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Превела:
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Ову књигу посвећујем свима вама, моји драги
познаници из cрпског народа, које сам срела у свом животу,
у БиХ, у Србији а посебно на Косову, као и широм Европе.
Госпођа Радмила ме позвала у Данску где сам имала
незабораван молитвени сусрет.

Драги читаоци,
Ево коначно књиге коју би требао сваки човек имати
свакодневно у рукама. Ми хришћани имамо силно благо
за које пута не знамо ни да постоји иако смо то по своме
крштењу добили. Ове милитве које Црква чува и развија
скоро 2000 година сад су ево свима приступачне и на
српском језику. Наиме, у својој мисији на Косову сретала
сам се са православним верницима с којима сам делила своја
искуства као што су монахиње, калуђерице из манастира
Бузовиk, Косовска Витина и Манастир Грачаница којима
сам и оставила овај текст кад сам га превела на српски језик.
Послужујући болеснике по терену, често су ме питали како
би се они могли молити Богу. Бабу Љубинку сам нашла у
тешком стању: у црвима изгрижену, непокретну на кревету
којој су деца донела хљеба и воде у собу а у којој је било
безброј муха. Позвала сам јој и свештеника Тому из Гњилана.
Жена се подигла и изашла у двориште на кафу са женама.
Дакле, кад душа добије своју храну и уђе у мир са
Богом, са другима кад опрашта, тај мир који је у души он
се шири на живце, живци се опуштају и делују на крвне
судове, крвни судови се опуштају и исхрањују органе.
Истински душевни мир долази од Бога kако каже Исус: „
Ево мир вам свој дајем... мир вам свој остављам... Cедативи,
таблете блокирају живце и то за неколико сати да би их
требали све чешће у јачој дози. Мир и радост су плод Духа
Светога. То су свеци имали у најсавршенијем облику;
хармонију са Богом хармонију са људима, хармонију са
природом па и самим собом јер су се прихваћали какви јесу
и уз Божју помоћ, силу Духа Светога мијењали су, па и од
тешких грешника постали су свети, чисти, здрави, паметни,
слободни без робовању овисностима, и као такви могли су
и друге повлачити у слободу и срећу, истинско светло које
расветљује сваког човека јест Исус Христос.
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Гледајући Исуса на крсту као да нам каже: „Гледај
колико те волим!“ Ни крст ни гроб га није заплашио да нам
то покаже. Ми волимо и поштујемо светитеље али Христова
је крв проливена за све људе, за наше грехе, они су дакле
откупљени, али ако ја то не знам Исусу предати, исповедити
и молити за опроштење, ја ћу их носити. Молитва је време
кад се отварамо Духу Светом, улазимо у Божју присутност
и пунимо се Божjом силом која струји преко нас на друге.
Спајамо небо са земљом, постајемо канали проходни
милости за овај свет. Ту се остварује она Исусова. „Ви сте
светлост светa, ви сте со земљи.“ Моја је молитва за тебе,
брате и сестро, да уђеш у пуноћу благослова које драги Бог
чува од вечности за тебе, а које ћеш препознати у молитви и
читању Божје Речи-Библије!
Ова књига, захваљујући Божјој праведности и моме
пријатељу који сноси трошкове, неће ићи у трговине него ће
се делити по Црквама бесплатно.

Преводилац Сестра Светлана
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Уз српско издање
Ово је књига која духовно уздиже. Петребно ју је
издати на српском језику, посебно у овом тренутку када су
многи верници заборавили молитву као изврсно средство
духовног лечења од садашњих тешкоћа. Нисмо моћни сами
разрешити бројне двојбе у свом животу. Потребан нам је
Дух Свети, како лепо предлаже Линда Шуберт, а што је и
стални навештај Цркве.
Треба, дакле, изабрати «Чудесни сат» властитом
животу и ствари ће сигурно кренити новим током. Наш ће
живот добити нову димензију, нови облик. Неће нас мучити
патња ни смрт. Наша ће главна окупација бити живот и то
вечни.
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Предговор
На својим путовањима по свету, говорећи свештеницима и
световњацима, стално позивам особе да моле. Слушао сам
безбројне приповести о чудесном преокрету када кршћани
озбиљно почну молити.
За време духовне обнове, коју држим за свештенике
на тему «Моћ оздрављења свештеничког реда», храбрим
свештенике да буду верни једном сату свете молитве. Ја
сам позван да проведем најмање два сата дневно у молитви.
Не бих могао издржати свој посао без овога времена Њему
посвећена. Бискуп Фултон Шин, вероватно један од важнијих
свештеника у историји Америке, код свога свештеничког
рећења (руко-полагања) заветовао се да ће провести један
сат на дан пред пресветим Олтарским Сакраментом. Био је
веран овој обавези све до дана своје смрти. Сестра Бриеге
МеКенна. О.С.Ц., која сваки дан проведе три сата у молитви,
има једно од најмоћнијих отајстава (тајни) за оздрављење
света. Сложит ћете се да су они који заиста раде за Бога
упорни у молитви. Они знају колико су немоћни без милости
Божје.
Кед умремо и будемо у присутности нашега Господа,
уверен сам да се нећемо никада покајати за време проведено
у молитви. Верујем да ће ова кнјижица «ЧУДЕСНИ САТ «
бити од велике користи не само почетницима него и онима
који су напредовали на томе путу и боре се да нађу време
за молитву. То је један врло уравнотежен приступ моливи
којега јако препоручам. Неке од ових молитава су сажете
из књига које сам ја написао и употребљавају се с мојим
одобрењем.
Нека вас сада наш Господ Исус Хрстос благослови с
новим даром молитве.
О. Роберт Де Грандис, С.С.Ј.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
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Чудесни сат
«Ни један сат ниси могао пробдети?»
(Мк 14,37)
Имаш ли проблема с устрајношћу у молитви? Ја
понекад имам дуга раздобља времена и живот пун молитве, а
затим се смањује и кроз месеце се морам борити да поновно
постигнем ону интимност и блискост с Господом Исусом.
Ова кнјижица настала је на крају другог раздобља духовне
суше када сам се стидела како због мањкавасти молитве,
тако и због неког снажног протеста молећи Господа да ми
помогне. Јeдног јутра пробудила сам се и повикала Господу:
»Ја морам имати један квалитетан сат с Тобом! То могу
постићи само твојом милошћу. Молим Те, молим Те, помози
ми!»
Он не само да ми је дао један сат, богат и пун милости,
него ми је и показао једноставан програм за један сат
сваког дана који би ме морао увести у најдубљу интимност
с Господом и поновно ме ојачати на кршћанском путу.
Сјетила сам се старе изреке: »Пет минута по пет минута,
путујеш цели сат»? Разделила сам један сат у 12 делова по
пет минута како је то показано на претходном цртежу.
«Боже, зором галс ми већ чујеш, зором ти већ лијем
молитве у нади чекајућ» (Пс 5,4).
Између једног и другог дела можеш измолити молитву
«Оче наш» или какву другу молитву по властитом избору.
Охрабрила би оне који моле у каризматичном молитвеном
дару језика да употребе тај дар више пута у току овог сата
молитве.
Прекрасно је почети дан с Господом молећи у прве
јутарње сате прије почетка посла. Имати време и место за
молитву позитивне су благодати; било у јутро, било у подне,
било у вечер. Било би идеално да се молитва измењује од
оних уобичајених облика до спонтаних молитава у сусрету с
Богом кроз цели дан. Предивно је ако можемо постићи једну
слободу јер је Господ тако стваран да имамо «разговорну
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молитву» с Њиме у датим околностима свих наших
активности.
Молитве и размишљања ове књижице су прилог и
сугестија да ти помогну за почети. Што их више могнеш
усвојити и препустити се Духу Светом да те спонтано
води кроз саме твоје речи, бити ће за тебе знаковитије.
Можеш тако очекивати изванредно разбуђивање и трајно
продубљивање свога духовног живота по овом свагдањем
«Чудесном сату» молитве. Једна пријатељица Гинни, која је
прегледала прве сажетке ове кнјижице, коментирала је овако:
»Ово ће помоћи да многе особе поруше неке ограде и удаље
се од неких лоших ствари у многим зонама свога живота.»
Кад сам то показала једној другој пријатељици Ненси, она
ми рече: »Молили смо да то нетко учини. »Одломци за
последње проучаваће Библие на крају сваког дела били су
њезина идеја.
Ја те позивам да се приближиш молитви с јасном
отвореношћу и очекивањем. Дођи сећајући се свих начина
по којима ти је Бог помогао у прошлости и исчекуј да ти Он
помогне још више у будућности.
Сматрај «Чудесни сат« молитве као прељубазни
«сусрет моћи» са својим Оцем небеским. То је час Ћишчења,
темељито просветљење, то је час раста сваћања темељитог
пута Божјега. Дођи, прихвати и очекуј његову љубав. Дођи
спреман да искусиш Његову доброту и Његово милосрђе.
Дођи с попустљивим срцем које једноставно говори:
»Господе, измени ме». Дођи, да будеш преображен, слободан,
изљечен и оснажен. У овом атеистичком свету некршћанске
праксе, нужино су потребне особе спремне на молитву. Ја
верујем да Бог сада позива свој народ на интезивнију молитву
више него је то икада прије чинио. Кад бисмо само могли
схватити неизмјерни Божи план за наш живот и важност
наши молитава, зауставили бисмо се и одмах промислили
наше приоритетне потребе. Живот је прекратак а преважан
да га се протрати у бесмислу. Док ово пишем, сећам се свога
свака, Хервелд Шмита (којему посвећуем ово књижицу)
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који је погинуо у једној авионској несрећи на Караибма.
Можда је имао једну или две минуте да прегледа свој живот
с Богом прије смрти. Нитко од нас не зна колико још има
дана, недјеља или месеци овог драгоценог живота. Године
1984. претрпех мастеотомију тумора (изрезивање жлезда)
на прсима и сусретох се с могућности смрти. Одлучила сам
променити правац свог живота и створих одлуку да нећу
спискати ни једног тренутка у узалудне ствари.
Желиш ли се данс придружити мени и дати ново обећање
да постанеш особа молитве? Бог ће те за то благословити.
Узми Библиу, једну биљежницу за забилешке и оловку и
нађи један миран простор. Сада, поћи са мном у један «сат
моћи» који ће променити твој живот.
«Љубезни Оче небески, молим да дух молитве сиђе сад
на мене. Увећај моју жељу за тобом и моју жељу за спасењем
свих људи света. Молим с псалмистом: »Као што кошута
жуди за извором воде, тако душа моја чезне Боже, Боже за
тобом. Жедна ми је душа Бога, Бога живога. О кад ћу доћи и
у лице, Боже, гледати те?« ( Пс 42,2 –3) Доћи, Душе Свети!
Желим сусрести Бога. Молим Те, научи ме молити у име
Исуса, Амин.
---------------------------(Мк 1,35; 1 Тим 2,1-2; Пс 119,147; Лк 2,37; Пс 55,17; Еф 3,14-21; Еф 1,1523; Пс 57,8; Јш 5,14-15; Пс 96,9; Ив 4,14; Из 2,3; Пс 27,4; Пс 122,1; Пс 123,1;
1 Тим 2,8, Лк 11,1; Пс 34,15; Из 65,24; Пс 94,9; Јак 5,4; 1 Пет 3,12;»

----------------------------
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() Измоли (ОЧЕ НАШ)
1. ПОХВАЛА: Благосливлај Господа, душо моја, и све
што је у мени свето име његово!
( Пс 103,1)
У сваком делу Светог Писма Бог потврђуе важност
похвале. Веруем да имамо много тога научити о
изненађујућој отајственој снази те понизне активности.
Када хвалимо Бога, показујемо да препознајемо Његову
врховну власт и ауторитет у нашеме духовном животу. Кроз
похвале константирамо да смо слаби а да је Он јак. Похвала
ствара простор у нашем срцу да се прихвати воља Божја и
препозна апсурдност сваког покушаја манипулирања Богом
у молитви. Он је господар. Тај Величанствени створитењ,
који нас толико љуби и шаље Исуса да умре за нас како
бисмо задобили мјесто у Његовој обитељи, заслужује наше
клањање и нашу похвалу. Његова љубав према нама надилази
наше схватање. Има нешто у особама које хвале Бога. Имају
у оћима блиставо светло које осева нечим што је изнад њих
самих. Особе које изричу похвале, особе су вере. Сам њихов
жиовт потврћуе свето да се уздају у љубазног небеског Оца.
Оне знају да Он воли своју Децу и за то исчекују бројне
одговоре у молитви. Прва и властита «жртва» похвале уводи
нас у Божанску присутност кад се ангажирамо иако је не
осећамо. Особе које хвале Бога, откривају да овај чин срца
(а кад када само доле) јест врло здрав за тело, за ум, психу и
дух. Похвала нас уводи у једно здраво душевно понашање.
Похвала повећава нашу могућност живљења и раста у
љубави и здрављу. Похвала нас уводи у богаство живота, за
који нас је створио Господ. Хвалимо Бога у свакој ствари!
Читај на глас следеће похвале и допусти им да отворе твој
дух и поведу те у царство чудеснога. Кроз следећих пет
минута заборави себе самога и усредотоћи се на Бога. Она
је величанствен! (....пет минута)
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ПОХВАЛЕ
Хвала Ти, Господе Исусе!
(Ово се може понављати пре сваког поздрава)
Хвала Ти, Исусе, Ти си мој живот, моја љубав.
Хвала Ти, Исусе, Ти си име изнад сваког имена.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Емануел, Бог с нама.
Хвала Ти, Исусе, Ти си цар царева.
Хвала Ти, Исусе, Ти си цар Стварања.
Хвала Ти, Исусе, Ти си цар свемира.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Господар господара.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Јагањац Божији.
Хваал Ти, Исусе, Ти си лав из племена Јудина.
Хвала Ти, Исусе, Ти си звезда јутарња.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наш победник и наш штит.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наша снага и наша песма.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Пут живота нашега.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Једина истина.
Хвала Ти, Исусе, Ти си прави Живот.
Хвала Ти, Исусе, Ти си чудесни Утјешитељ.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Кнез мира.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Светло света.
Хвала Ти, Исусе, Ти си жива Реч.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наш Откупитељ.
Хвала Ти, Исуце, Ти си Месиа.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Помазаник.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Светац Израелов.
Хвала Ти, Исусе, Ти си добри Чобан.
Хвала Ти, Исусе, Ти си врата овцама.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Господар војскама.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Стена свих времена.
Хвала Ти, Исусе, Ти си мој заклон.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Спаситељ света.
Хвала Ти, Исусе, Ти си тврда Кула.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Гора Утичошта.
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Хвала Ти, Исусе, Ти си Хлеб живи.
Хвала Ти, Исусе, Ти си врело сваке светости.
Хвала Ти, Исусе, Ти си вода жива.
Хвала Ти, Исусе, Ти си прави Трс.
Хвала Ти, Исусе, Ти си мој Заручник, мој Створитељ.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наша Јакост.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наш Ослободитељ.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наша Победа.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наше Спасење.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наша Правда.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наша Мудрост.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наше Посвећење.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наше Оправдање.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Врата.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Велики ЈА ЈЕСАМ.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Велики Свештеник.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Камен угаони.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Темељ сигурни.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наша Радост.
Хвала Ти, Исусе, Ти си део баштине наше.
Хвала Ти, Исусе, Ти си моје оздрављење и Пунина живота.
Хвала Ти, Исусе, Ти си наш Савез.
Хвала Ти, Исусе, Ти си обећање Очево.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Већни.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Бог Преузвишени.
Хвала Ти, Исусе, Ти си јагње жртвовано.
Хвала Ти, Исусе, Ти си судац Праведни.
Хвала Ти, Исусе, Ти си миомирис балзама из брда Гилеада.
Хвала Ти, Исусе, Ти си снажан Војник.
Хвала Ти, Исусе, Ти си моја обрана.
Хвала Ти, Исусе, Ти си обећани Заручник.
Хвала Ти, Исусе, Ти си моја Стрпљивост.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Стварност сигурна.
Хвала Ти Исусе, Ти си Онај који провиђа.
Хвала Ти Исусе, Ти си Ускрснуће и Живот.
Хвала Ти Исусе, Ти си Алфа и Омега.
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Хвала Ти Исусе, Ти си Почетак и свршетак.
Хвала Ти, Исусе, Ти си Врело, Водич и Циљ свега што
постоји.
Хвала Ти, Исусе, Ти си све оно што ја требам.
Хвала Ти, Исусе, Ти си све оно што ја желим.
Хвала Ти, Исусе, Ти си достојан сваке хвале.
--------------------------------------------------(Пс 33,1; Јак 5,13; Пс 150,2; Пс 92,1-3; 2 Љет 20,22; Пс 35,28; Пс 50,14; 1
Пт 2,9, Мт 21,16; Пс 107,22; Хеб 13,15; Пс 116,17; Отк 5,11-14; Отк 7,11-12;
Птк 19,5)

---------------------------------------------------

() Измоли (ОЧЕ НАШ)
2. ПЕВАЈ ГОСПОДУ: »Дођите, зовите Господа,
узвикујмо Хриди, Спаситељу своме! Пред лице му станимо
с хвалама, зовимо га у пјесмама« (Пс 95, 1-2).
Каже се: « Тко пева, двоструко моли». Света глазба има
велику моћ да отвори наш дух. Затвори очи, остани миран и
допусти глазби да извире из твога духа. Запевај један Химан,
певај на различитим језицима ако ти је подарен тај дар, или
певај попевке у част Христа као пример, «Ти Христе, цар
си векова...» «Алелуја» итд. Како ти дух надахњује. (.....Пет
минута).
-------------------------------(Пс 89,2; Пс 149,1; 1 Кор 14,15; Еф 5,19; Кол 3,16; Пс 63,5-6; Пс 90,14; Пс
40,4; 1 Љет 16,42; Пс 57,9; Из 12,6; Пс100,2)

--------------------------------
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() Измоли (ОЧЕ НАШ)
3. ДУХОВНА БОРБА: »...јачајте се у Господу и
у силној снази Његовој. Обуците сву опрему Божју да се
могнете одупрети лукавствима ђаволим« (Еф 6,10-11).
Библиа нас упозорава да постоје негативне духовене
моћи које могу утјецати на контролу у нашем животу и
умањити наше споспбности да будемо слободни, отворене
и љубазне особе. Библија нас учи да нам је дана и власт да
се боримо против моћи непријатеља (успореди Мк 16,17).
Молимо Духа светога да нас учини мудрима и храбрима у
употреби такве моћи.
Понекад у животу може се догодити да отвориш свој
дух неким од тих негативних моћи а да тога и ниси свестан.
Моменат је да затвориш та врата. Важно је, док молимо, да
се изричито ставимо под заштиту Господњу и да преузмемо
власт над свом моћи зла. (Ово је већ започето, јер су похвале
једно од најснажнијих оруђа против непријатеља).
(... пет минута).
МОЛИТВА У ДУХОВНОЈ БОРБИ
Небески Оче, ево ме пред тобом с похвалама,
поштовањем и клањањем. Хвала Ти што си послао свога
Сина да ми дарује живот, да ми подари опроштење, да ми
удели место у твојој фамилији. Хвала Ти што си послао
Духа Светога да ме води и дадне ми снагу у мом свагдањем
животу.
Небески Оче, отвори моје очи тако да видим твоју
величину. Твоје величанство и твоју победу у моју корист.
Ево ме сада подно крижа Исуса Христа и препуштам се да
ме ороси предрагоцена Крв Исусова. Обавијам се светлошћу
Христа и утврђујем се у Имену Исуса Христа да ништа више
не спречи остварења дела Господњег у мом животу.
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На себи носим опрему Божју да се одупрем тактици
Ђавла. Стојим сасвим чврсто опасана истином око бокова
и праведношћу као оклопом. У руци држим штит вере да
угасим запаљиве стреле злога. Прихваћам спасење Божје и
желим да оно буде моја кацига. Примам и Духа Светога који
ми даје Реч Божју да је употребим као мач (успореди Еф
6.10.11.14. 16. 17).
Молим Те, Оче небески, покажи ми све начине по
којима је сотона извршавао сву ту моћ у мом животу. Сада
напуштам све те области. Понеке зоне, које сам препустила
утецају сотоне, сада преузимам и стављам под власт Исуса
Христа. У Име Исуса Христа спутавам све духове ваздуха,
ватре, воде, земље, поднебља, и подземља. Спутавам све
снаге зла и зазивам Крв Исуса Христа на ваздух, атмосферу,
воду, земљу и све њихове плодове око нас; Зазивам је и
на подземље и на поднебље. У име Исуса Христа печатим
Крвљу Исуса Христа ову кућу и све чланове моје фамилије,
родитеље, сураднике на послу и све изворе доходака. У име
Исуса Христа забрањујем сваком духу било којег извора да
ми чини зло на било који начин.
У име Исуса Христа одбацујем замамности и чари зла
у свим његовим облицима а обећавам да нећу допустити
да грех влада нада мном. Одричем се сотоне и свих дела
његових и празних његових обећања. Оче небески, молим
опроштење и за себе самога, за своје пријатеље, родитеље и
претке јер су се поуздавали у моћи које су противне Исусу
Христу.
Одрчем се помоћи тајновитих сила, сваког лажног
клањања и свих добара магијске врсте. Одричем се сваке
моћи различите од Бога и сваког облика штовања које не
придоноси правом чашћењу Исуса Христа. Напосе се
одричем.................... (нпр. Астрологие, прорицања срече,
чарања, врачања помоћу карата, бављења спиритизмом,
или било чега магијског). У име Исуса, одбацујем било које
проклество уперено против мене и моје обитељи. Одбацујем
и преношење таквих проклестава преко мојих предака.
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У име Исуса Христа, ја те обавезујем, душе.................
(тражи од Гопода да ти објави име. Ако ниси сигуран у име,
индентифицирај га помоћу његова негатвног плода: срџбе,
неспособности опраштања, страха, несигурности, болести,
душевне трауме, итд.). Сад те обавезујем да се удаљиш од
мене, у име Исусово. Господе Исусе, испуни ме својом
љубављу да она замјени страх; испуни ме својом снагом
да она замјени слабост, итд. (Након сваке наредбе, тражи
од Господа да те испуни позиитвним врлинама насупрот
негативности кују си одбацио: страх-љубав; болест-здравље;
слабост- снага итд.).
Прељубазни Оче, дај да се воде очишчења и
оздрављења мога крштења разлију преко покољења и
очисте стабло мога родословља од заразе. Хвала, Господе,
што ме ослобађеш.»...... У свему томе надмоћно побеђујемо
по ономе који нас узљуби» (Рим 8,37). Проведи неколико
тренутака у похвалама.
---------------------------------------(Рим 13,12; 2 Кор 6,7; 1 Сол 5,8; 1 Ив 4,1-6;1 Сол 5,21; 2 Кор 4,4; Еф 2,2; Дј
26,18; 1 Сол 2,9; Лк 9,42;1 Пт 5,8-9; Еф 4,27; Пс 44,6; Лк 10,19; Рим 8,37;
1 Ив 5,5).

----------------------------------------() Измоли (ОЧЕ НАШ)
4. ПОТПУНО ПРЕДАЊЕ: »Би ли данас још ко
хтео драговољно шта приложити својом руком Господину?«
(1 Лет 29,5)
Наше оздрављење и наше оснажење започиње када се
потпуно предамо Исусу Христу. Уопште осећамо да је Он
најјачи када му се предамо и када смо пред њим у осечању
слабости.
У твоме духовном животу нема ништа важније него
рећи «Да» Исусу, целим својим срцем и целом својом душом,
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а затим допустити Духу Светом да реализира значење тог
«ДА» у товем животу. Можеш у то бити сигуран сто посто:
Бог те љуби ( усп. 1 Ив 4,16) и бит ће стално с тобом; и сви
његови планови за товј живот су добри.
Затим се отворимо; потпуно се предајмо и једноставно
допустимо сами себи да будемо уведени у дубине љубави
Божје. Наш ће живот тада задобити више правог реда.
Желиш ли рећи Исусу «ДА»? Ти си можда и више пута
казао»ДА» у своме животу па ипак Он те данас зове да
пођеш много дубље у дубину.
Једном након што сам више пута измолила сљедећу
молитву, Господ ме је питао: «Желиш ли то доиста,
Линда?» Зздрмана одговорила сам:» Да, Господе» а Он ме
онда привукао себи још чвршће. Сада молим срцем. Молим
својим речима, спонтано, не као ритуал, него предајући саму
себе Богу (...... 5 минута).
МОЛИТВА ПОТПУНОГ ПРЕДАЊА
Љубазни Оче, данас се потпуно предајем Теби,
Предајем се свим срцем својим и свом душом својом.
Молим Те, дођи ми у срце на најинтимнији начин. Данас
Ти кажем «ДА», Отварам ти све тајне свога срца и молим
Те, «доћи», Исусе, Ти си Господар свега мога живота.
Је верујем у Тебе и прихваћам Те као свога Господара и
Спаситеља. Не задржвабам ништа. Душе Свети, приведи ме
истинском обраћењу Исуса Христа. Све потпуно предајем
теби: своје здравље, фамилију, имање, своје занимање, своје
способности, своје односе с другима, распоређеност свога
времена, успехе и неуспехе. Предајем све и све напуштам.
Потпуно предајем совје схватање ствари како их ја видим,
предајем своја опредељења и своју вољу. Потпуно предајем
Теби обећања која сам извршила и она која нисам извршила.
Предајем ти своје слабости и совје снаге. Предајем ти и
своја узбуђења, своје страхове, своје несигурнсоти, своју
сполност. Посебно Ти предајем..............................(настави с
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предањем других зона све док ти Дух објављује). Господе,
потпуно Ти предајем цио свој живот, порошлост, садашњост
и будућност. У болести и у здрављу. У животу и у смрти ја
припадам Теби. (Ако знаш неку песму о потпуном предању,
затвори очи и певај је сада. Можеш такођер саставити неку
песму , импровизирајући певај је Господу)
«Узми, Господе, и прими
сву моју слободу,
моју памет, мој разум
и сву моју вољу,
све што имам и што поседујем.
Ти си ми то дао,
Теби, Господе, све то враћам;
све је твоје,
располажи са свиме по својој вољи.
Дај ми само своју љубав и милост,
и то ми је доста.» (Молитва св. Игнациа Лојолског)
--------------------------------(Фил 3,8; Изр 23,26; Рим 12,1; Мт 16,24; Лк 14,33; Пс143,10; Пс 4О, 8-9;
Пнт6,5; Јер 29,13; Ив 3,16; 1 Пт 1,18-19; Тит 3,5; Рим 10,9,13; Рим 14,8; 1
Ив 5,1-5.)

--------------------------------
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() Измоли (ОЧЕ НАШ)
5. ИЗЉЕВАЊЕ

ДУХА СВЕТОГА

На Духове (усп. Дј 2) ученици се посветише устрајној
молитви све док Дух Свети не сиђе на њих у облику горућих
језика те испуни њихове животе и даде им храбрости и
власт да сводће свету. Првотна је сврха овог излевања или
« крштења у Духу Светом» оспособљење кршћана да Исуса
носе у свет. Прва посљедица тога је осетно искуство љубави
Исусове.
(загрљај неба). Захвални смо му сваки дан, непрестано, за
потпуно излевање Духа Сверога у наше животе. Оснажени
Духом можемо мењати свет. Један свештеник рече о свом
служењу након изљевања Духа Светога: »Сада, оно што
чиним, функционира,» Према Дј 2, ово је право кршћанство.
Када молиш следеће зазиве, измени их на такав начин да их
учиниш својима.) ..... (пет минута).
МОЛИТВА ЗА ИЗЛЕВАЊЕ ДУХА СВЕТОГА
»..... Примићете снагу Духа Сбетог, која ће сићи на вас, и
бићете ми сведоци...све до краја земље« (Дј 1,8).
Дођи, Душе Свети, и крсти ме огњем своје љубави. Ја
сам се усредоточио посвема на самога себе и сада желим
бити испуњен твојим Духом.Треба ми твоја снага у моме
животу. Молим те, дођи и сада ме испуни. Господе, ја
верујем када се потпуно препустим Теби да постајемо једно.
Ти си трс а ја сам једна лоза трса. Све што Ти јеси, јест у
мени. Мој живот извире из тебе. Ја верујем када се потпуно
препустим Теби да ћеш ме услишати. Зато те молим, излиј
на мене своју снагу, своју мудрост, своју моћ оздрављења,...
итд. да задовљим потребе овог часа. Сада се потпуно
предајем Теби да примим твоје дарове посвећења како их
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набраја пророк Изаиа у 12,2: мудрост, умност, савет, јакост,
знање и страх Господњи. Требају ми сви ови дарови у моме
животу да могу напредовати као кршћанин, ја се потпуно
предајем и молим Те, да излијеш своје дарове објаве и
служења као што су набројени у 1 Кор 12: мудрост, знање,
вера, дари лечења, чудотворност, пророковање, разликовање
духова, дар језика, тумачење језика. Само твојом снагом и
вођен твојим Духом,
Мој живот бит ће плодоносан. Дођи, Душе Свети!
Дођи, Душе Свети! Желим све што је обухваћено у твом
највећем дару: љубав. »...али од свих највећа је љубав!»)
1 Кор 13,13). Обнови ме, обликуј ме, употреби ме. Дај ми
прилагодивост у служењу твојим даровима да објавим
твоју љубав и твоје милосрђе. Отвори ме, Господе. Нећу
ограничавати твоје дарове да спознам своје способности.
Душе Свети, развиј моје способности. Снажно делуј у
мнеи. Желим да се оствари сваки план кога Бог има за мој
Живот. Требам Те, снажни Душе Божји, да се изврши тај
план. Дођи, Душе Свети, дођи. Док Ти кроз мене делујеш
да служим другима, знам да струјиш у мени оздрављајући
и мој живот. Хвала Ти што обузимаш и дубине мога живота
својом заносном љубављу. Хвала што переш и чистиш сваку
рану и сваки ожиљак прошлости који још има моћ владања
мојим мислима и исцрпљивања моје физичке и емоционалне
слободе. Хвала Ти што доносиш светло у тамне зоне а
топлину у хладноћу тмина моје душе.
Самилосни Душе Свети, хвала Ти што нас приводиш
да оплакујемо неоплакано, хвала Ти за тугу необјашњену, за
бол због изгубленог, за трауме, страх, душевене ране тако
жалосне што беше «живе покопане». Душе мудрости, хвала
ти што силазиш на исконски извор било којег хроничног
пада. Слатки Душе Свети, хвала Ти што следиш моје
године све до сада и сучељујеш се заједно са мном, с мојом
прошлошћу. Хвала што ме посјећаш да Исусова љубав
стално беше ту да смањује разлику између љубави коју сам
требао и љубави коју сам примио.
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Захвали Духу Светом што утјече на твој живот и посјећа
те на све жалосне успомене које треба излечити. Када оне
надођу, једноставно реци: »Душе Свети, ја све те жалосне
успомене повјеравам Теби да их Ти излечиш. Хвала Ти што
и зло окрећеш на добро (усп. Рим 8,28). Хвала Ти, Исусе».
Нека ово буде за обилније излевање духа светога из руке у
руку и да се твој емотивни живот ослободи. Хвала, Душе
свети, за твоју присутност која слободно струји у мене и
кроз мене. Хвала што си мој пријатељ. Мој учитељ, моја
окрепа, мој утјешитељ. Што заговараш за мене и испуњаш ме
неизмерним даровима. Хвала ти напосе за .............. (настави
спонтано захаваљивати). Затвори очи и певај» Дођи Душе
Пресвети» или неку другу песму са зазивом Духа Светога.
Амин.
-------------------------------(Рим 5,5; Ји 4,18; Мт 3,11; Ив 14,26; Гал 4, 6; 1 Кор 2,13; Ив 16,13; Рим 8,11;
Зах 4,6; Дј 2,2; Рим 8,9; 1 Кор 3,16; Из 55,1; 1 Пт 4,10)

-------------------------------() Измоли (ОЧЕ НАШ)
6. ПОКАЈАЊЕ
Што више будеш отворен Духу Светом, више ћеш бити
свестан оних простора свога живота гдје се Исус још није
посвема објавио у теби. Заједно с овом свешћу, придоћи ће
темељита спознаја о милосрдној Исусовој љубави онако
како се изразио на крижу на Калварији. Затим, хвали га!
Једном је нетко коментирао да након поћињена греха,
једноставно можемо «трчати Богу, вичући, сагрешио сам!,
и наставити живети». Корисно је то да се присетимо да
не смемо остати блокирани и парализирани у геху. Господ
жели да му се приближимо. Грех има моћ да нас задржава
и да блокира бујицу љубави Божје. Када се осећамо у греху,
ми се скривамо. Покајање има моћ да нас изнова подиже и
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да ослободи бујицу љубави Божје.» Ако у светлости (1 Ив
1,7 )
Када се налазимо пред грехом и у греху, један је од
највећи дарова што имају кршћани што признају сакраментесвету исповед, напосе када је покајање истинско и када
произлази из срца и није само обредно и површно. Многи
бивају оздрављени духовно, па чак и физички, по овом
моћном средству милости. Ово је, дакле, кратки тренутак за
испит савести; да замолиш Господа да ти открије грехе још
не исповеђене и да створиш чврсте одлуке.
Господ те може позвати да разговараш са свештеником
или с мудрим и поверљивим пријатељем. Може те позвати
надокнадиш нешто ако си некоме нанио штету. Буди
послушан Духу Светом, ако те потакне да нешто учиниш.
Неће од тебе тражити ништа а да ти не даде снагу да и
успијеш. Док молиш следећу молитву, не саветујем ти
да чепркаш по својим гресима и падовима, него да се
припустиш водству Духа Светога. Немој се задржавати на
појединостима молитве, него је искористи формирањем
осетљиве савести.
(... 5 минута).

МОЛИТВА ПОКАЈАЊА
«... вратите се мени свим срцем својим...» (Јл 2,12).
Љубазни Оче, покајао сам се за све начине којима
сам те вређао, свесно или несвесно. Грешио сам мислима,
речима и делима. Грешио сам у ономе пто сам радио и у
ономе што сам препустио учинити. Долазим пред Тебе и
молим те за милост искрено раскајаним срцем Ти познаш
моје најинтимније тајне. Данас Ти отварам своје срце и
молим те покажи ми где сам спречио бујицу твоје љубави.
Опрости ми, Оче, све моје грехе, моје кривице и моје
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падове. Искрено се кајем за свако скретање с твога пута и
што нисам бирао живот. Кајем се због мањка вере па сам
деловао у страху уместо с вером. Нисам веровао у товју
доброту и твоју Очинску љубав према мени.
Молим Те да ми опростиш грехе против чистоће,
развратности, блудности, прељуба, бесрамних књига,
филмова, видеоврпца и касета и сексуалног маштања.
Напосе се кајем................. презирем све те чине и враћамо
се Теби. Кајем се од свега срца за грехе абортуса или што
сам друге охрабривао да абортирају. Опрости ми, Господе!
Кајемо се за свако неконтролирано и непримерено
понашање: пиће, дрога, хазардне игре, секс, храна и свака
друга мана, напосе.................................... Хвала, Оче, Што ме
ослобађаш. Кајем се што се нисам бринуо за совје физичко
и душевно здравље: неуравнотеженост у исрани, у одмору и
телесним вежбама, можда нездраво пригушивање емоција.
Данас обећајем да ћу се бринути о себи.
Жао ми је што сам вређала друге особе. Кајем се за
сваки чин крађе, лажи, преваре, проневере. Осећам грижњу
савести што нисам у добру подржавао друге и што сам их
одбацивао. Осећам грижњу савести због млаксоти и сваког
неприкладног необазривог понашања. Жао ми је што сам
мрмљао, што сам издао тајну и што сам злорабио поверење
другога. Кајем се због зависти, мржње, срџбе, мањка
праштања, љубоморе, критизирања и кривог суђења других.
Кајем се што нисам прихваћао љубав на начин који ми је
дарован, што сам одбијао изворе љубави. Посебно молим
опроштење за........................
А сада стављам пред Тебе све за што се највише стидим,
ствари које сам скривао; неке особне навике, тајне грехе, све
што сам прије одбијао да ти поверим. Пред тебе стављам све
чега се највише стидим; понајприје.......................... Господе,
не скривам их више пред Тобом, нити пред самим собом.
Данас је дан мога оздрављења и ослобођења. Оче љубазни,
што Ти још требам донети? (Остани миран и олушкуј што ти
Дух говори). За све ове увреде данас те молим за опроштење.
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Прихваћам своје опроштење и суделујем на свом опроштењу
другима. Хвала, Господе. Амин.
---------------------------(Пс 51,19; Дј 3,19; Изр 28,13; 1 Ив 1,9; 2 Кор7,14; Из 55,7; Дј 2,38; Јл 2,13;
Еф 5,11; « Кор 7,10; Пс 103,3; Дј 13,38; Еф 1,7; Хеб 9,14; Рим 12,2; Мих
7,18; Туж 3,22; Отк 22,14; Из 43,25; Рим 8.1.34; 1 Пт 1,16; 1 Сол 4,3; Хеб
10,10; Еф 5,11)

-----------------------------

() Измоли (ОЧЕ НАШ)

7. ОПРОШТЕЊЕ: »Кад устанете на молитву,
отпустите, ако шта имате против кога, да и вама Отац ваш
који је на небесима, отпусти ваше преступе.«
(Мт 11,25)
Када је Исус у средишту нашег живота, можемо
очекивати његово помирење и са самим собом и с другима.
Дух Свети неће допустити да се решимо невоља својим
силама у нашим растрганим односима нити се очекује да
опраштамо својим снагама. То ће учинити сам Он по нама
ако му то допустиомо. Одлучи се измирити с особама свога
живота. Покушај ослободити и њих јер тако ћеш ослободити
и самог себе. Живот је превише кратак а одвише драгоцјен
да га се списка остајући свезан у ланце мањком опраштања.
Одбаци их данас. Нећеш се за то покајати. Опроштење
започиње одлуком а осјећаји ће надоћи касније. Овдје ћеш
наћи молитву која обухваћа неке темељне ставри живота а
која ће ти помоћи да се сјетиш срџби, горчина и покопаних
осећаја који морају бити ослобођени снагом опраштања.
(Полако се присјечајући свега покушај сљедећу молитву
учинити својом. Заустави се мирно на свим деловима и
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допусти Духу Светом да ти помогне сети се особа и посебних
околности). (...пет минута).

МОЛИТВА ОПРАШТАЊА
»У Њему, његовом крвљу, имамо откупљење, отпуштење
преступа по богатству његове милости. Њу преобилну у нас
улиј заједно са свом мудрошћу и разумевањем«
(ЕФ 1,7-8)
Љубазни Оче, желим опростити свима у свом животу
укључивши и себе самога јер си ти мени опросито. Захваљујем
Ти, Господине, за твоју милост. Опрости ми све моје грехе,
кривице и моје слабости; напосе ми опрости......................
опрости ми јер нисам савшен; свестан сам својих слабости
али сада одлучујем да ћу према себи бити мбого критичнији
и најгори непријатељ. Данас остављам све ствари које су
ме спутавале и ослобађам се тог ропства. Измирујем се са
самим собом снагом Духа Светога.
Опраштам својој мајци за сваки мањак осјећаја и љубави
што ми није показала у свом животу свесно или несвесно.
Напосе јој опраштам........................................... Данас јој
опраштам за све злостављање свих врста. Опраштам јој за
сваку незгоду у којој ми није показивала истинску мајчину
љубав, потпуну и задоваљајућу. Данас је ослобађам ропства
и измирујем се с њом. Опраштам свом оцу за сваки мањак
осећаја љубави што ми га није показивао у мом животу,
свесно или не свесно.
Опраштам му напосе ................................... Данас
му опраштам за све злостављање, грубости, повреде и
ускраћивања. Опраштам му данас што ми није пружио
истинску потпуну и задоваљајућу очинску љубав. Данас га
ослпбађам ропства и измирујем се с њиме. Опраштам свом
заручнику (заручници) за сваки мањак осећаја и љубави што
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ми га није показао(ла) у заједничком дружењу. Напосе опр
аштам............................за све повреде наших односа, данас
опраштам свом Заручнику (заручниници). Ослобађам данас
свога заручника (своју заручницу) од ропства и измирујем
се.
Опраштам својим синовима за све увреде, напосе
опраштам....................... Данас их ослобађам ропства и
помирујем се с њима. Благослови их, Господе. Опраштам
својим сестрама и својој браћи за сваки мањак осећаја и
љубави.. Напосе им опраштам ....................... Опраштам
својим родитељима за све злостављање, напосе за
................
Опраштам својим прадједовима за све негативно
деловање које сада утјече на мој живот у слободи синова
Божијих. Данас их ослобађам ропства и измирујем се с
нјима, у име Исусово. Опраштам свим својим пријатељима
за сваки мањак осећаја и љубави, напосе за..........................
.......... Опраштам им за сваку злорабу нашега пријатељства
и што су ме удаљавали од правог пута. Данас их ослобађам
и помирујем се с њима снагом Духа Светога. Опраштам
својим садашњим и прошлим службеницима и потчињеним
за сваки мањак поштовања и љубави. Напосе им опраштам.
..............................
Данас их ослобађам свакога ропства и помирујем се с
њима у име Исусово. Опраштам свима својим наставницима
за сваки мањак осећања и све злостављање. Напосе им
опраштам...................... Опраштам свештеницима и свим
представницима Цркве. Напосе им опраштам.......................
.................Особађам их све у Име Исусово. Опраштам свим
члановима друштва што су ме на неки начин вређали.
Опраштам онима који су ме увредили криминалним
дјеловањем и што су наносили зло мојој обитељи. Опраштам
свим особама из политике што су одобравали законе који су
се противили хришћанским вреднотама.
Опраштам свим нечасним и анонимним изворима зла
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и узнемиривања у мом животу.
Оче небески, сада те молим да уделиш милост опроштења
оној особо што ме је највише увредила. Тој особи којој ми
је најтеже опроситити, ја сада желим опростити иако се
још осећам расрђеним и повређеним. Измирујем се тагођер
и с оним чланом своје фамилије, оним пријатељем и оном
влашћу што ме је највише увредила. Господе, има ли још
неко коме требам опростити? (Остани у ослушкивању).
Хвала, Оче љубазни, што ме ослобађаш. Сада зазивам
благослов на оне који су ме вређали. Господе, данас учини
штогод посебно за свакога од њих. Хвала. Господе. Слава
Ти, Амин.
-----------------------------------(Лк 17,4; Еф31-32; Кол 3,13; Мт 6,14 Мт 5,44; Лк 6,35; Гал 5,14; 1 Сол 3,13;
Пт 4,8К 1 Ив 4,12; Мт 26,28; 2 Тим 2,24; Тит 3,2; Јак 3,17; 1 Пт 1,22)

------------------------------------
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() Измоли (ОЧЕ НАШ)

8. БИБЛИСКО

РАЗМИШЉАЊЕ

Док сам прелиставала Библију једног јутра, зауставио
ми се поглед на страници пророка Јеремије 40,4 на речима:
»Ево, сада дрешим окове с руку твојих». Одмах сам схватила
да ми Господин говори и да ме ослобађа да довршим
тежак план што се односи на сажетак текста за којега сам
непрестано молила. Видљиво, узела сам и ван контекста
оргинални библијски текст, али унаточ тога беше видљиво
да је Господин употребио овај редак да ми проговори. И док
су дани пролазили, почела сам доживљавати нову слободу у
писању.
У изворном контексту с надахнућем Духа Сверога,
Свето Пиѕмо је једна од најважнијих средстава које имамо
за комуникацију с Господином. Док се хранимо Бибилијом,
досежемо спознају о нарави Бога. И док проводимо време
уз Речи Божјој, примамо уливене дарове вере, наде и
лјубави. Размишљјући одређено време над Светим Писмом
под водством Духа Светога, отварају се путеви духовног
комунивцирања. Време молитве може постати необичан
доживљај, напосе ако се то претвори у навику лаганаог и
спонтаног дијалога с Господином. Верујем, ако се увежбаш
говорити с Њиме у конверзацији преко дана, овај део твога
«ЧУДЕСНОГ САТА» даће најбоље плодове. Када започнеш
овај део, реци једноставно «Господине, молим те говори ми
данас по совјој речи.»
Отвори Библију, мало је прелистај, допусти да се твоја
пажња заустави на једној речи или изреци. Када напокон
нешто привуче твоју пажњу, размишљај о њеном значењу.
Питај Господина зашто је баш та реч привукла пажњу.
Можда ће ти изрека «свим срцем» изненада проговорити.
Питај: »Душе Свети, што ме желиш поучити по својој
речи?» Забележи своја размишљања у своју биљежницу
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и настави надаље медитирати. То је врло важан документ
твога духовног пута. (...пет минута).
-----------------------------------(Пс 119,15; Рим 15,4; 2 Тим 3,16; Рим 10,8; Кол 3,16; Пс
19,8; Пс119,130; Пс 119,140; Јоб 23,12; Пс 119,103; Хеб 4,12;
Па119,9; Јер 23,29; Рим 1,16; Ив 20,31; Еф 6,17; Еф 5,26;
------------------------------------

() Измоли (ОЧЕ НАШ)
9. ЧЕКАЈ ДА ГОСПОДИН ПРОГОВОРИ
«Смири се пред Јахвом и њему се утјечи» (Пс 37,7).
Искористи једноставно ово време и слушај Господа
како ће те обранити? Како ће те утешити? Како ће те водити?
Остани у шутњи и слушај. Моли: »Господине, научи ме
да будем добар шлушатељ». Ово је један од најособнијих
тренутака «ЧУДЕСНОГ САТА». Господ нам каже: »Моје
овце слушају мој глас...» (Ив 10,27).
Ако као хршћани доиста желимо напредовати у свом
односу с Господом, морамо наћи један миран простор,
далеко од бучног растресења и једноставно ослушкивати
глас нашега Господина. Он нам жели говорити и више него
га ми желимо слушати.
Он је Бог љубави, а љубав жарко жели комуницирати.
Узми оловку и биљежницу и држи их у руци и чекај да Он
проговори. Претходни делови приправили су овај угодан
час. Смири се у својим мислима, твоје је срце отоврено,
твоја савест очишћена и ти си посвећен Господу. И ако си
као и већина од нас, требаш речи охрабрења од Господа.
Реци са Самуелом: »Говори Господе, слуга твој слуша» (1
Сам 3,10. Мало по мало када ти речи или мисли навиру
кроз главу, прибележи их у биљежницу.
31

Врло је вероватно да је Господин, који ти дарива реч
љубазног охрабрења, наде и оздрављења. Ти ћеш расти
у способности да га слушаш док ти буде говорио преко
свагдањих брига и мало по мало ти ћеш проводити корисно
време у молитви читајући Свето писмо.
Напокон, јасно је да за љубав нису нужне речи. Бог Те може
љубити и кроз тишину, ћутање.
(... 5 минута).
-------------------------------------(Дј 30,20; Лк 10,39; Пс 95,8; Из 30,21; Хеб 2,2; Ив 16,13; Дј 10,19; Изр
8,34; Пс 73,24; Мт 13,23)

-------------------------------------() Измоли (ОЧЕ НАШ)
10. ЗАГОВАРАЊЕ «Препоручујем пре свега да се
обавеју прошње, молитве, молбице и захвалнице за све
људе« (1 Тим 2,1).
Један од највећих дарова, што их можемо даровати
једани другима, јест дар молитве. Ово је тренутак да се
молиш за друге особе. Моли за народе и управитеље држава,
за пастире и оне на власти. Моли за оне што немају крова
над главом, за побачену дјецу, за болесне и умируће. Моли за
оне којиџ се нема тко споменути у молитвама. Моли за своје
непријатеље. Моли за своју фамилију, моли за пријатеље
и колеге. Моли изнад свега Духа Светога да те посјети на
особе . Он ће то сигурно учинити. Вјероватно ће ти њихова
имена долазити на памет кроз цели дан док те Дух Свети не
учини спремним за молитву, јер Господин стално тражи оне
који су вољни молити.
Када се сјетиш њиховоих имена, једноставно их
препоручи Господу. Моли да их помогне, да их приведе свести
о њиховом достојанству, да им опроси, да их захвати својом
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љубављу, да их ослободи својом снагом за њихово добро.
Моли једноставно вером, као дете које се обраћа своме оцу
знајући да ће му он дати оно што жели. Могао би молити:»
Господе, што треба ова особа? Често ћеш се сетити потреба
у датим околностима. Када се то догоди, реци једноставно:
»Господе Оче, молим те, притеци у помоћ у тој потреби».
Моли побожно, из дубине срца. Моли:» Оче, учини да оно
што ти желиш буде испуњено у њиховом животу. »Он те
је потакнуо да молиш; зато можеш бити сигуран да ће се
нешто од тих потреба испунити. Можеш молити такође да
друге особе обавлјају свој «ЧУДЕСНИ САТ» молитве, да
и њиохове молитве буду услишане!» Много може жарка
молитва праведника својом упорношћу»(Јак 5,16).
----------------------------------------(Из 65,24; Пс 106,23; Еф 1,16; 1 Љет 21,17; Пс 91,15; Из 58,9; Дн 9,4'23; 1
Сем 1,27; 1 Кр 8; 1 Кр 18,37; 2 Кр19,19; Из 59,16)

----------------------------------------11. МОЛБЕНИЦА »Приступајмо, дакле, смело
Престољу милости, да примимо милосрђе и милост за
помоћ у прави час« (Хеб 4,16)
Ово је моменат да се молиш Господу да те услиши у
товјим потребама. Нека ти постане навика да молиш Господа
за потребне ствари преко целог дана, примерице место за
паркирање, зелено светло на семафору, доброхотности
службеника у канцеларији, итд. То изграђује слободно,
озбиљно и узајемно деловање с Господином а помоћи ће
ти да га лакше замолиш када се нађеш у тежим потребама.
Бојиш се да ће те потребе бити услишане? Имаш ли
какав тежак проблем? Забринутост за здравље? Имаш ли
потешкоћа с какавом раздражљиовм особом? Не би ли било
добро да прикажеш Господу своје намере за дуже време
свога живота? Буди прецизан. Прибиљежи молбенице и
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прошње, као и циљеве, тако да када ти буде услишане да ти
вера расте. »Иштите, и дат ће вам се! Тражите и наћиће те!
Куцајте и отворит ће вам се! Доиста, тко год иште, прима;
и тко тражи налази; а оному који куца отоворит ће се! (Мт
7,7-8). (... пет минута).
----------------------------------------(Мт 21,22; Ив15,7; Лк 11,9; Ив 14,13; 1 Ив 5,144- 15; Пс 34,7, Туж 2,19; Пс
61,2; Пс 130,1-2; Пс 120,1; пс 119 169; Пс 119,147; Пс91,15; мк 9,23; Пс
62,8

-----------------------------------------
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() Измоли (ОЧЕ НАШ)
12. ЗАХВАЛА »Сачувајмо и даље милост и њоме
поштујмо Бога како му је угопдно« (Хеб 12,28)
У задњи пет минута »ЧУДЕСНИ САТ« Обрати
се Господу и величај га са захваљивањем. Послужи се
овом молитвом као оскочницом и настави са спонтаним
захваљивањем.
ЗАХВАЛНА МОЛИТВА
»Са радошћу захваљујући Оцу који вас оспособи за
суделовање у баштини светих у светлости« (Кол 1,12).
Захваљујем ти, љубазни Оче небески, за изванредну
милост овог «ЧУДЕСНОГ САТА» у којем сам био с Тобом.
Захваљујем Ти што си ме увео у молитву и што си ми дао
осетити глад и жеђ за Тобом. Захваљујем Ти за радост
потпуног предања, за кајање и опроштење. Захваљујем Ти
што си ми послао Духа Светога као учитеља, вођу и савтника.
Захваљујем Ти што си ме изнова испунио Духом Светим и
што си ме обасуо даровима Духа Светога. Захваљуејм Ти
што си ми послао своје службенике. Захваљуејм ти
за плодове Духа који дјелује у мени: за љубав, радост, мир,
стрпљивост, добростивост и самоконтролу. Захваљујем Ти
што си ме охрабрио да Те молим у потребу и што си ми
помогао да схватим жеље свога срца. Захваљујем ти за
предиван дар похвала. Захваљујем ти што си поломио у мени
моћ старих навика и што си ме привео темељитом обраћењу.
Захваљујем ти за милост што сам Те могла слушати, расти у
вери у Тебе и што сам ти могао приступити. Захваљујем Ти
за товој план о мом животу јер си ме створио с прецизном
сврхом, јер си ми дао осећај властитог достојанства.
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Захваљујем Ти јер ме љубиш без увета, захтева што
ме ниси никад заборавио. Није за Тебе било важно што сам
чинио. Захваљујем Ти јер си присутан у свим тренутцима
мога живота, онима угодним и онима тежима и што ме по
њима приводиш зрелости и темељитој вери. Захваљујем
Ти за твоју живу Реч која ми обнавља снагу и јакост.
Захваљујем Ти што ме изводиш из обезхрабрења и помажеш
да отпочинем с радосћу. Захвалујем Ти што ме уздижеш
након пада. Захваљујем ти што ме чуваш у савршеном миру
и што је мој ум усидрен у Теби. Захваљујем Ти што ми
чиниш да се све ствари окрећу на добро када у тебе положим
своје поуздаљњ. Захваљуејм Ти што ме уводиш у просторе
спасења и заштићујеш од стрелице нападача. Захваљујем Ти
што си ми дао своје анђеле да се брину за мене и да ме воде
на свим мојим путевима. Захваљујем Ти за благослов када
излазим и улазим у свој стан: Захваљујем Ти што ме водиш
и дајеш мудрост. Захваљујем Ти за Твоја добра и товоје
милосрђе које ме прате гдјегод идем. Захваљујем Ти за
милсот поуздања у Твоју мудрост а не своју. Захваљуејм ти
што ми омогућујеш да напустиш све лоше мисли и да мислим
само на оно што ме оздравља и охрабрује. Захваљујем Ти
што си ми дао дар језика да могу комуницирати оздрављење
и љубав. Захваљујем Ти за обиље твоје љубари која тера
сваки страх. Захваљујем ти јер се бориш за мене против
моји непријатеља измирујући ме чак и сњима. Захваљујем
ти милост да данас изабирем живот. Захваљујем Ти јер ме
оспособљујеш да своје срце ставим у Твоје. Захваљујем јер
ми дарујеш снагу, љубав и здраву памет. Захваљујем што
си ми омогућио да стално триумфирам у Христу Исусу и
што мјењаш проклество у благослове. У Теби сам више
него побједник. Захваљујем Ти што ме оспособљујеш да
мислим Твоје мисли и чврсто идем по Твојим путевима.
Захваљујем Ти што си отворио врата раја и уделио своје
небеске благослове. Захваљујем Ти што провиђаш у свакој
мојој потреби према својем богаству и слави. Захваљујем Ти
што ми осигураваш своју благонаклоност као и ону према
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мојем ближњему. Захваљујем што ме штитиш од тјелесне
болести, менталне исто тако и духовне и што ми удељујеш
добро и у часовима мојих проблема. Захваљујем Ти што
ми дарујеш Дух мудрости и знања да упознам велику наду
на коју сам позван. Захваљујем што обасјаваш моје срце
и мој ум светлом неба. Захваљујем Ти што ми објављујеш
неизмерну и неограничену снагу Божју која ми је на
располагању. Захваљујем Ти за милости што могу ходати
у опроштењу, вери и љубави. Захваљујем ти за сву веру
која на изванредан начин расте у мени. Захваљујем ти што
отвораш моје руке потребнима, што отвараш моје очи да
запазим потребе моје браће и сестара, што отвараш моје уши
на њихов глас, што отвараш моје срце да љуби повређене и
залутале, што отвараш моје усне да говоре о твојој љубави,
што шириш моје руке да прихвате друге у љубави. Изнад
свега Захваљујем Ти за......................... Захваљујем Ти за све
благослове живота; за претке, за фамилију, за пријатеље,
наставнике, професоре, свештенике и Цркву. Захваљујем
за све који су ми помогли за време пута. Благослови их,
Господе! Захваљујем Ти за њихову веру, њихову слободу,
њихове поздраве и њихов посао. Захваљујем Ти за знаност,
уметност и медицину, за бицикле, за сателите и за сваки
матријални напредак што побољшава квалитету живота.
Захваљујем Ти за чудесни дар свога живота, управо онакав
какава јест. Ја га прихваћам као непроцењиви дар од Тебе.
Захваљујем Ти за дар већи од свих: за твог Сина Исуса
Христа. Хвала Богу на његову неизрецивом дару» (2 Кор
9,15).
------------------------------------------Пс 100,4; 2 Кор 3,18; Лк 8,39; Дн 12,3,; Пс 126,3; Ив 1,16; 2 Кор 9,81; 2 Пт
1,2,; 2 Пт3,18; Флм 7; Пс 91,11; Пс 90,17; Пс 29,11; Пнз 23,5; Пс 107,22).

-------------------------------------------

37

ТИ СИ БОГ
КОЈИ ЧУДЕСА СТВАРАШ
НА ПУЦИМА
ПОКАЗУЈЕШ СИЛУ СВОЈУ
(Пс 77, 14)
Амин!
Господине, молим Те, удјели ми свој благослов.
Учини да твоје Свјетло данас заблиста у мени.
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LINDA SCHUBERT
(Linda Jane Vander Ploeg) рођена је 7. новембра 1937.
у Лос Анђелесу, у Калифорнији, УСА. Провела је соје
прве године с фамилијом на имању своје баке, уз обалу,
на врхунцима горских обронака сјеверне Калифорније.
Ту је њезин отац. Холанђанин, имао «Беар Троп Лумбер
Компани» (Складиште отпаних делова). Одрасла је без
икаквог хршчанског одгоја. Прва искуства која је стекла о
Исусу, бејаху осећаји преостали у срцу из времена када је
имала око пет година; кад се, наиме, љуљушкала у једној
старој љуљачки обешеној на једном старом храсту и
певала једну песмицу, драгу деци «Исус ме љуби». С том
се љубављу сусрела у многим искушењима након што је
фамилија изгубила ранч и премештала се из града у град
по Калифорнији гдје је њезин отац тражио посао као
грађевински приватник. У младој доби Линда је научила да
се брани од невоља живота изграђујући заштитне зидове
око свога срца. Када гледа унатраг на многе своје погрешке
које је починила у току својих година, она вели: «Иако су
моје погрешке биле легендарне, љубав Божја била је још
легендарнија. Није било важно када сам бежала далеко он
њега. Он ми није дао никада отићи». Премда је ступила у
Католичку Цркву 1965, није доживјела обраћење срца к
особи Исуса Криста док јој није умро вољени син Ранди
1977. Тада је пала на кољена и молила молитву потпуног
предања с Пат Робертсоном у телевизиском програму «700
Цлуб». У том тренутку она је схватила у дубини своје душе «
Мене Исус Љуби». Од тада, сасвим нова љубав за кршћанску
заједницу и за Католичку Цркву почела се разбуктавати.
Схватила је да је она сама никад не би могла победити у
својим особним биткама. Господин јој је дао Реч која је
остала њезин посебан «мото живота: »......-----------------Бирај, дакле, Живот...» (Пнз 30,19).
Спознај да је Дух Свети нјезин утјешитељ, саветник
и најбољи пријатељ, онај који је привео обиљу живота
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којега је она изабрала да живи. Схватила је да се с Њим
не треба скривати и сама себе затварати у зидове. Данас је
Линда одговорна световњакиња и покрету ХРИШЋАНСКЕ
КАРИЗМАТСКЕ ОБНОВЕ у Калифорнији.(«Хришћанску
Каризматску Обнову» укључене су многи у Католичкој
Цркви, као и многи у Православним и Протестанским
Црквама).
Врло је активна као списатељица и наставница
а напосе заузета у пословима ширења молитве. Њезина
књижица из особног сведочанства« (Показао си ми лице
мојега оца) захватила је живот многих особа. Од 1985.
до данас суделовања је с о. Роберт Деграндис, С.С.Ј. у
приправљању књижице: Обновљени у Духу Светом,
Приступање животу, Остати у Духу, Међуљудско лечење
сломњена срца, Молитва за Чудеса, Дар чудеса, Дођи Следи
ме, Заувек измењен (где су донесена њезина искуства),
и ново прилагођено издање, Озрдрављење по литургији.
Друге различите књиге о. Деграндиса су у припреми, Линда
је имала семинаре на Филипинима, у Ирској, Сјеверној
Ирској, у Канади и по различитим странама Сједињених
Држава Америке.
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