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ЧАСНО ЈЕ ОБЈАВЉИВАТИ 
ЕВАНЂЕЉЕ 

 

 

ог никада није послао анђеле да служе 
људима еванђељем. Никада их није користио 
у мисији спасавања људи, чак и онда када их је 
слао да опомену људе и скрену им пажњу. Само 
хришћани, само они који су и сами прихватили 
спасење јесу проповедници еванђеља. Бог је 

свој цркви дао част објаве 
радосне вести. 

Такође, као својим светима, дао нам је част 
суда над силама таме у овом нашем свету. 
(Псалам 149:5-9) Зато немамо изговора да не 
ширимо вест о Христу и испуњавамо свет 
његовом праведношћу. Дао нам је снагу да 
побеђујемо његовим именом све силе Сатане. Ракао 
је: „Идите по свему свету и објавите Радосну 
вест свим људима... Ово  су  знаци  који ће 
пратити оне који верују: у моје име изгониће зле 
духове; говориће новим језицима“ (Марко 16:15-
17) 

Зар те не узбуђује могућност да шириш 
еванђеље? Не допусти никоме и ничему да те  
одвоји  од  тога.  Ма  какве  да  су  претње, 
прогони или изазови пред тобом, проповедај 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

неустрашиво. И увек се сети да си ратник Божије 
војске. А прави ратник не мари за себе већ само за 
циљ борбе. 

Прави се ратник не повлачи, не предаје се. Бори 
се до краја. Зато буди јак и осмишљено испуњавај 
задатак задобијања душа у овим последњим данима. 

Моли се. Представник си Царства небеског, 
царства Исуса Христа у коме се бориш за људске 
душе. Ипак, пре него кренеш у евангелизацију, 
моли се за друге. Истрај у заступању неспасених и 
пророковању њиховог спасења. Пророкуј свом 
граду, народу, нацијама света. Сви они припадају 
Исусу Христу. Зато задобиј што више њих за 
Царство небеско. 

Прихвати од Бога ти поверену улогу 
свештеника који се моли и духовног слуге 
измирења људи с Богом. И сети се: то је част који 
имаш и ти и сви свети. Слава нека је Господу! 

 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, молим те да и даље 
подижеш духовне раднике пуне страсти, 
преданости и неустрашивости; молим те за 
жетву широм света, за жетву душа оних који 
су спремни да срцем приме еванђеље и обрате 
се твом Царству. У Исусово име, амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Римљанима 10:13-15; Псалми 149:5-9; Римљанима 1:16 
 
 

Марку 8:14-26 & Бројеви 3-4 
 

Матеју 18:12-20 & Излазак 8 


