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У СЕБИ НОСИШ СЛАВУ 
 

остоји само један ствар који ћеш, као 
хришћанин ,   морати   да  доживиш  

док си на овој планети. То је оно последње у 
нашем  откупљењу:  преображај  твог  тела,  тј. 
прослављење. Обући ћеш се у ново тело, небеско 
тело о коме Свето писмо говори јасно и гласно. 
Ево тих речи: „... одједном, у трен ока.   ми ћемо 
се изменити. Јер, ово распадљиво тело мора 
да се промени у нераспадљиво, ово смртно у 
бесмртно“ (1. Коринћанима 15:52-53). 

Али истина је и да већ сада јеси носилац славе 
Христове, макар и као глинена посуда. Павле о 
томе пише: „Али ово благо имамо у земљаним 
посудама, да буде јасно да ова изванредна снага 
потиче од Бога, а не од нас“ (2. Коринћанима 4:7) 
Светло Божије је у теби, у твом духу. Носилац си 
савршенства Христовог – алилуја! 

Писмо нам још казује: „Наиме, исти Бог 
који је рекао: „Нека засветли светлост из 
таме!“, засветлио је и у нашим срцима, да 
познамо Божију славу на лицу Исуса Христа“ 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

(2. Коринћанима 4:6). Истинско си божанско 
светилиште. Христос је жив у теби. А зашто је то 
толико важно? 

Зато што је време да као Црква изађемо из 
бебеће фазе. Време је да сазримо! У данашњем 
стиху читамо да ће Господ да изгради Сион и објави 
се у његовој слави; Нек се то запише за нараштај 
нови. Наш нараштај је тај последњи. Позвани смо 
да исијавамо божанском славом ту где јесмо. 
Људски род то очекује од нас. Апостол исповеда: 
„Јер, читава творевина с чежњом ишчекује да 
се покаже слава Божијих синова“ (Римљанима 
8:19). Ти си важан за свет око себе. Узми поверену 
ти владавину и делуј на свој свет славом Божијом. 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Док се удубљујем у Божију реч, стално се 
преображавам. И не само да ходам у Божијој 
слави - ја јесам Божија слава! По њој делујем на 
своју околину, мењам безнађе и сијам у тами. 
Непобедив сам! Алилуја! 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јовану 17:22; Друга Коринћанима 3:18; Исаије 60:1-2 
 
 

Матеју 26:1-30 & Излазак 32-33 
 

Матеју 13:1-9 & Постање 38 


