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Gvožđe se o gvožđe oštri, a čovek se 
oštri o čoveka (Priče 27:17). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OD TEBE POČINJE 
 

vaj stih je prava poruka i časovima kada 

se brinemo za bliske prijatelje. To mogu da 
budu oni iz naše crkve, molitvene zajednice, oni koji 
nisu vatreni duhovno, ne rastu baš onako kako nam to 
kazuje Božja reč. Možda ste i sami starešina neke 
duhovne grupe a osećate se ovako? Prvo proverite 
apetit prema Božjoj reči. Glad pokreće glad i ova provera 
je uvek dobra: koliko nam je stalo do duhovne 
stvarnosti? 

Strast je uvek vidljiva i zarazna. Jer, kada nam je 
jako, jako stalo do nečega, uskoro i druge pokrećemo na 
isto. Jeste li primetili koliko često je u društvu dovoljno 
da jedan zevne i kreće pomama zevanja. Ili, ako jedan 
kaže da je gladan, i drugi osete rad stomaka i glad. 

Ako negujemo apetit za Božjoj reči uskoro oko 
sebe imamo podjednako gladne. Zato, hajde, budi prvi 

koji će goreti u ovome. Budi primer onima koje vodiš. 
Vodi ih svojim uzorom. Recimo, ne govori im samo 

kako bi trebalo da se mole, moli se ti prvi. Ali ako kao 
vođa, kao pastor nisi u duhu molitve, a pozivaš 

druge na moltveni skup, uzalud ti je. Ako i neko dođe, 
biće bez Duha. Sledi Isusa u ovome. On se posvetio 

Pismu i molitvi. Još kao dečak 
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je – kazuju nam evanđelja – bio u hramu, sedeo sa 
učiteljima, pitao, razgovarao. Ko god ga je čuo bio je 
zadivljen njegovim odgovorima i duhovnim uvidom 
(Luka 2:41-47). 

Sveto pismo nam kaže da je radio ovako: 
„Sledećeg jutra, dok još nije svanulo, Isus je ustao, 
izašao izvan grada, te otišao na jedno pusto mesto, da 
se moli.“ (Marko 1:35) Ili ovo: „U one dane Isus se 
uspeo na jednu goru da se moli i tamo proveo celu noć 
moleći se Bogu.“ (Luka 6:12) Dakle, neka sve dobro 
krene od tebe. Duhovni ili brojčani rast u crkvi nije stvar 
neke tajne, nekog čuda ili slučajnosti. On je uvek 
primena otkrivenih i objašnjenih principa. 

 

 

 

 

 

ISPOVEST 

Dragi nebeski Oče, uzbuđen sam stalno jer sledim 
Isusov model. On mi je primer u svemu što činim. 
Oponašam ga u Reči i molitvi. Činim i govorim kao 
on, jer kakav je on, takav sam i ja na ovom svetu. U 
svemu iskazujem hristoliki karakter. Aliluja! 
 
 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
 

Prva poslanica 2:21-23; Efescima 5:1; Prva Timoteju 4:15 

 

Druga Korinćanima 10:1-18 & Priče Solomonove 27-28 

Luki 22:14-23 & Prva Samuilova 29 


