
 

Samuilo je rastao a Gospod je 
bio s njim, te nije dopustio da i 
jedna od njegovih reči ostane 

neispunjena (1. Samuilova 3:19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE BUDI NEMARAN PREMA BOŽJOJ 
REČI 

Danas govorimo o nečemu što je jako važno u 
božanskoj stvarnosti: njegova reč je neprocenjiva. Isus 
je naglašavao njenu važnost dok je poučavao narod. 
Rekao je: „... ja vam kažem da će ljudi na Sudnji dan 
odgovarati za svaku reč koju neodgovorno izgovore“ 
(Matej 12:35-36) Ovo 

je krajnje ozbiljno upozorenje. 

Primetimo: nismo odgovorni samo za neke velike reči, već za 

svaku ispraznu, svaku neodgovornu. To je sve ono što 

govorimo u nemaru, bez smisla, grubo, cinično ili 

potcenjivački. Pavle piše: „Ne služite se ružnim rečima, 

nego valjanim, koje, prema potrebi, mogu da služe na 

izgradnju i blagoslov slušaocima“ (Efescima 4:29). 

Ali ni to nije sve. Nismo pozvani samo na neku 

uljudnost i kulturu govora. Naime, reči izgradnje 

moraju da budu i reči vere. Jer reči su dela, otelotvoruju se, 

stvaraju ili razaraju. Mudrac reče: 

„Jezik vlada i životom i smrću...“ (Priče 18:21) Zato ne 
budimo nemarni u govoru. On nas oslikava. On je odraz 
našeg života 
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ČITANJE SVETOG PISMA ZA GODINU DANA 

ČITANJE SVETOG PISMA ZA DVE GODINE 

 

Isus reče: „Zaista vam kažem, ko god kaže ovoj gori: 
’Digni se i baci se u more!’ i ne posumnja u srcu, nego 
veruje da će se to što je rekao zaista dogoditi – tako će i 
biti“ (Marko 11:23) Da, ono smo što govorimo. I još 
kaže Gospod: „Jer, tvoje će te reči ili opravdati ili 
okriviti“ (Matej 12:37). 

Čak je i naše spasenje stvarno tek po rečima. Tako 
kaže Pavle: „Jer, ako ispovediš da je Isus Gospod i 
veruješ u svome srcu da ga je Bog podigao iz mrtvih, 
bićeš spasen. Naime, verovanje srcem donosi 
pravednost pred Bogom, a ispovedanje usana spasenje“ 
(Rimljanima 10:9-10). Zato pazimo šta i kako 
govorimo. 

 

MOLITVA 
Dragi nebeski Oče, zahvaljujem ti što si mi reči 
nadahnuo božanskom silom koje menjaju stvari. 
One donose pozitivne preobražaje, isceljenje i 
napredak. Ja ih govorim iz punine srca, govorim za 
život, snagu, odvažnost. Rečima teram strah, slabost 
i neuspeh. Utičem na svoj svet blagoslovom reči. U 
Isusovo ime, amin. 

 

 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
 

Mateju 12:36-37; Jakovljeva 3:2 

 

Druga Solunjanima 1:1-12 & Isaije 64-66 
 

Jovanu 6:15-21 & Druga carevima 1-2 


