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ИМАШ ТРАЈНИ ПРЕСТО БЛАГОДАТИ! 
 

ма људи који покушавају све могуће 
ритуале не би ли се ослободили греха. 

Неки себе батинају до крви, рањавају се у 
покори, не би ли испаштали за грехе. Нуде себе и 
своју крв за откуп. Али све је то узалуд. Ако   и ви 
покушавате са тим, престаните одмах! Не мучите 
више себе! Зашто? Исус је платио већ за твоје 
искупљење. 

Свето писмо ти казује да је он постао жртва 
помирења за твоје грехе. Наиме, именица 
„искупљење“ је превод грчког појма хиластерион, а 
то је дословно место помирења, помирилиште. У 
Старом завету тако се називао поклопац ковчега 
савеза. Ту се Бог сретао с народом преко 
свештеника, боравио је на помирилишту. 

Али данас је сасвим другачије: Исус Христос је 
наше помирилиште. Он је и онај који нас је измирио 
с Оцем. За то се и родио. Отац га је прогласио 
праведником који ослобађа грешнике. Зато и ти у 
Исусу имаш трајно помирилиште. То је толико 
другачије од времена када су првосвештеници 
једном годишње, вековима, улазили у Светињу над 
светињама. 

Да, у Старом завету је првосвештеник 
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исповедао грехе народа над жртвеним јагњетом и 
јарцем. Али колико сутрадан, па за наредних 
годину дана народ би опет грешио и кривица би 
претила. Зато Свето писмо казује: „Овако, жртве 
сваке године подсећају на грехе, зато што крв 
бикова и јараца не може да уклони грехе“ 
(Јеврејима 10:3-4). 

А апостол Павле исповеда: „Стога знајте, 
браћо, да вам се посредством Исуса навешћује 
опроштење греха; од свих њих Мојсијев Закон 
није могао да вас оправда. Његовим посредством 
свако ко верује бива оправдан.“ (Дела 13:38- 
39) Исус је Оцу понудо савршену жртву за сва 
времена, за вечност. Зато се Бог више не сећа твојих 
греха. И баш то је срж еванђеља Христовог. Зато га 
прихвати срцем и пренеси свету око себе. Слава нек 
је Богу! 

 

ИСПОВЕСТ 
Оправдан  сам, ослобођен  и помилован  
благодаћу Исуса Христа. То ми је омогућила 
његова  крв. Он је моје  помирилиште.  
Проглашен сам праведником јер сам наново 
рођен у Христу, милошћу његовом. Скинута ми 
је кривица. Исус ме је ослободио смрти за све 
грехе, сва неправде и вратио ме у светло живота 
из таме гроба. Блажено му име довека било! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јеврејима 10:11-14; Галатима 4:4-5; Римљанима 4:25 
 
 

Матеју 26:31-56 & Излазак 34-35 
 

Матеју 13:10-23 & Постање  39 


