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ХВАЛОСПЕВ МОРА ДА ИМА 
САДРЖАЈ 

 

 

ада  говоримо  о  слављењу  и  хваљењу у 
Новом завету, много нас је који не 

схватамо шта то то заправо. Слављење и 
хваљење су обилни изрази захвалности за Божију 
доброту, благослове, милосрђе и праведност. То је 
начин на који исказујемо дивљење, начини 
исповедања његовог карактера. Наиме, када 
кажемо: „Господе, тако си драгоцен и милосрдан! 
Благословио си ме јер си праведан...“ и сл., ми 
истичемо ко је он, какав је. То су слављење и 
хваљење. 

Када Господа хвалимо на овај начин истичимо ко 
нам је он и какав нам је у животу. Тиме га 
одвајамо од свега и сваког другог. Захваљујући 
му за доброту, старање, благослове и све дивне 
ствари које нам је дао и даје, одајемо му част и све 
лепо приписујемо само њему. И плод свега тога је 
да нас Бог још изобилније благосиља. 

Можда си некада чуо оне који кажу: „Ма, нека 
свако слави Бога како му је воља. Ја сам одлучио да 
то чиним тихо и у себи.“ Али то је погрешно. 
Истина је да Бог види наша срца , али Исус ипак 
говори: „Када се молите, ви реците овако...!“ 
(Лука 11:2) Није рекао: „Када се молите, 

Христовим посредством, дакле, 
приносимо стално хвалу Богу као 

своју жртву, то јест, плод усана које 
исповедају његово име 

(Јеврејима 13:15). 

субота 16. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

ви размишљајте овако...“ Дакле, хвалоспеви увек морају 
да имају садржај. 

Када су се пророци и свештеници Старог 
завета молили, у тим молитвама имамо потребан 
садржај. И Исусова молитва нам је путоказ. 

Ученици су га  слушали,  баш  све  оно што је је 
вербализовао. Није био нем пред њима, 

препуштен унутрашњој медитацији и мислима. 
Исто је са слављењем и хваљењем. Богу се клањамо 

у Духу и у Речи. Дижемо му руке и исповедамо 
речима Посланице Јеврејима 13:15 

– „Христовим посредством, дакле, приносимо 
стално хвалу Богу као своју жртву, то јест, 
плод усана које исповедају његово име.“ Да, 
величамо га и благосиљамо за сву величину и 
милосрђе, љубав и благодат. Алилуја! 

 
 

МОЛИТВА 
Благословени Исусе, већи си од свих! Ти владаш 
небом и земљом, сваком галаксијом и сваком 
владом. Нема имена већег од твога, нема славе, 
части и господства које те надилази. Како си 
силна твоја дела, о Господе! Само ти си Бог, 
достојан све славе и хвале, части и величања – 
сада и довека. Амин. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јеврејима 13:15; Псалми 138:2; Откривење Јованово 
4:10-11 

 

Матеју 12:1-21 & Постање 38-39 
 

Матеју 6:25-34 & Постање 16 


