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Анђелу цркве у Ефесу напиши . . .  
Знам твоја дела, твој труд, и твоју 
постојаност ... Знам и то да си 
постојан и да си много поднео ради 
мене, а да ниси поклекнуо. Ипак, имам 
нешто против тебе: изгубио си ону 
жарку љубав коју си имао у почетку. 
Сети се, дакле, какав си био пре него 
што си пао, покај се и чини дела која си 
чинио у почетку. У противном, доћи 
ћу к теби и уклонићу твој свећњак    
с његовог места, ако се не покајеш 

(Откривење 2:1-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУЖБА ЉУБАВИ 

азмислимо о следећем: Господ је прво 
похвалио цркву у Ефесу, за сав њен труд, је 
напослетку нешто замерио: изгубили 

прву љубав према њему. Шта је прва љубав? 
Очигледно се ради о преданости Исусу Христу, о 
вредности који се огледа кроз однос цркве према 
браћи. 

Ефешка црква је била позната по љубави 
према Господу и према браћи, према верницима. 
Апостол Павле их ословљава баш тим речима на 
самом почетку посланице коју им је написао: 
„светима у Ефесу, вернима у Христу Исусу“ 
(Ефесцима 1:1) Нешто касније истиче њихову 
љубав за све свете: „чули смо за вашу веру у 
Господа Исуса и за вашу љубав према свим 
светима“ (Ефесцима 1:15) И то је та прва љубав 
за коју им сада пребацује у Откривењу 2:4. 

Апостол Јован исповеда: „Ако неко каже: 
лим Бога!“, а мрзи  свога  брата,  лажљивац 
Ко не воли свога брата којега види, не може 

волети ни Бога којега не види“ (1. Јованова 
4:20) Љубав према Исус се огледа у љубави 
према људима. Када волимо једни друге свима 
показујемо да волимо Христа. Зато Павле 
опомиње:  „А  ако  се  неко  не  стара  о  својима, 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

нарочито укућанима, одрекао се вере и гори је 
од неверника“ (1. Тимотеју 5:8). 

Павле је много писао о томе, о еванђељу који је 
израз Божијег народа свету; о еванђељу које је реч о 
Исусу Христу свакоме крај нас. Елем, Исус рече 
ефешкој цркви да се врати „првим делима“: да воли 
Христа толико да се та љубав прелива на све људе. 
О, како је само важно да на делу покажемо Божију 
љубав према онима који нас посматрају. То је 
неизрециво важно. Сећате ли се оних који су 
заједно с вама изгарали у првој љубави? Да ли и 
данас међусобно покрећете једни друге или вам је 
жар згаснуо? 

Сетите ли се својих колега, духовника; сетите се 
околних цркава које можда пролазе кроз тешка 
раздобља. Потребни сте им, посебно ваша прва дела 
љубави. Мислите на њих. Јер, ако нас љубав не 
покреће, ако оно што радимо није прожето  и 
натопљено љубављу – покајмо се. Исусова порука 
ефешкој цркви вреди и за нас. Покајмо се, вратимо 
се Господу. 

Јер, ако се не покајемо, наставља Господ, 
склониће нас с нашег места. Ако не радимо оно 
најважније – шта нам је сврха? Ако црква није 
црква каквом је Господ жели – чему онда постоји? 
Живот љубави нема алтернативу. Зато, хајде, 
донесимо одлуку и предајмо се дисциплинованом 
животу у љубави. Не будимо кивни на браћу и 
сестре по вери, на родбину, чак и на незнанце. Нека 
нам срца буду мекана и спремна да се покрену за 
добро других. 

ИСПОВЕСТ 
У духу ми је боголика природа која чини 
да исијавам љубву свима око себе. Пун сам 
љубави! Искрено одражавам милосрђе и 
благодат. Говорим и верујем оно што је најбоље 
за друге. У Исусово име, амин. 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Јованова 4:18; Луки 23:33-34 
 
 

Матеју 21:33-22:1-14 & Излазак 20-21 
 

Матеју 11:11-20 & Постање 31 


