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„ЈЕДАН ХЛЕБ И ЈЕДНО ТЕЛО“ 
 

ве речи  је Господ  Исус  упутио  
сународницима, и додао: „Исус им рече: 

„Заиста, заиста вам кажем: није вам Мојсије дао 
хлеб са неба, него вам мој Отац даје истински 
хлеб. Хлеб који Бог даје јесте онај који силази са 
неба и даје живот свету“ (ст. 32-33). 

Потом у ст. 49 наглашава своју поруку: „Ваши 
преци су јели ману у пустињи, а ипак су помрли. 
Али хлеб који долази са неба је такав да ко једе 
од њега не умире.“ Да, Исус је хлеб живота, хлеб 
који долази с неба. 

Ово је објаснио својим ученицима овако: „Ја 
сам хлеб живота који је сишао са неба. Ко буде 
јео од овог хлеба, живеће заувек. Хлеб који ћу ја 
дати је моје тело које дајем да би свет живео“ 
(Јован 6:51) И апостол Павле је Коринћанима 
објаснио како је ова истина повезана с нама: „И 
пошто је један хлеб, ми многи чинимо једно 
тело, јер један хлеб делимо“ (1. Коринћанима 
10:17) А ако смо један хлеб, то значи да делимо и 
исти живот, његов живот, као препорођени његовом 
Речју (1. Петрова 1:23). На исти је начин 

 



51 

 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

он, као вечна Реч постао тело (Јован 1:14). 
Павле још исповеда: „Он је и глава тела, 

Цркве...“ (Колошанима 1:18). Глава дели са телом 
исти живот. А то значи да у његовом животу имаш 
и његово здравље, напредак, снагу и славу. Не чуди 
онда када Петар апостол каже да  смо „учесници у 
божанској природи“, да смо од божанске сорте. 
Апостол Јован то каже на свој начин: „... какав је 
он, такви смо и ми на овом свету“ (1. Јованова 

4:17). Сједињен си с Христом. Зато живи као што је 
он живео: у слави 

и праведности, у сили и владавини. Алилуја! 
 
 
 

ИСПОВЕСТ 
Благословен нек си Боже! Једно сам с тобом, 
Господе, јер сам рођен твојом вечном и живом 
Речи. Порекло ми је божанско, несавладиво, 
живим над стихијама овог света. Владам 
славодобитно у сфери живота по Исусу Христу. 
Алилуја! 
 
 

 
ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 

 

Ефесцима 5:30; Прва Јованова 4:17; Прва 
Коринћанима 10:17 AMPC 

 

Марку 5:1-20 & Левитска 19-21 
 

Матеју 16:13-20 & Излазак 2 


