
 

Ж 

Самуило рече свем дому Израиљевом: 
Ако се свим својим срцем враћате 
Господу, уклоните из своје средине 
стране богове и Аштарте. Усмерите 
своје срце ка Господу и служите 
једино њему, па ће вас избавити из 

руку Филистејаца 
(1. Самуилова 7:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОД СРЦА СЛУЖИ ГОСПОДУ! 

ивимо  у последњим  тренуцима  
последњих дана! Зато је важно да се усредсредиш 
на Господа, да му од свег срца служиш. Свето 

писмо објављује: „Ово знај: у последњим 
данима настаће тешка  времена“ (2. Тимотеју 

3:1). Примети да није речено: „У последњим 
данима биће немогуће да се буде хришћанин.“ Не. 
Биће тешко. Али и тада служи Господу ма какве 

биле околности, ма какви били 
прогони. 

Ово није време за скривање хришћанског 
идентитета. Ништа није довољно јако да би ти 
скренуло пажњу са Господа и његовог Царства. 
Неки су ватрени у служењу само када је све 
ружичасто, сјајно и бајно; када им послови иду, 
напредују. Али праве пробе су онда када невоље 
навале, када дођу обесхрабрења. Е, тада такви 
верници губе срчаност. 

Опет, има оних који служе Господу само када је 
стани-пани. Али, раде то само док трају чудеса, 

недеља 28. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

док им је све јасно. Чим се то промени предање за 
Господа им бледи. Нешто је ту погрешно. Не 
допусти себи овај луксуз крајности. Буди срчан, 
буди ватрен за Господа све време. Није важно како 
је и шта је око тебе, да ли је време или невреме; да 
ли је згодно или незгодно. 

Не допусти било чему да ти краде љибав     и 
преданост Христу. Свето писмо казује: 
„Стога, вољена моја браћо, будите чврсти и 
непоколебљиви. Имајте вазда пуне руке посла   
у служби за Господа...“ (1. Коринћанима 15:58). 
Када је све потаман, остани постојан. Али и када је 
све тешко и болно, служи срчано Господу још 
постојаније. Мудрац каже: „Клонеш ли у дану 
невоље, клонуће и твоја снага“ (Приче 24:10). А 
апостол исповеда: „Све што радите, радите 
целим срцем, као за Господа...“ (Колошанима 
3:23-24). О, слава сва нек је Господу! 

 

МОЛИТВА 
Драги Господе, увек сам предан твојој служби, 
твојој истини свим срцем. Одбијам сваку 
лењост и аљкавост према деловању Духа 
Светог. Срчан сам и ватрен, служим ти  
неподељене душе, радујем се у нади и стрљив 
сам када навале недаће. Да, остајем постојан и 
непоколебив у Исусовом имену. Амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Римљанима 12:11-12 AMPC; Прва Коринћанима 15:58 AMPC 
 

Луки 7:36-50 & Исуса Навина 1-2 
 

Матеју 26:26-35 & Излазак 37 


