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MOLITVA
POSLJEDNJIH DANA
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Propovijedi Crkve cjelovitog evanđelja
su besplatna publikacija. Ako ih želite
dobivati na svoju adresu, javite nam se.

U ovim posljednjim vremenima u kojima
živimo molitva je važna za život i opstanak
svakog kršćanina. Kršćanin bez molitvenog
života nije dobar kršćanin. Vjernici i crkve koji
ne mole ne mogu promijeniti duhovnu klimu
u mjestima gdje žive i djeluju, obitelji koje
ne mole ne mogu imati duhovno snažnu
djecu, muževi koji ne mole ne mogu voditi
obitelji, žene koje ne mole postaju gorke i
nepokorne, pastori koji ne mole ne mogu
voditi učenike prema Kristu.
Ljudska srca mijenjaju se samo molitvom,
štoviše, nijedan čovjek ne može biti spašen
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bez molitve svetih, nitko se ne može
osloboditi od okova ponosa, samovolje i
grijeha bez molitve. Posvećenje je također
plod molitve, a ne djelo čovjekovih
samopravednih nastojanja.
O molitvi ne treba previše učiti, već
jednostavno treba moliti. Kada osoba moli,

Slabo duhovno stanje
vjernika i crkava, loše
stanje na društvenom i
političkom planu rezultat je
prestanka molitve. Živimo
u posljednjim vremenima i
trebali bismo više moliti.
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ona uči o molitvi. Slabo duhovno stanje
vjernika i crkava, loše stanje na društvenom
i političkom planu rezultat je prestanka
molitve. Živimo u posljednjim vremenima
i trebali bismo više moliti. Umjesto toga,
odbacujemo to najmoćnije oružje koje nam
je Bog dao.
Duhovni službenici koji ne mole nisu Božji
službenici, već smetnja u probuđenju. Oni
ne poznaju termine kao što su Božja slava
ili Božja prisutnost. Pokušavaju mijenjati
ljude i mjesta na svjetovan način, a niti
oni niti njihove crkve ne razlikuju se od
svijeta. Žele samo postati bolji ljudi. Misle
da ako postanu dobri ljudi, kulturnih i
društveno prihvatljivih manira, da će
privući mnoge u Božje kraljevstvo. No,
društvo oko sebe ne možemo promijeniti
i privući Bogu internet stranicama,
diplomama, knjigama i političkim
djelovanjima, već molitvom. Ljudi se neće
odreći svog grijeha ako crkva ne moli.
Možda ćemo dobiti zadobiti ljude za
crkvu, ali ne i za Isusa.
Planiranje i dobre taktike, organizacija ili
glazba imaju svoje mjesto u kraljevstvu,
ali to ne smije nadomjestiti ulogu molitve,
jer nam se ljudi možda mogu pridružiti ili
postati članovi crkve, ali to ne znači da imaju

Ljudi se neće odreći
svog grijeha ako crkva ne
moli. Možda ćemo dobiti
zadobiti ljude za crkvu, ali
ne i za Isusa.
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spoznaju o Isusu Kristu - jer ona prije svega
dolazi iz molitve.
Bez molitve je nemoguće pomiriti ljude.
Poznata su nam svjedočanstva o tome
kako vjerske zajednice mogu pridonijeti
uspostavljanju mira u zaraćenim područjima,
no taj je trud na kraju uzaludan. Jer, dužnost
Crkve nije donijeti mir u svijetu već pomiriti
svijet s Bogom.
I crkva koja ne moli neće htjeti pomiriti
ljude s Bogom, nego će težiti pomiriti
svijet sa sobom. Postat će otpadnička,
svjetovna i beživotna crkva. Vjernici i crkve
ne mole jer je molitva težak posao. Ona
nije prirodna tjelesnom čovjeku koji često
želi biti samovoljan i neovisan. Ako želimo
biti mekani i vođeni njegovim Duhom,
ako želimo biti puni Duha Svetoga i
snage, ako želimo dosezati ljude i dovesti
ih u kraljevstvo, tada moramo postati ljudi
molitve. Ako pripadamo Bogu, molitva je
naša misija; ako smo spašeni, molitva je
naša obaveza. Ne moramo nužno postati
bogati ili uspješni. Čovjek nije ni bolji ni
lošiji s bogatstvom ili uspjehom, ali bez
molitve sigurno ne može biti bolji.
1. MOLITVA POSLJEDNJIH DANA PRIJE
SVEGA JE MOLITVA U „SVOJOJ SOBI“
„Kad molite, ne budite kao licemjeri koji
se vole upadno moliti u sinagogama i na
raskršćima, da ih vide ljudi. Zaista, kažem
vam, već su primili svoju plaću. A ti kad
moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se
pomoli Ocu svom u tajnosti, pa će ti platiti
Otac tvoj, koji vidi u tajnosti.“
(Matej 6:5-6)
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U ono vrijeme, kao i danas, ljudi, a
pogotovo vjernici, vole moliti javno jer ih
tako ljudi vide kao da su duhovni ili sveti.
Javna molitva onda, ali i danas, bila je
jedan od načina skretanja pozornosti. Isus
je prezreo takav samopravedni stav. Jasno
je dao do znanja da je molitva osobna
komunikacija s Bogom u „svojoj sobi“.
Nažalost, danas vjernici kažu da „nemaju
vremena“ za svoju osobnu komunikaciju
s Bogom, pa umjesto toga tijekom
zajedničkih molitvi izgovaraju duge i
teološke, napamet naučene molitve
nabrajanja, koje kod Boga nemaju veliki
učinak. Povrh svega razderu svoj glas i lica
pred drugima, bez prave snage i vapaja.
Molimo li tako i u svojim sobama? Jer, vapaj
Bogu trebao bi izgledati tako i u našim
osobnim molitvama.
Važno je imati dobar molitveni život u
ovim posljednjim vremenima. Samo oni
koji mole mogu izdržati pritisak i tjeskobu
zadnjih dana. Ne smijemo si dopustiti da
„nemamo vremena za osobnu molitvu“.
Pojedinci se još i hvale da im je život takav
da jednostavno ne stignu svaki dan moliti,
no svaki dan pronađu vremena za pošteni
obrok hrane.
Onda se čude odakle toliko problema.
Čude se kako su umorni, slabi, bez
radosti i snage; čude se kako nema
pomaka u njihovim životima ili crkvama,
a zaboravljaju da su i oni crkva! Ponekad
mjesto molitve, zauzmu dobra djela,
karizma ili naobrazba.
Isus Krist također je bio vrlo zauzet.
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Uvijek je oko sebe imao mnogo ljudi s
različitim potrebama. Neprestano se trudio
propovijedati o Božjem kraljevstvu, ali ipak
rezultati nisu došli samo zato što je on
Božji Sin, već zato što je imao svoje vrijeme
molitve. Njegov uspjeh preko dana bio
je plod noćnog bdijenja. Svaki slobodan
trenutak je molio, znajući da se ništa ne
može dogoditi bez Boga.
Molitva ga je osnažila da uzme grijehe
svijeta i podnese križ. Isus Krist nam je
jasno pokazao put molitve i, ako tvrdimo
da smo njegovi učenici, kako možemo
misliti da možemo drukčije uspjeti? Bez
molitve ne možemo živjeti kao Krist,
jedino možemo biti poput religioznih
farizeja – zadržati izvanjski oblik
pobožnosti i moliti u javnosti, ali odreći
se prave sile koja se najčešće dobiva u
privatnosti, koja jedina čovjeka može
učiniti drukčijim.
Naši evangelizacijski napori i dobra djela
nikako ne mogu zamijeniti osobnu molitvu.
Ako imamo svoju sobu, doslovno zatvorimo
vrata i razgovarajmo s Ocem. Ako je
nemamo, povucimo se negdje na samotno
mjesto, pronađimo vrijeme za osoban
odnos s Bogom, jer o tome ovisi naš život.

Crkva koja ne moli
neće htjeti pomiriti ljude
s Bogom, nego će težiti
pomiriti svijet sa sobom.
Postat će otpadnička,
svjetovna i beživotna crkva.
3

Ako nemamo molitveni život, možemo
postati smetnja u crkvi, možemo
obeshrabrivati braću i sestre svojom
tjelesnošću i samovoljom. Štoviše,
religiozni ego može nas odvesti u duhovno
sljepilo koje će otvrdnuti naša srca i ukrutiti
naše šije tako da više nećemo moći čuti
istinu niti raspoznati što nam Bog govori
iz svoje riječi. Bez molitve ni Pismo ne
možemo razumjeti kako treba.
Bez osobne molitve naše će služenje
postati služenje bez ljubavi i emocija,
naši odnosi će ohladnjeti, postat ćemo
neprijatelji jedni drugima, dok naše
propovijedi i evangelizacije neće imati
učinka.
Jedan je propovjednik čuo o duhovnom
službeniku koji je bio vrlo uspješan
u zadobivanju duša. Na jednoj su se
propovijedi obratile stotine. Jednostavno
je htio doznati tajnu njegova uspjeha te ga
je odlučio posjetiti. Nakon nekoliko dana
hoda došao je do njegove siromašne kolibe
u kojoj je živio. Prva stvar koju je pitao
bila je: „Brate, odakle ti takva propovijed?“

Bez osobne molitve naše
će služenje postati služenje
bez ljubavi i emocija,
naši odnosi će ohladnjeti,
postat ćemo neprijatelji
jedni drugima, dok naše
propovijedi i evangelizacije
neće imati učinka.
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Umjesto da mu odgovori odmah, poveo
ga je u jednu sobu koja je bila siromašno
namještena i prstom pokazao mjesto
na tepihu koje je bilo izlizano. Pored
tepiha bio je prozor koji je gledao na
brda i brežuljke. Zatim je odgovorio: „To
je mjesto gdje sam dobio tu propovijed.
Jedne noći, moje je srce toliko bilo teško
da sam počeo vapiti za ljude. Sati su prošli
sve dok nije došla noć, ali još uvijek nisam
dobio odgovor. Onda sam molio sve dok
nisam nešto vidio nalik na srebro, a kasnije
je to srebro postalo zlato: onda je došla
propovijed i sila Duha Svetog spustila se na
ljude.“
Bez osobne molitve nemoguće je prebivati
u Božjoj prisutnosti. Ne mogu nas održavati
svjedočanstva drugih ljudi, nemoguće
je izdržati pritiske posljednjih vremena i
producirati život oko sebe bez molitve.
Vjernici koji nemaju „svoju sobu“ postat će
religiozni. Neće moći donijeti Kristov rod
i kao takvi bit će nemoćni pred naletima
grijeha, zablude, tjeskobnih briga i
svjetovnih ambicija. Pastiri i duhovni
radnici koji nemaju „svoju sobu“ postat
će tjelesni, opravdavati neposluh Božjoj
riječi i nepravedan način života. Umjesto
svetosti, promovirat će raspuštenost,
a umjesto pravednosti zagovarat će
toleranciju.
2. VAŽNOST ZAJEDNIČKE MOLITVE U
POSLJEDNJIM DANIMA
„Tako, dok su Petra čuvali u tamnici, Crkva
je neprestano molila Boga za njega. Tada
Petar dođe k sebi i reče: »Sad znam uistinu
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da je Bog poslao svog anđela da me izbavi
iz ruke Herodove i od svega što je očekivao
narod židovski.« Kad je to shvatio, uputi se
k Marijinoj kući – Marija je bila majka Ivana
zvanog Marka – gdje se mnogi bijahu skupili
na molitvu.“ (Djela apostolska 12:5, 11-12)
Današnje zapadne crkve sve manje pridaju
važnost zajedničkoj molitvi. Ako i imaju
molitveni sastanak, on je, statistički gledano,
vrlo slabo posjećen. S druge strane, kada su
u pitanju razni seminari, koncerti, druženja
uz jelo – crkva se uvijek napuni ljudima i
tada često dođu i oni koji nisu bili mjesecima
u crkvi. I iako sve ima svoje mjesto u crkvi,
često takve aktivnosti zamjene zajedničku
molitvu. Ona često i traje puno kraće od
navedenih aktivnosti.
Kada je Petar bio u tamnici, Crkva je
neprestano molila za njega. Znali su koliko
je važno kada zajedno mole. Kada su
učenici bili progonjeni, jednodušno su digli
glas Gospodinu te tražili još više snage i
hrabrosti u propovijedanju. Kada su čekali
na obećanje Svetog Duha, zajedno su ga
(„jednodušno“) čekali u gornjoj sobi, i to u
molitvi.
Dakle, ne smijemo zanemariti snagu
zajedničke molitve. Kada bi vjernici dolazili
na zajedničke molitve, brzo bi se riješila
duhovna suša, međusobni problemi
i razmirice, a crkva bi ubrzo postala
pobjedonosna i počela bi rasti.
Sve ovisi o molitvi. Nemoguće je zadobiti
ljude evangelizacijskim projektima bez
zajedničke molitve. Uvijek nakon noćnog
bdijenja možemo vidjeti crkvu punu novih
Propovijed

ljudi i onih za koje smo molili da dođu.
Razlog je vrlo jednostavan – dolazak ljudi
također ovisi o zajedničkoj molitvi.
Bog ne želi da Crkva zaboravi jedino oružje koje
može poraziti đavla i njegove okove – molitvu.
Isus je rekao da će se njegov dom zvati „dom
molitve“, a on je danas sve samo ne to.
Crkva ne može vidjeti probuđenje ako ne
moli zajedno. Bez zajedničke molitve nikada
neće moći promijeniti grad u kojem djeluje.
Sjetimo se samo poznate priče o gradu
Cali u Kolumbiji. Ondje su se crkve našle
na zajedničkoj molitvi više puta. Nakon
tih zajedničkih molitvi uhićeni su maﬁjaši,
nakon dugo godina cijeli dan je prošao bez
pucnjave i ubojstva, i sve se to dogodilo kao
plod zajedničke molitve.
Zato Bog ne želi i nikada neće zaobići princip
molitve. Molitva je težak i mukotrpan rad, ali
je i vrijedna truda jer je bolje uložiti vrijeme
u zajedničke molitve nego u skupe seminare
iscjeljenja i izmirenja ili neka tehnička učenja
o različitostima. U konačnici, kako će se
ljudi pomiriti u crkvama i brakovima ako im
srca nisu promijenjena, kako srca mogu biti
promijenjena bez molitve?

Kada bi vjernici dolazili
na zajedničke molitve,
brzo bi se riješila duhovna
suša, međusobni problemi i
razmirice, a crkva bi ubrzo
postala pobjedonosna i
počela bi rasti.
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Žrtvujmo svoje vrijeme i dođimo na
zajedničke molitve. Dođimo na zajednička
bdijenja, jutarnje molitve i jednostavno
- molimo. Bog će učiniti nevjerojatne stvari
baš kao što je učinio s Petrom dok je crkva
jednodušno molila. Pokazali su da doista
vjeruju Bogu.
Kada se zateknemo u problemima,
prvo dođimo do Boga u molitvi. Nema
jednostavnije stvari nego pomoliti se Bogu.
No, čini se da mi ne volimo jednostavna
rješenja, jer možda i ne želimo da se naši
problemi riješe.
Anđeo je došao do Petra, kucnuo ga u rebra,
obasjao ćeliju, zatim su prošli dvije straže, vrata
zatvora sama su se otvorila i Petar se našao
slobodan na ulici. To je bilo toliko snažno i
nevjerojatno da je i sama molitvena skupina
bila zbunjena. Čak su ukorili sluškinju koja je
otvorila vrata, nisu vjerovali da je Bog tako
brzo odgovorio na njihove molitve. Mnogo
može molitva pravednika ako je žarka, a
još više ako ima više žarkih pravednika na
jednome mjestu! (Djela apostolska 12:6-16)

Ako naša volja i naš
život nije podređen
njegovoj volji i pravednosti,
ako je u našem srcu
buntovnost prema njegovoj
Riječi, tada i unatoč molitvi
u tuđim jezicima mi ne
molimo uz suradnju Svetog
Duha.
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3. MOLITVA POSLJEDNJIH DANA JE
MOLITVA UZ SURADNJU SVETOG DUHA
„Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj
prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću
i svakovrsnom molitvom za sve svete“
(Efežanima 6:18)
Koliko je samo nerazumijevanja u ovo zadnje
vrijeme i nelagode kada se u crkvi spomene
Sveti Duh, a još više govor u tuđim jezicima.
Zbog loših primjera mnoge crkve ne žele
previše pričati o tome i na taj način ozbiljno
se zakidaju gušeći posredovanje Svetog
Duha u molitvi.
Ne mislim toliko na krštenje Svetim Duhom
i razumijevanje govora u tuđim jezicima,
koliko o važnosti da naše molitve ovih
posljednih dana budu učinjene u suradnji sa
Svetim Duhom.
Drugim riječima, smatram kako je nužno
tražiti krštenje i silu Svetog Duha jer je
drukčije nemoguće biti učinkovit vjernik i
održati se pod pritiscima posljednjih dana.
Štoviše, bez pomoći i suradnje Svetog Duha
naše će molitve biti samo razumske i duševne
bez snage da nešto promijene, odnosno
donesu trajne rezultate.
Kada je naš duh ispunjen Božjim Duhom i
kada je poslušan Božjoj volji, onda možemo
hrabro i slobodno tražiti ono što nam Duh
Sveti pokazuje da tražimo kao Božju volju.
Ako smo ispunjeni sobom, ako naša volja nije
podložna Božjoj riječi i njegovoj pravednosti,
ako nismo puni Svetog Duha, naše će
molitve biti sebične, a kao takve ne mogu biti
uslišane.
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Dakle, ako naša volja i naš život nije
podređen njegovoj volji i pravednosti, ako
je u našem srcu buntovnost prema njegovoj
Riječi, tada i unatoč molitvi u tuđim jezicima
mi ne molimo uz suradnju Svetog Duha.
Možda takve molitve mogu izgledati žarke
i glasne, ali ne moraju nužno ukazivati da
molimo u suradnji sa Svetim Duhom, već
jednostavno ukazivati da smo žarko predani
nečemu ili nekome i želimo to doseći po
Propovijed

svaku cijenu bez obzira na Božju volju. Teorija
„molitve u Duhu“ koja je jednaka „molitvi
u tuđim jezicima“ bez poslušnosti Božoj
riječi neće biti primjenjiva u praksi. Svakako
je dobro moliti u tuđim jezicima, ali bez
poslušnosti Božjoj riječi nećemo moći moliti
u suradnji sa Svetim Duhom.
Vrlo je važno da naše misli budu ispunjene
Božjom riječju, naš duh njegovim Duhom
7

i naša volja podređena njemu, kako bi on
(Sveti Duh) molio za nas, po nama i kroz
nas. Dakle, molimo za njega, kroz njega i u
njemu. Sveti Duh stavlja u nas molitvu, a mi
dajemo svoje srce i glas.
Zato odbacimo od sebe razne ﬁlozoﬁje
i isprazna mudrovanja, obnovimo svoj
molitveni život te se ispunimo Svetim
Duhom umjesto duhom ovoga svijeta.
Vrijeme je da konačno ugasimo svoje
televizore i počnemo moliti kao nikad prije,
jer se bliži trenutak njegova dolaska. Vrijeme
je da se radikalno maknemo od grijeha,
osjetilnih užitaka i svake vrste manipulacije
i samopravednosti. Vrijeme je da radikalno
predamo svoje sebične ambicije i želje
i služimo Bogu. Intelektualne, suhe,
propovjedničke, teološke i sebične molitve
ne mogu donijeti promjenu, stoga očistimo
svoja srca, zaplačimo i jednostavno mu
zavapimo i Duh Sveti će doći na nas.

U molitvi Duh Sveti živi i djeluje, zato,
molimo se s njim neprestano jer samo tako
možemo opstati u ovim posljednjim danima,
postati plodni i donijeti život u sebi i oko
sebe! Molitva s Duhom Svetim izgubljeno je
blago koje moramo pronaći i upotrijebiti!

Vrlo je važno da naše
misli budu ispunjene
Božjom riječju, naš duh
njegovim Duhom i naša
volja podređena njemu,
kako bi on (Sveti Duh)
molio za nas, po nama i
kroz nas. Sveti Duh stavlja
u nas molitvu, a mi dajemo
svoje srce i glas.
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