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СЛАВНИ ПЛОДОВИ ЊЕГОВОГ 
СТРАДАЊА 

 

 
ришћани су позвани  у живот славе и 

узвишености. Знаш ли да си плод Христових 
страдања? Да, Свето писмо говори о томе, о 

његовим мукама и слави која је из њих уследила 
(1. Петрова 1:11) Он је предвидео нашу славу. То му 
је дало снагу да истрпи крст упркос срамоти коју му 

је нанео. (Јеврејима 12:2) Да, ти 
си плод славе његових страдања! 

Библија исповеда да је Христос „одсјај 
Божије славе, и верни одраз његовога бића, он 
који све одржава силом своје речи.“ (Јеврејима 

1:3) За то исто је и нас саздао. Апостол Јован нам 
поручује да смо и ми у свету онакви какав је он 
био. (1. Јованова 4:17) Исус нам је рекао, рекавши 

ученицима: „Ја сам им предао славу, коју си ти 
предао мени, да буду једно као што смо ми једно“ 

(Јован 17:22) Живимо свакодневно у овој свести. 
Ево како нам с више појединости  то  

објашњава Павле: „А сви ми, који откривена 
лица одражавамо славу Господњу, Духом се 
Господњим преображавамо у његов лик, из једног 

ступња славе у други“ (2. Коринћанима 3:18) 

Његова божанска сила дала нам је 
све што је потребно за живот у 
побожности, кроз познање онога 
који нас је позвао својом славом и 
добротом (2. Петрова 1:3). 

понедељак 18. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Особина огледала је да одражава све оно што је 
пред њим. Божија реч је таква. У њој видимо 
славу Божију. Али као одраз чега, тј. кога? Па нас 
самих! 

Прослављени смо са Исусом. Имамо његов 
живот и праведност, баш сада и овде. Јер исти Дух 
Свети који је њега подигао из мртвих, Дух   је који 
сада делује у нама. 

Како је то силна истина! Бог те је изабрао да 
објави своју славу и по теби сија величанством 
по земљи. Како рече апостол Петар: „А ви сте 
изабрани род, царско свештенство, свети народ, 
народ који припада Богу, одређен да објави 
славна дела онога који вас је из таме позвао у 
своју чудесну светлост“ (1. Петрова 2:9). 

 

МОЛИТВА 
Захваљујем  ти, небески Оче, што си ме  
ослободио греха и болести, зараза и депресија, 
сиромаштва и стрепњи, баш свега што је део 
сатанског царства таме. Преместио си ме у своју 
вечну славу. Ту сијам и владам и сам славом 
живота благодати по твојој праведности. Мој 
је живот славан и победнички, успешан и 
напредан. Свата твом имену довека била! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва посланица 2:9 AMPC; Римљанима 8:16-17 
 
 

Матеју 13:1-23 & Постање 42-43 
 

Матеју 7:13-20 & Постање 18 


