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ПОКЛОН СВЕТУ 
 

ако је то дивно: вечни живот обећан пре 
зоре света и космоса. Сада је ту и испуњен је. Бог је 

наумио да га омогући свима по проповедању 
еванђеља. Вечни живот је поклон свем свету. Можда 

ћеш рећи: „О, а ја сам мислио да је дар само за 
хришћане!?“ Није. Чувене Исусове речи откривају: 

„Јер Бог је тако заволео свет, да је свог 
јединорођеног Сина дао, да ко год поверује у њега, 

не пропадне, него да има вечни 
живот“ (Јован 3:16). 

Када као грешник поверујеш еванђеље о 
Исусу, када Христа исповедиш за свог Господа, 
примаш вечни живот и постајеш хришћанин. Овај 
живот те доводи у јединство, у синовски однос с 
Богом. Исус рече: „Као што Отац има живот у 
себи, тако је и Сину дао да има живот  у себи“ 
(Јован 5:26) Апостол Јован исто исповеда: 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

„Ово је сведочанство: Бог нам је дао живот 
вечни и овај живот је у његовом Сину. Ко има 
Сина има живот, а ко нема Сина Божијег, нема 
живота“ (1.Јованова 5:11-12). Вечни живот је 
нешто што сада, овог трена имаш јер си сједињен са 
Исусом. 

А шта је он, шта је вечни живот? За многе је 
само ствар трајања, нешто што постоји и постоји у 
недоглед. Да, то је тачно, али није само о томе реч. 
О квалитету се ради. Вечни живот је надмоћ 
божанског живота, сама Божија срж. Он те чини 
надмоћнијим од Сатане јер је природа Божија. 
Добио си га у трену духовног препорода, у часу 
новог рођења, када је заменио твој земаљски 
живот. Слава нек је Богу! 

ИСПОВЕСТ 
 

Вечни живот ми је у духу. Он није нешто 
обично: божански је извор мог бића! По њему 
сам спојен с Богом, надмоћнији од Сатане, 
недодирљив за болести, заразе и немоћи. 
Алилуја! 

 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Римљанима 6:23; Јовану 10:26-28; Јовану 17:3 
 
 

Марку 4:1-20 & Левитска 15 
 

Матеју 15:29-39 & Постање 50 


