
 

Т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕПОЗНАЈМО АУТОРИТЕТ КОЈИ 
ИМАМО У ЊЕГОВОМ ИМЕНУ 

  
 

олико тога можемо, толико тога нам је на 
располагању када се служимо својим ауторитетом и 

владавином у Христу! Нажалост, превише је 
хришћана који то не користе и живе као да су 

малтене жртве живота. Каква грешка! 
Драги моји, узмите ствар у своје руке! Ми смо ти 
који се питамо! 

Данашњи текст нам поручује да смо 
„посађени“ у Христу, да смо у позицији  
ауторитета. Имамо његова овлашћења. Она нам 
легално припадају. Опуномоћени смо! Зато их 
учинимо животно стварним у свему што нам чини 
живот: у дому, у послу, у граду и у земљи где 
живимо. Употребимо име Исус. Оно је веће од сваке 
владе и државе, од сваке институције. А нама је 
даровано и на овом свету и на оном који долази. 

Исус Христос је ГОСПОД над свима, живи  и 
утеловљени Богочовек. Знајући то овлашћени смо 
да заустављамо побуне и ратове, епидемије, 
покварености, страдања и све пакости злога које 
дивљају широм света. Питате како? Једноставно: 
употребите ауторитет имена Исус у молитви! 

Павле исповеда да је Бог Отац васкрснуо 
Сина и поставио га: „изнад свих поглаварстава и 
власти, сила, господстава, и изнад сваког имена 
које се зазива, не само на овом свету, него и у 

С њим нас је ускрснуо и с 
њим нас посадио на небесима у 
Христу Исусу (Ефесцима 2:6). 

недеља 17. 
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будућем“ (Ефесцима 1:21) Каква слава, каква 
објава! 

Али ако не користимо  даровано  нам  
овлашћење онда је то исто као да Господ не влада 
уопште! А како он влада на земљи? По нама,   по 
цркви. Ми смо његови, његови смо духовни 
потомци, настављамо његово дело. У том смислу он 
влада по нама. Када говоримо – он говори по нама; 
када делујемо – он делује кроз нас; када се 
супротстављамо силама таме и покварености свог 
народа, он то чини. 

Сатана нема никакве шансе када препознамо ову 
истину, када употребимо ту своју позицију  и 
способност у Христу. Јер слава и сила су у 
његовом имену! Ево, и сада можемо да искажемо 
његов ауторитет. Исповедимо га у Исусовом 
имену. Направимо жељене промене у којем год 
жељеном подручју живота и имаћемо силно 
сведочанство. Слава нек је Богу! 

 
 

ИСПОВЕСТ 
Посађан сам с Христом на небеском престолу. 
Високо надилазим све тешкоће, невоље, 
страдања и поквареност овог света. Владам и 
тријумфујем над свим данашњим околностима. 
Христос влада и царује по мени. Његово 
господство и праведност се исказују по мени. 
Благословено му име довека било! 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Ефесцима 2:5-6 AMPC; Филипљанима 2:9-10 
 
 

Матеју 12:22-50 & Постање 40-41 

 
Матеју 7:1-12 & Постање 17 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 


