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ТВОЈА ВЕРА ЋЕ БИТИ ОПРОБАНА 
 

постол Павле рече: „Не дајте да вас 
заведу ни на који начин, јер дан Господњи 

неће доћи док прво не наступи велики отпад 
од вере, и не појави се човек безакоња, син 
пропасти“ (2. Солуњанима 2:3) О, многи ће 
порећи веру. Али зашто? У Књизи о судијама 7, 
читамо о Гедеону који је подигао устанак против 
Мадијанаца. Бог га је преко анђела посебно 
уверио да ће успети у томе. 

Елем, пошто није имао наоружане трупе, 
почео је да их окупља. Али Бог му је рекао нешто 
занимљиво: „Објави народу: ’Ко се плаши и 
дрхти, нека напусти галадску гору и нека се 
врати.’“ Вратило се двадесет две хиљаде људи. 
Остало је десет хиљада“ (Судија  7:3).  Али  ни то 
није било све. Господ је и ту групу од десет хиљада 
ратника искушао. Како? Када су стигли до једног 
потока, посматрао их је како пију. И читамо овако: 
„Одвој на једну страну све оне који лапћу воду 
језиком, као што пас лапће, од оних који клече на 
коленима док пију.“ Потом су задржали само ове 
прве, јер су својим положајем тела показали да су у 
сваком трену спремни за окршај. 

Остало их је само триста. Они нису ни знали 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

да су били тестирани. Даље, у Књизи пророка 
Јеремија 9 читамо о томе како је људски језик 
навикнут на лажи. То је пошаст која чини да   ни 
брат брату не може да верује. И због свог   тог 
лицемерства Бог каже: „Ево, претопићу их и 
опробаћу их...“ (Јеремија 9:7) Ово ће се догодити у 
овим нашим, последњим данима. Долази велики 
тест и већ је почео. Бог мора да одвоји оне који су 
истински у вери од оних који то нису. 

Исус је озбиљно мислио ово што је поручио 
цркви у Филаделфији, како читамо у водећем 
стиху: сачувеће је јер је остала постојана у вери. 
Ако је и твоја вера искрена и права, свакако ће 
бити опробана. Петар пише: „Невоље, наиме, 
доказују искреност ваше вере, која је драгоценија 
од злата. Па и злато, иако пропадљиво, мора 
да се испита ватром. Тако ћете по својој вери 
примити хвалу, славу и част, када се појави Исус 
Христос“ (1. Петрова 1:7) Нека ти Исус Христос и 
његово царство буду све важно у животу. 

 

ИСПОВЕСТ 
 

Дубоко сам укорењен и постојан у Христу. 
Живим да бих испунио Божији сан, његову 
визију о ширењу Царства и евангелизације 
света. Усредсређен сам на небеску стварност а 
не на пролазна светска задовољства. Остајем 
постојан, непомичан, служећи Господу с 
радошћу, док се надам његовом  скором  
доласку. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Књига о Јову 23:10; Колошанима 3:1-2; 
Откривење Јованово 3:9-10 CEV 

 

Марку 4:21-41 & Левитска 16-18 
 

Матеју 16:1-12 & Излазак 1 


