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СВЕТА, НЕПОРОЧНА И САВРШЕНА 
ЦРКВА 

 

 
оспод Исус ускоро долази по своју славну 
Цркву, своју непорочну невесту: без мана 

и бора. Зnam, чујем како питате: „О, зар је могуће 
тако нешто?“ Него шта. И те како! О томе се и 
ради  у  Христовом  делу  откупљења.  Pавле  нам 
пише: „Некада сте и ви били отуђени од Бога и 
у непријатељству са њим, чинећи зло мишљу и 
делом. Али сада вас је Бог измирио смрћу 
Христовог људског тела, да би вас довео пред 
себе свете, без мане и беспрекорне“ (Колошанима 
1:21-22). 

Исус се жртвовао за нас. Телом је преузело 
нашу казну за грех и зато можемо да пребивамо с 
њим. Крстом је уклоњено непријатељство 
између нас и Оца (Ефесцима 2:13-16) Како је само 
утешно када знамо ко је и какав је наш небески 
Отац природом и карактером. Он је Бог „који свима 
даје великодушно и без прекора“, каже нам Нови 
завет (Јаков 1:5) Ни за шта те не кори и не замера 
ти. Не памти ти грехе и не спомиње ти их (2. 
Коринћанима 5:19). 

Слободан си од оптужби, оправдан си! Зато 
Павле и кличе у славословљу: „Ко ће окривити 

... да је посвети, очистивши је 
купањем у води с речју, те да изведе 
пред себе Цркву у пуној слави, без 
мане и боре, или томе сличног, да 

буде света и непорочна 
(Ефесцима 5:26-27). 

петак 19. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Божје изабранике? Бог их оправдава! Ко ће их 
осудити? Христос Исус који је умро, и поврх тога 
ускрснуо – он који је сада с десне стране Богу – 
баш он се заузима за нас!“ (Римљанима 8:33-34) 
Потом у заносу велича у истом тексту: „Уверен 
сам да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни 
главарства, ни садашњост, ни будућност, нити 
икакве силе, ни висина, ни дубина, нити ишта од 
онога што је створено, не могу раставити од 
Божје љубави коју имамо посредством Христа 
Исуса, нашег Господа“ (ст.38.39). 

Исус Христос је умро за тебе. Преузео је на 
крсту проклетство уместо нас. Зато нико и ништа не 
може да те оптужи (Римљанима 8:1). Христос је 
твоја праведност (1. Коринћанима 1:30). Ко год да 
те и било чим да те оптужује, знај да си свет, 
непорочан и невин пред Богом, јер је Исус преузео 
твоју казну. Зато ти Бог не памти грехе и не суди 
ти. Алилуја! 

МОЛИТВА 
 

Драги небески Оче, захваљујем ти за савршену 
и коначну жртву по којој сада могу да ти се 
уопште молим и стојим пред тобом. Праведан 
сам у Исусу Христу, непорочан и беспрекоран 
у твојим очима. Хвала ти за нови живот  
праведности у коме владам с Христом довека. 
У Исусово име, амин. 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Солуњанима 3:13 AMPC; Римљанима 5:8-9 
 
 

Луки 2:21-52 & Поновљени Закон 13-15 
 

Матеју 24:12-22 & Излазак 28 


