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Na osnovu vere shvatamo da je 
svet uređen Božijom rečju, i to 
tako da je vidljivo postalo od 
nevidljivog (Jevrejima 11:3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

REČ NA TVOJIM USTIMA 

ri su važne reči u ovom stihu: uređen, reči 
svet. Dakle, svet je „uređen“, a to je prevod 

grčkog pojma „katartizo“ i znači obnoviti, srediti. 
Imenica „svet“ je prevod grčkog „aion“ i znači „smer 
života“, što se odnosi na strukturu, na upravljanje, 
sezone i vremena u ljudskom životu. 

Imenica „reč“ je prevod pojma „rema“ i znači 
izgovorena, aktivna reč određenoj osobi za određenu 
svehu u određeno vreme. To znači da je ovaj naš svet 
uređen takvom rečju, baš „remom“ Božjom. 

Izraz „Reč Božja“, tj. „rema Božja“ se sreće u 
Novom zavetu i nikada se ne tiče samog Boga, kada on 
govori, već ljudi kojima on stavlja reč na srce; reč koju su 
oni pozvani da iskažu. U tom smislu današnji stih ne znači 
da je Bog uredio svet, već da su ljudi uredili svoje 
tokove života služeći se Božjom reči, govoreći remu. 

Remom, dakle, oblikujemo strukturu i lepotu svog 
sveta, svog života; naše okolnosti i uslove. Po njoj je 
naš svet takav kakvim ga želimo: od reči koje su nam na 
usnama. A kakav je tvoj život danas? Želiš li milost koja 
uvek raste? Želiš li slavu i vladavinu! 
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ČITANJE SVETOG PISMA ZA GODINU DANA 

ČITANJE SVETOG PISMA ZA DVE GODINE 

 

Ključ je u tvojim ustima! 

Zato nije važno kakav je sada tvoj svet, tvoj „aion“, 

jer možeš da ga oblikuješ prema potrebama. Hajde, 

obnovi šta je za obnovu, popravi palo i ruinirano. 

Zaustavi teror, spreči podla razaranja i haos đavola 

koji ti pakosti u životu, porodici, poslu, gradi ili zemlji. 

Ili je napao možda tvoje voljene? Služi se Božjom 

reči, baš onom koje se držiš duhom. Zato, upotrebi 

remu reč. Izgovaraj je i drži podalje sile zla. 

Oblikuj, stvaraj, uređuj svoj život doslednošću po 

Božjem planu i svrsi koju ima za tebe. Aliluja! 
 

 

 

 

 

 

ISPOVEST 

Dragi nebeski Oče, hvala ti što mi je tok života 
dosledan tvojoj savršenoj volji, planovima i 

naumima. Živim pobedonosno nad zlim, nad svim 
protivnicima života. Tvoja rema mi je na usnama. 
Vladam nad okolnostima Isusovim imenom. Amin. 

 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
 

Marku 11:23; Isusa Navina 1:8 

 
 

Galatima 2:1-21 & Pesma nad pesmama 1-2 
 

Luki 23:1-12 & Druga Samuilova 5-6 


