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Јер уздизање не долази ни са 
запада, ни са истока, ни из 
пустиње (Псалам 75:6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЈАВИ ЊЕГОВУ ПРАВЕДНОСТ 

 
 

ада Бог допусти да се бавиш одређеним послом, 
њему није стало  до  позиције 

коју имаш, титуле и сл. Важно ме је колико 
делотворно користиш своју професију да би 

објавио његову праведност. Бог жели да изгараш за 
еванђеље, да успоставаш његово Царство у срцима 
многих појединаца и земљаских народа. Где год да 

си, упосли себе за Господа. 
Заступај га као амбасадор и као слуга помирења (2 
Коринћанима 5:20-21). Најважније у животу је то 
шта чинимо с еванђељем ради спасења многих. 
У том смислу није важно којим се послом бавиш. 

Апостол Павле у 2. Коринћанима 8:23 
говори о Титу, свом сараднику у мисији ширења 
еванђеља. С поносом истиче: „он је  мој друг  и 
сарадник; а што се тиче наше браће, они  су 
апостоли цркава, слава Христова.“ Какво 
сведочанство! Порука црквама и слава Христова. 
Каква част! Није важно ко си, колико образован и 
који ти је посао; види себе као посланика, као 

понедељак 4. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

амбасадора и представника цркве која је одраз славе 
Христове. 

Објављуј еванђеље! Служи Божијом речи 
свима у свету. Свето писмо сведочи: „Он нас је 
оспособио да будемо службеници Новог савеза, 
не слова, него Духа. Јер слово доноси смрт, а 
Дух даје живот“ (2. Коринћанима 3:6) Ти су 
Божија уста. Зато говори за њега. Чини његов 
посао и видећеш велике ствари. Буди одважан и 
нека те ништа не ућутка. Носи журно његову 
поруку вере, наде и љубави, „јер се приближио 
крај свега“. (1 Петрова 4:7). 

 
 

МОЛИТВА 
Благословени небески Оче, захваљујем ти за 
благодат по којој ме желиш корисним у 
служењу еванђељем, у проповедању и 
ширењу твоје праведности по свету. Мој је 
живот сведочанство твоје силе, док носим 
сведочанство Христово, док одражавам твоју 
спасавајућу милост. У Исусово име, амин. 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Коринћанима 5:15; Друга Коринћанима 5:18; 
Римљанима 1:16 

 

Матеју 4 & Постање 9-11 
 

Матеју 2:13-23 & Постање 4 


