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Он је и глава тела, Цркве; он је 
Почетак; он је Првенац из мртвих 
устао, да би у свему био први 

(Колошанима 1:18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦРКВА ЈЕ ХРИСТОВА ПУНИНА 
 

а ли знате да је Исус без нас непотпун? 
Када кажем „нас“, мислим на Цркву. Ми 

смо нераскидиво сједињени (1. Коринћанима 
6:17), а то се односи и на ову истину: „Бог је све 
покорио под његове ноге и поставио га над свиме, 
за главу Цркве. Она је његово тело, пунина онога 
који све испуњава у свему.“ (Ефесцима 4:10) Да, 
он испуњава све, али ту пунину најбоље видимо у 
нама, његовој Цркви. 

Ово би требало да нам објасни колико смо 
важни Господу. „У њему“ смо. Он је „у нама“. 
По нама открива свету колико га воли и остварује 
своје Царство на земљи. Ми смо његово 
овоземаљско отелотворење јер смо сједињени с 
њим и наследници смо свега његовог. Исус рече: 
„Ја сам чокот, а ви сте лозе. Ко остане у мени и 
ја у њему, тај доноси много плода, јер без мене 
не можете ништа чинити“ (Јован 15:5). Очев је 
то грандиозни план: да нам је Син потребан и да 
смо ми потребни њему. Ми смо његова слава и он 
је наша слава. 

Исус се молио: „Ја себе посвећујем ради њих, 
да и они буду посвећени истином. Не молим се 

субота 23. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

само за њих, него и за све који ће, преко њихове 
поруке, поверовати у мене, да би сви били једно. 

Као што си ти, Оче, у мени и ја у теби, тако нека 
и они буду једно у нама, да свет поверује да си ме 
ти послао“ (Јован 17:19-21). Ова молитва је данас 
услишена у нама: сјединио нас је са божанством. 

Павле истиче да смо сви ми крштену у једно тело (1. 
Коринћанима 12:13), а потом исповеда: 

„.ко прионе уз Господа, постаје један дух с њим.“ 
(1. Коринћанима 6:17) Дословно смо стопљени с 
Духом у једну божанску творевину: „Јер, по Духу 
смо сви ми крштени у једно тело. Било Јевреји 
или Грци, било робови или слободни, сви смо 
напојени једним Духом.“ 

 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Пунина сам Божија, без болести и зараза, без 
сиромаштва и пораза. Припадам Христовој 
породици – Цркви. У Христу сам. Дакле, у 
здрављу сам и избољу, и сјају и напретку, у 
слави сам. Слава Божија се види на мени и њоме 
обасјавам свет око себе. Живот ми је трајни 
израз Христа и свег његовог натприродног. 
Благословен нек си Боже! 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Коринћанима 6:17;Прва Јованова 4:17 
 
 

Матеју 15:29-16:1-12 & Излазак 3-5 
 

Матеју 9:1-13 & Постање 23 


