какве ме невоље притискале, 
ја остајем чврсто у њој! Све лоше околности 
морају да устукну пред мојом новом боголиком 
природом. Поглед ми је усмерен на твоју Реч 
у којој увек побеђујем. У Исусово име, амин. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јоне 2:8; Римљанима 4:18-20; Јеврејима 11:6 
 
 

Матеју 3 & Постање 6-8 
 

Матеју 2:1-12 & Постање 3 


