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Ko veruje u Sina, ima večni život; a 
ko je nepokoran Sinu, neće iskusiti 
život, nego će gnev Božiji ostati na 

njemu (Jovan 3:36). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TVOJA VERA U REČ 

e razumem: molim se, ispovedam Božju reč, 
postim, sejem seme Božja reči, ali okolnosti života 
su mi i dalje iste!?“ Da, često čujemo ljude u ovom 
očaju dok se lome u veri. Ali to je najčešće zato što 

mnogi nisu poučeni valjano 
o svojoj veri. 

Jedno je sigurno: stradaćeš ovako sve dok ne 
otkriješ kako deluje tvoja vera. Imamo knjigu pod 
naslovom: „Kako da svoju veru učiniš delotvornom“. 
Pozivamo te da je čitaš i obavestiš se. Naime, ako 
primećuješ da stradaš u nekom području života, 
otkrićeš razliku između ličnog iskustva i Božje reči. 
Tada počni da ponireš u u nju, u Reč. Ne gledaj na to 
što se događa već na ono što veruješ. Malo po malo i 
videćeš kako postaješ jači, kako pobeđuješ okolnosti. 
To je obećanje koje je sigurno. 

Tvoja vera je pobeda nad svim lošim okolnostima i 
protivljenjima života. Apostol ispoveda: „Svi koji su 
rođeni od Boga pobeđuju svet. A ovo je sredstvo naše 
pobede: naša vera.“ (1. Jovanova 5:4) Čitaj Reč i deluj 
po njoj. Možda ćeš reći: hoće li to da deluje? Hoće, 
vera uvek deluje. Ako ne deluje – nije vera. 

Iskoristi nadprirodnu Božju snagu. Pobedi 
protivljenja života iskazima svoje vere. Vera koja se 
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ne iskazuje ostaje jalova. (Jakov 2:17.26) Iskaži veru 
rečima i delima. Ostani nedohvatljiv ruci neprijatelja. Isus 
reče da je naša vera kao sitno seme, ali izrasta u 
golemo stablo. U njoj ti ništa nije nemoguće. (Matej 
17:20) Zato, ohrabri se! Već si pobednik! 
Aliluja! Osiguran ti je uspeh u veri ako živiš i deluješ po 
Božjoj reči. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISPOVEST 

Božja reč mi je u srcu i na ustima. Ona preovlađuje 
mojim govorom. Živim pobeđujući Satanu i stihija 
sveta, jer sam sjedinjen s Bogom. Verom u tu Reč 
već danas živim pobednički u svemu i uvek. Menjam 
šta hoću da menjam, ostvarujem šta želim da 
ostvarim silom Duha Svetog koji deluje u meni. Amin. 

 
 

ZA DALJE PROUČAVANJE: 
 

Markuuu 11:22-23; Rimljanima 4:18-21 

 
 

Prva Korinćanima 4 & Psalam 113-116 
 

Luki 17:20-30 & Prva Samuilova 4 


