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РЕЧ, МОЛИТВА И ОБОЖАВАЊЕ 

ада је реч о твом односу са Богом, прво 

што би требало да разумеш је шта ти Бог 

говори у својој Речи. Друго, шта је привилегија 

да ти кажеш њему, кроз молитву. Трећа је 

обожавање, а то је такође један вид жртвовања и 

даривања Бога (Јеврејима 13:15) Ово троје чине 

окосницу твог односа с Богом. 

Елем, ми смо духовна бића. Наш дух потиче 

од Божијег Духа и обликован је живом божанском 

речју. Баш како исповеда апостол Петар: „Ви сте 

наново рођени, али не од пропадљивог семена, 

него од  непропадљивог, посредством речи 

живога Бога који не умире“ (1. Петрова 1:23) Бити 

рођен из Речи значи да од ње надаље и живимо, 

хранимо се њом како бисмо истински живели. 

Петар још тврди: „Као  новорођенчад  жудите  

за духовним млеком, да бисте њиме узрасли за 

спасење“ (1. Петрова 2:2) А то се сасвим слаже са 

Исусовим речима: „У Писму је написано: ’Неће 

човек живети само од хлеба“ (Лука 4:4). 

Бог Отац нам стално говори. Увек комуницира 

с нашим духом и даје нам своје мисли. Зато нису 

важне само речи које говориш током молитве. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Ради се и о прилици коју дајеш Духу Божијем 

да служи твом духу, барем онолико колико ти 

служиш њему. 

Такође је важно да имаш квалитетно време 

обожавања: да певаш Господу хвалоспеве, 

химне и величања. Јер када тако чиниш, духом 

приањаш из њега, уз његов дух, а то је трен 

духовне екстазе. Тада улазиш у излив славе, у 

његово присуство. 

Исус је јасно рекао да право богопоклоњење 

долази из духа и истине (Јован 4:23) То значи да 

се духом клањаш Богу Оцу у складу с његовом 

Речи. То подразумева и исповедање његовог 

имена, на темељу онога ко Бог јесте, у складу са 

откривењем које је сам дао у својој Речи. Алилуја! 

 

МОЛИТВА 

Драги небески Оче, захваљујем ти за благослов 
да сам рођен и негован, изграђен по твојој Речи. 

Хвала ти за прилику истрајног заједништва са 
тобом по молитви. Ево и сада ти се клањам у 
обожавању, славим те у твојој слави, јер знам 
колика ти је милост, колико господство у мом 
животу. У Исусово име, амин. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Дела апостолска 20:32; Ефесцима 6:18; 
Филипљанима 3:3 

 

Луки 9:18-36 & Исуса Навина 13-15 
 

Матеју 27:1-10 & Левитска 2 


