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Према томе, браћо, имамо пуну 
слободу да уђемо у Светињу над 

светињама по крви Исуса, који нам 
је отворио нови и живи пут кроз 
завесу, то јест, кроз своје тело 

(Јеврејима 10:19-20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИ И ЖИВИ ПУТ 

ако је ова истина дивна! Исус нам је отворио 
нови и живи пут Оцу. Скинуо је 

застор с његове присутности и објавио нам га је. 
Благословен неки си Боже! Зато Господ говори: 

„Ја сам Пут и Истина и Живот. Нико не долази 
к Оцу осим по мени“ (Јован 14:6). 

Сетимо се како је наш праотац, родоначелник 
људског рода згрешио Богу. Адам је отеран из 
божанске присутности заједно са женом Евом. А у 
Едену су били блиски са Саздатељем. Ипак, грех је 
све наружио. Зато је Бог чак послао анђела с 
пламеним мачем, да стоји испред врта и људима не 
допушта повратак. 

Дивно заједништво с Богом је нагло и ружно 
покидано. Од тог часа почиње оно што зовемо 
религијом. Човек чини све могуће не би ли се опет 
домогао присуства и близине Божије. Све религије 
света су тај и такав покушај повратка Богу. Али све 
је улудо. Немогуће је. А онда је дошао Исус. 
Изговорио је оне запањујуће речи које смо малопре 
навели: „Ја сам Пут... Нико не долази к Оцу осим 
по мени“ (Јован 14:6). 

За тим је Адам жудео. То је највише било 
потребно свим патријарсима Старог завета: 

среда 31. 
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божанска присутност. А Исус је тај Пут. Када је 
умро на крсту, Писмо нам казује да се храмска 
завеса расцепала од врха до дна, она која је 
одвајала Светињу над светињама од остатка 
храма(Матеј 27:51). То је био јасан симбол: Бог 
више није неприступачан. 

Ни данас нема те завесе, те препреке између 
тебе и Оца. Живиш у његовој присутности, како 
каже Псалмиста: „Стазу живота ти си ми открио, пун 
радости пред тобом ћу бити...!“ (Псалам 16:11). 
Али ако можда још ниси пришао Богу, ако му ниси 
близак; ако ниси духовно препорођен, онда знај: 
обрати се, јер не мораш да робујеш греху, поразима 
и незнању. Не мораш више да трагаш беспућима 
јер је  Исус пут. Потребно је само да се покајеш, 
да исповедиш његово господство над својим 
животом. Тада ћеш доживети ново, духовно 
рођење. Добићеш живот изобиља божанске 
присутности за вечност. Алилуја! 

 

ИСПОВЕСТ 
Рођен сам духовно за Божију присутност, за 
живот вечне радости, славе и задовољства. 
Живот ми иде само напред и к небу, јер ми 
је његова присутност пут живота. Његово ме 
светло обасјава и видим благослове и славу, 
добра која су ми дарована у сједињености с 
Христом. Слава његовом имену довека била. 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Ефесцима 2:18-19; Римљанима 5:1-2 
 
 

Луки 8:40-56 & Исуса Навина 7-9 

 
Матеју 26:57-68 & Излазак 40 
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