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Пре свега, молим вас да се 
прошње, молитве, молбе и 
захваљивања приносе за све 
људе; за цареве, и за све који су 
на власти, да проживимо тих и 
спокојан живот у сваковрсној 
побожности и честитости… 

(1. Тимотеју 2:1-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВОМ ОДРЕДИ СМЕР 
ВЛАДАВИНЕ ВЛАДАРА 

во је баш збиљна тема Светог писма, у 
којој нас Дух Свети опомиње по апостолу 

Павлу. Преважно је да искрено у молитви 
заступаш све људе, своју земљу и њене власти, 
њене вође. То доноси изузетнан доживљај Божјег 
благослова мира и напретка. То је део наше 
послушности: молимо се, задобијајмо срца свог 
народа, наших суграђана и сународника, али и 
људи широм света. Зашто? Да би се у њима 
установила праведност, да би устукнуо сваки 
облик зла, немира, покварености и насиља. 

Данашња збивања у свету нас јако брину. 
Али црква има решење. Она је једина снага која 
сузбија зло, обуздава га у овим нашим данима. (2. 
Солуњанима 2:7) Зато, моли се и не гунђај, не 
жали се. Ако се ти и ја не будемо молили за своје, за 
отаџбину, њене вође, наш народ – ко ће онда? 
Одакле ће нам доћи мир? 

Хајде, прочитај данашњи стих још једном. Бог ти 
јасно налаже како и за кога да се молиш да би наши 
народи живели у миру. Пре свега, молим вас да се 
прошње, молитве, молбе и захваљивања приносе за 
све људе; за цареве, и за све који су 

недеља 7. 
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на власти, да проживимо тих и спокојан живот  у 
сваковрсној побожности и честитости… Ако желиш 
да нестане корупција у твојој домовини, да оду 
подмитљиве вође, Бог ти показује пут. Твој пут није 
ни пуч ни устанак. 

Прихвати изазов и одговорност молитве. 
Заступај искрено и ватрено у Духу народе, 
политичаре, државнике земље којој припадаш. Али 
не заборави и на друге, на сав свет. Објави победу 
божанске праведности, почивање његове славе. 
Делуј тако на срца људи. Буди део Божјег народа 
који одважно објављује еванђеље. 

Моли се и за духовне слуге, вође, како би с 
већом благодати проповедали Радосну вест, баш 
смело и крепко, у снази. Нека се због тога још 
многи широм света спасу и придодају цркви. Док се 
цркве не узме, док се не вазнесе, имамо снагу и 
ауторитет да владамо народима, да мењамо токове 
догађања по молитви. 

 

МОЛИТВА 
Драги небески Оче, молим те за мир и 
напредак. Дај да твоја воља осваја народе света. 
Дај твојим слугама, проповедницима еванђеља 
храброст да проповедају, да твојом Речју служе 
одважно. Молим те за снагу и утицај њихове 
поруке. Нека она распламса твоју љубав у 
срцима многих. Захваљујем ти на силном и 
славном преображају многих живота. То се 
дешава баш данас по еванђељу. У Исусово име, 
амин. 

 ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ: 
Колошанима 4:2; Луки 18:1; Јеремије 29:7 

 
 

 
Марку 12:18-44 & Бројеви 20-21 

 

Матеју 21:1-11 & Излазак 16 

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА 


