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POUZDAJ SE U BOŽJU REČ I ŽIVI PO 
NJOJ! 

 
 
 
 
 

ožje reč je nezabludiva i nepreomenjiva. 

Njen integritet je besprekoran. Ona je živa i 
kadra da ti donese poruku. Ma, ona je sve. Svaka 
promena ili čudo koje priželjkuješ kroz život su 
mogući. Zato je važno da duh natapaš njome, Rečju, da 
se pouzdaješ u nju i živiš je. 

Bog ti njome odgovara, daje rešenja na sve 

probleme. Evo kako Psalmista kaže za one u nevolji i 

strepnji: „Reč svoju im je poslao, pa su ozdravili; iz 

raka njihovih ih je izvukao“ (Psalam 107:20) Kada je 

Bog želeo da Avram otpočne novi život s njim, dao mu 

je svoju Reč. Rekao je: „I nećeš se više zvati 

Avram, nego će ti ’Avraham’ biti ime, jer sam te 

učinio ocem mnogih naroda“ (Postanje 17:5). 

Iako Avram u tom času nije imao potomke, Bog 
ga je video kao oca nebrojenih naroda. To je bila 
bogomdana sudbina za ovog čoveka, stvarnost 
oblikovana rečju obećanja, Božjom rečju. 

Ali kada Bog to čini i sa nama takođe očekuje 

 

Ne budite oni koji samo slušaju 

zagleda u savršeni Zakon slobode, te 

istraje u njemu, i ne bude 
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da i sami delujemo. Ne misli. s toga, kako će se sve 
samo od sebe desiti, a da ti ne činiš ništa. Potrebno je da 
se odazoveš pozivu Reči, da je prihvatiš i potom doživiš 
blagoslove njenog ostvarenja. 

Božja reč je puna snage. Ona je stvarna i 
dostupna nam. Ali kako? Samo ako je ostvarujemo: ne 
budi zaboravni slušač, nego onaj koji izvršava. Da, 
slušaj da bi činio: u tome je blagoslov. Hajde, pročitaj 
još jednom reči Jakovljeve poslanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLITVA 

Dragi nebeski Oče, zahvaljujem ti za blagoslove 
života u tvojoj Reči. Po njoj i po Duhu Svetom, 
vođen sam u božanskoj mudrosti. Živim u njoj. 
Ispunjavam tako bogomdanu mi sudbinu. 
Proslavljam te dok rađam plodove pravednosti. U 
Isusovo ime, amin. 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
Mateju 7:24-27; Psalmi 107:17-20; Isaije 55:10-11 

 
 

Dela apostolska 15:1-21 & Jestiri 1-4 
 

Luki 5:27-39 & Ponovljeni Zakon 28 


