
 

И 

Али Бог, који је богат милосрђем, 
из своје велике љубави према 

нама... С њим нас је ускрснуо и с 
њим нас посадио на небесима у 
Христу Исусу (Ефесцима 2:4.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТОЛИЧЕНИ СМО 
 

зраз „с њим посадио“ је превод грчког 
глагола сугкатизо, дословног значења 

„дати (или узети) неком своју столицу; заједно 
седети.“ Замислио се овде. Има ли ишта веће од 
тога да с Христом заједно седимо на престолу!? 
Један слободни превод Новог завета нуди ово 
решење: „С њим нас  је  ускрснуо из  мртвих 
и устоличио нас с њим...“ Устоличени смо, 
интронизовани! Благословен нек си Боже! 

Али, шта то значи за нас? Шта сада да 
радимо с тог престола? Ево одговора: „Јер, ако је 
преступом једног човека – преко њега – наступила 
владавина смрти, колико ће пре они који примају 
изобиље Божје милости и Божји дар праведности, 
владати у животу посредством Исуса Христа!“ 
(Римљанима 5:17) Глагол „владати“ потиче од 
грчког појма басилео, од кога су и именица „цар“ и 
глагол „царевати“. С тим се сасвим слаже и 
исповест књиге Откривења: „Ти си их учинио 
царством свештеника Богу нашему, и они ће 
владати над земљом!“ (Откривење 5:10). 

Да, у хиљадугодишњем царству ћемо  
владати с Христом. О томе нас учи Свето писмо. 

субота 13. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

Али и данас, ту где јесмо, владамо по њему и кроз 
њега. Како? Користимо његово име и делујемо у 
њему. Позвани смо на то, да владамо, да живимо 
као владари и победници живота у Исусу Христу. 
Зато владамо над Сатаном, тамом, светом и свим 
створеним. 

Писмо нам казује овако: „Светлост светли у 
тами, и тама је не надвлада“ (Јован 1:5) Алилуја! 
Зато Божја реч још исповеда: „Тајна безакоња, 
наиме, већ делује, али он ће се појавити тек кад 
буде уклоњен онај који га сада задржава“ (2. 
Солуњанима 2:7). Које је то безакоње? Сила која се 
крије иза побуне против божанског ауторитета. Ми 
као црква задржавамо ерупцију овог зла. Исус 
рече: „Док сам на свету, ја сам светлост свету“ 
(Јован 9:5). И ми, на исти начин док смо овде, 
задржавамо таму. Све док се не вазнесемо као 
Црква зло неће надвладати. Зашто? Зато што смо 
устоличени с Христом на трон силе и суверености. 
Зато хајде да сада искажемо ко смо у Христу и 
његовој моћи! 

ИСПОВЕСТ 
Устоличен сам с Христом на трон славе и 
силе. Зато, све док сам на земљи, светло сам 
света. Исказујем владавину над животним 
ситуацијама, над силама таме. Све их покоравам 
Исусовим именом. Амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Ефесцима 1:19-22; Колошанима 2:10 
 
 

Марку 15:21-47 & Бројеви 34-36 
 

Матеју 22:23-33 & Излазак 22 


