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(2. Коринћанима 5:15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖИВИ ЗА ЊЕГОВУ СЛАВУ 
 

овим нашим последњим данима само је 
једно важно: живот за Господа, живот за 

његову славу, живот са сврхом. Сам Исус нам је 
пример у томе. Рекао је: „Ја сам показао твоју 
славу на земљи: извршио сам дело које си ми 
поверио“ (Јован 17:4). 

Нека то буде и твоје предање: да прослављаш 
небеског Оца, да живиш предано и са циљем. А 
како се небески Отац слави? Животом по његовој 
вољи, остваривањем онога што нам је поверио и 
довршавањем тога. Зато се питај: знам ли ја своју 
сврху? Да ли је она окренута делу које ми је Бог 
поверио? 

А шта је то божанско дело? Спасење свег света! 
Зато је Отац послао Сина, зато је и наша сврха да се 
ускладиш с његовим наумом. Није важно ко си и 
шта си у животу: ако не тежиш спасењу неверних, 
живиш испазно. Свето писмо ти јасно казује да Бог 
не жели пропаст било коме. Стало му је да се сви 
покају. (2. Петрова 3:9) Зато га прослави тако што 
ћеш бити део 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

евангелизације света. 
Богу је стало да сви око тебе имају диван 

живот, да их по теби доведе до праведности. 
Предаш ли се томе имаћеш остварену сврху. И 
тада није важно  колико си  можда успешан   у 
неким другим животним пољима. Нека ти 
спасавање душа буде оно најпрече: да невернима 
донесеш еванђеље, наду безнадежнима, лек 
болнима и скрајнутима. И не тежи само свом 
завичају већ иди и даље, у друге крајеве. 

Испуњен и богоугодан живот је само онај који 
остварује богомдани циљ и сврху. Живиш ли тако? 
Дај му славу тиме што ћеш друге приводити 
праведности. 

 
МОЛИТВА 

Драги небески Оче, захваљујем ти за прилику 
и способност утицања еванђељем на свет. 
Данас живим у пунини Христових благослова. 
Данас делујем на свој свет твојом милошћу и 
праведношћу. Обраћам људе од таме светлу, 
од силе Сатане сили Божијој. У Исусово име, 
амин. 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јовану 15:8; Матеју 5:16; Друга Коринћанима 5:15 AMPC 
 

Марку 6:1-29 & Левитска 24 
 

Матеју 17:1-13 & Излазак 4 


