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Твојата љубов трае вечно                 Прв месец 
Ден први 

Оваа молитва може да се моли наглас како изјава на 
славење. 

Ќе Ти искажувам благодарност Господе и ќе Го повикувам 
Твоето име.  Ќе ги објавам меѓу народите овде меѓу нас - 
неверојатните работи што Си ги направил Ти. Ќе Ти пеам и само 
Тебе ќе Те славам. Научи ме што значи "славата Твоја", за да може 
моето срце да се радува во Тебе секогаш. Зашто моја голема желба 
е секогаш да Го барам Твоето лице и да се сеќавам на сите чуда 
што ги направи.  

Ти благодарам Господи, затоа што Ти си добар, Твојата љубов 
трае засекогаш! 

Се сети на мене кога бев изгубена, без Тебе, па ме ослободи од 
непријателот! Твојата љубов трае засекогаш! 

Додека сè уште бев во гревот, Христос умре за мене! Алелуја! 
Твојата љубов трае вечно! 

Ти не чуваш запис за мојот грев и не постапи со мене како што 
заслужува мојот грев, но преку Христос го отстрани гревот од мене 
како што е исток далеку од запад и не се сети на гревот повеќе!! 
Алелуја! Твојата верна љубов трае вечно! 

Јас ќе го благословувам Твоето име, Господи и во Твое име ќе 
ги кренам рацете бидејќи Твојата верна љубов трае вечно! 

Јас ќе Те фалам Господи, нема Бог како Тебе ниту на небото 
ниту на земјата - Ти Кој го одржуваш заветот на љубовта со Твоите 
слуги кои сесрдно продолжуваат на Твојот пат. Нема ништо 
претешко за Тебе! Твојата верна љубов трае вечно! 

Твоја е величественоста, Господи, силата и славата и раскошот, 
бидејќи сè на небото и на земјата е Твое. Ти Си возвишен како 
глава над сите. Богатството и честа доаѓаат од Тебе бидејќи само 
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Ти Си Владетел над сите нешта. Во Твоите раце се силата и моќта 
за воздигнување и Ти им даваш сила на сите. И јас се придружувам 
со целото небо и со Твојот народ насекаде во давањето 
благодарност и фалењето на Твоето славно име! Алелуја! Твојата 
верна љубов трае вечно! Алелуја! Алелуја! Амин и Амин! 

Псалм 105:1-5; Псалм 136:1-9,23-24; Римјаните 5:6; 
 Псалм 103:10-12; Псалм 63:4;  

2. Летописи 6:14; 1 Летописи 29:10-13 
 

Спаси ме од самата себе, Господи               Прв месец 
Ден втори 

Смири го срцето пред да започнеш. Биди мирна и знај 
дека Тој е Бог (Псалм 46:10). 

Татко, Ти благодарам за ветувањето од Твоето Слово дека кога 
доаѓам поблиску до Тебе, ќе се приближиш  и Ти до мене. Ти 
благодарам што ќе добијам благослов барајќи Те усрдно. Но, 
доаѓам кај Тебе Татко небесен, признавајќи дека дозволив некои 
други работи за кои сум приврзана да ја попречат мојата врска со 
Тебе. Често пати доаѓав пред Тебе со мојата уста, кажувајќи ги 
вистинските зборови, а сепак моето срце остануваше далеку од 
Тебе, тврдо и недопрено од Светиот Дух. Помогни ми Тато! 
Смилувај ми се бидејќи копнеам да бидам како некој што Те бара 
со целото свое срце и како некој што Те наоѓа. 

Не дозволувај да се приближам кон Тебе, а потоа да се 
повлечам и повторно да се приврзам за други нешта. Спаси ме од 
самата себе, Те молам, од самоправедност, самодоверба и 
себичност. Зајакни ме да останам во Тебе, да научам да 
престојувам во Тебе за да можам да носам духовен плод. Знам дека 
не можам да направам ништо доколку не пребивам во Исус 
Христос. 
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Давај ми сила преку Твојот Дух за да Те барам искрено. Нека 
мојот копнеж да се приближам кон Тебе, се рефлектира во мојот 
мисловен живот, во она што ќе си дозволам да го читам и да го 
гледам, во музиката што ја слушам, во разговорите во кои се 
вклучувам, во моето однесување дома, соседството или на работа, 
дури и тогаш кога мислам дека никој не ме гледа. Во сите овие 
работи и многу повеќе, научи ме што значи да живеам, да се 
движам и да бидам само во Тебе. Те повикувам Свети Душе да ја 
раскршиш неораната почва на моето срце, за да може да стане 
плодно поле во кое може да расте Твоето Слово. Омекни го моето 
срце повторно, Те молам, за да го слушам појасно Твојот глас и да 
одам по Твоите патишта. Во името на Исус. Амин. 

Јаков 4:8; Псалм 34:10; Исаија 29:13; Еремија 29:13; Јован 15:4,5; 
Евреите 11:6; Дела 17:28; Еремија 4: 3: Матеј 13:18-23 

 

Одете како што одеше Исус                     Прв месец 
Ден трети 

Ти благодарам Татко за примерот од животот на Исус. Помогни 
ми да ги следам Неговите чекори, зашто знам дека секој што 
вистински Го следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има 
Светлината на животот. Прости ми Татко, за оние моменти кога ја 
избирав темнината наместо светлината на Твоето присуство. 
Помогни ми да Те сакам повеќе од сите други луѓе и од сите други 
нешта. Сакам да го слушам Твојот глас, да Ти бидам позната и да 
Те следам. Да не бидам камен за сопнување на патот на било кој 
ниту да бидам дискредитиран како Твој ученик овој ден поради 
моите зборови или дела за Тебе. Ти рече во Твоето Слово дека 
секој што тврди дека живее за Исус, мора да оди како што одеше 
Тој! 

Сакам да станам ученик, кој како апостол Павле, може да им 
каже на другите без да се фали „Следете го мојот пример, како што 
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јас го следев примерот на Христос! " Оспособи  ме преку Твојот 
Дух да бидам пример за Исус во мојот дом, на местото на работа, 
соседството или училиштето. Нека моите средби со пријателите и 
со непознати бидат зачинети со присуството на Христос. Сакам да 
ги насочам моите мисли и моите очи кон Него. Во сè да поставам 
пример за тоа што е добро. Дури и при страдање, да бидам пример 
за трпеливост. И Татко, барам да ми дадеш можност да му го 
пренесам на некој друг сето она што ме поучуваш и ми го 
покажуваш, за да можам навистина да станам ученик кој прави и 
други ученици. 

Како човек што Те следи Господи, сакам да продолжам со вера 
да стојам цврсто, никогаш да не се оддалечам од надежта што ми е 
дадена преку Евангелието. Потсети ме дека како Твоj ученик сум 
повикана во службата да ја пренесувам пораката за помирување 
како Христов амбасадор. Сакам да бидам достоен сад преку кој 
можеш да ги упатиш другите да се помират со Христос, за да се 
роди долготраен духовен плод во мојот живот. Сето ова го барам 
во моќното име на Исус. Амин. 

1 Петрово 2:21; Јован 8:12; Лука 14:26; 1 Јован 2:5;  
Јован 10:27; 2 Коринтјаните 6: 3; 1 Коринтјаните 11:1;  
Евреите 12:2; Тит 2:7; Јаков 5:10; 2 Тимотеј 2:2;  

Матеј 28:19; Колосјаните 1:23; 2 Коринтјаните 5: 18-20;  
Јован 15:16 

 

Ќе се сетам                      Прв месец 
Ден четврти 

Татко, Ти си прекрасен и достоен за сите мои пофалби! Колку 
се величествени делата на Твоите раце! Јас сум благодарна и Го 
благословувам Твоето свето име, Господе, зашто ги гледам Твоите 
дела што ги правиш за мене, одново и одново. Te почитувам, 
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бидејќи само Ти можеш да ги направиш овие силни работи. Само 
Ти си Бог. 

Ти благодарам за сè што ми даваш. Се сеќавам кога ... 
Ти благодарам за Твојата заштита.  Се сеќавам кога ... 
Се сеќавам на денот кога ме спаси ... и Ти благодарам  за 

светлината на Твоето присуство во мојата темнина и не третирајќи 
ме како што заслужувам поради мојот грев! (Паузирај, сети се и 
искажи благодарност) 

Научи ме преку Твојот Дух да живеaм секогаш искажувајќи 
слава со моите усни. Прости  ми за неблагодарноста и промени го 
моето срце кое само се жали! Кога ќе погледнам назад и ќе се 
сетам каков беше со мене, како Твојата рака бдееше над мене, се 
исполнувам со благодарност и пофалба. Но, исто така многу лесно 
сум повторно заробена од бурите околу мене и го губам погледот 
од Тебе, па ми се чини дека исчезнува и мојата вера. Но, Господи, 
Ти Си верен, верни се сите Твои ветувања. Затоа, јас нема да се 
плашам, иако сè околу мене изгледа како да се руши, а јас изгледа 
како да губам тло под нозете во овие променливи времиња, без 
оглед на бурите со кои се соочувам, мојата надеж е во Тебе 
Господе и во Твојата неизмерна љубов кон мене. 

Те молам Татко, да напишеш нови песни на обожавање во 
моето срце, зашто Ти си достоен. Дај ми неподелено срце за да се 
плашам од Твоето име и да Ти дадам чест. Како што се сеќавам на 
сè што си направил во минатото, Те молам зголеми ја мојата вера 
Господе, како и мојата доверба во Тебе  за оние работи што денес 
се појавуваат пред мене. Помогни ми во мојата слабост. Отстрани 
ги сенките на сомневање кои сè уште се задржуваат и влијаат врз 
мојот живот. Те молам сето тоа што сум и сето тоа што го правам 
да тече од моето срце исполнето со обожавање и славење на Тебе, 
бидејќи Ти си величествен и јас се надевам само на Тебе. 
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Псалм 145:3; Псалм 66:1; Псалм 103:10; Псалм 34:1; Псалм 103: 2; 
Псалм 33:4; Псалм 46:1-2; Псалм 147:11; Псалм 86:11; 

 Марко 9:24; Псалм 29:1-2 
 

Да Го славам Исус кога сум во неволја         Прв месец 
Ден петти 

Татко, признавам дека не знам што да правам, но моите очи се 
вперени кон Тебе. Колку сум благодарна за ветувањето од Твоето 
Слово дека кога ќе тагувам, Ти ќе ми дадеш круна на убавина, дека 
дури и кога жалам, во Тебе наоѓам радост. И кога сум во очај и се 
чувствувам безнадежно во моите околности, како што ќе гледам во 
Тебе, Ти ќе ме наметнеш со облека на пофалба.  

Мојата желба, Татко, е секогаш да Те славам, но признавам 
дека често, како Петар, не гледам во лицето на Исус, туку во 
јачината на невремето околу мене, потонувам во моите околности 
и ја губам целата способност да верувам дека ќе победиш во моите 
битки. Зошто мојата вера е толку мала? Зошто се сомневам? 
Прости ми, Татко и смилувај ми се. Помогни ми, Те  молам! 
Уништи го сомнежот во мојот живот и направи да биде вистина за 
мене стихот дека дури смоквата да не расцвета  (моите соништа не 
се остваруваат) и дури ако нема грозје на лозите (моите бремиња 
изгледаат претешки ...) и дури ако маслинките не успеваат и 
полињата не произведуваат храна (ми недостигаат финансиски 
ресурси ...) и дури ако нема овци во трлото или стока во шталите 
(моите световни добра се минимални во најдобар случај ...) дека и 
покрај сето тоа ќе бидам радосна и ќе Го славам Твоето име - 
зашто Ти си мој Бог и мој Спасител (јас го имам Исус!). Ти си 
мојата сила и Ти ми овозможуваш да се издигнам над околностите 
на мојот живот и над грижите на овој свет. 

Сакам да го следам примерот на цар Јосафат и Израелската 
војска, па да пеам и да Го славам Твоето име и да ги оставам 
битките на мојот живот во Твоите раце. Дури и во најтешките 
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ситуации да можам да одберам да Ти се заблагодарам, да се 
радувам во Тебе, знаејќи дека Твојата љубов трае вечно. Јас 
одбирам овој ден да Те славам без оглед на она што го гледам со 
моите земни очи и се радувам што моето име е напишано на 
небото поради завршеното дело на Исус на крстот. Ти благодарам 
што победата е сигурна. Во името на Исус. Амин. 

2 Летописи 20:12; Исаија 61:3; Матеј 14:25-33; Авакум 3:17; 
2 Летописи 20:21-22; Псалм 5:11; Лука 10:20 

 

Избрав да чекам на Тебе                 Прв месец 
Ден шести 

Татко, помогни ми да бидам уверена дека ќе ја видам Твојата 
добрина во земјата на живите. Помогни ми да чекам на Тебе, да 
бидам силна, храбра и да чекам. Те молам, мојот живот сè повеќе 
да станува објавување на Твојата величина и добрина. Направи ме 
бестрашна пред искушенијата. Зајакни ме, Те молам, да стојам 
цврсто и да ги ослободам моите усни за да Те слават - Ти си 
величествен и прекрасен, Боже! Само Ти си Бог, Творец на небото 
и земјата - и се придружувам заедно со целото создание и Го 
славам Твоето свето име! Свет си! Свет си! Свет си! Господ Бог 
Семоќен, Кој секогаш бил, Кој е тука токму сега и Кој доаѓа! 
Прости ми за задржување на мојата пофалба и обожавање, за тоа 
што молчам, па дури сум и намуртена и ги тргам очите од Твоето 
Величие и слава. Со тоа дозволив да станеш мал во моите очи па 
ги земав ситуациите и грижите во мои раце, наместо да Ти верувам 
на Тебе. Ти Господи рече дека Оној што се надева на човек и кој за 
својата сила зависи од човечка рака е проклет. Татко, прости ми за 
тие пати кога имав доверба во други луѓе или во сопствената сила, 
наместо да Ти верувам на Тебе. Те молам, зголеми ја мојата вера, 
Господи. Те молам да станам како дрво засадено покрај  вода, кое 
не се плаши од жегата и чии лисја секогаш се зелени. 
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Сега избирам да ги префрлам на Тебе ... 
односите во мојот живот кои се разнишани, 
оние кои се блиски до мене, кои допрва треба да Го повикаат 
Твоето име, 

грижата за финансиите, 
расипаноста на светот ... 

Господи, зголеми ја мојата вера! Овозможи ми преку Твојот 
Дух да го зборувам Твоето Слово со голема смелост во секоја 
ситуација во мојот живот, без оглед на тоа што се случува околу 
мене. Избирам повторно мојата доверба да ја положам во Тебе и 
мојата надеж во Твојата љубов бидејќи Ти си мојата сила, а оние 
што се надеваат на Тебе нема да бидат разочарани. Ти благодарам 
што дејствуваш за мое добро и ништо не е премногу тешко за Тебе. 
Ништо! Во името на Исус. Амин. 

Псалм 27:13; Дела 4:23-31; Исаија 6:3; Еремија 17:5;  
Еремија 17:7-8; Псалм 55:22; Дела 4:29; Авакум 3:17-19;  

Исаија 49:23; Лука 1:37 
 

Ти правиш големи нешта                 Прв месец 
Ден седми 

Дај глас на твојата пофалба со гласно читање на 
следната молитва 

Слави Го Господа, о, душo моја! Слави Го Неговото свето име.  
Фали Го Господа, о, душо моја, нема да заборавам ниту едно 
нешто што Ти го направи! Ги простуваш сите мои гревови 
(Алелуја!) Ти ги лекуваш сите мои болести. Го откупи мојот живот 
од бездната – од грев, темнина и уништување и ме круниса со 
љубов и сочувство. Ги задоволуваш моите желби со добри работи, 
така мојата силаl се обновува како на орелот. Ти си сочувствителен 
и милостив, о Господи, бавен на гнев и полн со љубов. Не 
постапуваш со мене како што мојот грев заслужува ниту ми 
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отплаќаш според моите беззаконија! (Алелуја! Го славам Твоето 
свето име!) 

Te славам Господe! Мојата душа извикува: "Ти си голем 
Господи! Колку величествени се Твоите дела!" Слава на Господ! 
Слава на Господ! Те славам Боже за она што го правиш помеѓу 
Твојот народ - Твојата Црква, зашто ние сме овци на Твоето 
пасиште! Ти ги претвораш нашите срца од камен, во срца од месо, 
преку Твојот Дух. Ни ја враќаш радоста на нашето спасение. Да! 
Радоста и милината се враќаат повторно кај Твојот народ и го 
фалам Твоето име! Само Ти можеш да ги направиш овие нешта! Ги 
ослободуваш јазиците на својот народ за да пеат за Твојата правда 
и да ја објавуваат Твојата слава! Ти ги обновуваш нашите срца за 
обожавање! Го фалам Твоето име, Боже! Ти нè учиш да го сакаме 
она што Ти го сакаш и нè менуваш. Ме менуваш мене. Го славам 
Твоето име, бидејќи само Ти можеш да ги направиш овие големи 
нешта! Само Ти можеш да го внесеш во нас Твојот Дух, во мртвите 
места на нашите срца! Само Ти можеш да ја заживееш и 
преобразиш Твојата црква! 

Татко, јас ќе те славам во присуството на Твојот народ! Ќе ги 
кренам рацете во светилиштето и ќе Го благословувам Твоето 
величествено име. Ќе прогласам меѓу Твоите дека Твојата љубов 
трае вечно! Нема да молчам во објавувањето на Твојата величина 
ниту во давањето слава на Тебе. Нека денес верно Те славам преку 
зборови и дела, песни од сè срце, мисли и дела на љубов и 
служење. Нека сето она што го правам и кажувам биде одраз на 
мојата љубов кон Тебе, нека Исус биде прославен во и преку мојот 
живот. Зашто Твоето име и слава се желбата на моето срце! Во 
името на Исус. Амин. 

Псалм 103; Псалм 66:3; Псалм 100:3; Езекиел 11:19;  
Псалм 51:12-15; Езекиел 37:3-5; Псалм 134:2; Псалм 136: 1;  

Лука 19:40; Псалм 29:1-2; Исаија 26:8 
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Победник                      Прв месец 
Ден осми 

Татко, Твоето Слово вели дека сум победник заради крвта на 
Јагнето, Господ Исус Христос и заради словото на моето 
сведоштво. Словото вели дека во Исус, целата полнота на 
Божеството живее во телесна форма, а на мене ми се даде полнота 
во Христос и учество во Неговиот авторитет над секоја духовна 
сила и власт! Но, признавам дека не се чувствувам како победник и 
честопати се предавам на влијанието на овој свет наместо да Му се 
покорувам на Христос. 

Боже, спаси ме од самата себе! Сакам да бидам исполнета со 
Твојот Дух и Твојата моќна сила - моќта на воскресението! Научи 
ме и употреби ме, за да бидам жена која гледа како се рушат 
упориштата во мојот живот и жена која им помага на другите да 
одат во слобода. Ти благодарам, Татко, затоа што му припаѓам на 
Христос Исус. Ти ме опкружуваш со Твоето присуство - Ти Си ѕид 
од оган околу мене. Господи, Ти си моето засолниште и мојата 
сила. Во секоја ситуација и борба, Ти Си со мене. Нема да се 
плашам бидејќи мојата доверба е во Твоето име. 

Како Исус Навин, да можам да бидам уверена дека Ти Си со 
мене и дека Ти никогаш нема да заминеш или да ме оставиш. 
Преку работата на Твојот Дух во мене направи ме да бидам силна и 
храбра, да не се плашам или обесхрабрувам, но секогаш да бидам 
свесна за тоа дека Ти си со мене каде и да одам. Употреби ме да ја 
вратам територијата што непријателот ја има украдено. Помогни 
ми да бидам исполнета со самоконтрола и внимателност, знаејќи 
дека непријателот на мојата душа демне, барајќи погоден момент. 

Во името на Исус, поткрепи ме за да Ти се покорам, да се 
спротивставам на непријателот и да стојам цврсто во мојата вера! 
Дај ми ја, Те молам, Твојата перспектива на ситуациите со кои се 
соочувам и да живеам победоносно, како освојувач, поради Исус и 
Неговата љубов за мене. Направи ме да бидам полна со вера, со 
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Твоето Слово, зашто Ти припаѓам на Тебе, Господи Исусе, а Ти го 
победи светот! 

Откровение 12:11; Колосјаните 2:9-10; Ефесјаните 6:10; 
Филипјаните 3:10; 2 Коринтјаните 10:4, Псалм 125:2; Захарија 2:5; 
Псалм 46:1-2; Псалм 20:7; Исус Навин 1:5,9; 1 Петрово 5:8-9; 

Римјаните 8:37; 1 Јован 5: 4 
 

Нема да се плашам                    Прв месец 
Ден деветти 

Додека се молиш, среде било каква неволја да се 
наоѓаш во моментов, одбери да го обожаваш Бог за 
тоа Кој е Тој. 

Татко, колку очајно ми треба Твојата помош во усогласувањето 
на моето срце со вистината на Твоето Слово. Со мојата уста би 
кажала дека Ти Си присутен во тешкотиите на мојот животот, 
работејќи за мое добро, но немирот во моето срцето ми вели 
поинаку. Помогни ми, Боже! Со моќта на Твојот Дух, Кој работи 
во мене, промени го моето срце! Отстрани го стравот и направи ме 
бестрашна. Отстрани ја плашливоста и направи ме храбра за 
Твоето Царство. Отстрани го сомнежот и неверувањето и зголеми 
ја мојата вера. Бидејќи јас ќе се сетам на Твоите дела Господе, на 
чудата што ги направи во мојот живот како што се приближував 
кон Тебе. Јас ќе размислувам за сите Твои дела и  за многуте силни 
нешта што Ти си ги направил за мене. Јас одлучувам денес да Те 
обожувам само Тебе. Нема да се поклонувам на ниеден друг бог. 

Бидејќи Ти си мој Бог, мое засолниште и сила, нема да се 
плашам, иако можеби ми се чини дека проблемите ме 
опкружуваат. Поради Твојата голема љубов кон мене, знам дека ќе 
ме спасиш. Ќе ме заштитиш, ќе бидеш со мене, ќе ме избавиш, 
зашто Ти Си мојот Бог, ме избави и ме повика по име. 
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Ќе бидеш со мене кога ќе поминувам низ водите на несреќата - 
нема да се удавам. 
Брзата струја на искушението и разочарувањето во кое ќе се 

најдам - нема да ме однесе. 
Огненото искушение на болеста или осаменоста или 

финансиската нестабилност или _______ - нема да ме запали! 
Зашто Ти Си Господ, мојот Бог, Светецот Израилев, мој 

Спасител. Затоа, јас ќе Те фалам Господи, со целото мое срце. Ќе 
кажувам за сите Твои чуда. Ќе ми биде мило и ќе се радувам во 
Тебе, ќе пеам за Твоето име. Зашто, мојата надеж е во Твојата 
верна љубов што дејствува за мое добро, за да ме направи повеќе 
како Исус. Втисни го тоа нешто во моето срце, Те молам. Во 
убавото име на Оној што умре за да ме направи Твој, Исус. Амин. 

Римјаните 8:28; Исаија 29:13; Исаија 41:10; 2. Тимотеј 1:7;  
Марко 9:24; Псалм 77:10-15; Даниел 3:16-18; Псалм 91:14-15; 
Исаија 43:1-3; Псалм 9:1-2; Псалм 33:18; Римјаните 8:28 

 

Отстрани ја секоја пречка                         Прв месец 
Ден десетти 

Татко, копнеам за денот кога пустината и распуканата земја на 
мојот живот ќе се зарадуваат и кога сувите места сè уште 
недопрени од Твојот Дух ќе се радуваат и ќе расцветаат! Те молам 
отвори ги моите слепи очи, и помогни ми да ги видам сите области 
од мојот живот што допрва треба да се покорат на Господ Исус ... 
(покажи ми ги овие работи додека чекам во молитва). 

Отвори ги моите уши Татко, за да го чујам и разберам Твоето 
Слово и гласот на Твојот Дух ... (смири го мојот бучен ум додека 
чекам во молитва). 

Омекни ми го срцето за да можам да одговорам со скршеност и 
покајание ... (дај ми го, Те молам, дарот на солзите како знак дека 
ги омекнуваш стврднатите места на моето срце).  
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Нека Светиот Дух тече од мојот живот и нека направи секое 
суво место да стане извор на жива вода! Имај милост за мене, 
Боже! Со Твоето големо сочувство, измиј ги сите мои гревови и 
очисти ме. Направи ми едно неизвалкано, чисто срце и обнови ми 
ја цврстата определба да Те следам Тебе силно. Врати ми ја 
радоста што ја имав кога првпат Те најдов и дај ми, Те молам, 
спремност да ја вршам Твојата волја. Татко, го барам ова за да 
можам да станам жена која ја употребуваш за да оди кај оние кои 
сè уште се изгубени во нивниот грев. Татко, направи ме храбра и 
нека Твојата пофалба биде секогаш на моите усни. Обнови ме и 
Твоето лице нека блесне на мене, зашто сакам повеќе од Тебе. 
Знам за прекрасните работи што ги направи во минатото, но Те 
молам да ги обновиш и во овој ден! Во мојот живот нека се 
остварат! 

Твоето Слово ветува дека ќе го заживееш духот на смирениот и 
срцето на покајаниот и затоа избирам да се понизам пред Тебе. 
Научи ме и покажи ми што значи ова - како изгледа во мојот 
секојдневен живот. Уништи ја секоја гордост во мене, Татко, сè 
додека понизноста на Исус, Неговата љубов и сочувство, не 
потечат од мојот живот како моќна река. Поради Твојата Црква и 
светот што умира, оживеј ме повторно! Во светото име на Исус. 
Амин. 

Исаија 35:1-6; Псалм 51:1-2; 10-15; Псалм 80:7; Авакум 3:2;  
Исаија 57: 14-15 

 

Помогни ми да издржам                  Прв месец 
Ден единаесетти 

Смири го срцето пред Господа. Предади Му ги тие 
ситуации во твојот живот, кои се тешки. 
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Господи Исусе, Ти рече дека во овој свет ќе имам неволји, но 
дека треба да се охрабрам, зашто Ти го победи светот! Алелуја 
Господи! Ти Си поголем од сите мои стравови. Ти Си помоќен од 
сите сили на темнината кои војуваат против мојата душа, О Боже! 
Само Ти Си Бог! Нека Твоето име биде возвеличено и гласно 
прославено во и преку мојот живот!  

Прости ми Господи кога се обесхрабрувам и кога сум 
надвладеана од светот. Наместо тоа Татко, дај ми очи за да видам 
дека моите моментални проблеми постигнуваат за мене вечна 
слава што далеку ќе ги надмине сите нив! И секогаш да Те 
обожавам во сред препреки, предизвици и испитувања од овој 
живот. Потсетувај ме постојано, преку Твојот Дух, дека сè уште не 
сум дома. Дај ми сила да истраам и да ги издржам тешкотиите во 
мојот живот заради Твоето име и заради формирање на Твојот 
карактер во мене. 

Свесна сум дека Ти ги знаеш сите мои патишта и дека ќе ме 
поминеш низ бурите во мојот живот, очистувајќи ме како злато. 
Нека искушенијата со кои се соочувам ме научат да го слушам 
Твоето Слово, а мојата вера да се покаже вистинска и да резултира 
со слава и чест за Тебе, Исусе. Признавам дека Ти Си 
единствениот Бог, нема друг и верувам само во Твоето име за мое 
спасение. Се одмарам во Твојата сувереност и се надевам на 
Твоето име додека чекам на Тебе. Зашто ме истражи и ме 
познаваш, знаеш сè за мене - кога сум смирена, кога сум зафатена, 
каде и да одам, што и да правам, Ти ги знаеш сите мои патишта и 
секоја моја мисла. Дури и пред да кажам еден збор, Ти веќе го 
знаеш. Нема место каде би можела да одам, а Ти веќе да не Си 
таму. 

Ти благодарам Татко, дека дури и темнината која изгледа како 
да ме опколува на моменти, за Тебе е како светлина. Те славам и 
признавам дека секој ден од мојот живот беше определен за мене 
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од Тебе. Затоа Ти се предавам и стојам цврсто против шемите на 
непријателот, во името на Исус. Амин. 

Јован 16:33; 2 Коринтјаните 4:17; Откровение 2:3; 1 Петрово 1:7; 
Исаија 44:6; Псалм 20:7; Псалм 139:1-16; Јаков 4:7 

 
Жива жртва                      Прв месец 

Ден дванаесетти 

Татко, Ти благодарам за Големата милост и љубов што ја излеа 
врз мене преку делото на Христос. Но, признавам дека често пати 
живеам без никаква мисла за Твојата голема жртва и го ангажирам 
мојот ум и тело за нештата од овој свет кои не се свети и кои не Ти 
се по волја. Ти Си рекол дека давањето на моето тело како жива 
жртва е дел од мојата духовна служба, а јас тоа го запоставив. 

Татко, признавам дека дозволив мојот ум да биде испреплетен 
со нештата од овој свет и неговите стандарди наместо со 
стандардот на Твоето Слово. Прости ми, Господи! Зајакни ме. 
Биди како филтер пред моите очи и ум. 

Јас сум недисциплинирана во грижата за мојата физичка 
состојба и не се грижам за моето здравје и навики. Помогни ми да 
го дисциплинирам моето тело и да ја умртвам мојата телесност. 
Прости ми Татко. 

Прости ми затоа што сакам мојата потрага по Тебе да биде 
лесна. Прости ми ја мрзливоста, Боже! Сакам да трчам по Тебе на 
таков начин според кој ќе ја добијам наградата, и да се 
дисциплинирам себеси за да не бидам дисквалификувана. 

Те молам, дај ми го дарот на мудрост и проникливост и чувај го 
мојот ум од празни и измамливи филозофии кои зависат од 
човечката традиција и принципите на овој свет, наместо од 
Христос и Твоето Слово. Го барам ова, за да може умот навистина 
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да ми се обнови и мојот живот да се трансформира. Јас признавам 
денес, дека имам голема желба да Те следам само Тебе. 

Јас копнеам, Господи Исусе, да го искусам животот запалена од 
Светиот Дух, со трансформиран живот - секојдневно! Да видам 
како Исус живее во мене – и преку мене, на начини кои сè уште не 
сум ги доживеала, дај ми го ова, Те молам. О, Свети Душе , очисти 
ме, усовршувај ме, Те молам, сè додека не сум целосно во 
согласност со Тебе, Господи Исусе. Да ја научам тајната и 
дисциплината на тоа како да станам жива жртва. Само Ти можеш 
да го постигнеш ова и јас се молам во Твоето големо име - во 
Исусовото Име, тоа така и да биде. Амин. 

Римјаните 5:5; Римјаните 12:1; 1 Коринтјаните 9:24-27; 
Колосјаните 2:8; Римјаните 8:29 

 

Излеј се, Свети Душе                   Прв месец 
Ден тринаесетти 

Татко, ти благодарам за испраќањето на Советникот, на 
Светиот Дух, да ме научи и да ме потсетува на оние работи што ги 
кажа Исус. Ти благодарам за Неговото присуство во мене - 
засекогаш. Прости ми, Татко, за тие пати кога се спротивставувам 
на Светиот Дух, иако знам дека Тој е Оној што пресведочува за 
грев, правда и пресуда. Колку сум благодарна што Светиот Дух ми 
помага во мојата слабост - дека кога незнам како треба да се 
молам, Тој се застапува за мене во согласност со Твојата волја. 

Татко, омекни го моето срце и направи ме чувствителна на 
поттикнувањата од Светиот Дух. Те молам да отстраниш било 
каква тврдост на срцето што сè уште останува во мене и дај ми 
меко срце. Преку Твојот Дух, откриј го и скриениот грев во мојот 
живот додека чекам на Тебе во  молитва ... (паузирај и почекај пред 
Господа, исповедај ги оние работи што Тој ќе ти ги стави на умот). 
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Твоето Слово ветува дека Ти, Татко небесен, ќе им дадеш Свет 
Дух на оние што Го бараат и така барам, Татко, како Твое дете, 
повторно да ме исполниш со Светиот Дух! (паузирај и почекај 
пред Господа, прилагоди ја оваа молитва и направи ја твоја). 

Зајакни ме со Твојот Дух, да живеам победоносно за Христос, а 
тоа што сум во светот, да не бидам како од светот. Се молам силата 
на Светиот Дух да дојде над мене за да бидам сведок за Тебе и 
смело да го зборувам Твоето Слово. Научи ме преку Духот кога и 
што треба да кажам. Копнеам за плодот на Духот да биде 
очигледен во мојот живот, во постојан растеж. Вистински да одам 
во Духот, така што желбите и страстите на мојата грешна природа 
да бидат уништени. Зајакни ме со Твојот Дух да застанам цврсто 
против непријателот и да истраам во вршењето на Твојата волја. 
Како и првите ученици, мојот живот да се карактеризира со 
полнота на радост и присуството на Светиот Дух, така што Исус ќе 
се види повеќе од јасно во мене и преку мене, а мојот живот ќе 
донесе слава на Неговото име. Ова е копнежот на моето срце. 
Светиот Дух да се излее долу на мене. Во името на Исус ги барам 
овие работи. Амин. 

Јован 14:26; Јован 16:8; Римјаните 8:26-27; Езекиел 36:26;  
Лука 11:13; Дела 1:8; Лука 12:12; Галатјаните 5:22-25;  

Ефесјаните 6:11; Дела 13:52 
 

Обнови го мојот ум                    Прв месец 
Ден четиринаесетти 

Боже Татко, Ти Кој правиш сѐ ново преку моќта на Светиот 
Дух, обнови го мојот ум, Те молам! Не можам да се согласам со 
работите на овој свет, но наместо тоа, можам да бидам постојано 
трансформирана со обновување на мојот ум преку Твоето Слово.  

Господи, на многу начини сум мрзлива и недисциплинирана во 
однос на употребата на мојот ум. Прости ми, Те молам и обнови 
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ми го умот. (Ги поставувам пред Тебе употребата на мојот 
компјутер и технологијата, гледањето телевизија и ДВД, работите 
што ги читам ... паузирај и дозволи Му на Светиот Дух да ти 
зборува). 

Ги прифаќав филозофиите на светот што се во спротивност на 
Твоето Слово. Господе, прости ми и обнови ми го умот. (Ги 
поставувам пред Тебе начинот на кој го рационализирав 
однесувањето или ги одобрував вредностите на овој свет ... 
паузирај и дозволи Му на Светиот Дух да ти зборува). 

Ја разводнив вистината на Твоето Слово за да го одобрам мојот 
грев. Прости ми, Господе и обнови го мојот ум. (Ги поставувам 
пред Тебе изговорите што ги давав за моите мисли, ставови и 
постапки што се спротивни на Твоето Слово ... паузирај и дозволи 
Му на Светиот Дух да ти зборува). 

Дозволив страв и вознемирувачки мисли да ме надвладеат. 
Господи, прости ми и обнови го мојот ум и направи го моето срце 
цврсто. (Сега избирам да ги префрлам сите мои грижи и стравови 
на Тебе и барам да го излееш врз мене Твојот мир ... паузирај и 
дозволи Му на Светиот Дух да ти зборува). 

Дај ми, Те молам, нова глад за да го проучувам Твоето Слово, 
да можам да бидам опремена за секоја добра работа. И Татко, во 
светот преполн со разводнета вистина, празни филозофии и 
безнадежност, зајакни ме со Твојот Дух да бидам подготвена да им 
одговорам на сите што ме прашуваат и да дадам одговор за 
надежта што ја имам. Сакам Исус да се види јасно во мојот 
секојдневен живот. Зајакни ја мојата вера Татко, зашто Твоето 
Слово вели дека ако не стојам цврсто во мојата вера тогаш 
воопшто не стојам. Боже, помогни ми да стојам. Во името на Исус. 
Амин. 
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Римјаните 12:2; Колосјаните 2:8; Јован 17:17; 2 Тимотеј 2:15; 
Филипјаните 4:7-8; 1 Петрово 3:15; Исаија 7: 9; 1 Петрово 3:15; 

Исаија 7: 9 

 
Господи, Ти си моја сила                  Прв месец 

Ден петнаесетти 

Пред да започнеш, тивко седни пред Господа. Побарај 
да ти даде "спремен дух" - кој сака да се покае, да се 
промени, да слуша и да послуша. 

Татко, Ти благодарам за ветувањето од Твоето Слово дека оние 
што се надеваат на Тебе ќе ја обноват својата сила. Само Ти Си 
извор на сета сила, зашто Ти Си владетел над сите нешта и во 
Твоите раце се силата и моќта да ме подигнеш и да ми дадеш сила. 
Зајакни ме, да стојам цврсто, да се застапувам за праведноста, да се 
залагам за Твоето Царство! Како Даниел, нека биде мојот живот 
карактеризиран со интегритет и "беспрекорно однесување". Дури и 
среде неправедност, нека бидам онаа која се свртува кон Тебе во 
обожавање и благодарност. Сакам секогаш да трчам кон Тебе, а да 
не се изморам. Зајакни ме, Те молам, да одам и да не се уморувам. 
Помогни ми да не се плашам ниту да бидам вознемирена, без оглед 
на ситуациите во кои сум или состојбата на светот околу мене - 
зашто Ти Си Бог и Ти ги држиш сите нешта заедно. Држи ме така и 
мене, Те молам! Зајакни ме и помогни ми - утврди ме со Твојата 
праведна десна рака и со сила преку Твојот Дух во моето 
внатрешно битие, така што Христос да живее во моето срце во сета 
Негова полнота! Имај милост за мене Татко и помогни ми да се 
потпрам на Тебе и мојата сила да биде само од Тебе, бидејќи мојот 
дух е подготвен, но моето тело е толку слабо, а јас Ти ги признавам 
Господе: 

Слабоста на мојата вера и тело ... Господи смилувај ми се! 
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Недисциплинираната употреба на мојот ум ... Обнови и зајакни 
го мојот ум со Твоето Слово! 
Гревот што го криев ... Измиј ме и исчисти ме. 
Плашливите начини на кои сè уште живеам ... се свртувам од  
духот на стравот и верувам во Твоето име! 

Зголеми ја мојата вера – уништи го сомнежот и неверувањето 
во моето срце и ум, зајакни ме да живеам смело. Нека сферата на 
моето влијание во која Си ме поставил одекнува со пофалби на 
Твоето име, а отпечатокот на Исус да остане врз сето она што ќе го 
допрам. Твоето име и Твојата слава се желбата на моето срце. Во 
Исусовото моќно име се молам. Амин. 

Исаија 40:31; 1 Летописи 29:12; Исаија 41:10; Даниел 6,  
Исаија 40:31; Исаија 41:10; Колосјаните 1:17; Ефесјаните 3:16-17;  

2 Коринтјаните 12:9-10; Матеј 26:41; Римјаните 12:29;  
Псалм 51:7; Исаија 12:2; Исаија 26:8 

 

Светиот Дух во мене                Прв Месец 
Ден шеснаесетти 

Ти благодарам, Татко, за внатрешното присуство на Светиот 
Дух. Ти благодарам што ме донесе од смрт во живот преку крвта 
на Господ Исус; од тоа да бидам под закон, до тоа да бидам под 
Твојата благодат. Нека Твојата голема љубов и нежност ме упатат 
кон поголема послушност. 

Те молам Татко, да ми простиш за начините на кои дозволив 
гревот да продолжи да владее во мојот живот ... 

За ставовите што ги негував, кои се полни со себичност и 
штетност за мојата врска со Тебе и другите ... 

За тоа што се фокусирам на темнината на овој свет, наместо на 
Светлината на Твоето присуство, Господи Исусе, прости ми! 
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Нека мојот ум и ставови се контролирани од Духот и нека 
произведуваат живот и мир. 

За делата и навиките во мојот живот, кои не ме поттикнуваат 
кон поголема сличност со Христос, прости ми, Господи! Сруши 
ги ѕидовите на оправдувањата што ги подигнав, а кои ги држам 
цврсто во нивното место! 

Боже, Твоето Слово нека живее богато во мене и што и да 
направам или кажам да биде во Твое име, да можеш Ти да примиш 
слава и пофалба. Направи ме да бидам, роб на праведност и води 
ме кон светост! Помогни ми да живеам според законот на Духот, 
да живеам, да се движам и да постојам само во Тебе, бидејќи знам 
дека тоа е Твојата желба, да бидам света и непорочна. Оживеј ме 
во Твојот Дух за да бидам како дрво засадено покрај вода кое 
својот плод секогаш го дава навреме. Сакам да живеам преку 
Духот, за да не ги задоволам желбите на грешната природа и да 
држам чекор со она што го прави Духот. Нека се роди плодот на 
Светиот Дух во мојот живот со постојан растеж. Нека љубовта, 
радоста, мирот, трпеливоста, љубезноста, добрината, верноста, 
нежноста и самоконтролата бидат видливи во моите зборови, 
дејства и реакции. Усогласи ме, Те молам, да бидам слична на 
Исус зашто ги барам сите овие работи во Негово име. Амин. 

1 Коринтјаните 3:16; Римјаните 6:13; Римјаните 8:6; 
Колосјаните 3:16-17; Римјаните 6:19; Дела 17:28;  
Ефесјаните 5:26-27; Еремија 17: 8; Галатјаните 5:16, 25;  

Галатјаните 5:22-23 
 

Излези од сенките                    Прв месец 
Ден седумнаесетти 

Татко, толку сум благодарна што преку Христа Исуса законот 
на Духот на животот ме ослободи од законот на гревот и смртта! 
Ти благодарам, Исусе што доброволно застана на местото од 
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мојата казна за гревот. Тоа што моите гревови се простени и 
заборавени и тоа дека Ти ми ја даваш Твојата праведност е надвор 
од мојата способност да разберам, но сепак сум толку многу 
благодарна! 

И сега Господи, знаејќи дека сум Твоја и дека Светиот Дух 
живее во мене, нека биде мојот ум поставен на она што го сака 
Духот. Барам, во името на Исус да ги скршиш сите преостанати 
упоришта на мојата грешна природа, а мојот ум да биде 
контролиран од Твојот Дух и да произведува живот и мир во мене. 
Јас одбирам денес да ги умртвам лошите дела на моето тело за да 
можам навистина да живеам! Ти благодарам за Духот на 
посинување, дека тоа што сум Твоја и викам "Татко" е повеќе од 
тоа што можам да сфатам! Поттикни ме да живеам како Твое дете. 
(Паузирај и размислувај за тоа дека си дете Божјо! ...). 

Колку Ти благодарам, Господи Исусе, што додека сè уште бев 
заробена и затворена од мојот грев, Ти дојде и прогласи слобода! 
Прости ми за начините на кои живеам, како да Твојата жртва за 
мојот грев не е доволна. Навистина, мојот грев е голем, но Твојата 
милост е уште поголема. Ти ми ја даде Твојата облека и прстен и 
ме покани да се нагостувам на Твојата маса! Прости ми Татко, за 
начините на кои мислам, зборувам или живеам, како да сум 
робинка во Твојата куќа, наместо да се однесувам како Твое дете! 
Прости ми за живеење во сенките. 

Оспособи ме, овој ден, преку Твојот Дух Кој дејствува во мене, 
да живеам смело во слободата што ја обезбеди за мене, во Христос. 
Трансформирај го моето живеење и исполни ме со Твојата радост! 
Ти благодарам затоа што, каде што е Духот, постои слобода. Не 
можам да најдам соодветни зборови за да Ти се заблагодарам, 
Господи Исусе, за уништување на проклетството на гревот и за 
моето ослободување! Ти благодарам за оваа славна слобода! Дај 
ми сила да излезам од сенките на мојот живот и да одам во Твојата 
голема светлина. Во името на Исус. Амин. 
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Римјаните 8:2-17; Галатјаните 5:1; Исаија 61:1; Лука 4:18;  
Лука 15:11-31; 2 Коринтјаните 3:17; Галатјаните 5:13;  

1 Коринтјаните 8:9; Римјаните 8:21 
 
Одвнатре нанадвор                   Прв месец 

Ден осумнаесетти 

Татко, Исус рече дека треба да Те сакам 

со целото мое срце, 
со сиот свој ум, 
со сета моја сила, и 
да го сакам мојот ближен како себеси и дека ова е поважно од 
сè друго што правам.  

Прости ми Господи, зашто знам дека чував делови од моето 
срце скриени и далеку од Тебе. Бев спора во моето размислување, 
мрзелива и недисциплинирана и не Те сакав со сиот свој ум. Многу 
сум свесна за мојата слабост и признавам дека не сум сигурна дури 
дали знам што значи да Те сакам со сета моја сила. Татко, знаеш 
дека многу ретко ги сакам другите како што се сакам себеси. 
Прости ми, Господи! 

Смилувај ми се и промени ме Боже! Мојот живот нека биде 
обележан со длабоко внатрешно уверување и исповедање со устата 
дека Исус е Господ. Чувај ме Те молам, од самонаметната, 
надворешна, морална реформација што води кон живот без радост 
и сила. Наместо тоа, Те молам да бидам постојано духовно 
трансформирана, во согласност со карактерот на Исус, да се гледа 
одразот на Неговата слава во мене, а другите да се привлечени кон 
Него. Промени ме одвнатре, Те молам. 

Сакам навистина она што го верувам во моето срце да биде 
исто со она што го признавам со мојата уста, така што мојата вера 
нема да се повлече во мене кога ќе се соочам со потешкотии во 
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животот, ниту пак да бидам лицемерна и груба во живеењето пред 
оние кои допрва треба да Го повикаат Твоето Име. 

О, како сакам моето срце и умот да се усогласат под Твоето 
водство. Изморена сум Господе, од неверие и двоумење! Спаси ме 
од себе самата, Те молам. Признавам со мојата уста, Господи 
Исусе, дека само Ти Си Господар, за слава на Бог Отецот. Нека 
биде тоа сега вистина во моето срце и да го живеам тоа во мојот 
секојдневен живот. Во силното име на Оној, Кој може да ги 
исполни овие работи. Амин. 

Марко 12:33; 2. Коринтјаните 3:18; 1. Петрово 3:15;  
Второзаконие 30:14; Матеј 5:16; Марко 9:24;  

Римјаните 10:9-10; Филипјаните 2:11 
 

Отпечатокот на Исус                  Прв месец  
Ден деветнаесетти 

Татко, доаѓам денес пред Тебе, преплавена од Твојата светост и 
величие. Со оглед на тоа каков Си Боже, свесна сум за слабоста на 
мојата телесна природа. Имај милост кон мене, Боже. Прости ми 
што одам по свој пат и не го усогласувам мојот живот со Твојата 
совршена волја. Признавам дека бев заведена од моите сопствени 
себични цели, па Го изгубив од вид лицето Твое. Отстрани го од 
мене, Те молам, срамот од мојот грев што ме спречува да се 
затрчам во Твоите раце, да го гледам Твоето лице и да ја примам 
Твојата прошка. Те молам, Татко денес за свежо исполнување со 
Светиот Дух што ќе го трансформира мојот живот и ќе ја прикаже 
Твојата слава на оние кои сè уште не Те познаваат. 

Денес, Татко, мојот ум нека размислува за нештата кои се на 
Небото, а не за нештата кои се на оваа земја. Сакам да бидам 
личност со благослов овој ден. Помогни ми да ги охрабрам оние 
кои се уморни и натоварени од грижите на овој свет. Дај ми 
можност да Те сакам на дело. Сакам да бидам спремна и за 
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непријатни нешта за доброто на Евангелието, за да им служам на 
другите како да Ти служам Тебе. Татко, мојата желба е 
отпечатокот на Исус да останува зад мене секаде каде што ќе одам, 
со што и да се соочам, со кого и да се сретнам. Постигни го ова 
преку мене. 

Татко, не сакам да Те следам со половина срце или само поради 
угодност. Сакам секогаш да стојам цврсто и да не дозволам ништо 
да ме оддалечи од Тебе. Сакам да се предадам целосно на Твоите 
цели. Колку сум благодарна што Ти Си сочувствителен и 
милостив, што Ти ги знаеш моите слабости! Ти благодарам што не 
ме третираше како што заслужува мојот грев. Обнови ми ја Те 
молам, радоста на Твоето спасение и одржи ме со спремен дух за 
да може Твојата слава да се прикаже преку мојот живот. Овие 
работи ги молам во името на Исус. Амин. 

Лука 15:20-24; Колосјаните 3:1; Евреите 3:13, 10:25; Јаков 2:20,26; 
Матеј 25:40; Матеј 5:16; 1 Коринтјаните 15:58;  

Псалм 103:8-19; Псалм 51:12-13 
 

Да се пополни она што недостасува             Прв месец 
Ден дваесетти 

Татко, Твоето Слово ветува дека ќе ми бидеш сигурна основа, 
богата ризница за спасение,  мудрост и знаење. Прости ми 
Господи, зашто знам дека често гледам на други места за сила и 
стабилност, а со тоа го пропуштам Твојот благослов во мојот 
живот. Прости ми, за времето кога се вртев кон мудроста на светот, 
наместо да се свртам кон Тебе. Јас сум толку брза да ги земам 
работите во свои раце и да го правам она што е право во моите очи. 
Научи ме да се сопрам во тоа, да Го барам Твоето лице, мудрост и 
совет. Ти си кажал во Твоето Слово дека ако немам мудрост треба 
да ја барам. И така Го молам Таткото, дај ми ја Твојата мудрост, Те 
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молам. Сочувај го мојот ум денес против светските филозофии. 
Сакам да бидам цврсто вкоренета во Христос! 

Во ситуации со кои се соочувам на работа, дома или во 
училиште, сакам да Го знам Твојот ум и да бидам мудра во сè што 
правам. Чувај ме од грешки, додека ја барам Твојата мудрост 
особено во однос на ________________ (моли се за твоите планови 
и за твоите грижи). 

Нека Твојата мудрост биде очигледна преку мене како што 
комуницирам со луѓето кои ги ставаш во мојот живот. 

Ја изјавувам мојата зависност само од Тебе, изворот на сето 
знаење и мудрост и Те молам да ми ја дадеш таа небесна мудрост 
која е: 

Чиста (откриј ги скриените мотиви и намери на моето срце 
Татко!); 

Вљубена во мирот (моите зборови нека ги изградуваат другите 
и нека промовираат единство, Те молам); 

Внимателна и покорна (моите мисли нека бидат за потребите 
на другите - научи ме да служам!); 

Полна со милост и добар плод (да бидам сеач на Твојата голема 
благодат); 

Непристрасна и искрена (моите дела да извираат од мојата 
љубов кон Тебе - помогни ми да сакам како што сакаш Ти). 

Зајакни ме денес, потсети ме Те молам, да го живеам реално 
она што го кажува Твоето Слово - да бидам како мудар човек кој ја 
гради својата куќа на карпа, и кој без оглед на бурите што ќе дојдат 
против него, нема да се помести. Во името на Исус, Кој е Словото. 
Амин. 

Исаија 33:6; 1 Коринтјаните 3:19; Изреки 3:7; Колосјаните 1:9; 
Ефесјаните 1:17; Јаков 1: 5; Колосјаните 2:8-9; Јаков 3:17;  

Матеј 7: 24-25 
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Научи ме на патот на понизноста              Прв месец 

Ден дваесет и први 

Пред да започнеш, како учениците во Лука 11:1, едноставно побарај, 
"Господи, научи ме да се молам". 

Татко, доаѓам пред Тебе да побарам сила преку Твојот Дух за 
да биде понизноста на Христос очигледна во моите врски со 
другите луѓе. Да не правам ништо од себичност, но навистина да 
ги сметам другите за подобри од мене и да внимавам на интересите 
на оние што си ги ставил во мојот живот. Татко, тоа е толку против 
мојата природа! 

Прости ми Господи - зашто признавам дека често пати повеќе 
сум загрижена за моите сопствени потреби, како и сè да биде по 
мое. Нека се умртви себичноста во мене за да можам навистина да 
им служам на другите во љубов. 

Прости ми, Татко, зашто признавам дека често пати моето 
вклучување во потребите на другите се заснова на мојата удобност 
или ако е корисно за мене. Колку сум себична, Господи! Научи ме 
што значи да сакам пожртвувано, Те молам  - да сакам како Исус, 
да служам како Исус! Научи ме на тоа. 

Сакам да давам благодат и милост кон другите исто како што 
Ти, Татко, ми даде благодат и милост на мене. Уништи ја гордоста 
во мојот живот во сите нејзини грди форми (потреба да биде сẻ по 
мое, да бидам слушната, да бидам во право, да бидам забележана и 
ценета, да го оправдувам гревот во мојот живот... паузирај и 
дозволи му на Светиот Дух да ти зборува). Помогни ми да бидам 
мошне свесна за начините на кои се возвишувам и нека наместо 
тоа, Го издигнувам Христос. 

Твоето Слово ветува дека ќе ги водиш понизните во она што е 
исправно - сакам Ти да ме водиш! Избрав денес да се покорам на 
советите од Твојот Свет Дух, за да не се спротивставам на 
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Неговата работа во мојот живот и да се смирам под Твојата моќна 
рака што би можела да ме крене во догледно време како што ќе Ти 
биде угодно на Тебе. Нека надојде прочистувачкиот оган на 
Светиот Дух целосно во мојот живот денес, за да можам да бидам 
корисен сад за целите на Твоето Царство. Сакам да бидам пример 
за Твојата љубов и милост кон оние кои се оптоварени со грижите 
и скршеноста на овој свет и се во очајна потреба од Спасителот. Ги 
барам овие работи во Неговото моќно име. Амин. 

Филипјаните 2:2-4; Галатјаните 5:13; Галатјаните 6:2;  
Даниел 4:37; Псалм 25:9; 1 Петрово 5:6; Лука 10:25-37 

 

Ти си голем Бог                             Прв месец 
Ден дваесет и втори 

О Боже, колку е величествено Твоето име по целата земја! 
Твојата слава е над небесата. Кога го гледам ноќното небо и делата 
на Твоите раце, месечината и ѕвездите што Си ги поставил на 
нивното место, Твојата големина ме преполнува, а во моето срце се 
чувствувам толку мала и безначајна. Сепак, Ти ми кажуваш дека 
ме направи малку пониско од ангелите и ме круниса со слава и 
чест, ме постави да владеам над делата на Твоите раце и сè ми 
стави под моите нозе! Тоа што Ти, О Боже, Творецу на сите нешта, 
ме повикуваш по име и ми велиш: "Не плаши се, Јас Сум со тебе, 
Јас Те откупив, ти си Моја "- е премногу голем благослов за да се 
разбере! 

Тоа што ме повика од темнината на мојот грев кон прекрасната 
светлина на Господ Исус, го прави моето срце да се прелева со 
благодарност! Се сеќавам кога уште бев мртва во мојот грев, 
безнадежена и очајна, но Ти ме спаси од таа власт на темнината и 
ме донесе во царството на Исус, а моите гревови се простени! Ти 
ми заврте една чиста нова страница! Алелуја! О, Боже очисти ме 
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Те молам, за да живеам живот што е достоен за повикот што го 
добив од Тебе. 

Те молам отвори ги очите на моето срце уште пошироко, за да 
имам појасно разбирање за "славното наследство" во кое што ме 
повика. Зајакни ме во мојот внатрешен човек за да можам секогаш 
да одам кон Тебе. Сакам да одам кај Тебе денес. Обнови ја мојата 
страст и глад да Те познавам и да бидам во Твоето присуство. 
Помогни ми да живеам како повикана од Бог, Кој владее со целиот 
универзум, повикана за интимна врска и заедништво. Ја признавам 
мојата слабост пред Тебе, тешкотијата што ја имам речиси 
постојано, да останам цврста и фокусирана само на Твоето лице. 
Помогни ми Господи! Биди силен во мојата слабост, Те молам и 
постигни сè што е Твоја намера. Биди прославен Татко - во мене и 
преку мене. Го барам ова во името на Исус. Амин. 

Псалм 8; Исаија 43:1; 1 Петрово 2:9; 2 Тимотеј 1:9;  
1 Коринтјаните 1:2; 1 Солунјаните 2:12; Ефесјаните 4:1; 
Ефесјаните 1:18; Филипјаните 3:14; 1 Коринтјаните 1: 8-9;   

2 Коринтјаните 12: 9 
 

Мртви за гревот                     Прв месец 
Ден дваесет и трети 

Пред да започнеш, побарај од Бог едно свежо исполнување со Светиот 
Дух во твојот живот. 

Господи Исусе Христе, во Твоето силно име се молам .... 

Татко, Твоето Слово вели дека трпеливиот човек е подобар од 
еден воин и оној кој владее со себе е подобар од оној кој освојува 
еден цел град. Ти ме советуваш во Твоето Слово да го 
контролирам  своето тело - моите апетити и однесување на начин 
што е свет и достоен за Тебе. Но, признавам Татко, дека не успевам 
во ова во многу области од мојот живот и затоа барам од Тебе да 
ме зајакнеш со Твојот Дух, за да не дозволам гревот да владее во 
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моето тело или да се предадам на злите желби (паузирај и прашај 
Го Светиот Дух да ти ги открие оние области од твојот живот што 
сè уште не Му се предадени Нему). 

Нека се зголемува плодот на самоконтролата постојано во 
Мојот живот, да оваа побожна особина биде очигледна во начинот 
на кој јадам, како купувам, хобијата во кои се ангажирам, во 
сексуалноста, во моите зборови и дела ... нека секој дел од мене и 
од тоа што сум и како живеам биде под контрола на Светиот Дух. 
Ти се предавам сега на Тебе во Исусовото име, Татко. 

Овозможи ми да го држам мојот јазик зауздан. Да бидам брза 
во слушањето, а бавна во зборувањето и бавно да се лутам, знаејќи 
дека гневот не води кон праведниот живот што Ти го посакуваш. 
Сакам да благословувам со мојата уста и со мојот живот. 

Нека мојот живот биде толку контролиран од Твојот Свет Дух, 
што Јас навистина ќе живеам и ќе се движам и ќе постојам 
единствено и само во Тебе. Помогни ми овој ден да не се 
препуштам на мојата телесна природа. Зајакни ме да стојам цврсто 
и да бидам самоконтролирана во мислите, зборовите и делата - за 
да бидам корисен, благороден сад за Твојата цел и слава на Твоето 
големо име. Нека се постигне сето ова преку Христа во мене, 
зашто се молам во Негово име. Амин. 

Изреки 16:32; 1 Солунјаните 4:4; Римјаните 6:12;  
2 Петрово 1:5-6; Даниел 1:8; 1 Коринтјаните 6:19; Јаков 1:26;  

Јаков 1:19; Дела 17:28; Римјаните 9:21 
 
Татко, Ти Си Верен            Прв месец 

Ден дваесет и четврти 

Пред да започнеш, побарај од Светиот Дух да ти го смири 
срцето и да те потсети на повеќе причини зошто треба да си 
благодарна. Помини време потсетувајќи се на добрината на Господ.   
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Татко, добро е да Те прославувам и да ја објавувам Твојата 
љубов наутро и Твојата верност навечер. Ти Си Оној Кој ме 
радува! Отвори ги очите мои за да ги видам делата на Твоите раце 
и поттикни во мене, преку Твојот Дух, песни на радост, бидејќи Ти 
Си достоен за највисока пофалба што можам да ја дадам! 

Прости ми, Татко, што дозволив моето срце да биде зафатено 
со грижите на овој свет наместо со Тебе и Твојата Величина. Како 
Павле и Сила, сакам да можам да пеам во "затворите" со кои се 
соочувам! Колку сум благодарна за жртвата на Исус за мојот грев, 
што ме спаси целосно и што се застапуваш за мене! Алелуја! Какво 
големо спасение ! Господи, Ти Си велик и величествен! 

Сакам секогаш да пеам за Твојата голема љубов и да ја објавам 
со мојата уста Твојата постојана верност низ сите генерации. 
Зашто Твојата љубов засекогаш е цврста – Твојата верност стои 
цврсто на небото. И јас знам дека Ти можеш да сториш далеку 
повеќе  од тоа што можам да го замислам. Помогни ми секогаш да 
влегувам во Твоето присуство со благодарност и пофалба зашто Ти 
Си добар и Твојата љубов трае вечно. 

Ти благодарам, Татко, што посегна долу и што ме зема, што ме 
спаси и што Си мојата поддршка во деновите на неволја. Тоа што 
ми се радуваш мене е надвор од мојата способност да го сфатам. 
Помогни ми, Господи, да ја чујам песната што ја пееш над мене. 
Исполни ме утринава со Твојата љубов, за која можам да пеам од 
радост и поради што можам да бидам задоволна цел ден. Твојата 
милост нека остане над мене, Господи. Те молам да го утврдиш 
делото на моите раце овој ден и нека се остварат целите на 
Царството во и преку мојот живот, бидејќи мојата надеж е во Тебе, 
Творецот на небото и земјата. Ти си мојата голема награда и Го 
фалам Твоето свето име. 
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Псалм 92:1-4; Дела 16:25; Евреите 7:25,27; Псалм 89:1-2; 
Ефесјаните 3:20; Псалм 100:4-5; Псалм 18:16-19; Софонија 3:17; 

Псалм 90:17; Псалм 115:15; Битие 15:1 
 

Научи ме да се молам             Прв месец 
Ден дваесет и петти 

Ти благодарам, Татко, што Исус го зема мојот грев и 
интервенираше за мене, дека поради Неговата крв пролеана за 
мене, достојна сум да влезам во Твоето свето присуство. Сакам да 
се приближам кон Тебе со искрено срце во целосна сигурност дека 
како што Те повикувам, ќе ми одговориш и ќе ми покажеш големи 
и важни работи што не ги знам. 

Научи ме да се молам, Боже! Научи ме да се молам како со 
Твоето срце, по Твојата волја и Твоето Слово. Прости ми Господи, 
зашто често сум самофокусирана во Твоето присуство и се 
предавам на грижите од овој живот, па го пропуштам благословот 
од  молењето како со Твое срце за Твојата Црква и светот околу 
мене. Оспособи ме преку Твојот Дух да се застапувам за другите и 
за Твоето дело низ целиот свет. Сакам да станам онаа личност што 
можеш да ја повикаш дури и доцна ноќе, да "изгради ѕид" и да 
застане во јазот во име на другите - и да можам да одговорам кога 
ќе ме повикаш. Нека товарот и интензитетот на потребите на 
загубениот свет, браќата и сестрите мои во Христос и мојата 
заедница, толку да ме обземат што нема да можам да молчам дење 
и ноќе пред Тебе. Направи ме да бидам како чувар на Твоето 
Царство, Татко! 

Како Ана, никогаш да не го оставам Твоето присуство, но да 
научам да Те обожавам, да постам и да се молам постојано. Научи 
ме што значи да се биде упорен во молитвата сè додека не го 
добијам одговорот, секогаш да се молам и никогаш да не се 
откажувам. Помогни ми да станувам порано в зори и да Те 
повикувам, секогаш надевајќи се на ветувањата од Твоето Слово. 
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Нека Твоето Слово биде во моето срце како оган што гори, а 
Твоите ветувања моја постојана медитација. Обликувај ме Татко, 
во молитвен воин за Твоето Царство. Научи ме да се молам во 
Твојот Дух, за да бидам една навистина посветена жена на молитва 
која учествува со Тебе во Твојата работа, сè до краиштата на 
земјата! Нека молитвата навистина стане основа на моето 
живеење, за да бидам верна, секогаш молејќи се - одбивајќи да се 
откаже. Во името на Исус. Амин. 

Исаија 53:12; Евреите 10:19-20; Еремија 33:3; Матеј 6:25-33; 
Езекиел 22:30; Исаија 62:6-7; Езекиел 3:17; Лука 2:37;   
Лука 11:5-9; Псалм 119:147; Еремија 23:29; Псалм 1:2; 

Колосјаните 4:2; Лука 18:1-6 
 

Животот на воскресението            Прв месец 
 Ден дваесет и шести 

Господи Исусе, Ти рече дека Ти Си воскресението и животот и 
дека ако било кој поверува во Тебе, ќе живее! Исусе, верувам! Ти 
си Христос, Синот на живиот Бог, Спасител на светот, Кој 
воскресна од мртвите, отиде на небото и Си од десната страна на 
Бог, а ангели, власти и сили Ти се покоруваат! Сакам навистина да 
Те познавам Господи Исусе и моќта на Твоето воскресение во 
мојот живот. Покажи ми што значи ова и научи ме од Твојот Дух, 
зашто не можам да ја сфатам Неговата големина! Во светлина на 
оваа моќ за воскресението, Те молам да го промениш начинот на 
кој живеам. Трансформирај ме Те молам, мојот живот да се 
карактеризира со постојано зголемување на смелоста и довербата 
во Тебе - зашто мојот Спасител живее! Со Твојот Дух, овласти ме 
да живеам над околностите и секојдневните ситуации кои ме 
опкружуваат, бидејќи знам дека сум воскреснат со Тебе преку 
мојата вера во моќта на Бог Таткото, Кој Те подигна од мртвите. 
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Колку сум благодарна што Ти ме оживеа! Ти благодарам што 
ми ги прости сите мои гревови и што го поништи пишаниот закон 
со сите неговите прописи, кој беше против мене. Ти благодарам 
што го однесе и го закова на крстот. Ти благодарам Исусе за 
разоружувањето на моќта на темнината и Твојот триумф на крстот! 
Колку Го славам Бог затоа што воскресна од мртвите! Зашто знам 
дека ако Ти не воскресна, мојата вера ќе беше залудна. Господи 
Исусе, јас верувам дека Ти умре и воскресна и поради тоа, знам 
дека ќе дојдеш повторно! - дека ќе слезеш од небото, со гласна 
заповед, со гласот на Архангел и со трубен повик од Бог Таткото, а 
оние кои умреле во Тебе ќе воскреснат први. После тоа, ако сум 
уште жива на земјата, ќе бидам земена заедно со моите браќа и 
сестри во Христа, во облаците за да Те сретнам во воздухот - и да 
бидам со Тебе засекогаш. Алелуја! Каков Спасител! Така нека 
биде, дојди скоро Господи Исусе! 

Јован 11:35; Матеј 16:16; 1 Јован 4:14; 1 Петар 3:21-22; 
Филипјаните 3:10; Колосјаните 2:12-15; 1 Коринтјаните 15:12,17: 

1 Солунјаните 4: 4-17 
 

Откривање на скриените работи           Прв месец 
Ден дваесет и седми 

Смири го срцето пред Господа и медитирај за крстот и 
неверојатната жртва на Исус за твое добро. 

Ти благодарам, Господи Исусе, поради тоа што го понесе мојот 
грев во Твоето тело на крстот, за да можам да умрам за гревот, а да 
живеам за праведноста. Ти благодарам за обезбедувањето на 
исцелување преку Твојата голема жртва. Прости ми Те молам, за 
оние моменти кога премногу лесно ја третирам слободата што ја 
имам во Тебе, не живеам за праведноста и дозволувам повторно да 
станам поробена од јаремот на гревот. Помилувај ме Господи и 
излечи ме, зашто знам дека сум згрешила против Тебе. 
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Преку Твојот Дух, научи ме што значи "да се живее за 
праведност " – "да се бара правда",  да бидеш Ти Исусе видлив во 
мене сè повеќе и повеќе, за да се роди траен духовен плод во мојот 
живот. Чувај ме од надворешно приближување кон Тебе со 
зборови и постапки, а спротивно на тоа да го затворам срцето за 
Тебе. 

Те молам, Господи Исусе, да ги отвориш сите скриени делови 
на моето срце - места за кои дури не сум ни свесна – и осветли ги 
со светлината на Твојот Дух. Отстрани ја секоја пајажина. Само Ти 
можеш да ги излекуваш скршените и повредените места на моето 
срце. Таму каде што сум слепа за мојот сопствен грев, обнови го 
мојот вид, Те молам. Онаму каде непријателот ме угнетува и ме 
држи подалеку од длабок однос со Тебе, ослободи ме Господи! 
Барам како мој Исцелител, да ми дадеш целосна слобода во 
областите на мојот живот кои сè уште не се опфатени со Твојата 
голема љубов (паузирај и побарај од Светиот Дух да ти ги открие 
скриените делови од твоето срце). Само Ти можеш да донесеш 
исцелување на скриените места на моето срце и затоа Те канам, 
Свети Душе, да ме промениш сè додека не се усогласам и бидам 
слична на Христос. 

Уништи ја гордоста во мене и сè што ме спречува од 
споделување на моето духовно патување со моите браќа и сестри 
во Христа, исповедајќи ги моите гревови и наоѓајќи исцелување. 
Те славам, Господи, зашто Ти ме лечиш! Верувам во Тебе за 
исцелување на моето тело, ум и душа. Овие нешта ги молам со 
доверба Господи Исусе, поради Твојата завршена работа на крстот. 
Амин. 

1 Петрово 2:24; Галатјаните 5:1; Псалм 41:4; Софонија 2:3;  
1 Петрово 2:24; Јован 15:16; Исаија 29:13; Псалм 147: 3; 

Римјаните 8:29; Јаков 5:16; Излез 15:26 
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Научи ме да сакам             Прв месец 
Ден дваесет и осми 

Татко, Ти Кој Си автор на љубовта, научи ме на Твојот пат. 
Знам Татко дека многу често не сакам онака како што ме повика да 
сакам. Сакам кога е погодно, кога сум во право расположение, или 
уште полошо, само ако некој е добар кон мене. Прости ми. 
Смилувај ми се, Господи. Прости ми за мојата самопослужувачка, 
себична љубов. Исполни ме со Твојата љубов и сочувство. 

Во Словото пишува дека љубовта е трпелива и љубезна, не 
завидува и не се фали, не е арогантна или груба, не е себична и не 
се провоцира лесно. Не води евиденција за гревовите ниту се 
радува на неправда. Татко, дај ми таква љубов за луѓето околу 
мене! Нека мојата љубов кон членовите на моето семејство, кон 
моите колеги и соседи - моите браќа и сестри во Христа Исуса - 
навистина сè да поднесува, да верува во сè, да се надева на сè и да 
ги издржи сите нешта. Чувај ја мојата љубов од неуспех. Сакам да 
практикувам радосна љубов со сите нив, за да можам да ја живеам 
Твојата Љубов во светот што допрва треба да Те запознае. 

Нека се види екстравагантната љубов во врските со моите 
браќа и сестри во Исус. Чувај ме да не бидам дел од нешто што би 
предизвикало поделба во Христовото Тело. Наместо тоа, мојот 
живот нека биде вкоренет и зацврстен во љубовта. Татко, Твоето 
Слово вели дека според тоа како ги сакам оние во мојата заедница, 
така светот ќе познае дека Ти припаѓам на Тебе. Дај ми таква 
љубов, Те молам! Како што Ти раскошно ме сакаш, нека ги сакам 
на таков ист начин другите луѓе и да ги поттикнувам браќата и 
сестрите во Христа Исуса кон уште поголема љубов и добри дела. 
Нека да бидам достојна за носење на името на Христос и решена да 
живеам отплаќајќи го долгот на љубовта кон Бог, така што Исус да 
биде воздигнат, Неговото име да се прослави и трансформирачката 
моќ на Неговата љубов да биде очигледна во мојот живот. Во 
Негово Име ги барам овие работи. Амин. 
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1 Јован 4:16; Матеј 5:38-48; 1 Коринтјаните 13:4-8; 12:25-27;  
Јован 13:34-35; Ефесјаните 3:17; 1 Јован 3:1;  

Евреите 10:24; Римјаните 13:8-10 
 

Чекам на тебе, Господи                     Прв 
месец 

Ден дваесет и деветти 

Колку сум благодарна Татко што Си трпелив со мене, бавен на 
гнев и полн со љубов. Прости ми зашто не се однесувам со другите 
со истото нежно трпение кое Ти ми го укажуваш (паузирај и моли 
се за оние кои ти е тешко да ги сакаш). Овозможи ми Те молам, 
преку Твојот Дух, да бидам стрплива кон сите. 

Прости ми за многуте пати кога нестрпливо истрчувам пред 
Тебе и правам нешта со моја сопствена сила. Научи ме да чекам на 
Тебе и заедно да одиме по патот на Твоето Слово додека чекам. 
Нека Твоето име и слава бидат желба на моето срце во секоја 
ситуација со која се соочувам во моето секојдневно духовно 
патување. Зајакни ме и Те молам направи ме трпелива во неволја и 
истрајна за да бидам зрела и комплетна, без ништо да ми 
недостасува. Признавам дека не можам да го направам тоа со моја 
сопствена сила и затоа барам да ме поттикнеш според Твојата 
славна сила, за да можам да имам голема издржливост и 
трпеливост. 

Татко, сакам да бидам онаа што трпеливо чека додека се надева 
на она што сè уште не се гледа во моите околности и односи со 
другите, знаејќи дека сите оние кои чекаат на Тебе се 
благословени. Сакам да бидам стрплива и цврста во мојата вера 
бидејќи сигурно Исус ќе дојде наскоро! Додека го чекам Неговото 
славно појавување,нека биде мојот живот полн со трпелива надеж 
и истрајност. Зашто знам дека ќе дојде денот кога јас заедно со 
сите Твои синови и ќерки ќе прогласам: "Навистина, ова е нашиот 
Бог, ние верувавме во Него и Тој нè спаси. Ова е Господ, ние 
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верувавме во Него, да се радуваме и да се веселиме!" Сакам да 
бидам како оние кои преку вера и трпеливост ги наследуваат  
ветувањата. И така, овој ден Татко, решив да чекам на Тебе, да 
верувам во Тебе, да се надевам на Тебе знаејќи дека оние кои се 
надеваат на Тебе не се разочарани. Зајакни ме да стојам. Се молам 
во Исусовото име. Амин. 

2 Петрово 3:9; Псалм 86:15; Исаија 26:8; Римјаните 12:12; 
 Јаков 1:4; Колосјаните 1:11; Римјаните 8:25; Исаија 30:18;  

Јаков 5:8; Исаија 25:9; Евреите 6:12; Псалм 22: 5 
 

Направи ме верна Господи           Прв месец 
Ден триесетти 

Господи Исусе Христе, во Твое Име се молам ...  

Татко, колку сум благодарна што Твојата верност трае вечно. 
Иако моето патување со Тебе често е одбележано со мојата 
неверност и неверување, Ти остануваш верен затоа што Ти не 
можеш да се одречеш од Себе Си. Колку е голема Твојата верност! 
Прости ми, Те молам, зашто честопати гледам настрана од Твојата 
величина, го губам од вид лицето Твое и ја отфрлам мојата доверба 
во Тебе. 

Зајакни ме со Твојот Дух, за да можам да истраам, да ја вршам 
Твојата волја и да го добивам она што е ветено. Зашто знам дека 
само за уште малку и ќе дојде Исус, а Ти ме повика да живеам со 
вера. Не сакам да бидам како оној кој ја става раката на плугот, а 
потоа се врти назад! Помогни ми верно да Те следам и да одам во 
светлината на Твоето присуство. Нека моето срце патува само со 
Тебе и како Мојсеј, да можам да бидам како верен слуга во Твојот 
Дом и да работам верно како оние што го изградиле Храмот, а сето 
тоа со цел да видам како се остваруваат Твоите намери и како се 
возвишува Исус! Зашто ми имаш дадено една света задача, 
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пораката за помирување преку Исус Христос и Ти бараш да бидам 
верна. 

Татко, ги знаеш моите слабости, замореност и искушенијата на 
овој свет што се вовлекуваат во моето срце и кои ме тераат да 
талкам. Зајакни ме, Те молам! Излеј Го Твојот Свет Дух врз мене 
денес, за да можам силно и верно да Те следам и да станувам, сè 
повеќе и повеќе сигурна за она на кое се надевам, и за она кое не го 
гледам (паузирај и предади ги на Господ повторно, оние нешта кои 
сè уште чекаш да се исполнат). 

 Направи го сето ова Те молам, зашто кога ќе дојде тој 
славен ден и кога ќе Го видам Твоето лице, би можела да Те 
слушнам како велиш  "добро направено, добра и верен слугинко ". 
Во Исусовото силно име се молам. Амин.  

Псалм 117:2; 2 Тимотеј 2:13; Плач Еремиин 3:23;  
Евреите 10:35-38; Лука 9:62; Псалм 89:15; Псалм 84:5;  
Евреите 3:5; 2 Летописи 34:12; 2. Коринтјаните 5:18;  

1 Коринтјаните 4:2; Евреите 11:1; Матеј 25:21 
 

Нека Твоето Царство да дојде во мене          Прв месец 
Ден триесет и први 

Татко на небото, колку е прекрасно Твоето име! Колку 
прекрасни и велики се Твоите дела! Ти Си ги оформил планините и 
Си го создал ветерот. Ja претвораш зората во темнина и газиш по 
високите места на земјата – Господ Бог Семоќен е Твоето име! 
Нема Никој како Тебе и јас Го славам Твоето прекрасно име! Нека 
биде исполнета Твојата волја на земјата, Боже, во мојот живот, 
Господе. Се покорувам на Тебе и на Твојата волја и барам исто 
како што е на небото - каде што светците и ангелите Те обожаваат 
и каде има совршено единство, нека биде исто така и овде долу. 
Нека дојде Твоето Царство Господе! 
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Ја признавам мојата голема потреба од Тебе повеќе од било 
што друго Татко. Биди мој секојдневен леб, Те молам. Сакам да се 
насладувам со Тебе додека сите други желби не исчезнат, мојата 
љубов кон светот да биде уништена и моето срце да остане само во 
Тебе.  Задоволи ме Татко со Твојата голема љубов и прости ми Те 
молам, затоа што грешам против Тебе. Признавам дека премногу 
често моите мисли, зборови и постапки не се во склад со Христос и 
не Те почитуваат Тебе. Наместо да пристапувам кон другите со 
љубовта Христова, јас се повлекувам. Наместо благослов, 
охрабрување и воспитување на другите, јас молчам. Дури и во 
споделувањето на Твојата добрина и во објавувањето на Твојата 
величина, јас молчам. Боже, смилувај ми се! 

Уништи го мојот себичен живот и промени ме со моќта на 
Духот Кој работи во мене, Те молам. Нека да бидам брза во 
простување на другите, секогаш сеќавајќи се на големиот долг што 
ми го имаш простено. Признавам овој ден дека само Твое е 
Царството,моќта и славата сега и засекогаш. Ти Сам можеш да 
направиш далеку повеќе отколку сè што можам да помислам или 
замислам. Прогласувам заедно со целото небо "Големи и 
прекрасни се Твоите дела Господе Боже Семоќен. Праведни и 
вистинити се Твоите патишта, Кралу на вековите. Кој нема да се 
плаши од Тебе, О, Господи и да Ти донесе слава на Твоето име? 
Само Ти Си свет!" Алелуја! Пофалбата која никогаш не завршува е 
за Тебе, О, Боже! Во името на Исус Христос, Синот на 
единствениот вистински Бог се молам. Амин и амин. 

Псалм 65:5-6; Амос 4:13; Псалм 99: 3; 1. Јованово 2:15-17; 
Псалм 51:4; Лука 19:37-40; Матеј 6:12-15; 

 Ефесјаните 3:20; Откровение 15:3-4 
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Дополнителни молитви  
од Светото Писмо 

Облекување со Божјото оружје.....43 

Молитви за Телото Христово.....45 

Молитва за пастори.....50 

Молитви за соседства, градови и држави.....52 

Молитви за неделите пред Велигден.....53 

Молитви за неделите пред Божиќ.....63 

  

Облекување на Божјото оружје 

Татко, денес признавам дека секоја битка во мојот живот не е 
моја, туку ти припаѓа Тебе. Бидејќи знам дека мојата вистинска 
борба не е против она што можам да го видам со моите очи, туку 
со она што е невидливо - силите на овој мрачен свет, ѓаволот - кој 
чека во секој момент за да украде, да убие и да ја уништи Твојата 
работа во мојот Живот, да ме зароби (2 Летописи 20:15; Ефесјаните 
6:12-13; Јован 10:10). 

 Татко, прости ми, зашто не сум имала самоконтрола и не 
сум била внимателна. Си дозволував себеси да се занесам во 
удобноста од бучавата и одвлекувањата на светот. Јас не се 
спротивставив на непријателот и во најголем дел од времето, во 
најдобар случај, се преправам дека не постои. Но, Твоето Слово ме 
поттикнува да стојам цврсто во мојата вера и дека ако не го правам 
тоа, нема да можам воопшто да стојам во мојата вера. Господи, 
научи ме да стојам (1. Петрово 5:8-9; Исаија 7:9). 
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Денес, како што ме поучуваше Ти, јас одлучувам да го облечам 
Твоето целосно оружје за да можам да се спротивставам на шемите 
на ѓаволот и да стојам цврсто кога ќе дојде денот на злото - да 
бидам силна во Тебе и во Твојата моќна сила! Избирам да го 
"облечам" Исус! (Ефесјаните 6:10-13). 

Стојам цврсто, тогаш кога појасот на вистината ми е добро 
затегнат околу половината. Исусе, Ти си Патот, Вистината и 
Животот ... се одвраќам од сите лажни учења и филозофии на овој 
свет и го „облекувам“ Исус, Вистината (Ефесјаните 6:14; Јован 
14:6; Колосјаните 2:8). 

Го облекувам оклопот на правдата - Исусе, немаше никаков 
грев во Тебе, но сепак Ти го зеде мојот грев на Себе, за да станам 
Божја праведност! Овој ден, се одвраќам од сите гревови што ме 
заплеткуваат и ме влечат назад и Го „облекувам“ Исус, мојата 
праведност (Ефесјаните 6:14; Филипјаните 3:8-9; Евреите 12:1). 

Денес, избирам да ги опремам нозете со подготвеност што 
доаѓа од Евангелието на мирот. Господи Исусе, Ти си ми мир, 
зашто Ти ја уништи бариерата, која беше меѓу мене и Бог, Таткото! 
Направи ме подготвена да дадам одговор за надежта што ја имам, 
зашто копнеам да споделувам со другите дека Ти, Господи Исусе 
Си мојот мир! (Ефесјаните 6:15; Ефесјаните 2:14-18; 1 Петрово 
3:15).  

Овој ден, го земам штитот на верата, за да можам да ги 
изгаснам сите огнени стрели,од нападите на злиот. Животот кој го 
живеам во ова смртно тело, го живеам со вера во Тебе, Синот 
Божји, Кој ме засака и Кој се даде Себеси за мене. Нека мојата вера 
во Тебе се зголемува, додека го слушам Твојот Збор и го 
исполнувам - зашто Ти, Господе Исусе си Зачетникот и 
Довршителот на мојата вера (Ефесјаните 6:16; Галатјаните 2:20; 
Римјаните 10:17; Јаков 1:22-25; Евреите 12:2). 
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Го ставам шлемот на спасението и изјавувам дека спасението 
го нема во никој друг, зашто не постои друго име под небото со 
кое можам да бидам спасена од мојот грев! Ти, Господе Исусе Си 
Христос, Синот на Живиот Бог! Исусе, Ти Си моето спасение! 
(Ефесјаните 6:17; Дела 4:12; Матеј 16:16). 

Денес, го земам мечот на Духот, кој е Словото Божјо и 
објавувам Господи Исусе, дека Ти Си Словото Кое стана тело и Ти 
ќе исполниш с# што си ветил! Алелуја! (Ефесјаните 6:17; Јован 
1:14; Исаија 55:11). 

Татко, денес избирам да „се облечам“ со Христос, да бидам 
внимателна и спремна да се молам - да се молам во Духот, без 
оглед на околностите или ситуацијата во која сум, со сите просби и 
молби. Те молам, да станам личност која е сẻ поверна и поверна во 
молитвата (Ефесјаните 6:18; Римјаните 12:12). 

Во сите овие работи, „се облекувам со“ Христос Исус - и стојам 
цврсто! Нека Твојата сила, која дејствува во мене овој ден, биде 
моќна. Ги молам сите овие работи во името на Исус, Кој се 
предаде Себеси за мене, за да можам вистински да живеам. Амин и 
Амин (Галатјаните 3:27; Римјаните 14:4; Ефесјаните 3:20; Јован 
14:13). 

 

Молитви од Словото за Телото Христово 
Приспособи ги следните молитви за твојата локална заедница. 

Татко, подготви ги срцата на Твојот народ додека сме вака 
собрани тука, за да Те прославиме. Подготви го моето срце, Те 
молам! Нека секој од нас дојде пред Тебе со песни на благодарност 
и радост! Излеј го Твојот Дух над нас додека сме собрани. 

Татко, Те молам, Ти да ја градиш Својата куќа - не сакаме да се 
трудиме напразно! По Твојата волја, направи Твојата Црква да 
напредува. Многумина нека бидат доведени до Исус и Твојата 
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љубов нека се шири низ градот, преку нашите животи. Нека 
Твојата милост остане над нас, Господе. Утврди го делото на 
нашите раце (Псалм 127:1; Псалм 51:18; Псалм 90:17). 

Ти си Бог на сета надеж, Татко. Се молам за моите браќа и 
сестри во Христа да ги исполниш со радост и мир, така што 
нивните срца да се прелеваат со надеж преку силата на Светиот 
Дух. Онаму каде што има депресија или очај, обесхрабрување или 
сомневање, нека да бидат тие отстранети во Исусовото име и 
охрабрувањето од Светиот Дух да се излее врз нивните животи 
(Римјаните 15:13). 

Те молам, нека нашето време на лично и заедничко обожавање 
биде збогатено со обновен духовен живот. Да Те обожаваме во Дух 
и во вистина и да Ти ја дадеме славата според Твоето име (Јован 
4:23-24). 

Откриј ни на кој начин ние доаѓаме кај Тебе со нашите усни 
(она што го кажуваме или пееме во Твоето присуство), а сепак 
нашите срца се далеку од Тебе (Исаија 29:13; Матеј 15:8). 

Ти рече, Господе, дека ќе Го дадеш Светиот Дух на оние што 
Го бараат - Татко, јас Го барам! Исполни ме одново со Светиот 
Дух! Излеј Го Твојот Дух врз моите браќа и сестри во Христос. 
Оживеј нè - менувај нè! Преобразувај нè за да бидеме како Исус! 
(Лука 11:11-13; Псалм 85:6; Римјаните 8:29). 

Татко, Те молам за оние од нашата заедница кои што од 
неодамна го започаа патувањето со Тебе - зголеми ја нивната вера, 
Татко. Нека да бидат изградени, просветлени и охрабрени. Додавај 
во нашата заедница секојдневно луѓе кои се спасуваат! (Јован 6:44; 
Дела 2:47). 

Татко, излеј ги даровите на Светиот Дух и зајакнувај н# како 
Твои луѓе, да си служиме еден на друг. Те молам, да нема 
недостаток во која било област од службата, но да можеме повеќе 
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да ги користиме даровите на Духот што ни ги даде за да си 
служиме еден на друг. 

Нека нашата ревност во служењето на Тебе никогаш не се 
намалува. Зајакни ги оние меѓу нас кои се изморени да го прават 
она што е добро, Те молам охрабри ги. (Римјаните 12:10-11; 
Галатјаните 6:9). 

Татко, Ти си наш Исцелител и доаѓам кај Тебе застапувајќи се 
за моите браќа и сестри во Христос Исус кои страдаат физички. Те 
молам, нека се излее Твојата исцелителна сила врз нив. Зајакни ги 
и обнови ги и сите болести нека исчезнат во името на Исус. Те 
молам посебно за ____________ (моли се за оние што ги познаваш 
по име). 

Татко, јас ги издигнувам пред Тебе оние во нашата заедница 
кои се борат со сомнеж и неверување и Те молам во името на Исус 
да го оттргнеш непријателот од нив. Зајакни ги да ги насочат очите 
кон Исус и дај им, Те молам, свежа вера и знаци за Твојата 
добрина, за да не се одвратат (Евреите 12:2; Марко 9:24). 

Исполни нè со нова жар за Тебе и глад за светост, за да бидеме 
луѓе кои вистински го бараат прво Твоето Царство и Твојата 
праведност. Откриј ни ги, Те молам, оние работи што нè 
спречуваат да Ти се приближиме на Тебе (Псалм 119:2; Матеј 
6:33). 

Како локална заедница, се молам, с# повеќе да бидеме луѓе кои 
благословуваат со своите усти, кои бараат и се стремат кон мир 
еден со друг. Нека да се сакаме како браќа и сестри и да бидеме 
сочувствителни и понизни еден кон друг (1 Петрово 3:8-12). 

Татко, Те молам, Твојот Збор нека живее во нас моќно и да 
бидеме исполнети со Твоето Слово. Те молам, Татко, Твоето Слово 
да ни стане единствен стандард за нашите животи. Уништи ги 
изговорите што ги даваме за нашиот грев и сообрази нѐ со 
карактерот на Исус! (Колосјаните 3:16; 1:19-20). 
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Татко, Ти рече дека жртвите што ги бараш се скршен дух и 
покајничко срце. Уништи ја гордоста меѓу нас Господе и дај ни го 
дарот на покајание, Те молам (Псалм 51:16-17). 

Биди возвишуван и биди прославуван во нашите разговори, во 
изборите што ги правиме и на местата каде што одиме. Дали 
јадеме или пиеме или што и да правиме, секогаш да бидеме свесни 
дека Ти припаѓаме на Тебе и правиме с# за Твоја слава (1 
Коринтјаните 10:31). 

Татко, те молам, да станеме обожаватели како што Ти сакаш, 
оние кои се поклонуваат во Дух и во вистина. Отвори ги очите на 
нашите срца и откриј ги скриените работи, зашто Ти рече дека ја 
сакаш вистината од нашите длабочини. Покажи ми Господе, 
покажи ми каде сè уште го задржувам моето срце од Тебе (Јован 
4:23-24; Ефесјаните 1:18; Јов 28:11; Псалм 51: 6). 

Се молам за моите браќа и сестри и Те молам сите да ја "трчаме 
трката" на таков начин што ќе се најдеме достојни за награда (1 
Коринтјаните 9:27). Нека нашиот секојдневен живот го покажува 
Христос с# појасно и појасно, за да се гледа отпечатокот на Исус 
јасно во нашите животи. 

Те молам во моќното име на Исус да секое упориште на 
зависност биде срушено кај нас, Твојот народ. Откриј ни ги 
скриените работи, Татко! Прочисти нè и направи нè свети! (Јов 
28:11). 

Дај ни да сонуваме големи соништа за службите што сакаш да 
ги постигнеш преку нас. Прости ни го нашиот недостаток на вера и 
охрабри н# да превземаме ризик за Твоето Царство! (Евреите 
11:1,6). 

Господи Исусе, помагај да се придржуваме до Тебе, помогни 
ни како Твои луѓе да можеме да донесуваме духовни плодови кои 
ќе траат и со тоа ќе покажеме дека ние сме навистина Твои 
ученици (Јован 15:5-8). 
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Дозволи ни, Те молам, да видиме како доаѓа жетвата и како 
душите Го запознаваат Исус! Татко, Те молам за пријателите, 
колегите и колешките, роднините и оние кои се поврзани со 
нашата заедница – Господи Исусе, нека се зголемува нивната жед 
за Тебе. Подготви н#, да бидеме спремни да дадеме одговор за 
надежта што ја имаме во Тебе (1 Петрово 3:15). (Mоли се по име за 
оние луѓе во твојот живот кои сè уште не го познаваат Исус). 

Татко, заштити нè од љубовта кон парите. Те молам, сè повеќе 
да бидеме задоволни со она што го имаме, знаејќи дека никогаш 
нема да нè напуштиш (Евреите 13: 5-6). 

Обнови ги нашите умови, Те молам. Нека ние, како Твои чеда, 
да се оттргнеме од филозофиите и одвлекувањето на нашиот ум од 
светот и да размислуваме за оние работи што се вистинити, чесни, 
праведни, чисти, љубезни, што се на добар глас, доблесни и за 
пофалба - ова нека биде стандард за она што дозволуваме да 
влегува во нашите умови и срца (Филипјаните 4: 8). 

Нека ние, од најмладите до најстарите, да станеме оние кои не 
само што го слушаат Словото, туку и го извршуваат она што го 
вели Словото (Јаков 1:22). Нека да бидеме брзи и спремни во 
нашата послушност кон Тебе.  

Татко, Те молам за моите браќа и сестри кои се борат со 
депресија, загриженост и страв. Те молам, тие да бидат зајакнати и 
охрабрени од Светиот Дух, да ги пленат сите мисли за да му бидат 
послушни на Христос (2 Коринтјаните 10:5). Уништи го секое 
упориште – ослободи ги заробениците од овие упоришта! 

Татко, нека знае светот дека ние Ти припаѓаме на Тебе со тоа 
што си покажуваме љубов еден кон друг. Нека ни се зголемува 
единството во Духот и врската на мирот во нашето заедништво 
(Ефесјаните 4:2-3). Помогни ни да бидеме потполно смирени и 
љубезни еден со друг и да се љубиме еден со друг (Ефесјаните 4:2-
3). 
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Татко, Ти ни вети дека ќе го даруваш Твојот народ со славна 
облека и елеј на радост, наместо тагата и пепелта од нашите 
животи (Исаија 61:3). Многумина од нас се борат со сеќавања од 
минатото, повредите, злоупотребите и загубите. Исцели ги нашите 
оштетени емоции, Татко, врати ни ја радоста и задоволството, Те 
молам! 

Господе Исусе, Ти рече дека Твојот дом треба да се нарече 
"дом за молитва за сите народи". Затоа, Те молам, нашата заедница 
да ја научи праксата на молитва. Нека да одлучиме се повеќе и 
повеќе да стануваме такви што ќе "ја оставаме секоја грижа" на 
Тебе, и ќе гледаме на „ѕидот на Ерусалим" за Твојата црква и 
"секогаш ќе се молиме и никогаш нема да се откажеме" с# додека 
не ги видиме животите променети, пробудени и додека не видиме 
како доаѓа последната голема жетва! (Марко 11:1; 1 Петрово 5:7; 
Исаија 62:6-7; Лука 18:1-8). 

Татко, јас Те молам да дадеш нов духовен живот во нашата 
заедница. Нека пробудувањето од посетите на Светиот Дух паѓаат 
врз нас, нека нè менува и нека нè обновува, Те молам! (Езекиел 
37:5). Нека не му се спротивставуваме на Светиот Дух на било 
каков начин. 

 

Молитва за пастори 
Моли се за твојот пастор по име користејќи ја следнава молитва. 

Татко, благослови го мојот пастор да биде целосно одморен. 
Чувај го неговото срце и ум и наметни го со Твојот мир. Расчисти 
го патот за да може денес да ги извршува Твоите задачи за нашата 
црковна заедница без никакво мешање од страна на непријателот. 
Јас стојам во молитва за него и барам во името на Исус, силите на 
темнината што ќе нападнат, да бидат одбиени назад. Со вера ја 
примам жетвата што ја носи Твојот Дух за Небесното Царство 
преку нашата црковна заедница. Ти благодарам, Господи, што 
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секој пат кога непријателот доаѓа како поплава, Твојот Дух ќе 
крене знаме против него и ќе го натера да бега! Ти благодарам за 
целосната победа за мојот пастор и мојата црква и Те молам, 
Господи Исусе, да ги исполниш сите негови потреби. Ти 
благодарам што Си моќен да спасиш и што можеш да го надминеш 
и поразиш секој обид на непријателот да го искушува и да го 
обесхрабри мојот пастор! Алелуја! 

Нека му се даде на пасторот издржливост, охрабрување и јасни 
насоки од Твојот Дух за секоја одлука што се очекува од него. 
Нека биде помазанието на Светиот Дух врз него. Оживеј го 
неговото срце со Твоето Слово, Татко. Нека се зголемува неговата 
љубов кон Тебе, а неговото сочувство и љубов кон стадото нека се 
развива и расте. Зајакни го денес со Твојата радост и нека биде 
охрабрен од Светиот Дух и потсети го на неговите духовни синови 
и ќерки. 

Нека му се даде мудрост што е од небото, Те молам. Мудрост 
која е чиста, мирољубива, внимателна, покорна, полна со милост и 
добар плод, непристрасна и искрена. Заштити го од злиот како и од 
стравот од луѓето. Излеј го Твојот благослов врз него, Татко, а 
Исус да се гледа во него сè повеќе и повеќе, а делото на неговите 
раце да биде цврсто изградено. Ги барам овие работи во името на 
Оној Кој е Глава на Црквата и Ти давам благодарност Господи 
Исусе за мојот пастор. Амин. 

2 Самуил 7:1; Лука 10:19; Исаја 59:19; Псалм 44:5; Јаков 3:17; 
Матеј 6:13; Изреки 29:25; Псалм 90:17 

 

Молитви за соседство, град и држава 

Татко го објавувам Твоето Слово над градот (_____), дека 
земјата е Твоја, и сè што е на неа, светот и сите што живеат во него 
Ти припаѓаат на Тебе! (Име на државата) му припаѓа на Таткото! 
(Градот) е Твој, Татко! И сите луѓе се Твое наследство! Овој ден се 
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молам, Твоето име да биде возвишено во оваа држава. Излеј Го 
Светиот Дух и откриј Се, Ти во срцата на луѓето од оваа земја 
преку соништа и визии и преку Твојата Црква. Употреби нè Те 
молам, употреби ме како канал на Твојата голема љубов и 
сочувство. Нека биде љубовта кон Исус очигледна во секој мој 
збор, во моето лице и постапки. Исполни ме повторно со Светиот 
Дух Те молам и направи ме да бидам сол и светлина среде 
темнина. Господи Исусе, биди воздигнат во оваа земја! Да се 
прославиш Ти во оваа држава! Зашто Ти си Христос, Синот на 
Живиот Бог - не постои Друг Бог освен Тебе, и ги барам овие 
работи во силното име на Господ Исус Христос. Амин. 

Боже, Ти, кој држиш с#, и сите народи во Твојата рака; Ти, Кој 
преку Твојата сувереност ме постави тука, во (град, држава), во ова 
време од историјата; Чии планови и патишта се совршени - јас се 
предавам на Тебе. Твојата волја е никој да не загине, но сите да 
дојдат до покајание и во склад со Твојата волја, барам ова да се 
исполни помеѓу нас. Ние, црквата, да подигнеме нови верници. 
Нека биде Евангелието претставено пред изгубените меѓу нас со 
сила, со длабоко убедување на Светиот Дух, не само преку 
зборови, туку преку нашите животи. Научи нè, научи ме, да ја 
искористам максимално секоја можност постојано и насекаде да го 
шириме мирисот на Христос. И дозволи ни, Те молам, дозволи ми, 
да бидам дел од жетвата на крајот на времето, кога Исус Јагнето ќе 
ја добие наградата за Неговото страдање. Јас го барам сето ова во 
Неговото силно име. Амин. 

Псалм 24:1; Колосјаните 1:17; Исаија 46:11; Јаков 4:7;  
2 Петрово 3:9; Дела 2:47; 1 Солунјаните 1:5; Колосјаните 4:5; 2 

Коринтјаните 2:15 
 

Татко, Те славам и Ти благодарам што ме постави овде во ова 
соседство, на оваа улица, во овој стан/куќа. Признавам дека Твоите 
планови и цели за мене се совршени и дека си ме поставил тука за 
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да учествувам во Твојот план за ова соседство. Отвори ми ги 
очите, да видам каде дејствуваш и помогни ми активно да се 
приклучам, Те молам. Нека се гледа Исус во мене, светлината на 
Неговото присуство, секогаш кога се поздравувам со луѓето, како и 
кога се обраќам на тие околу мене. Татко, нека присуството и 
силата на Светиот Дух бидат излеани врз моето место за живеење, 
привлекувајќи ги оние околу мене, за Тебе. Отвори ги очите на 
срцата на оние со кои се сретнувам за да бидат гладни да Те 
запознаат Тебе. Го молам Твојот благослов за улицата во која 
живеам (по име) и над местата каде што купувам и пазарувам 
храна. Отвори ги слепите очи! Ослободи ги затворениците! Да им 
се открие Исус на срцата на сите што се околу мене, а јас да ги 
подигам во молитва оние што ги знам _____________ (по име). 
Помогни ми, да ја давам Твојата љубов и сочувство кон сите оние 
со кои се среќавам. Употреби ме, Те молам, мојот живот да биде 
вткаен во големата таписерија на Твојот совршен план за моето 
соседство и овој град! Во името на Исус. Амин. 

 

Молитви за неделите пред Велигден 

Првата недела 
Крстот 

Татко, Ти благодарам за можноста направена за мене да имам 
врска со Тебе преку жртвата на Исус. Ти благодарам што ја покажа 
Твојата голема љубов кон мене, со испраќање на Христос да умре 
за мене, во вистинското време, додека уште бев немоќна и во мојот 
грев. И сега, откако сум оправдана преку мојата вера во Него, имам 
мир со Тебе, Алелуја! Благодарам Господи Исусе, бидејќи се 
сеќавам кога бев одвоена од Тебе, без надеж и без Бог. Но сега, 
поради Твојата голема жртва, се приближив до Тебе преку 
пролеаната крв на Исус. Ти си мојот мир, зашто Ти ја уништи 
бариерата, ѕидот што беше помеѓу мене и Таткото! 
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Прости ми, Господи, за оние моменти кога живеам како Твојата 
жртва да не беше доволна и се обидувам да се покажам и очистам 
преку правење добри дела. Потсети ме, преку Светиот Дух дека ги 
помири сите нешта со Себе и дека постигна мир со Бог за мене 
преку Твојата крв пролеана на крстот. Ти благодарам за мирот што 
си ми го дал, а не како што светот се обидува да ми даде, туку 
вистински мир со Бог, Таткото. Оспособи ме и зајакнувај ме со 
Твоjот Свети Дух, за да не дозволам Моето срце да биде 
вознемирено или исплашено. Дозволи ми да бидам обземена од 
вистината за тоа дека сум близу до Бог и дека заради Твојата жртва 
казната за мојот грев е платена и имам мир со Бог! 

Нека реалноста на овие вистини го опфати моето срце уште 
еднаш Господе. Да се преобрази мојот живот, моите односи да се 
обноват, а мојата пофалба и обожување - да станат бескрајни! 
Ослободи го мојот живот од страв и колебливост и дозволи ми со 
целосна увереност да влезам во "Евангелско живеење" со другите. 
Да пријдам пред Тебе, Татко на небото, зашто Си го отворил патот 
за мене. Те славам, Господи Исусе, бидејќи Ти си Божјото Јагне, 
Кое Го одзема гревот на светот, Кој го одзеде мојот грев! Ти 
благодарам, Господи Исусе! Го славам Твоето свето име и одбирам 
да одам овој ден под знамето на Твојата прошка и прифаќање! 

Римјаните 5:6,8; Римјаните 5:1; Ефесјаните 2:12-14;  
Колосјаните 1:20; Јован 14:27; Евреите 4:14-15; Јован 1:2 

 

 

Молитви за неделите пред Велигден 

Втора недела 
Крстот 

Ти благодарам ,Татко и Го славам Твоето свето име, бидејќи во 
вистинско време, кога бев уште немоќна во мојот грев, Го испрати 
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Исус да умре за мене. Ти благодарам, Исусе, за обезбедување на 
мојот вечен откуп преку Твојата пролеана крв на крстот. Твојата 
еднократна жртва за гревовите ме направи света пред Таткото! 
Како може ова да биде, не можам да сфатам, зашто мојот грев е 
голем, но колку сум благодарна и стојам на вистината на Твоето 
Слово. Ти благодарам, Господи Исусе, дека ме изми, ме очисти и 
ми отвори еден нов и жив пат преку Твојата жртва, за да можам да 
се приближам до Бог. 

Прости ми, о, прости ми, Те молам, за оние моменти кога не 
реагирав пред лицето на Твојата голема жртва и дозволував 
апатијата да го опфати моето живеење. Оживеј го повторно моето 
срце, Те молам. Прости ми затоа што Ти велев "Господе", а потоа 
се оддалечував кон моите планови, па дури се враќав и на мојот 
грев ... Дај ми цврст дух, Те молам. Прости ми за оние моменти 
кога Те нарекувам "Спасител", а потоа барам начини како да се 
спасам самата, да манипулирам и да ги контролирам моите 
околности. Ти си единствениот Господ и се покорувам на Твојата 
волја. 

Помилувај ме, Господи Исусе. Имај милост кон мене. Нека 
завршената работа на Твојот крст, големата љубов што ја 
претставува, слободата што ја обезбедува, се наѕира пред мене и 
нека биде испечатена врз моето секојдневие. Освој го моето срце 
уште еднаш со величината и славата на крстот, сè додека сето 
ѓубре од мојот живот не биде изгорено од Тебе, а моето срце да 
биде насочено кон страсно следење на Тебе. Научи ме преку 
Твојот Дух што значи да го земам мојот крст и да Те следам, да се 
одречам од себе и да го спасам мојот живот така што ќе го изгубам 
заради Тебе, за да можеш Ти Господи Исусе, Јагнето Божјо, Кое го 
одзема гревот на светот, да ја добиеш наградата за Твоето големо 
страдање. Овие работи ги молам во името на Исус. Амин. 

Римјаните 5:6,8; Евреите 9:12,14,10,13;  
Евреите 10:19-20; Марко 8:34-35 
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Молитви за неделите пред Велигден 

Трета недела 
Крстот 

Татко, Ти благодарам, зашто секогаш ме водиш во триумфална 
поворка во Христос! Но, признавам, О, Боже, јас не Те следам 
секогаш на овој начин. Наместо да одам во светлината на победата 
која е моја, јас треперам во сенките.  

Помогни ми, Те молам, да не се обесхрабрам, иако однадвор се 
трошам и темнината изгледа толку голема. Преку присуството и 
моќта на Твојот Дух во мене, обнови ме одвнатре ден по ден.  

Потсетувај ме постојано дека лесните и моментални проблеми 
со кои се соочувам сега, постигнуваат за мене вечна слава што 
далеку ги надминува неволјите со кои се соочувам. Ти, Господи 
Исусе, Кој живееш во мене, Си поголем од злиот. 

Овој ден, овој момент, да одам во победата на Крстот и мојот 
идентитет да биде само во Тебе. Нека да бидам поучлива и во 
пустината на мојот живот. Те молам, нека потечат извори на жива 
вода на секое суво место од моето одење со Тебе. Ти благодарам 
што преку Христа Исуса Кој ме засака и се предаде Себеси за 
мене, јас сум повеќе од освојувач. Помогни ми да запомнам дека 
битките со кои се соочувам во животот не се мои, туку Твои, дека 
оние кои сè уште не Те знаат, ја имаат само раката на телото како 
своја сила, но Ти, мојот Бог, Си со мене да ми помогнеш и да се 
бориш за мене. Затоа, Те молам, да ме направиш силна. Помогни 
ми да бидам храбра. Чувај ме од преплашеност или 
обесхрабреност, но потсети ме дека Ти си со мене каде и да одам, 
во секој одлука што е пред мене, во секое искушение со кое се 
соочувам. Ти благодарам, Татко, што го имам учеството во 
победата на Христос, што Ти ми ја даде Христовата полнота, зашто 
сум во Него! 
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Зајакни ме, преку Твојот Дух Татко, за да внимавам како 
стражар, да застанам цврсто во мојата вера, да бидам храбра и 
силна и сé да правам во љубов, за да не бидам повторно 
оптоварена со било каков јарем на ропство, но да одам во победа! 
Ги барам овие нешта во името на Исус, мојот триумфален 
Спасител. Амин. 

1 Коринтјаните 2:14; 2. Коринтјаните 4: 16-17; Римјаните 8:37; 
 2 Летописи 20:1; 2 Летописи 32:8; Исус Навин 1:9;  

Колосјаните 2:9-10; 1 Коринтјаните 16:13-14; Галатјаните 5:1 
 

Молитви за неделите пред Велигден 

Четврта недела 
Крстот 

Ти благодарам, Господи Исусе, зашто го понесе мојот грев на 
Твоето Тело на крстот, за да можам да умрам за гревот и да живеам 
за праведноста. Ти благодарам што ми обезбеди исцелување преку 
Твоите рани. 

Прости ми, Те молам, за оние моменти кога премногу лесно ја 
третирам слободата што ја имам во Тебе, не живеам за праведност, 
и дозволувам повторно да станам роб на гревот. Помилуј ме, 
Господи и излечи ме, зашто знам дека сум згрешила против Тебе.  

Чувај ме, од надворешно приближување кон Тебе со зборови и 
постапки, а спротивно на тоа да го затворам срцето за Тебе. Те 
молам, Господи Исусе, да ја отвориш секоја скриена соба во моето 
срце за која не сум дури ни свесна - и да ја изложиш на светлината 
на Твојот Дух. Само Ти можеш да ги излекуваш скршените и 
ранети места во моето срце. Таму каде што сум слепа за мојот 
сопствен грев, обнови го мојот вид, Те молам. Каде што 
непријателот ме угнетува и ме држи подалеку од подлабока врска 
со Тебе, ослободи ме Господи! Те молам како мој Исцелител да ми 



	
	

58	
	

дадеш целосна слобода во областите од мојот живот што сè уште 
не се опфатени со Твојата голема љубов. Само Ти можеш да 
донесеш исцелување во скриените места на моето срце и јас Го 
повикувам Светиот Дух, да ме промени сè додека не се усогласам 
со карактерот на Христос. Уништи ја гордоста во мене, и сè што ме 
спречува да го споделувам моето духовно патување со моите браќа 
и сестри во Христа, исповедајќи ги моите гревови и наоѓајќи 
исцелување. 

Го славам Господа, зашто Ти Си Оној што ме исцелува! И јас 
верувам во Тебе за исцелување на моето тело, ум и душа. Овие 
нешта ги молам со доверба, Господи Исусе, поради Твојата 
завршена работа на крстот. 

1 Петрово 2:24; Галатјаните 5:1; Псалм 41:4; Јован 15:16;  
Јован 6:33; Исаија 29:13; Псалм 147:3; Исаија 61:1;  
Лука 4:18: Римјаните 8:29; Јаков 5:16; Излез 15:26 

 

Молитви за неделите пред Велигден 

Петта Недела 
Крстот 

Татко, Ти благодарам што преку Христа Исуса, Законот на 
Духот на животот ме ослободи од Законот на гревот и смртта! Ти 
благодарам, Исусе, што доброволно стана жртва за мојот грев на 
крстот, така што праведните барања на законот целосно се 
исполнија. И сега Господи, знаејќи дека сум Твоја и дека Светиот 
Дух живее во мене, нека биде мојот ум насочен кон она што Го 
сака Духот. 

Барам во името на Исус, да ги скршиш сите останати упоришта 
на мојата грешна природа, а мојот ум да биде контролиран од 
Светиот Дух и да создава живот и мир во мене. Избрав овој ден да 
ги умртвам злоделата на моето тело, за да можам навистина да 
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живеам! Oтстрани ја од моето срце љубовта кон овој свет и од 
невечните работи за кои сè уште се држам. Дозволи ми да живеам 
како Твое дете. 

Сакам да останам цврсто во мојата вера во Тебе. Дај ми Те 
молам, света определба да живеам во слободата што ја има 
Христос предвидено за мене, со Неговата завршена работа на 
крстот и да не живеам повеќе под тежината на гревот. Зајакни ме, 
да бегам од искушенијата, да кажувам "не" за безбожничко 
однесување, разговори, мисли и одлуки. Прости ми, кога 
понекогаш живеам како Твојата жртва за мојот грев да не е 
доволна. Навистина мојот грев е голем - но Твојата благодат е 
уште поголема. Ти ми ја даде Твојата облека и прстен и ме покани 
да се нагостувам на Твојата маса! Прости ми, Татко, за начините на 
кои мислам, зборувам или живеам, како да сум робинка во Твојата 
куќа, наместо да се однесувам како Твое дете! Прости ми за 
живеење во сенките.  

Оспособи ме, овој ден, преку Твојот Дух Кој дејствува во мене, 
да живеам смело во слободата што ја обезбеди за мене, во Христос. 
Ти благодарам дека каде што е Духот, постои слобода, но помогни 
ми да се молам и да не ја злоупотребувам слободата што ја имам во 
Тебе, или да ја практикувам мојата слобода на начин кој може да 
биде камен за сопнување на некој друг. Зајакни ме, да излезам од 
сенките на мојот живот и да одам во Твојата голема светлина. 
Објавувам денес дека избирам правда. Во името на Исус. Амин. 

Римјаните 8:2-17; Галатјаните 5:1; Исаија 61:1; Лука 4:18;  
Лука 15:11-31; 2 Коринтјаните 3:17; Галатјаните 5:13;  

1 Коринтјаните 8:9; Римјаните 8:21 
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 Молитви за неделите пред Велигден 

Шеста недела 
Крстот 

Ти благодарам, Господи Исусе, што дојде на земјата и зема 
учество во човечката природа, а преку Твојата смрт на крстот го 
уништи непријателот на мојата душа кој ја имаше моќта на смртта. 
Ти благодарам, што ме ослободи од ропството на стравот од 
смртта и од  стисокот на гревот. Ти благодарам за тоа што 
обезбеди отплата за моите гревови и за тоа што  беше искушуван, 
за сега да можеш да ми помогнеш кога се соочувам со искушение. 
Зашто Ти си Исус, Синот Божји, мојот голем Првосвештеник, 
мојот Посредник со Бог Таткото, Кој сочувствува со моите 
слабости, зашто Ти беше искушуван во секој поглед, исто како што 
сум и јас - но не згреши! Знаејќи го ова, немам од што да се 
плашам, а бидејќи си поминал низ сето тоа пред мене, помогни ми 
да пристапам со доверба, за да можам да примам милост и помош 
кога ми е потребна. Ја признавам мојата голема потреба од Тебе 
Господи. Без Тебе јас сум ништо. 

Господи Исусе, само Ти можеш да ме зајакнеш за да се 
спротивставам на искушението и само Ти можеш да ме 
трансформираш. Исусе, ми треба радикална промена од внатре кон 
надвор.  

Господи Исусе, има многу односи во мојот живот, луѓе за кои 
длабоко се грижам, кои очајно имаат потреба од Тебе, други пак 
знаат дека им требаш, а некои допрва треба да го повикуваат 
Твоето име (Моли се за оние луѓе во твојот живот на кои им е 
потребна средба со Исус, по име). 

Господи Исусе, светот е толку скршен и има потреба од 
Спасител. Имај милост Господи, дај ни милост. Јас ги донесувам 
пред Тебе местата и луѓето што ќе ми ги ставиш на ум __________. 
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Колку сум благодарна што целосно ме спаси! Твојата смрт на 
крстот за мене го поништи мојот огромен долг! Алелуја! Те молам 
одново да ми го покажеш моето ново наследство во Тебе и преку 
Тебе. Моите очи да бидат фокусирани на Тебе, а сето друго лошо 
внимание да биде уништено. Ти благодарам што издржа на крстот 
за мене. Нека да се сообразам сè повеќе и повеќе со Твојот пример, 
за да можеш да ја примиш наградата за Твоето страдање во мене и 
преку мене. Ти си достоен Господи Исусе. Ти си достоен Господи 
Исусе! Ти си Достоен! И ги барам овие работи во Твоето силно 
име.  
Евреите 2:14-18; Евреите 4:14; Римјаните 8:34; Евреите 7:25; 

Евреите 12:22-24; Евреите 12:2 
 

Молитви за неделите пред Велигден 

Седма недела 
Крстот 

Господи Исусе, Ти рече дека Си воскресение и живот. Ако 
некој верува во Тебе, ќе живее! Исусе, верувам! Ти Си Христос, 
Синот на Живиот Бог, Спасителот на светот, Кој беше воскреснат 
од мртвите, отиде на Небото и седна од десната страна на Бог, а 
ангели, власти и сили Ти се поклонуваат! Алелуја!! Ти ја победи 
смртта и гробот! 

Господи Исусе, сакам вистински да Те познавам и да ја искусам 
моќта на воскресението во мојот секојдневен живот. Покажи ми 
што значи ова и научи ме преку Твојот Дух, зашто не можам да ја 
сфатам неговата големината! Во светло на оваа моќ на 
воскресение, Те молам да го промениш начинот на кој живеам. 
Трансформирај ме, Те молам, мојот живот да се карактеризира со 
постојано зголемување на смелоста и довербата во Тебе, како и да 
биде вистински одраз на Исус во мене - бидејќи Мојот Спасител 
живее! Со Твојот Дух, направи да живеам над околностите и 
секојдневните ситуации кои ме опкружуваат, зашто знам дека сум 



	
	

62	
	

воскресната заедно со Тебе преку мојата вера во моќта на Бог 
Таткото - Кој Те воскресна од мртвите! 

Ти благодарам, што ги простуваш сите мои гревови и што 
поништи сè што беше против мене и што стоеше против мене - 
заврте чиста и нова страница во мојот живот! Ти благодарам што 
го избриша сето тоа и го закова на крстот. Ти благодарам Исусе, за 
разоружувањето на моќта на темнината и Твојот триумф на крстот! 
Колку Го славам Бог затоа што воскресна од мртвите! Зашто знам 
дека ако Ти не воскресна, мојата вера ќе беше залудна. Господи 
Исусе, јас верувам дека Ти умре и воскресна и поради тоа, знам 
дека ќе дојдеш повторно - дека ќе слезеш од небото, со гласна 
заповед, со гласот на Архангел и со трубен повик од Бог Таткото, а 
оние кои умреле во Тебе ќе воскреснат први. После тоа, ако сум 
уште жива на земјата, ќе бидам земена заедно со моите браќа и 
сестри во Христа, во облаците за да Те сретнам во воздухот - и да 
бидам со Тебе засекогаш. Алелуја! Каков Спасител! Така нека 
биде, дојди скоро Господи Исусе! 

Јован 11:35; Матеј 16:16; 1 Јован 4:14; 1. Петрово 3:21-22; 
Филипјани 3:10; Колосјаните 2:12-15; 1 Коринтјаните 15:17;  

1 Солунјаните 4:14-17 
 

Молитви за неделите пред Божиќ 

Прва недела 

Побарај од Бог едно ново откровение за значењето на 
отелотворувањето на Исус. Предади ја во молитва твојата желба 
да бидеш смирена пред Божиќ, знаејќи дека Тој е Бог. 

Ти благодарам, Татко, што Исус стана тело и живееше помеѓу 
нас и што Неговата слава беше откриена! Татко, Ти благодарам за 
испраќањето на Исус, Твојот Син, сличен на грешниот човек, за да 
биде жртва за грев за мене, за да го отвори патот за мене да станам 
Твое дете. Исус Месијата се роди! 
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Само Ти Господи Исусе, Си прекрасен Советник, моќен Бог, 
вечен Татко и Принц на мирот. Во Тебе, Господи Исусе, живее 
целата Божја полнота и единствено преку Тебе сум помирена со 
Бог, поради Твојата пролеана крв на крстот. Признавам, Господи 
Исусе, дека само Ти Си Патот кон Бог Таткото, само Ти Си 
Вистината и Животот. 

 Прости ми, Те молам, за оние моменти кога дозволив 
светлината на Христос во мене, да се намалува - зашто Ти рече 
Господи Исусе, ако светлината во мене е темнина, колку голема ќе 
биде темнината! Ти Господи Исусе, Кој Си Светлината на светот, 
ми ја довери светлината на Евангелието – да свети преку мене! 

Исполни ме со Твоето сочувство за оние околу мене и помогни 
ми да сакам како што сакаш Ти. Уништи го самозадоволството и 
желбата за себична удобност. Промени ме за да бидам подготвена 
и за неугодни нешта за доброто на другите и на Евангелието. 
Отвори ми ги очите за потребите на оние околу мене и нека да 
бидам онаа која инвестира во она што е вечно. 

Со Твојот Дух, секогаш да бидам подготвена да дадам одговор 
за надежта што ја имам - Ти, Господи Исусе Си мојата надеж. Но, 
нека секогаш го правам тоа со нежност и почит, за 
отелотворувањето на Евангелието да може да живее преку мене. 
Додека влегувам во овој период пред Божиќ, прославувајќи го 
Твоето доаѓање, Господи Исусе – првото доаѓање, се молам чудото 
на Твоето доаѓање на земјата да го опфати моето срце уште еднаш. 
Исполни ме со детска љубопитност и неискажлива радост. Го 
барам ова во Твоето моќно Име. Името на Исус, Амин. 

Јован 1:14; Римјаните 8:3; Јован 1:12; Исаија 9:6;  
Јован 14:6; Колосјаните 1:19-23; Матеј 5:16; Матеј 6:23;  

1 Јован 2:15; Матеј 9:36; 1. Петрово 3:15 
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Молитви за неделите пред Божиќ       
Втора недела 

Прекрасен советник 

Татко, Те славам, за сите нешта што доаѓаат од Тебе! 
Прекрасен Си во советот и прекрасен во мудроста! Ти Го испрати 
Исус да биде мој прекрасен Советник. Ти благодарам за Духот на 
мудроста, разбирањето, советот и моќта кои се над Него и што Тој 
е Оној што се застапува за мене пред Твојот престол. Ти 
благодарам за упатствата и советите што ми ги даваш. Сакам 
секогаш да верувам во Тебе, а не да бидам разочарана од 
околностите кои изгледаат како да ме опкружиле од сите страни. 

За односите во мојот живот кои се разнишани, ја барам Твојата 
мудрост Боже и смиреност за да им служам на другите од мојата 
љубов кон Тебе. 

Во управување со моите финансии и со околностите во кои се 
наоѓам, дај ми ја Твојата мудрост, Татко. 

За одлуките со кои се соочувам во арената на животот каде што 
ме постави Ти, признавам дека без Тебе не можам да направам 
ништо и потребна ми е Твојата мудрост Боже. 

Нека најдлабоко во мене ја имам Твојата мудрост, за да можам 
да реагирам во секоја ситуација со која се соочувам како личност 
што го послушала Твојот совет. 

Прости ми, Те молам, за оние моменти кога сум мудра во 
своите очи, кога се истрчувам пред Тебе или кога Те исклучувам 
целосно од одлуките што ги донесувам. Сум била неразумна, 
прости ми, Господи. 

Со Твојот Дух, помогни ми вистински да Те почитувам, а во 
мене да се најде мудрост. Сакам да го рефлектирам карактерот на 
Исус и да станам личност со мудрост и побожен совет. Верувам 
дека Светиот Дух ќе ме води во сета вистина и Ти благодарам 



	
	

65	
	

Татко што ќе бидеш сигурна основа за моето време, една богата 
ризница на спасение, мудрост и знаење. Потсети ме Те молам, дека 
почитувањето кон Тебе е клучот за ова големо богатство. Во името 
на Исус. Амин. 

Исаија 28:29; Исаија 9:6; Исаија 11:2; Римјаните 8:34;  
Евреите 7:25; Псалм 16:9; Исаија 28:16; Јаков 1:5; Псалм 51:6; 
Изреки 3:7; Псалм 111:10; Лука 4:18; Псалм 73:24; Јован 16:13; 

Исаија 33:6 
 

 

Молитви за неделите пред Божиќ 

Трета недела  
Моќен Бог 

Татко, признавам дека богатството и угледот доаѓаат од Тебе. 
Ти си владетелот на сите нешта. Во Твои раце се силата и моќта да 
воздигнуваш и да даваш сила на сите. Ти си моќен и прекрасен 
Бог! Нема друг како Тебе. Ти си голем и Твоето име е моќно. Ти 
благодарам што Го испрати Исус, Зборот кој стана Тело, Моќен 
Бог во човечка природа. 

Татко, Ти благодарам за ветувањето од Твојот Збор дека со 
Тебе с# е возможно – дека Ти си со мене и Ти си моќен Бог кој 
спасува! Верувам во ова, Господе, но има сè уште недоверба во 
моето срце. Те молам за помош. Те молам Господи Исусе, да 
бидеш моќен Бог, Кој спасува... 

Во скриените длабочини на мојот живот, каде сè уште треба да 
се сообразам со Твојот лик, Христе – нека биде покажана Твојата 
големина. 

Во животот со пријателите и саканите, кои сè уште не Те 
познаваат, уништи ја работата на злиот со Твојата моќна сила. 
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Во оштетеноста на овој свет и животот на оние околу мене, 
откриј се како моќен Бог, Бог кој спасува – и употреби ме како 
Твој пратеник, Те молам. 

Знам дека можеш да направиш сѐ, дека ниеден Твој план не 
може да не биде остварен и дека Ти можеш да направаш дури 
повеќе од тоа што можам да замислам и побарам! И така, 
исповедам со устата дека во секоја ситуација која ме прогонува, 
моето спасение зависи од Тебе. Ти си мојата моќна карпа, мојата 
заштита. Ти Си моќен Бог и јас се приклучувам кон целата небеса 
и изјавувам: 

„Свет, свет, свет Си Ти Господе, Боже, Семоќен, Кој беше, Кој 
Си и Кој ќе дојдеш! Ти Си достоен Господи Исусе!“, Зборот кој 
стана тело, моќен да спаси, „Јагнето, Кое беше заклано – за да 
добие моќ, богатство, мудрост и сила, чест, пофалба и слава!“ 

Ти Си Моќен Бог и јас ќе Те славам и ќе Ти служам само на 
Тебе. Во моќното име на Исус, ги потврдувам овие работи. Амин. 

1 Летописи 29:12; Неемија 9:32; Еремија 10:6; Исаија 63:1;  
Матеј 19:26; Софонија 3:17; Матеј 9:24; Јов 42:2; Ефесјаните 3:20; 

Марко 14:36; Псалм 62:7; Откровение 4:8, 5:12 
  

Молитви за неделите пред Божиќ 

Четврта недела  
Вечен Татко 

Пред да започнеш, смири го своето срце и побарај ново откровение за 
големата Божја Татковска љубов кон тебе. 

Господе Исусе, колку многу Ти благодарам што иако Ти Си 
Бог, не ја сметаше еднаквоста со Бог како нешто со кое треба да се 
фалиш, но се направи Себеси ништо и зеде лик на слуга, дојде во 
облик на човек. Ти благодарам за Твојата подготвеност да се 
понизиш, дури да се понизиш со смрт на крст за мене! Господи 
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Исусе, Ти Си отсјај на Божјата слава и вистински претставник на 
Неговото битие - самата слика на невидливиот Бог! Ти Си вечен 
Татко отелотворен во човек! 

 Прости ми, за тогаш кога Ти ги припишувам особините на 
мојот земски татко и помогни ми преку Твојот Дух да го видам и 
разберам Твојот вистински карактер. Те молам да го обновиш 
мојот ум во оваа област. И сето она што му се спротивставува на 
вистинското Твое познавање да биде уништено. Признавам и 
исповедам со мојата уста дека ... 

Ти Си сочувствителен и благодатен! 
Твојата љубов трае вечно, никогаш не изневерува! 
Ти Си милостив! 
Ти Си верен на сите Твои ветувања! 
Ти Си моќен да спасуваш и да се радуваш над мене со пеење! 

Ти благодарам што ме направи Твое дете и за неверојатната 
привилегија да Те наречам "Аба" (тато!). Како може ова да биде? 
Зајакни ме со Светиот Дух да разберам што значи во моето 
секојдневие тоа што се радуваш за мене. Нека ова откровение 
промени како Ти пристапувам и го отварам срцето кон Тебе. Да 
станам како мало дете кое се одмора во Твојата голема Татковска 
љубов и грижа, зашто во моето срце има копнеж за интимност што 
само Ти можеш да го задоволиш. Во Исусовото Име, Те молам, 
амин. 

Филипјаните 2:6-8; Евреите 1:3; Колосјаните 1:15; Исаија 9:6 
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Молитви за неделите пред Божиќ 

Петта недела 
Принцот на мирот 

Пред да започнеш, замоли го Бог да го открие на твоето срце 
начинот на кој непријателот ти го има ограбено мирот.  Предај Му 
ги овие работи одново на Него .... 

Ти благодарам Татко, што Самиот Исус е мојот мир и што 
целосно ја уништи преградата која ме одделуваше од Тебе! Колку 
сум благодарна што сум помирена со Него, преку Неговата крв 
пролеана на крстот и сега имам мир со Тебе. 

 Прости ми, Те молам, за времето кога не ги препуштам на Тебе 
моите грижи и вознемиреноста, туку ги носам самата и си 
дозволувам да го обременувам своето срце и непотребно да го 
оптоварувам. Те молам за Твојот мир, кој го надминува секој 
човечки разум, да го чува моето срце и мојот ум, бидејќи јас сум во 
Христос Исус. Јас Ти припаѓам на Тебе. Ти благодарам, Господи 
Исусе, за мирот што ми го даваш, што е толку многу различен од 
обидите на светот да ми го смири моето срце за момент. Чувај ми 
го срцето со Твојот Свет Дух, за да не се плашам. Помогни ми да 
научам да бидам смирена и да знам дека Ти Си Бог, да го слушам 
Твојот глас среде бурите со кои се соочувам, велејќи: "Мир, биди 
смирена". Чувај ме од стравот и зголемувај ја мојата вера. Нека 
мојот живот се карактеризира со Твојот мир, без оглед на 
ситуацијата со која би можела да се соочам, за да бидеш прославен 
во мене и преку мене и да ја добиеш пофалбата што се должи на 
Твоето име. 

Да го сакам Твоето Слово така што да имам голем мир и да не 
се сопнувам. 

Нека мојот ум биде контролиран од Твојот Свет Дух и нека 
дава живот и мир. 
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Нека Твојата сила и мир го исполнуваат мојот живот, бидејќи 
јас Ти припаѓам на Тебе. 

 Господи Исусе, Ти Си мојот Прекрасен советник, Ти Си Моќен 
Бог, вечен Татко отелотворен и Кнез на мирот! Со Тебе, сите 
работи се можни. Те повикувам во невозможните ситуации од 
мојот живот и Те молам додека чекам на Твојот одговор, да ме 
исполнуваш со Твојот мир - зашто мојата надеж е само во Тебе и 
јас верувам во Твоето прекрасно име. 

Ефесјаните 2:14; Колосјаните 1:20; Римјаните 5:1; 1. Петрово 5:7; 
Филипјаните 4:7; Јован 14:27; Псалм 46:10; Марко 4:35-41; Псалм 

119: 165; Римјаните 8:6; Псалм 29:11; Исаија 53:6; Матеј 19:26 
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