
 

Ј 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСИЈАВАЈ ЊЕГОВОМ СВЕТЛОШЋУ 
 

едно од најлепших откривења Божије речи је 
истина о новој творевини. Ти си слава Божија у 
овом мрачном и циничном свету. Ти си божанско 

решење за мрак нашег света. Свето писмо 
објављује: „Јер, гле, мрак ће покрити 

земљу, и густа тама народе...“ (Исаија 60:2). 
Ужас таме света у коме смо само је знак да  је 

куцнуо твој час: устани и засветли! Апостол пише: 
„Јер, читава творевина с чежњом  ишчекује 
да се покаже слава Божијих синова“ (Римљанима 
8:19) Свет чека на тебе да му сијаш славом 
Божијом, чека ослобођење од распада и од 
поквареног утицаја Сатане. 

„Погледај на савез, јер се мрачни крајеви 
земље напунише местима насиља“ (Псалам 
74:20) Ово је слика духовне таме и покварености 
који преовлађују светом. Али када се појавиш    и 
делујеш, насиље, мрак и злоба беже, нестају. Када 
укорачиш у свет неспасених, доносећи 

субота 9. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

светло еванђеља Исуса Христа, са тобом стиже и 
спасење. 

Ти дајеш свом свету смисао, смер кретања и 
лепоту. Светло си у мраку око себе и со средини у 
којој си. Исус рече: „Као што је мене послао 
Отац, тако ја шаљем вас.“ (Јован 20:21) И тебе је 
послао да свима донесеш славу, надмоћ и смисао 
животу света коме припадаш. То је твој позив, твоја 
мисија. То је твој живот. 

 
 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Одраз сам и одсјај славе Божије. Његова лепота, 
надмоћ и савршенство се виде кроз мене. 
Упркос таме и тешкоћа данашњег света, више 
сам од победника, јер је у мени Христос – славна 
нада. Живим и ходам у слави, здрављу које 
прожима моја сазнања, посао, породицу и све 
финансије. Слава нек је Богу! 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јовану 17:22; Римљанима 8:30 
 
 

Матеју 7:7-29 & Постање  23-24 
 

Матеју 5:1-10 & Постање 9 


