четвртак

4.

САМО ХРАБРО, САМО НАПРЕД У
МОЛИТВИ!
Стога исповедајте своје грехе један
другоме, и молите се једни за друге
да будете исцељени. Много може
постићи молитва праведника
(Јаков 5:16).

С

вето писмо нам казује да је Израел
времена пророка Илије и цара Ахава задесила
вишегодишња суша. Бог је то најавио преко свог
слуге. Али пророк није то урадио тако што се
једног јутра пробудио и рекао: „Хеј, народе, у
наредне три и по године нема ни капи с небеса!“
Не, читамо да се ватрено молио: „... клекнуо на
земљу и положио главу међу колена“
(1. Царевима 18:42).
Неки савремени преводи баш наглашавају да је
то било искрено, да је било у снази. То су одлике
које се траже. То је молитва која отвара пут
услишења јер је ношена непоколебивим уверењем.
Није то молитва за обед, око стола, када се
мртви-гладни вратимо с посла. Ово је стварност јача
и од речи, као када се ухватимо за нешто што не
бисмо да пуштамо. Истрајно и истрајно. Наравно,
понављамо једну ствар, али не одустајемо од ње у
духу.
Исус се тако молио у Гетсеманији. Понављао

је сат времена само једну потребу. Није, рекох то
већ, само збрзао нешто у пар минута. Истрајао је јер
је разумео тренутак у коме је био. Тако је и с нама
данас. Улог је превелик у ово наше време и зато не
одустај у молитви.
Покрени се у духу, одазови се хитности
молитвених потреба, исповеди Божју Реч и
сломиј стеге сила таме у духу. Можда ти се чини да
се ништа око тебе не мења, али ипак истрај.
Питаћеш: „А када да станем?“ Стани када
добијеш уверење, када осетиш да знаш, када у духу
добијеш победу. Слава Богу! Свакако ћеш добити
знак победе.

МОЛИТВА
Благословени небески Оче, захваљујем ти
за предност и прилику молитве. По њој
исказујем ауторитет који имам у Христу. По
њој остварујем снагу и живим у свести твоје
божанске присутности. Њоме остварујем твоју
вољу на земљи. По њој сам активни посредник
у Речи вере, када се молим искрено, од срца
и истрајно. Њоме објављујем народима света
и народним вођама да су под божанским
деловањем твоје силне снаге. У Исусово има,
амин!

ЗА ДАЉЕ ПРОУЧАВАЊЕ:
Колошанима 4:2 AMPC; Прва Солуњанима 5:17;
Ефесцима 6:18

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ГОДИНУ ДАНА
Марку 10:32-52 & Бројеви 14-15

ЧИТАЊЕ СВЕТОГ ПИСМА ЗА ДВЕ ГОДИНЕ
Матеју 20:1-16 & Излазак 13
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