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Он нас је избавио из власти таме 
и преместио нас у Царство свога 

љубљеног Сина 
(Колошанима 1:13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИ СУ У ЦАРСТВУ КОЈЕ СЕ ЗОВЕ 
ХРИСТОС 

ако славна истина, какава вест: пресељени 
смо, премештени из царства 

таме у Христово царство. То нам је нова животна 
локација: сам Господ Христос. У њему владамо с 
ауторитетом над тамом овог света. 

Често неки од нас имају кошмаре, па и 
тлачења сила зла током ноћних сати, само зато што 
не знају ко су и где живе. Али, ако сте барем сада то 
сазнали: не дајте злу више ни милиметар места. 

Исус рече: „Упознаћете истину и истина ће 
вас ослободити“ (Јован 8:32) Није нам потребно 
додатно ослобађање. Постигли смо га, доживели 
смо га дошавши Христу. Писмо нам још казује: 
„Дакле, ако је ко у Христу, он је ново створење; 
старо је прошло, а ново је, ево, настало“ (2. 
Коринћанима 5:17) Или ова објава: „Будући да 
сте прихватили Христа Исуса као Господа, 
живите у њему“ (Колошанима 2:6). 

Да, живимо даровани нам живот у ХРИСТУ! 
Носимо са собом његов миомирис где год да смо. 
Заштићени смо, покривени и сачувани његовом 
силом у њему самом, у свом новом дому. Ова 
стварност би требало да нам је стварна онолико 

среда 13. 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

колико нам је стваран дом у коме сада живимо, 
наша кућа. Будимо свесни тога и никада нас неће 
мучити обесхрабрења, страхови, болести, заразе 
или немоћ. 

Можда сада кажете: „Ух, наново сам рођен пре 
много година, али баш сада имам здравствене 
проблеме?“ Ствар је једноставна: са свешћу да сте у 
Христу, да у њему имате ауторитет, исповедите: 
„У име Исуса Христа из Назарета, чврсто стојим у 
ономе што ми припада! Одбацује сваку бол! 
Одбацујем сваку слабост и стојим јак у Христу!“ 
Загрлите себе и прокламујте: „Тело моје, покори се 
овој објави!“ 

И у том часу ваше тело нема куда: мора да се 
покори. Ниси у власти Сатане. У Христу си, у месту 
велике славе и господства. Имаш моћ над Сатаном, 
болести, заразом и смрти. О, нека је благословен 
наш Бог! 

 

ИСПОВЕСТ 
Пресељан само из власти злога, из његове 
контроле, његових ограничења и ауторитета, 
у место потпуне сигурности! Живим у Божијој 
присутности и делујем у Христовом господству. 
Устоличен сам у Исусу, у подручју његове 
славе. Зато сам превисоко и предалеко за 
Сатану и његову моћ. Надмоћнији сам од 
принца таме! Алулуја! 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Друга Коринћанима 5:17; Ефесцима  2:6; 
Колошанима 1:12-14 AMPC 

 

Матеју 10:1-23 & Постање 31-33 
 

Матеју 5:41-48 & Постање 13 


