
 

У 

А ономе, што силом којом делује 
у нама може да учини далеко 
више од свега што молимо или 
мислимо, њему нека је слава у 
Цркви и у Христу Исусу у свим 
поколењима од сад и довека! 
Амин (Ефесцима 3:20-21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЊЕМУ НЕКА ЈЕ СЛАВА У ЦРКВИ! 
 

првом поглављу Посланице Ефсцима, 
апостол вођен Духом објашњава ко је Христос у 
односу на Бога Оца. Објашњава и шта је Црква, 

зашто хришани нису тек неки скуп верника, нека 
религија, већ тело Христово пуно 

славе. 
Павле објашњава: „да су многобошци  

постали сунаследници, припадници истог тела, 
те да учествују у обећању које је Бог испунио у 
Христу Исусу путем Радосне вести“ (Ефесцима 
3:6) У 1. Коринћанима 12:27 истиче да смо тело 
Христово и удови једни другима. А како то 
постајемо удови Христовог тела? Крштењем у 
Исуса Христа, тј. новим рођењем од Духа. Наш 
данашњи стих истиче: њему нека је слава у Цркви и 
у Христу Исусу у свим поколењима од сад и 
довека! Амин. 

Израз „довека“ је превод грчке именице 

уторак 16. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

генеа и значи генерација, поколење. Дакле, од 
поколења до поклења, од нараштаја до нараштаја 
Отац се по Сину, Исусу Христу, прославља у 
Цркви. Исусова тежња и служба је да увек уздиже 
Оца. Он то и чини по Цркви. 

Чак и када нас захвате најразличитији 
прогони и подла противљења, остајемо одважни и 
постојани у еванђељу и за њега. Јер, божанска 
слава је у теби и над тобом. У тој слави побеђуј 
болести, заразе, сиромаштво и победнички владај у 
животној стварности. Црква Исуса Христа је 
славна, тријумфална, цветајућа и пуна власти, 
мудрости и снаге. Алилуја! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Припадам цркви Исуса Христа. Сваки дан 
прослављам Господа. Христос је у мени живот 
славе. Одражавам савршенство божанске 
славе, снаге, лепоте и узвишеност Христа ми је 
својствена духу. У тој слави побеђујем болести, 
заразе, сиромаштво и владам победнички. У 
Исусово име, амин. 

 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Јовану 17:22; Колошанима 1:26-27 
 
 

Луки 1:26-56 & Поновљени Закон 5-7 
 

Матеју 23:13-22 & Излазак 25 


