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ВЛАДАЈ ПО ИСУСУ ХРИСТУ! 
 

аш данашњи текст посебно наглашава да 
се ова колосална промена владавине 

живота догодила „посредством“ Исуса Христа. То 
је одличан превод грчког „диа, са значењем 

„по“, „кроз“. У хиљадугодишњем царству 
нећеш владати посредством њега, већ СА њим. У 
новом небу и новој земљи ћеш владати са њим. 
Свето писмо исповеда: „...владаће с њим хиљаду 
година“ (Откривење 20:6). А Павле истиче: „... 
ако истрајемо, с њим ћемо и царевати, ако га 
се одрекнемо, он ће се одрећи нас“ (2. Тимотеју 
2:12) Али све то је у будућности. Оно што је сада 
важно јесте чињеница да владаш сада његовим 
подсредством. Алилуја! 

Живи у тој свести . Сећај се истрајно  
апостолове исповести: „Тако смо, дакле ,  
крштењем сахрањени с Христом у његову смрт, 
да бисмо, као што је Христос устао из мртвих 
Очевом славном силом, и ми могли да живимо 
новим животом“ (Римљанима 6:4). Твој нови 
живот је живот краљевића. А Откривење 5:10 баш то 
објављује: Бог нас је учинио својим краљевима 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

и свештеницима. Зато ћемо владати земљом. 
Нова си особа царског порекла, вредности  и 

менталитета. Посматрај свет другачије од 
осталих, као победник и владар. Данашњи 
стихови нам казују да смо већ такви. Ако си 
краљевић – живи краљевски. 

Владај уз помоћ речи, баш како раде владари. 
Писмо каже за царев проглас: „... његова реч је 
врховна и ко ће да му каже: ‘Шта то радиш?’“ 
(Проповедник 8:4) Искажи владавину речима. 
Заповедај Сатани и стихијама света.  Чућете те и 
покориће ти се. Ти се питаш. Ти владаш 
посредством Христа. 

Можеш да мењаш ток догађаја, можеш да 
мењаш околности из скровитости своје собе. Зато си 
непобедив у свему. Није важно у каквој си 
ситуацији. Покори све око себе Божијом вољом и 
објавама вере. Слава нек је Богу! 

 

ИСПОВЕСТ 
Облагодаћен сам владавином у животу по 
праведности. Исповедам ствари и оне се 
дешавају. Ја сам тај који се пита. Имам Христов 
ауторитет. Одбијам сваку болест, неуспех, 
пораз и саму смрт. Одбацујем све што није 
од Бога. Уздижем само оно што је у складу 
с његовом савршеном вољом за мој живот. 
Алилуја! 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Римљанима 5:17 AMPC; Откривење Јованово 5:9-10 
 
 

Матеју  24:1-35 & Излазак 26-27 
 

Матеју 12:10-21 & Постање  34 


