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Јер, ако је преступом једног човека 
– преко њега – наступила владавина 
смрти, колико ће пре они који 

примају изобиље Божије милости и 
Божији дар праведности, владати у 
животу посредством Исуса Христа! 

(Римљанима 5:17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВЕДНОСТ ТИ ДАЈЕ ВЛАСТ 
 

ословни превод глагола „владати“, у данашњем  
стиху“  је  „царевати“,  „бити 

цар“. Тако да је могућ и овај превод, када је реч о 
нама који примамо изобиље Божије милости: 

„цареваћемо у животу посредством Исуса Христа“! 
Божија реч нам преноси визију неба у којој се 

Господу даје слава што нас је учинио Божијим 
царевима и свештеницима  (Откривење  1:6). А 
шта цареви раде? Царују! Владају! Исказују 
ауторитет, моћ и силу над својим царством. Када смо 
ми у питању, текст нам каже да „владамо у животу“, 
овом овдашњем и овом садашњем. 

Праведност је проглас божанске ослобађајуће 
пресуде у вери. Дешава се на темељу новог 
стварања у Исусу Христу. Дар је Божији свем свету, 
али делотворан само онима који прихвате Исуса за 
Господа и таквим га исповедају. Такви владају у 
животу! 

Праведност ти даје власт. Када си овог свестан 
кривца узмиче, нестаје савако осећање осуђености и 
неподесности. Праведност нас 

среда 6. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

уздиже над Сатаном и његовим оптужбама. Даје 
нам одважност и поуздање да се молимо Богу и 
очекујемо услишење. Због ње смо без бојазни и 
без срама пред Богом, јер смо измирени с њим по 
Господу Исусу Христу (Римљанима 5:1). 

Не разумемо ли праведност нема нам  
победоносног живота над пакостима душмана. 
Бићемо подложни токовима овог света, а сврха је 
да ми будемо његови владари и управитељи. 

Хајде, предај се овом сазнању, овој свести о 
праведности Божијој у Исусу Христу. Пребивај у 
Божијој речи и живи у њој. Исповеди вером: 
„Цар сам и владам у праведности. Надмоћнији сам 
од Сатане, његових злих духова и животних 
пакости!“ Силом Исуса Христа ти је сав свет 
покорен. Имаш власт над Сатаном и над свим 
силама таме овог света. Слава нек је таквом Богу! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Живим у пинини свести о својој праведности. 
зато владам над околностима живота, злим 
духовима и њиховим манипулацијама. Анђели 
Божији служе за моје добро, ево баш сада. 
Примио сам Божију благодат у обиљу и она ме 
чини животним победником. Алилуја! 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Римљанима 5:20-21; Римљанима 5:17 AMPC 
 
 

Матеју 5: 21-48 & Постање 15-17 
 

Матеју 3:10-17 & Постање 6 


