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Исус је знао да му је Отац предао 
потпуну власт; знао је да од 
Бога долази и да ће к Богу отићи 

(Јован 13:3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЛУЧИ СЕ ЗА ЖИВОТ У ЊЕМУ 
 

Делима апостолским 21 читамо да су 
верници из Тира упозорили Павла да не 

иде у Јерусалим. Преклињали су га, штавише, јер су 
знали да ће га тамо напасти и ухватити. Потом ће га 
мучити, затворити и погубити. Али апостолов  
одговор  је  запањујућ!  Рекао  им је: 
„Зашто плачете и ломите ми срце? Ја сам спреман не 
само да ме у Јерусалиму свежу, већ и да умрем за 
име Господа Исуса. (ст. 13) 

Какво олакшање! Одабио је страх, одбацио га 
јер је гледао Исусово лице. Ићи ће у Јерусалим макар 
то значило и смрт. И за Исуса читамо: 
„Када је дошло време да буде узнет на небо, Исус 
одлучи да оде у Јерусалим“ (Лука 9:51). Израз 
„одлучио“ је превод грчког појма „стеризо“, 
дословног значења: „одлучно се окренути у 
одређеном правцу“. 

Исус је био решен и ту више није било 
сумње. Лице му је одавало да је донео одлуку, а 
знао је шта га очекује у Јерусалиму. Рекао је 
ученицима: „Син Човечији треба да буде предат 
у руке грешника, да буде разапет...“ (Лука 
24:7). Ништа није могло да га одврати од циља. 
Јерусалим и ништа друго. 

Самарјани су га гледали с подозрењем јер 

понедељак 11. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

су видели ту решеност. Није им се свидело што иде 
за Јерусалим, читамо у Луки 9:53. Али одлука је 
донесена и ништа и нико није могао да је промени. 
Зашто? Јер је знао да Очев наум зависи од те 
решености. 

Отац све предао у руке, дакле и саму  
одлуку: ићи или не ићи на крст. Али Исус остаје 
усредсређен. То је поука и за нас, за мене и тебе: 
остани решен и предан да му служиш сав живот. 
Живи као хришћанин без обзира на цену. 

Нека наше одлуке у животу буду вредне Исуса 
јер је он донео сржну одлуку ради нас.  Не 
допустимо да нам било шта одврати од служења 
Господу. Не одустајмо од ширења добре вести свету. 
Останимо јаки макар нас све друго обесхрабривало. 

 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Живим живот сврхе за Господа, за његову 
славу. Радује ме деловање Духа Светог, Божије 
речи, изгарам за спасење људи. Ма какви да су 
данас изазови, ма какве тешкоће у свету биле, 
одлучан сам: служим Господу; жарко сијам 
његовом славом и праведношћу. Алилуја! 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Друга Коринћанима 5:14-15; Јовану 9:4 
 
 

Матеју 8:28-9:1-17 & Постање 27-28 
 

Матеју 5:21-30 & Постање 11 


