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ОСЛОБОДИ СВОЈУ ХРИСТОЛИКУ 
ПРИРОДУ 

 
 
 
 

ристос у нама“ је сама срж, суштина 
хришћанства. Он се огледа у нама, исказује 

себе. Зато си као хришћанин неко ко изражава и 
показује живот, природу, карактер и праведност 
Божијег Сина. То је нешто што проверавамо као 

зрелост своје духовности, тј. колико од наших дела, 
ставова, речи и карактера 

одражава Христа. 
Рецимо, када смо увређени или оштећени, да 

ли одушка дајемо својој христоликој природи? Или 
допуштамо телу да се јави и обузме нас? Као 
нановорођени људи знајмо да Христос влада у 
нама. Имамо његову природу. У свему што 
радиш, увек и свему, одоли нападима тела и 
допусти да се у теби размаше христолика 
природа. 

Када говоримо, нека Христос говори из нас. 
Нека његова љубав исијава из наших речи и дела. 
Нека његова мудрост обаспе оне које те слушају 
док сејеш речи милосрђа и уздизања. Нека 
Господ говори кроз тебе. Нека он гледа твојим 

субота 2. 

Њима је Бог хтео да обзнани 
колико је богатство његове славе, 
то јест, да обзнани његову тајну 
за све народе. Та тајна је: Христос 
у вама је нада учешћа у Божијој 
слави! (Колошанима 1:27). 



 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

очима, хода твојим ногама и ради твојим рукама. 
Апостол рече: „Јер, док год живимо, изложени смо 
смрти ради Исуса, да се и живот Исусов покаже 
на нашим смртним телима.“ (2. Коринћанима 
4:11) То је истинско хришћанство! 

Христос је све што Бог жели да искаже по 
нама и у нама. По њему дотиче свет и мења га. 
Пророк рече: „...потомство ће се постарати да 
се продуже дани, и што је Господу угодно 
напредоваће руком његовом“ (Исаија 53:10). Које 
је то „потомство“? Ти и ја! Алилуја! Ти исијаваш 
славом и лепотом Христовом. Та слава је у твом 
духу где Христос пребива. Зато се загледај унутра и 
види славу у себи. А потом... потом је откриј 
свом свету! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Имам нови живот, имам нову природу. Бог 
ме је обдарио њима. Наново сам створен у 
праведности и у истинској светости. Такав 
изражавам Очеву вољу и природу. У свему 
што радим и јесам, на сваком месту и у свакој 
прилици, слика сам и прилика  Божије  
праведности. Амин. 

 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Ефесцима 4:23-24 AMPC; Прва посланица 2:9 AMPC 
 
 

Матеју 2 & Постање 3-5 
 

Матеју 1:15-25 & Постање 2 
 


