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ИСТРАЈ У МОЛИТВИ 
 

ве речи високо уздижу снагу и предност 
молитве. Модерни преводи истичу да је 

она од срца, да је истрајна и делотворна. Истрајност 
се тражи. Ниси позван да промумлаш тек коју реч и 
окренеш се свакодневици. Истрај, буди упоран све 
док у духу не задобијеш утисак победе. 

Научи се томе од Господа. Једном приликом је 
ради молитве, са собом повео тројицу ученика: 
Петра, Јакова и Јована. Било је то у Гетсеманском 
врту. Читамо овако: „Онда оде мало даље и паде 
ничице молећи се: „Оче мој, ако је могуће, нека  
ме мимоиђе ова чаша. Али нека не буде како ја 
хоћу, него како ти хоћеш“ (Матеј 26:39). 

Лука Духом Светим сведочи: „Запавши у 
смртну муку, молио се још преданије, а зној му 
се сливао на земљу као капи крви.“ (Лука 22:44) 
Да, био је у агонији и молио се свом снагом. 
Није то била нека двоминутна збрзана молитва. 
Баш зато је прекорио ученике због слабости, 
због немоћи да бдеју с њим и моле се барем сат 
времена (Матеј 26:40). 

Али Исус је истрајао јер је знао шта га очекује. 
И та лична молитва се тицала сви нас, свих будућих 
нараштаја верника; тицала се 
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ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ 

прошлости, садашњости и будућности. Исус је 
био окренут вечности, свима који су његови, 
свим људима свих времена. Зато се молио и зато је 
био истрајан. 

То је оно што се и од тебе данас тражи. А улог 
је већи него икада. Ти си ратник за људске душе и 
не чуди се агонији која те чека. Моли   се за 
спасење изгубљених. Истрајмо сви заједно 
заступајући их. Освојимо их за Царсво небеско пре 
него се Црква вазнесе. 

 
 
 
 
 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, захваљујем ти што ме 
јачаш, што побеђујем молитвом по Духу 
Светом. Ево, баш сада, молим те у сили за 
душе неснасених: приведи их своме Царству. 
Твоја слава прекрива свет и многе су душе 
под утицајем светла еванђеља. Обраћају се од 
таме светлу и слави слободе синова Божијих. 
У Исусово име, амин. 
 
 

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
 

Прва Тимотеју 2:8; Луки 18:1-5 
 
 

Матеју 27:45-66 & Левитска 1-3 
 

Матеју 13:53-58 & Постање  43 


