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(Римљанима 8:27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УСМЕРИ УМ НА МОЛИТВУ 

ада се молиш у језицима добро је да 
усмераваш ум на предмет своје молитве. 

Тиме дајеш простора Духу да делује као некада 
у Старом завету, када су људи пружали руке. 
Мојсије је урадио тако када је, држећи штап, 
пружио руку и поделио море (Излазак 14:16). 

Слично се дешавало у још неким приликама. 
Бог му је рекао исто и силна дела су се дешавала. 
Читајте о томе у Изласку 7:19; 8:5; у Исусу Навину 
8:18. Тиме је показано да Бог по нашим рукама 

усмерава своју силу. Наше су руке преносиоци 
те моћи. 

Али још виши ниво деловања је поверен твом 
уму. Он је силнији од испружене руке. Сатана то 

зна и чини све да ти затрује мисли. Ако у томе 
успе, онеспособио те је и више ниси делотворана 
алатка силе Господње. 

И баш зато Бог силно жели да останемо 
чистог размишљања. Што смо духовно бистији 
у глави, то смо оперативнији и отворенији за 
деловање силе Духа Светог. 

Зато кажем, када се молиш у језицима, усмери 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

ум на оно што Дух жели. Тиме каналишеш 
божанску снагу. Ако ти мисли врлудају,  онда 
не напредујеш. Ако ти долазе неке лоше слике 

– одбаци их. Реци: „У Исусово име усмерава ум 
на то и то!“ 

Наравно, када се молиш у језицима, дух ти 
се изграђује чак и када ти ум врлуда бесциљно. 

Али другачије је када си у потреби да духовну 
моћ усмериш жељеном циљу. Тада ти је у уму 
потребна јасна и гласна визија. Дакле, усредсреди 
ум док се молиш, фокусирај се и неће бити краја 
твојим победама и сведочанствима. Алилуја! 

 
 
 
 

МОЛИТВА 
Праведни небески Оче, хвала ти за благослов 
говора у језицима. Њиме разговарам с тобом 
небеским речником. Њиме мењам свој свет. 
У молитви, силом Духа, објављујем контролу 

над својим умом, осећањима и свим својим. 
Њиме се усаглашавам са твојом вољом, сврхом 
и временом. У Исусово име, амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Коринћанима 14:14-15; Пророка Исаије 26:3 
 
 

Луки 14:1-24 & Судијама 17-18 
 

Марку 2:1-12 & Левитска 14 


