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Онда им рече: Идите по свему свету 
и објавите Радосну вест свим 

људима. Ко поверује и крсти се, биће 
спасен, а ко не поверује, биће осуђен 

(Марко 16:15-16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИДИТЕ И РЕЦИТЕ СВЕТУ! 
 

ок славимо рођење Христово, важно  је да 
будемо свесни и тога колико је близу 

његов повратак. Заиста, много је ближи него што 
мислимо. Зато морамо да се предамо још више и 
јаче досезању неспасених. Рецимо им оно што још 
нисмо, нашем свету, ту где јесмо, али и даље. Јер 
Исус је Пут, Истина и Живот. Само у њему је 
спасење сваком човеку. Само он нас чини 
истинском божанском расом преносећи нас на 
небески ниво живота. 

Све док се  наново  не  радимо, живот нам је 
пуки одраз онога што јесмо и што нам се 
дешава. Дакле, одраз нашег порекла, завичаја и 
националности, места живљења и образовања, 
државних власти и сл. Све ово нам обликује 
природни живот. А то значи ограничење 
околином и земаљским везама. Како је то тужно. 
Али када доживимо духовни препород, када се 
поново родимо, све то старо пролази. (2. 
Коринћанима 5:17) Одједном се преносимо у 
надземаљски живот који не познаје ограничења 
било којим овоземаљским силама. Сада живимо у 
новом окружењу по новом животном принципу: а 
то је Божија реч. Сада смо наследници божанске 
природе, неподложни греху, болести, заразама 

уторак 22. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

и смрти. Зашто? Примили смо боголики живот. 
Како је то силна порука за наш свет: Исус је 

дошао, живео, умро и васкрснуо како би нам 
омогућио овакав живот. Сада смо и сами његови 
преносиоци. Рецимо то онима који су неспасени. 
Досегнимо недосегнуте. Објавимо еванђеље 
народима, све до најудаљенијих острва: Исус 
живи и донео је живот свима који верују. Баш 
како каже апостол: „...овај живот је у његовом 
Сину. Ко има Сина има живот, а ко нема Сина 
Божијег, нема живота“ (1. Јованова 5:11-12). 

Док славимо доба милости ојачајмо се у духу. 
Одважимо се да свима кажемо да је Господ Бог; да 
нам је донео живот и бесмртност и светлом 
еванђеља одагнао таму. Ко год је нановорођен 
примао је Христов живот. То је порука којом нас је 
овластио: да је проповедамо и ширимо светом. 

 

МОЛИТВА 
Драги Господе, молим те за све грешнике 
широм света: да те упознају, да прихвате 
Исуса. Он је понео казну њихових греха. По 
њему примамо вечни живот. Молим те и за 
све болесне, за све заражене: да их твоја сила 
исцели, та снага доступна у Христу. Нека их 
она ослободи сваке болести и заразе. Нека 
тада славе време здравља, мира и напретка. У 
Исусово име, Aмин. 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Марку 16:15-16; Римљанима 10:14 
 
 

Откривење Јованово 13:11-14:1-20 & Авакума 1-3 
 

Откривење Јованово 17:11-18 & Агеја 2 


