
Deset dni molitve 2020 Iskati Svetega Duha

PRVI DAN:

NAŠA POTREBA PO SVETEM DUHU


 “Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po 
vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.” (Apostolska dela 1,8) 

IZKUŠNJA 

“Zakaj nismo žejni in lačni daru Duha, ko pa samo po njem lahko dobimo moč? Zakaj se ne 
pogovarjamo o njem, molimo zanj in oznanjamo o njem? Gospod je veliko bolj pripravljen dati 
Svetega Duha njim, ki mu služijo, kakor pa so starši pripravljeni dati dobre darove svojim 
otrokkom. Vsak delavec mora vsak dan prositi Boga za krst z Duhom.” (Ellen G. White, Dejanja 
apostolov, str. 35)


Tik preden sem na fakulteti diplomiral iz teologije, sem prebral knjigo They Found the Secret, 
katere avtor je V. Raymond Edman. Knjiga govori o dvajsetih ljudeh, ki so v svojem življenju 
doživeli duhovno krizo, ki je vodila do pristne izkušnje spreobrnitve. Sčasoma je temu sledil izliv 
Svetega Duha v njihovem življenju. Postali so osebe, kakršne so postali-in vodili milijone ljudi h 
Kristusu-ker so bili napolnjeni s Svetim Duhom. Ko sem razmišljal o svojem življenju v vlogi moža, 
očeta in bodočega pastorja, sem v to knjigo napisal sporočilo: “Tudi jaz potrebujem Svetega 
Duha.” Od takrat naprej sem se trudil, da je bila moja prioriteta ohraniti mojo iskušnjo spreobrnitve 
in si prizadevati za svetopisemski krst s Svetim Duhom skozi proučevanje Svetega pisma, 
poslušnost, pričevanje in molitev. V prvem letu mojega službovanja kot pastor, sem obiskal 
cerkvenega blagajnika, ki mu je bil diagnosticiran rak. Molili smo in mazilil sem ga z oljem, kot je 
to opisano v Svetem pismu. Nekaj dni kasneje je veselo naznanil, da je poponoma zdrav! Takrat 
sem vedel, da je Bog slišal moje molitve in da je sprejel moj trud, da bi živel Zanj. Kaj pa vi? Ali 
potrebujete Svetega Duha v svojem življenju? 


SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

Pavel je nekoč vprašal 12 mož iz Efeza: “Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?” (Apd 
19,2) Kako bi odgovorili vi? Efeški učenci so rekli: “Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh.”


• Pismo Rimljanom 8,16; Ko bo prišel Sveti Duh med nas, bomo priznali svoje grehe in prejeli dar 
zveličanja po Jezusu. Imeli bomo zagotovillo o zveličanju, ker smo Božji otroci.


• Ezekiel 36,25-27; Prisotnost Svetega Duha nam bo dala novega duha in novo srce. Premagali 
bomo svoje grehe in opazili resnično spremembo značaja. 


• Evangelij po Janezu 7,38.39 in Galačanom 5,22.23; Ko bomo napolnjeni s Svetim Duhom, bodo 
dela Duha-Božji značaj-tekla iz našega osrčja kot reke žive vode. 


• Apostolska dela 4,13.31; Stalna prisotnost Svetega Duha nas bo motivirala in nam dala moči za 
oznanjevanje evangelija.


• Evangelij po Janezu 16,13: Ko bo Duh prebival v nas, bomo čutili lakoto po Božji Besedi in 
ljubezen do nje. On nas bo uvedel v vso resnico, ki ni le tehnično razumevanje dejstev, ampak 
značaj Kristusa, ki je resnica. 


• Pismo Rimljanom 8,26.27; Ko bo Sveti Duh v molitvah posredoval za nas, bodo imele naše 
molitve moč in bomo videli številne čudežne odgovore na molitve. 


Jezus je rekel, da bosta tik pred njegovim ponovnim prihodom na svetu dve skupini ljudi (Mt 25). 
“Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu 
naproti.” (Mt 25,1) Pet devic je bilo nespametnih in ni imelo rezervnega olja (t.j. Svetega Duha, glej 
Zah 4,1-6). Te device predstavljajo tisto skupino ljudi, v kateri so ljudje, ki izgledajo kot Jezusovi 
sledilci, a to v resnici niso. So religiozni, toda ne duhovni. Zato jim je Jezus rekel: “Ne poznam 
vas!” Pet preudarnih devic pa je imelo dovolj olja. Napolnjene so bile s Svetim Duhom in imele so 
pristen odnos z Jezusom. 
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Apostoli so bili poslušni Jezusovemu naročilu in so po njegovem vnebohodu ostali v Jeruzalemu. 
“Bili so ves čas v templju in so slavili Boga.” (Lk 24,53) Ko niso bili v templju, so bili v zgornji izbi. 
“Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi 
brati.” (Apd 1,14) Deset dni kasneje so bili vsi napolnjeni s Svetim Duhom (Apd 2) in 3000 ljudi se 
je spreobrnilo v enem dnevu na enem mestu! 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Gospod, v Tvojo prisotnost prihajamo s hvaležnostjo in v Tvoje dvore vstopamo s hvalo. 
Nimamo besed, ki bi ustrezno izrazile, kako zelo Te cenimo in kaj si storil za nas. Z veseljem in 
ponižnostjo Te želimo hvaliti skupaj z brezgrešnimi angeli, ki se zmeraj radostijo, ko Te častijo!


• Prosim, spremeni moje srce, o Bog, in ga naredi resnično. Očisti me greha in me pripravi za 
sprejem Tvojega Duha. (Ps 51,7.10)


• Gospod, prosim, oživi resnično pobožnost Tvojega ljudstva, zaznamovano s sadovi Duha. (Gal 
5,22.23)


• Krščuj nas v Svetem Duhu in nam daj moči za oznanjevanje evangelija svetu, izgubljenemu v 
temi. (Apd 1,5-8)


• Bodi milosten, o Gospod, do moje družine, prijateljev, sodelavcev in sošolcev. Reši jih in jaz naj 
bom pri tem orodje v Tvojih rokah. (Mt 28,19.20)


• Blagoslovi pastorje, učitelje, evangeliste in druge uslužbence naše cerkve z močjo Svetega 
Duha. (1 Tim 2,1-4)


• Dragi Gospod, prosim pokaži usmiljenje do zlorabljenih in preganjanjih ter jim daj svojo zaščito 
in rešitev pred tistimi, ki jih želijo raniti. (Ps 91)


• Prosimo, blagoslovi več sto tisoč dejavnosti, ki se bodo v letu 2020 odvijale po vsem svetu in s 
katerimi bomo skušali doseči ljudi okoli sebe. Še posebej te prosimo za evangelizacijski projekt 
Vključenost vseh vernikov, ki se bo odvijal maja na Papui Novi Gvineji. 


• Molimo za duhovno oživitev mladih v Krščanski adventistični cerkvi po vsem svetu, še posebej 
tistih, ki obiskujejo javne izobraževalne ustanove. Naj postanejo resnični ambasadorji za 
Kristusa. 


• Prosimo za 69% svetovne populacije, ki še ni slišala nezamegljene predstavitve Jezusa.

• Molimo za 62 milijonov ljudi v osemindvajsetih najmanj doseženih mestih Sovjetske unije (Euro-

Azijska divizija). 

• Prosimo za mlade vodje po vsem svetu, ki zvesto prenšajo našo dediščino na naslednje 

generacije: identiteto v Jezusu, misijo advetistov sedmega dne in vodenje lokalnih cerkva.

• Gospod, molimo za sedem (ali več) oseb na našem osebnem seznamu za molitev. Naj te osebe 

dovolijo Svetemu Duhu, da deluje v njihovem življenju. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Bog, ljubim te” (Pojte Gospodgu novo pesem, št. 78), “O pridi, Duh resnice” (Pesmarica 
Krščanske adventistične cerkve, št. 21), “Čisto zdaj srce” (PGNP, št. 643), 
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DRUGI DAN:

PRIČA SVETEGA DUHA


Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe. (Evangeli po Janezu 16,8) 

IZKUŠNJA 

“Sveti Duh je oseba, saj priča našemu duhu, da smo Božji otroci. Ko je to pričevanje podano, nosi 
v sebi lasten dokaz. V takšnih trenutkih verujemo in smo prepričani, da smo Božji otroci.” (Ellen G. 
White, Evangelism, str. 616)


Sveti Duh v našem življenju deluje na tri načine (Jn 16, 8-11). Prvič, prepriča nas o naših grehih, 
da bi nas pripeljal k Jezusu. Drugič, prepriča nas o Kristusovi pravičnosti, ki zadošča za našo 
rešitev. Tretjič, On prežene Satana in greh iz našega življenja (Jn 16,11). 


Moji starši so vzgojili šest otrok (jaz sem peti po vrsti) v veri v Boga in Sveto pismo. Naučili smo 
se, da obstajajo nebesa, ki jih želimo doseči, in pekel, ki se ga je dobro izogniti, toda nismo si 
prizadevali imeti odnosa z Bogom ali zaupanja vanj. Moj stric, mamin brat, se je poročil z vernico 
Krščanske adventistične cerkve. Nekega dne je stric Harold svoji ženi naznanil, da ji bo s pomočjo 
Svetega pisma dokazal, da ji ni treba posvečevati sobote. Vendar pa je po obilici proučevanja 
Svetega pisma spoznal, da je sobota resnično dan počitka. Kmalu zatem se je Harold krstil in tudi 
sam postal vernik Krščanske adventistične cerkve. 


Stric Harold je svoja prepričanja nato delil z našo družino in kljub temu da sem poskušal, nisem 
mogel najti načina, da bi nasprotoval svetopisemskemu nauku o soboti kot dnevu počitka. Nisem 
želel spoštovati sobotnega dne. To mi je predstavljalo motnjo v mojih načrtih. Toda skozi čas se je 
prepričevanje Svetega Duha, da sem grešnik, ki gre v smer uničenja, okrepilo v mojem srcu in 
mislih. Vedel sem, da ne sledim Bogu in da ne bom rešen. Takrat sem prejel pismo strica Harolda, 
ki mi je na podlagi svetopisemskih besedil opisal, kakšna bodo nebesa. Ko sem bral ta opis 
nebes, sem začutil močno željo po predaji svojega življenja Bogu. Nato sem v svojem srcu zaslišal 
Božji glas tako jasno, kot da bi nekdo sedel poleg mene in mi rekel: “Ali mi svoje življenje izročiš 
sedaj, ali pa mi ga ne boš nikoli.” Nenadoma sem začutil močan strah. Zamenjal sem nebesa za 
užitke na tej zemlji. Vstal sem s stola, šel v svojo sobo in za seboj zaprl vrata. Pokleknil sem ob 
postelji in prvič molil iz svojega srca. Težko mi je bilo vedeti, kaj točno naj rečem, ampak 
navsezadnje sem molil: “Dragi Jezus, želim biti to, kar Ti želiš, da sem. Želim delati tisto, kar Ti 
želiš, da delam, in želim iti tja, kamor Ti želiš, da grem.”


Ko sem izrekel to molitev, sem v sebi v trenutku začutil spremembo. Moja stara jeza in grenkoba 
je izginila, moje srce pa se je napolnilo z Božjo ljubeznijo, mirom in veseljem. Vedel sem, da je Bog 
slišal mojo molitev in kaj moram storiti. Vstal sem in odšel do mame, da bi ji povedal dobro 
novico- da bom od sedaj naprej živel za Jezusa in posvečeval soboto. Solze sreče so spolzele po 
njenih licih. V naslednjih dneh sem začel s prekinitvijo vseh grešnih vezi, ki so me vezale na ta 
svet. Nekateri ljudje niso razumeli mojih odločitev in pot v prihodnost še ni bila popolnoma jasna, 
toda moja vest je bila čista, moje srce je napolnila sreča! Kasneje sem začel proučevati Sveto 
pismo s pastorjem lokalne adventistične cerkve in zaradi tega sem razumel več o Božji volji za 
moje življenje. Sčasom sem se krstil in postal član Krščanske adventistične cerkve. To je bila 
najboljša odločitev izmed vseh, ki sem jih kadarkoli sprejel!


SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

Pavel je nekoč vprašal 12 mož iz Efeza: “Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?” (Apd 
19,2) Kako bi odgovorili vi? Efeški učenci so rekli: “Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh.”


• Evangelij po Janezu 16,8-11; Naloga Svetega Duha je, da nas prepriča o naših grehih in nas 
vodi k Jezusu. 


• Pismo Rimljanom 3,10.23; Nihče ni pravičen, saj smo vsi grešniki in smo brez Božje slave. 




Deset dni molitve 2020 Iskati Svetega Duha

• Pismo Rimljanom 6,23; “Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v 
Kristusu Jezusu, našem Gospodu.”


• Evangelij po Janezu 3,16; “Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.”


• Pismo Efežanom 2,8.9; “Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji 
dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.”


• Prvo Janezovo pismo 5,11-13; Če smo sprejeli vero v Jezusa, lahko vemo, da imamo večno 
življenje. 


• Pismo Rimljanom 8,16; “Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci.”


Vsak dan, ko se obrnemo k Jezusu in molimo, prejmemo njegovo odpuščanje in milost. Kakor so 
Izraelci dnevno pobirali mano iz nebes, tako moramo mi dnevno obnavljati naš odnos z Jezusom, 
ki je kruh življenja (Jn 6,58). Zaradi prisotnosti Svetega Duha v naših življenjih priznavamo svoje 
grehe Bogu, sprejmemo pravičnost Jezusa v našo korist in se lahko upremo skušnjavam hudiča 
(Gal 5,16). 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi nebeški Oče, vem, da sem grešnik. Prosim, odpusti mi vse moje grehe, kot si to obljubil (1 
Jn 1,9). Hvala! Ti si prav tako obljubil, da mi boš dal večno življenje, če sprejmem Jezusa kot 
mojega Zveličarja. Danes želim izbrati Jezusa in komaj čakam njegov ponovni prihod!


• Dragi Jezus, zmeraj želim biti v prisotnosti Svetega Duha, da bi lahko zaznal približevanje 
Satana in padlih angelov. Daj mi svojo moč, da bi lahko prepoznal njihove skušnjave in se jim 
uprl. (Jk 4,7)


• Gospod, vate zaupam in verjamem, da si Ti moj Odrešitelj. Naj imam radostno in trdno 
prepričanje, da bi lahko s svojim življenjem pritegnil izgubljene duše k Tebi. 


• Dragi Oče, toliko ljudi, ki hodijo v cerkev, ima le religijo. Ne poznajo Jezusa in njegove 
odrešujoče milosti. Prosim, pošlji Svetega Duha, da jih prepriča o njihovih grehih in jih vodi k 
Jezusu. Stori, da bi bili utrujeni od zgolj sodelovanja v obredih. Naj si želijo resnične prisotnosti 
Boga v svojih življenjih.


• Gospod, molimo za tiste, ki so v ujeti v duhovne in duševne “zapore”. Naj bodo osvobojeni 
krivde in drugih vrst ujetništva.


• Gospod, prosimo, da ti spodbudiš ljudi, da bi sodelovali v projektu Valdežanski učenci in da bi 
bili na tak način pripravljeni služiti v težavnih krajih. 


• Prosimo, da spodbudiš ljudi, da bi postali pogumni misijonarji, ki bi bili pripravljeni delati s 746 
skupinami ljudi v 20 državah Srednjega vzhoda. 


• Prosimo Te za Gibanje 1000 misijonarjev na območju Severne in Južne azijsko-pacifiške divizije. 
Daj moči tem mladim ljudem za opravljanje dela za Boga. 


• Molimo za 202 milijona ljudi v 41 najmanj doseženih mestih v Južni azijsko-pacifiški diviziji, da bi 
spoznali Jezusa. 


• Molimo za mlade, ki pogumno živijo za Gospoda in sodelujejo v programih Leto v misiji in  
Kaleb.


• Prav tako te prosimo za sedem (ali več) oseb na našem seznamu. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Slavna gotovost” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 561), “Bog, slavim tvoje ime” (PGNP, št. 107), 
“Poveličujem moč ljubezni” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 114), “Prav srečen 
sem, ker me ljubi moj Bog” (PKAC, št. 165)
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TRETJI DAN:

ZMAGA PO SVETEM DUHU


Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa. (Pismo Galačanom 5,16)  

IZKUŠNJA 

“V njem v Jezusu [v Jezusu] ni bilo nič, kar bi se odzvalo na Satanovo pretkanost. Ni popusil 
grehu. Niti z eno mislijo se ni vdal skušnjavi. Tako je lahko tudi z nami. Kristusova človeška narava 
je bila zdržena z božansko; Sveti Duh, ki je prebival v njem, ga je oborožil za boj. Prišel je zato, da 
bi postali ‘deležni Božje narave’ (2 Pt 1,4 EKU). Dokler koli smo po veri povezani z njim, greh nad 
nami nima oblasti. Bog prijemlje našo roko vere in jo vodi, da se trdno oprimemo Kristusovega 
božanstva in lahko dosežemo popoln značaj.” (Ellen G. White, Jezusovo življenje, str. 76)


Jerry je bil zelo delaven. Večino svojega življenja je delal z železom in gradil mostove ter stolpnice. 
On je bil tisti, ki je hodil po ozkem železnem tramu več sto metrov nad tlemi in ta tram zvaril z 
drugim. Toda kljub temu da je bil Jerry delaven in talentiran, je svoje telo zlorabljal z uporabo 
alkohola, tobaka in drog, s predajo ženskam ter z divjim načinom življenja. Kadarkoli je v službi 
delal s kristjanom, ga je besedno in čustveno preganjal, saj je upal, da ga bo odvrnil od te službe. 
Jerry je sovražil krščanstvo in kristjane. 


Ko se je približal 50. rojstnemu dnevu, je Jerry postal depresiven. Nekega dne se je odločil, da bo 
končal svoje življenje. Ko se je vozil domov, da bi storil samomor, je ob avtocesti zagledal znak 
adventistične cerkve. Sveti Duh mu je dal misel: “Morda mi lahko oni pomagajo.” Jerry se je 
ustavil na parkirišču prav v trenutku, ko so v adventistični šoli končali s poukom. Pristopil je k 
ravnatelju in zamrmral nekaj o tem, da potrebuje pomoč. Ravnatelj je dal Jerryju mojo telefonsko 
številko in rekel: “To je telefonska številka našega pastorja. Prosim, pokličite ga.” Tistega večera 
me je Jerry poklical in me vprašal, ali lahko pomagam. Jaz sem poklical še starešino in skupaj sva 
odšla k Jerryju domov. 


Jerry nama je vse povedal in dodal: “Ne morem verjeti, da sem padel tako nizko, da je v mojem 
domu pastor.” Rekel je, da je poskusil vse, kar ponuja ta svet, a ni našel zadovoljstva, zato se je 
odločil končati svoje življenje. Jaz sem odvrnil: “Jerry, niste še poskusili vsega, ker še niste 
poskusil Jezusa.” “Prav imate,” se je posmehljivo zasmejal. “Nisem še poskusil Jezusa. Kaj 
moram torej storiti, da bi poskusil Jezusa?” Na preprost način sem mu povedal sporočilo 
evangelija in ga vprašal: “Ali obstaja kakršenkoli razlog, zakaj Jezusa ne bi želeli sprejeti v svoje 
življenje?” Jerry je rekel: “Ne, ker razen če nocoj nekaj stori zame, bom končal svoje življenje.” 


Jerryja sem povabil, naj poklekne z nama in za menoj ponavlja besede molitve. Takoj ko smo rekli 
“amen,” me je Jerry zagrabil za roko in rekel: “Ali ste videli to?” “Videl kaj?” sem vprašal. “V 
trenutku ko sem rekel ‘amen’ in odprl svoje oči, sem videl moškega z zelo zlobnim izrazom na 
obrazu lebdeti nad mojo glavo. In nato je izginil skozi strop. Morate mi verjeti!” “Verjamem vam, 
Jerry,” sem rekel. “Kako se počutite sedaj?” Po trenutku razmisleka je dejal: “Počutim se dobro, 
zares dobro. Tako dobro se nisem počutil že dolgo, če sploh kdaj. Kaj se mi je zgodilo?” Pojasnil 
sem: “Jerry, pravkar ste prosili Jezusa, naj postane del vašega življenja in vam odpusti vaše grehe. 
Sedaj živi v vašem srcu. Demon, ki ste ga videli, vas je poskušal prepričati, da bi končal svoje 
življenje, toda Jezus ga je izgnal.” 


Tiste noči je Jerryjev dom napolnilo veliko veselje, tako veliko, da Jerry ni mogel spati. Iz svojega 
doma je zato odstranil vse alkoholne pijače, tobačne izdelke, droge, revije in vse ostalo, kar se mu 
je zdelo grešno. Vse to je dal v vrečo, ki jo je zakopal skoraj dva metra globoko v svojem 
sadovnjaku. Naslednji dan se je odpeljal v drevesnico in kupil drevo, ki ga je posadil na vrhu vseh 
reči, ki jih je zakopal. Ko sem ga obiskal, mi je pokazal drevo in rekel: “Pastor, ta luknja v tleh in to 
novo drevo predstavljata moje življenje. Stari Jerry je zakopan, novo drevo pa predstavlja novega 
Jerryja, ker sedaj živim novo življenje!”
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SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

• Evangelij po Janezu 16, 8-11; Delo Svetega Duha je, da nas prepriča o naših grehih in nas vodi 
k Jezusu. 


• Ezekiel 36,25.26; Obljubljeno nam je novo srce, nov um, novo življenje. 

• 2. pismo Korinčanom 5,17; “Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 

nastalo je novo.”

• Evangelij po Janezu 8,36: Po Jezusu Kristusu smo lahko resnično svobodni. 

• 1. pismo Tesaloničanom 4,3; Božja volja za nas je, da hodimo v zmagi nad grehom. 

• Pismo Rimljanom 6,14; Greh ne bo več gospodoval nad vami. 

• Evangelij po Mateju 5,29.30; Umaknite se od vsakogar in vsega, kar vas vodi v greh. 

• Pismo Rimljanom 12,21; Negativne ljudi in stvari zamenjajte s pozitivnimi. 

• Pismo Galačanom 5,19-26; Zle želje mesa lahko obvladamo s sadovi Duha.  


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi Gospod, vem, da je Tvoja volja zame, da s Tvojo močjo premagam greh. Prosim, napolni 
me s svojim Svetim Duhom in me vodi v vso resnico. (Jn 16,13)


• V imenu Jezusa in po Njegovi krvi karam Satana in njegove zle duhove v mojem življenju. 
Prosim, Gospod, odstrani Hudiča iz mojega življenja in doma. Naj le resnica in pravičnost 
prebivata z menoj. 


• Dragi Oče, napolni moje življenje s prisotnostjo Svetega Duha. Naj Njegova moč teče skozi 
mene, da bom pričeval tistim, ko so še zmeraj ujeti v grehu. Pripelji jih k Jezusu, da bodo 
njihove verige zlomljene. 


• Gospod, pomagaj nam, da bomo potrpežljivi in prijazni, da bomo kazali Tvojo ljubezen in 
usmiljenje tistim, ki nas obtožujejo in nadlegujejo.


• Molimo za tiste, ki skrbijo za starejše ali bolne družinske člane. Daj jim potrpežljivost, moč in 
ljubezen. 


• Molimo za sobotnošolski in misijonski oddelek vseh lokalnih cerkva, ko skušata doseči 
skupnost skozi ljubeznivo pomoč, proučevanje Svetega pisma in osebno pričevanje. 


• Molimo za krst mladih in mladih vodij s Svetim Duhom kot je obljubljeno v Apd 1,8. Še posebej 
prosimo za Božji blagoslov mladih, ki so se odzvali na različne spodbude za molitev (npr. Give 
Him 20). 


• Gospod, prosimo, pokaži nam Tvojo strategijo za doseganje današnjih mest Jeriho s 
troangelskim sporočilom in za vodstvo Rahab v vsakem mestu k rešitvi po Jezusu. 


• Prosimo, blagoslovi 100 dni molitve (27.3.-4.7.) pred zasedanjem Generalne konference KAC v 
letu 2020. Izlij na nas Svetega Duha, ko molimo za modrost in Tvoj skorajšnji ponovni prihod. 


• Molimo tudi za osebe na našem osebnem seznamu za molitev. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Sprejmi moje žitje” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 586), “Čist kakor sneg” (Pesmarica 
Krščanske adventistične cerkve, št. 123), “K tebi vse bliže, Jezus, želim” (PKAC, št. 360)
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ČETRTI DAN:

KRST S SVETIM DUHOM


Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na 
Očetovo obljubo, “o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, 

vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu”. (Apostolska dela 1,4.5) 

IZKUŠNJA 

“Ko boste prejeli krst s Svetim Duhom, boste bolje kot kdaj koli prej v svojem življenju razumeli 
radosti zveličanja.” (Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 5, str. 231)


Obiskal sem moškega, ki je umiral zaradi neozdravljive bolezni. Molil sem in ga poskušal ohrabriti 
z Božjo ljubeznijo ter milostjo, toda ko sem zapustil njegov dom, me je šokiralo, kako nemočnega 
sem se počutil v tej situaciji-in kako nemočni se zdijo mnogi kristjani. Ko sem primerjal svoje 
življenje in življenje drugih kristjanov z življenjem kristjanov, opisanim v Novi zavezi, je bilo 
nasprotje pretresljivo. Zaradi tega obiska sem se odločil, da bom temeljito proučil temo Svetega 
Duha v Svetem pismu. Sčasoma sem proučil 273 besedil v izvirnih jezikih, ki govorijo neposredno 
o delu Svetega Duha, in našel mnogo več kot 2000 edinstvenih navedkov na to temo v besedilih 
avtorice Ellen White. 


Med proučevanjem Svetega pisma sem odkril krst s Svetim Duhom. Ta izkušnja je spremenila 
življenje Petra, Pavla in vseh ostalih ljudi, ki so prejeli Božjega Duha v popolnosti. Celo Jezus je bil 
okrepljen z močjo Svetega Duha. Dokler se Sveti Duh ni spustil nadenj v obliki goloba, je namreč 
delal v tesarski delavnici. Po prejetju Svetega Duha pa je Jezus opravljal delo Mesije. 


V svetopisemskih zgodbah zmeraj najdemo dokaze, ki kažejo, da je bila moč Svetega Duha 
podeljena. Neki petek okoli 10. ure je najina osemletna hči klicala svojo mamico. Ko je šla žena k 
najini hčerki, sem se jaz odločil iti v pisarno in moliti. Med molitvijo sem začutil, da je prišla v sobo 
božanska prisotnost Jezusa. Z Gospodom sem se začel pogovarjati z veliko gorečnostjo in željo 
po prisotnosti Svetega Duha v mojem življenju. Kmalu sem videl Jezusa pri vratih moje cerkve, 
kako je svoje z žeblji preluknjane dlani polagal na ramena vsakega izmed članov cerkve. Na 
obrazu je imel izraz milosti in sprejemanja. Jezus me je vprašal: “Ali ljubiš ljudi?” Lahko bi rekel, da 
jih, toda priznati sem moral, da je bilo nekatere izmed njih še posebej težko ljubiti. Po licih so mi 
začele teči solze, ko sem priznal svoje grehe. Nato sem videl preluknjanja stopala Jezusa, ki je stal 
za prižnico, kjer sem jaz pridigal vsak teden. Jezus je rekel: “Jaz sem umrl, da so ljudem na tem 
svetu lahko odpuščeni grehi in so rešeni. Ali ti vsak teden pridigaš evangelij s strastjo za rešitev 
izgubljenih duš?” Lahko bi rekel, da je moja želja, da bi pridigal o veselem sporočilu z občutkom 
velike nujnosti rešitve izgubljenih duš, toda v Njegovi navzočnosti sem se počutil tako 
nevrednega. Po licih so mi tekle solze, ko sem priznal svoje grehe. Potem sem videl krono iz trnja, 
potisnjeno na Jezusovo čelo vse do njegovih obrvi. Slišal sem Ga reči: “Ponižal sem se vse do 
smrti na križu. Ali ti iščeš hvalo ljudi?” Lahko bi rekel, da nisem hotel hvale ljudi, ampak s solzami 
v očeh sem priznal, da sem se bojeval s svojim ponosom. V Njegovi navzočnosti sem se počutil 
popolnoma nevrednega in nesprejemljivega, solze so mi lile po obrazu. Naenkrat je Jezus potegnil 
na stran svojo haljo in videl sem mesto, kjer je sulica prebodla njegovo kožo. Rekel je: “Tistih, ki 
pridejo k meni, ne bom nikoli zavrgel.”


Nato sem čutil popolno ljubezen in sprejemanje Gospoda kot še nikoli. Vedel sem, da so mi grehi 
odpuščeni in da me On sprejema. Užival sem v tem razodetju, ko sem ženo zaslišal prihajati 
navzdol po stopnicah. Pogledal sem na uro-bila je polnoč. Dve uri sta se zdeli kot nekaj minut. 
Nisem bil pripravljen govoriti o tem, kar se mi je zgodilo, zato sem šel nazaj v posteljo in se s 
hrbtom obrnil proti vratom, da žena ne bi videla, da sem bil buden. Ko je vstopila v sobo je 
vprašala: “Kaj se ti je zgodilo?” Rekel sem: “Kako to misliš?” Odgovorila je: “Vem, da se ti je nekaj 
zgodilo. Vidim. Kaj se je zgodilo?” Povedal sem ji vse in takoj je odšla v dnevno sobo, da bi sama 
molila. Slišal sem jo prositi Boga, da bi bila tudi ona blagoslovljena. 
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Naslednji dan, bila je sobota, sem čutil moč Boga, ko sem pridigal. Nekaj ljudi se je ta dan 
odločilo predati svoje življenje Bogu. Po pridigi me je neki moški vprašal: “Pastor, se vam je včeraj 
zvečer kaj zgodilo?” Osupel sem rekel: “Zakaj ste me to vprašali?” Odgovoril je: “Vem, da se vam 
je nekaj moralo zgoditi. Ko ste pridigali, sem na vašem obrazu ves čas videl sij.” Ko sem z njim 
delil svojo izkušnjo, je rekel: “Zagotovo vas je obiskal Gospod.” Tisto leto se je krstilo 37 ljudi. V 
letih od tiste noči pa se je za Kristusa odločilo ne stotine ljudi. Naj bo Gospod Jezus hvaljen 
vekomaj!


SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

• Evangelij po Luku 3,21.22; Po svojem krstu je Jezus molil, naj pride nadenj Sveti Duh.

• Apostolska dela 1,5-8; Prejeli boste moč, ko bo prišel nad vas Sveti Duh. 

• Apostolska dela 2,1-4; Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih. 

• Apostolska dela 4,31; Prva cerkev je prejela moč, ko je molila za prejetje Svetega Duha. 

• Apostolska dela 8,15-17; V imenu Jezusa so bili krščeni v vodi, toda potrebovali so še Svetega 

Duha. 

• Evangelij po Luku 11,11-13; Krst s Svetim Duhom prejmejo tisti, ki prosijo zanj v molitvi.

• Apostolska dela 5,31.32; Sveti Duh bo dan pokornim. 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi Oče, prosim te, krsti me s Svetim Duhom, da bom lahko uspešno živel in ljubil zate.

• Moja velika želja je, Gospod Jezus, da bi Te dobro predstavljal svetu. Prosim, pripravi moje srce, 

da bi bilo pripravljeno sprejeti Svetega Duha in deliti Tvojo ljubezen z ljudmi okoli mene. 

• Prosim, vodi me v vso resnico, da bi lahko zmeraj delal, kar je dobro v Tvojih očeh. Naj mi Sveti 

Duh razodene, kar Ti želiš, da bi vedel in delil z drugimi. 

• Molimo, da bi se naši ljubljeni, ki so opustili vero, spomnili, kako je bilo v občestvu s Teboj, in da 

bi hrepenili po ponovni združitvi s Teboj. Pomagaj jim čutiti in sprejeti Tvojo ljubezen in 
odpuščanje.


• Gospod, prosimo za Tvojo zaščito misijonarjev, ki delujejo na nevarnih območjih.

• Molimo za 16 milijonov ljudi v šestih najmanj doseženih mestih v Južnopacifiški diviziji. Prosimo 

za dnevni krst vernikov s Svetim Duhom, ko skušajo z ljubeznijo doseči te osebe. 

• Molimo, da bi nam Sveti Duh pomagal, da bi vedeli, kako doseči 406 milijonov ljudi v 105 

najmanj doseženih mestih v Severni azijsko-pacifiški diviziji. 

• Prosimo, blagoslovi projekt dela pastorjev in zainteresiranih vernikov v zaporih, ki ga vodi 

agencija Adventist Chaplaincy Ministries. 

• Molimo tudi za sedem ali več oseb na našem osebnem seznamu za molitev. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Moč nebeška, Sveti Duh” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 389), “O pridi, Duh 
resnice” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 21), “Dihni vame, Jezus moj” (PGNP, št. 
396)
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PETI DAN:

SAD SVETEGA DUHA


Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, 
krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. (Pismo Galačanom 5,22.23) 

IZKUŠNJA 

“Ko resnico ljubimo in cenimo ter jo štejemo za sveto darilo, je to dokaz, da je ta po Svetem Duhu 
bila posajena v srce. Takrat bo ljubezen tekla iz srca kot izvir žive vode, ki teče v večno življenje. 
Ko je ta ljubezen v srcu, Kristusovo delo delavca ne bo v ničemer utrujalo.” (Ellen G. White, 
Review and Herald, vol. 3, str. 121, 13. februar 1894)


Dijakon v cerkvi, znan kot ustrežljiv in vpliven človek, je imel veliko težavo s svojim značajem, za 
katero so vedeli le njegova žena in otroci. V službi in v prostem času, ko je imel stik z drugimi 
ljudmi, je bil najbolj prijeten človek, kar jih je. Doma pa je bil pogosto neznosen. Bil je muhast in 
vzkipljiv. V določenih trenutkih je postal besen in začel čustveno zlorabljati bližnje, otroke je strogo 
kaznoval. 


Dijakon ni zanikal svoje potrebe. Sovražil se je zaradi svojih izbruhov doma. Spoznal je, da je 
nekaj kazal v javnosti, doma pa živel drugačno življenje. Včasih se je zavedel, da bi se moral 
udeležiti tečaja obvaldovanja jeze, toda strah ga je bilo posledic priznanja njegove težave cerkvi. 
Vedel je tudi, da bi mu prišlo prav strokovno svetovanje, toda odvračala ga je misel na to, da bi 
nekomu plačal, da bi ga ta oseba poslušala. Njegov ponos mu je preprečeval dostop do pomoči, 
ki jo je potreboval. Bil je veren človek, toda ne duhoven-potreboval je spreobrnitev in stalno 
prisotnost Svetega Duha v svojem življenju. 


Neko jesen je prišel v mesto neki pridigar in vodil serijo srečanj za oživitev duhovnega življenja. 
Zaradi svoje službe v cerkvi, se je dijakon udeležil vseh srečanj, čeprav je bilo njegovo srce kot 
kamen. Na teh srečanjih so veliko molili in Sveti Duh je deloval na čudežne načine. Neka mlada 
ženska je obnovila svoj odnos z Jezusom in javno priznala svoje grehe ter cerkveno skupnost 
prosila za molitve in podporo. Druga ženska, ki ni bila kristjanka, a se je udeleževala srečanj s 
svojo prijateljico, je izročila svoje življenje Jezusu. Življenja so se spreminjala, ko so se vsak večer 
osebe odzivale na pozive pridigarja. 


Nekega večera, ko se je približeval konec serije srečanj, se je dijakon odzval povabilu. S solzami 
na licih je skupaj z ostalimi osebami, ki so se odzvale na Božji klic, odšel proti sprednjemu delu 
cerkve. Tam je padel na svoja kolena, dvignil roke in glasno rekel: “Bog, bodi milosten do mene, 
grešnika!” Ljudje, ki so poznali dijakona, so bili presenečeni, ko so ga slišali izreči takšno molitev v 
javnosti, toda to še ni bilo vse. Dijakon se je dvignil, obrnil proti skupnosti in rekel: “Imam veliko 
težavo z jezo. Nisem mož in oče, kakršen bi moral biti. Moram priznati moj greh, poiskati pomoč 
in doma biti človek, kakršen mislite da sem, ko sem v javnosti.” Njegova žena in otroci so se zbrali 
okoli njega, jokali in se ga oklepali. Člani cerkve so ga obkrožili in pastor je na njegovo ramo 
položil svojo roko. Kakšno molitveno srečanje so imeli tiste noči!


Dijakon je bil zvest svoji besedi. S pastorjevo pomočjo je našel svetovalca in se začel udeleževati  
tečaja za obvladovanje jeze. Najpomembneje pa, začel je s tedenskim proučevanjem Svetega 
pisma s pastorjem- ne z namenom razumevanja doktrine, ampak z namenom vzpostavitve 
resničnega odnosa z Jezusom. Sveti Duh je blagoslovil dijakona in ga začel napolnjevati s sadovi 
Duha. Razlike niso videli samo žena in otroci, pač pa tudi člani cerkve in dijakonove skupnosti. 
Imel je mir. Postal je veliko bolj radodaren človek. Njegova prijaznost in ljubezen, še posebej do 
žene in otrok, sta bili vidni vsem. Veselje in blagoslov Jezusa skozi prebivanje Svetega Duha v 
dijakonu sta spremenila dijakonov dom v majhen košček nebes na zemlji. 
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SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

• Pismo Galačanom 5,19-23; Dela mesa so odstranjena z deli Duha: ljubeznijo, veseljem, mirom, 
potrpežljivostjo, blágostjo, dobrotljivostjo, zvestobo, krotkostjo, samoobvladanjem.


• Evangelij po Janezu 13,35; Ljudje bodo vedeli, da smo resnično kristjani zaradi ljubezni, ki jo 
kažemo.


• 1. Petrovo pismo 1,8; Izkusili bomo neizrekljivo veselje. 

• Pismo Filipljanom 4,7; Božji mir bo varoval naše srce in um. 

• 2. pismo Korinčanom 3,18; Z močjo Svetega Duha se spreminjamo v podobo Jezusa. 

• Evangelij po Janezu 7,38; Reke žive vode bodo tekle iz našega srca. 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi Jezus, želim odsevati Tvoj značaj vsem, ki jih poznam, in tem, ki jih srečam. Napolni me s 
Svetim Duhom, naj sadovi Duha sijejo iz mojega srca. 


• Prosim, pomagaj mi biti bolj pristen kristjan doma in povsod drugod. Naj tisti, ki me najbolje 
poznajo, v meni vidijo Tebe. 


• Daj, da bi postal reka blagoslovov, ko širim Tvojo ljubezen, veselje in mir s svetom, v katerem 
živim. 


• Ko preživljam čas v molitvi in proučevanju Svetega pisma, me prosim obilno blagoslovi s Svetim 
Duhom. Naj neskončna zaloga Tvoje milosti po meni teče v trpeči svet. 


• Blagoslovi, Gospod, mojo dušo, naj častim Tvoje ime in Tvoje veselje naj me napolni!

• Gospod, prosim, osveži srca vseh tistih, ki delujejo v misijonski dejavnosti in so utrujeni. Opomni 

jih, da izpolnjujejo Tvojo voljo. Prosim, naj vidijo sadove svojega truda, četudi je to le 
spreobrnitev ene osebe. 


• Gospod, spominjamo se naših učiteljev v otroški sobotni šoli. Prosimo, daj jim vedeti, kako 
pomembno je njihovo delo za otroke. 


• Gospod, prosimo za Tvoje vodstvo v mnogih centrih vpliva, pri zdravstvenih programih, 
programih za družine in v stezosledskih skupinah po vsem svetu. 


• Gospod, prosimo, pokaži nam, kako zagotoviti več duhovne literature (v knjižni ali elektronski 
obliki) za naše skupnosti. Molimo, da bi ljudje to literaturo brali in da bi jih Sveti Duh prepričal o 
svetopisemski resnici. 


• Prosimo, spodbudi oznanjevalce, študente prostovoljce, strokovnjake za medije in finančne 
podpornike, da bi širili besede upanja in življenja. 


• Molimo za ljudi na naših spiskih za molitev. Prosimo, deluj mogočno v njihovem življenju. 
Zanašamo se na Tvoje besede v 1 Jn 5,16. 


• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Sladko vzdušje je med nami” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 391), “Posveti me, 
Jezus” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 203), “Bog, čakam te” (PGNP, št. 382) “Naj 
v meni vedno Bog živi” (PKAC, št. 119)
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ŠESTI DAN:

DAROVI SVETEGA DUHA


Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, 
isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.  

(1. pismo Korinčanom 12,4-7)  

IZKUŠNJA 

“Navzočnost Svetega Duha je tista, ki pripravlja delavce, tako moške kot ženske, da postanejo 
pastirji Božje črede … Tisti, ki verujejo v tega božanskega Spremljevalca, se bodo razvijali. 
Obdarjeni bodo z močjo s katero bodo sporočilo resnice oblekli v sveto lepoto.” (Ellen G. White, 
Gospel Workers, str. 96.97)


V moji pisarni v mestu Albany v Oregonu je zazvonil telefon. “Govorim s pastorjem krščanske 
adventistične cerkve?” je vprašal ženski glas. “Ja,” sem odgovoril. “Takoj morate priti v 
bolnišnico. Imamo bolnico s hudo obliko srčne aritmije. Strah nas je, da bo kmalu umrla, toda ne 
dovoli nam, da bi naredili karkoli, dokler zanjo ne moli pastor iz adventistične cerkve. Vztraja, da 
bo, če bo zanjo molil pastor adventistične cerkve, ozdravela. Prosim, pridite hitro!”


Med vožnjo v bolnišnico sem molil: “Gospod, malo sem zaskrbljen glede tega obiska. Gospa 
vsem govori, da bo ozdravela, če bo zanjo molil pastor adventistične cerkve. Ti in jaz oba veva, da  
se Ti ne odločiš zmeraj, da boš nekoga ozdravil. Kaj bodo medicinske sestre in zdravniki rekli, če 
ne ozdraviš te bolnice?” Zdelo se mi je, kot da je Gospod odgovoril z besedam: “Zakaj skrbiš?” 
“Skrbi me za Tvoj ugled,” sem rekel. “Da smo si na jasnem, skrbi te za moj ugled?” se mi je zdelo, 
da je odgovoril Bog. “V redu, razumem, da to zveni precej trapasto,” sem nadaljeval, “toda kaj 
bodo ljudje rekli-kaj bo ta gospa rekla-če je ne ozdraviš?” Gospod je spregovoril mojemu srcu: 
“Tvoja odgovornost je biti poslušen. Moja odgovornost je skrbeti za moj ugled.” “Prav imaš,” sem 
rekel. “Zaupal Ti bom, da boš storil, kar je prav.”


V bolnišnici so me pred sobo bolnice pričakale štiri medicinske sestre. “Ali ste vi adventistični 
pastor?” je vprašala ena izmed njih. “Pohitite, pojdite v sobo in molite, da lahko potem kaj 
naredimo!” Ker mi je sestra po telefonu povedala ime bolnice, sem vedel, da ta oseba ni vernica 
moje ali druge bližnje cerkve. Spraševal sem se, zakaj je vztrajala, da mora za njo moliti prav 
adventistični pastor, toda to ni bil primeren čas za pogovor. Monitor je kazal nestalen srčni utrip, 
vedel sem, da je v težavah. Šel sem do njene postelje in njeno roko vzel v svoje. Rahlo je obrnila 
glavo, odprla oči in vprašala: “Ali ste vi adventistični pastor?” “Ja,” sem odgovoril. “Če boste vi 
molili zame, vem, da bom ozdravela.”


To ni bil primeren čas za pridigo ali proučevanje Svetega pisma na temo molitve za bolne. “Sestra, 
ali ste pripravljeni Jezusu prepustiti odločitev glede tega, kaj se bo danes zgodilo?” “O, ja, 
pastor,” je rekla, “toda jaz vem, da bom ozdravela, če boste vi molili zame.” Zaprl sem torej svoje 
oči in Očeta v nebesih prosil, naj pokaže svojo moč in milost do te gospe. Prosil sem ga, naj se 
poveliča Njegovo ime pred zdravstvenim osebjem bolnišnice in da bi bila ozdravitev te gospe 
pričevanje mnogim. Prosil sem Gospoda, naj jo ozdravi, če je to Njegova volja, če bi bilo to Njemu 
v slavo in najbolje zanjo. Molitev sem končal v imenu Jezusa in rekel “Amen”. Odprl sem svoje 
oči, pogledal na monitor in videl, da ta kaže popoln srčni ritem. Gospa me je odločno prijela za 
roko in rekla: “Dobro se počutim. Ozdravljena sem! Vedela sem, da bom ozdravela, če bo zame 
molil adventistični pastor!”


Spomnil sem se Jezusa v podobnih okoliščinah in rekel: “Sestra, vaša vera vas je ozdravila!” 
Zahvalil sem se Bogu in odšel iz sobe. Medicinska sestra me je vprašala: “Ali sedaj lahko 
vstopimo?” Odgovoril sem: “Ja, toda mislim, da vaše nege ne potrebuje več.” Njihove oči so se 
močno razširile in odhitele so v sobo. Ne morem vam povedati, kaj se je storilo po tem, ker sem 
odšel. Nisem želel, da bi me kdorkoli gledal, kakor da sem gospo ozdravil jaz. To je bil dar 
ozdravljanja, dan po Svetem Duhu za to gospo v tem trenutku. 
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SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

• 1. pismo Korinčanom 12,9; Opisan je dar ozdravljanja. Gospod zdravi na veliko različnih načinov 
in rad uporabi svoje ljudi. 


• Pismo Efežanom 4,11-13; Sveti Duh želi dati svojim ljudem veliko darov. Bog ima tudi za vas 
načrte.


• Evangelij po Luku 5,17; Gospodova moč zdravi.

• 1. pismo Korinčanom 14,1.13; Želite si duhovnih darov in molite, da bi jih prejeli.

• Razodetje 1,10; Ko pride Sveti Duh nad nas, lahko Boga slišimo na nov in mogočen način. 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Tukaj sem, Gospod, uporabi me za Tvojo službo. Napolni me s Tvojim Duhom in me opremi s 
Tvojimi darovi. 


• Dragi Jezus, želim biti sprememba Zate v tem svetu. Nisem zadovoljen z zgolj sedenjem v 
cerkvi. Daj mi moč Tvojega Duha skozi darove, ki jih boš Ti izbral zame, da bom lahko 
premagoval moč greha v tem svetu. 


• Gospod, okrepi in pomnoži naše darove skozi izobraževanje, vajo, izkušnje in molitev. Mi 
posvečamo naše talente Tebi in ponižno prosimo, da Ti dodaš svoj blagoslov, da se lahko 
evangelij širi po svetu. 


• Molimo za več kot 8000 adventističnih šol s skoraj dvema milijonoma učencev in dijakov. Naj te 
šole zmeraj učijo otroke svetopisemske resnice in vodijo mlade ljudi v službo zate in 
izpolnjevanje misije. 


• Gospod, daj nam modrosti, da bi dosegli sekularne kulture, ki nimajo zanimanja za vero. Naj 
Sveti Duh podre zidove, ki obkrožajo srca teh ljudi. 


• Molimo za različne skupine ljudi v Aziji, ki nimajo krščanskega ozadja. Daj nam posebno 
modrost, da bi znali zadovoljiti njihove potrebe.


• Gospod, prosimo, navdihni adventiste sedmega dne po vsem svetu, da bi molili kot še nikdar za 
izliv poznega dežja Svetega Duha. Prosimo Te za obljubljeno izpolnitev obljub iz naslednjih 
poglavij: Joel 2, Ozej 6 in Apostolska dela 2. 


• Pokaži nam, kako zadovoljiti praktične in duhovne potrebe beguncev. Naj bo naša cerkev znana 
po naši ljubezni do vseh ljudi, ne glede na to kdo so in od kod prihajajo. 


• Molimo za 541 skupin ljudi v osemnajstih državah Južne afriško-indijskooceanske divizije. 
Prosimo, vodi jih k svetopisemskim resnicam.


• Prosimo tudi za sedem ali več oseb na naših osebnih seznamih za molitev. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Tvoja zvestoba velika je” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 139), “Na delo, noč prišla 
bo” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 205), “Naj bom služabnik” (PGNP, št. 658)
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SEDMI DAN:

MOLITEV V SVETEM DUHU


Ob vsaki priložnosti molíte v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso 
vztrajnostjo in molíte za vse svete. (Pismo Efežanom 6,18) 

IZKUŠNJA 

“Kristus, naš posrednik, in Sveti Duh neprenehoma posredujeta za človeka, a Sveti Duh ne prosi 
za nas kot Kristus, ki prinaša svojo kri prelito od ustanovitve sveta; Duh deluje na naše srce in iz 
njega izvabi naše molitve, spokorjenje, slavljenje in zahvaljevanje. Hvaležnost, ki se razliva z naših 
ustnic je rezultat Duha, ki v svetem spominu zaigra na strune duše in prebudi glasbo srca.” (Ellen 
G. White, SDA Bible Commentary, vol. 6, str. 1077-78)


Molitev je lahko izziv. Boga ne moremo videti in večina nas ga sliši redko, če sploh kdaj. Ne 
moremo se ga dotakniti in včasih se zdi, da je težko dobiti odgovore na naše molitve. Poleg tega 
imamo mnogo vprašanj o tem, kako molitev deluje ali zakaj se zdi, da ne deluje.


Spomnim se, kako sem kot mlad fant molil in ob tem postal razdražen. Pogosto sem postal 
zaspan, ker sem molil s sklonjeno glavo in miže, in včasih so moje misli odtavale k spisku opravil, 
ki so me čakala, namesto da bi bil osredotočen na pogovor z Gospodom. Pesmi kot npr. Najlepši 
čas molitev je (v angleščini je naslov pesmi Sweet Hour of Prayer, kar bi lahko prevedli kot Sladka 
ura molitve) so mi bile uganka. “Kako lahko kdo moli eno uro? Jaz komaj zdržim 15 minut.” 
Pravzaprav, rezultati neke ankete so pokazali, da pastorji na dan v povprečju molijo 7-10 minut. 
Počutil sem se krivega. Od vseh reči, ki bi jim moral biti pastor predan, je molitev 
najpomembnejša. 


Med podrobnim pručevanjem teme o Svetem Duhu, sem našel naslednje besedilo: “Prav tako tudi 
Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh 
posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi.” (Rim 8,26) Takrat te vrstice nisem popolnoma razumel, 
toda jasno mi je bilo, da mi bo Sveti Duh pomagal moliti. Že sama misel na to je povzročila 
začetek spreminjanja mojega molitvenega življenja. Bog mi je obljubil pomoč pri molitvi, zato sem 
se začel opirati na to obljubo z vsem svojim srcem. Ko sem postal zaspan, sem se začel sklicevati 
na obljubo. Ko so moje misli odtavale, sem se začel sklicevati na obljubo. Sčasoma se je 
kakovost mojih molitev izboljšala in količina časa, ki sem ga preživel v molitvi se je povečala. Ko 
sem začel več časa preživljati v molitvi, so se moji osebni izzivi zmanjšali ali izginili in začeli so se 
dogajati čudeži. Ne morem pojasniti, zakaj, toda zdi se, da je čas, ki ga preživimo v molitvi 
resnično prav tako pomemben kot to, kaj rečemo. 


Kljub temu da mi molitev včasih še zmeraj predstavlja izziv, se mi zdi, da čas mineva hitreje, in 
nimam težav z utrujenostjo ter tavanjem misli. Torej, v svetopisemskem smislu moliti v Duhu 
pomeni vložiti trud v izboljšanje molitvenega časa in hkrati zaupati Svetemu Duhu, da nas bo 
navdihnil in okrepil. 


Nekaj praktičnih zamisli za izboljšanje molitvenega življenja:  
• Molite s pomočjo Svetega pisma. Preberite vrstico in molite glede tistega, kar ste pravkar 

prebrali. 

• Uporabite glasbo. Pesmarice vsebujejo mnoge molitve. Uporabite te molitve, da bi ugotovili, kaj 
želite reči. Petje je namreč prav tako oblika molitve. 


• Molite v prostoru, kjer je svež zrak in ni motenj. 

• Imejte molitveni dnevnik. Mnogi ljudje radi zapisujejo molive in menijo, da jim to pomaga 

razjasniti misli in se natančneje izraziti. 

• Poiščite si molitvenega partnerja, s katerim lahko molite osebno ali po telefonu. 

• Udeležite se molitvenih srečanj (v cerkvi ali po domovih) ali pa začnite molitveno srečanje. 

• Naredite si seznam reči, o katerih se morate pogovoriti z Bogom. 


SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 
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• Judovo pismo 1,20; Z molitvijo v Svetem Duhu izgrajujemo svojo vero. 

• Pismo Efežanom 6,18; Molite v Duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. 

• Evangelij po Luku 11,11-13; Sveti Duh pride k nam kot odgovor na molitev.

• 1. pismo Timoteju 2,1; Molitev je najpomembneje, kar lahko storimo. 

• Evangelij po Luku 22,43; Božanska pomoč bo okrepila naše molitve, kot je Jezusove. 

• 1. Mojzesova knjiga 32,25; Jakob se je bojeval z Bogom. Včasih se molitev zdi trdo delo. 

• Evangelij po Luku 18,1; Če bomo vztrajali v molitvi in se ne bomo naveličali, bomo 

blagoslovljeni. 

• Zaharija 12,10; Duh milosti in molitve bo izlit na nas in na naše družine. 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi Oče, naredi me človeka molitve in me uporabi za blagoslov ljudi v mojem življenju. Prosim 
izlij Tvojega Svetega Duha name in mi daj moč.


• Gospod, prosim okaraj Satana in zle duhove, ki me želijo zadržati v suženjstvu. Daj mi zmago 
nad grehi zaradi moči Tvoje krvi. 


• Prosim reši naše otroke in vnuke. Pošlji vsakega angela, ki je na voljo, da bi jih vodil v večno 
življenje. Zlomi Satanovo moč nad njimi, pomagaj jim videti Tvojo dobroto in jim daj duha 
kesanja. 


• Blagoslovi naše pastorje, učitelje, evangeliste in člane cerkve po vsem svetu z duhom molitve. 
Naj se združeni glasovi Tvojih ljudi dvignejo do nebes kot mogočen zbor slavljenja in 
posredovanja. 


• Gospod, prosimo za tvojo zaščito ranljivih otrok in najstnikov. Prosimo, varuj jih pred tistimi, ki 
jih želijo izkoristiti.


• Prosimo Te, da pozoveš urbane misionarje, da bi ustanavljali cerkve med 806 skupinami ljudi v 
20 državah Interevropske divizije. 


• Prosimo, pozovi vojsko delavcev, ki bi ustanavljala cerkve med 948 skupinami ljudi v 38 državah 
Interameriške divizije. 


• Gospod, prosimo vodi cerkvene odločitve na zasedanju generalne konference leta 2020. Naj 
bodo delegati, vodje in obiskovalci napolnjeni z duhom oživitve in ljubezni. 


• Izročamo ti sedem oseb, ki smo jih napisali na naše kartice. Ti pripelji te osebe k sebi. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Najlepši čas molitev je” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 309), “Pridi v srce” (Pojte 
Gospodu novo pesem, št. 474), “Jezus, odpri mi oči” (PGNP, št. 622)
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OSMI DAN:

PODREDITEV SVETEMU DUHU


Zato vam pravim: Vsak greh in vsaka kletev bosta ljudem odpuščena, 
kletev zoper Duha pa ne bo odpuščena. (Evangelij po Mateju 12,31)  

IZKUŠNJA 

“Nihče ne rabi gledati na greh proti Svetemu Duhu kot na nekaj skrivnostnega ali 
neopredeljenega. Greh proti Svetemu Duhu je gren vztrajnega zavračanja odziva na njegovo 
vabilo k spokorjenju.” (Ellen G. White, SDA Bible Commentary, vol. 5, str. 1093)


Celo ljudje, napolnjeni s Svetim Duhom, včasih delajo napake. Abraham, Mojzes, David in Peter 
so imeli vsi napake v svojem značaju in so doživeli neuspehe v trenutkih skušnjave. Celo Jezus je 
bil skušan (Mt 4), toda ni se vdal. Torej, samo zato ker trenutno hodimo z Duhom, še ne pomeni, 
da ne moremo delati napak, in napaka ni enako kakor zakrknjenje našega srca v grehu. 


Neka starejša ženska je postala trdosrčna, malodušna in jezna. Imela je le malo strpnosti do 
drugih z izjemo svojih najbližjih prijateljev. Ko so prišli v cerkev obiskovalci, je pogosto izrekla 
žaljive opazke glede njihovih otrok, oblačil ali česa drugega. Pred kratkim krščeni verniki in ostali 
so bili užaljeni zaradi njenega nesramnega kritiziranja. Nekatere je njeno početje tako odvrnilo, da 
so prenehali hoditi v cerkev. Jaz o tem nisem vedel ničesar, dokler nismo imeli sestanka s 
starešinami. Vprašal sem jih, če vedo, zakaj so ljudje prenehali hoditi v cerkev. Nekaj jih je v tišini 
sklonilo glave. Končno je eden spregovoril: “Pastor, v naši cervi imamo gospo, ki ne more 
nadzorovati svojega jezika. Opravlja in kritizira skoraj vsakogar. To je razlog, zakaj so se ljudje 
prenehali vračati v cerkev.” “Koliko časa se to dogaja?” sem vprašal. “Mnogo let,” je bil odgovor. 
“Zakaj nihče ni ničesar storil glede tega?” sem nadaljeval. “Nekaj pastorjev je poskušalo, toda 
nikoli se ni nič spremenilo.” “To se enostavno ne more nadaljevati,” sem rekel, “zato predlagam 
naslednje. Obiskal bom to gospo in zahteval, naj v dveh tednih spremeni svoj način obnašanja. Če 
se ne bo pripravljena spremeniti, se bomo o njej pogovorili na naslednjem sestanku odbora in 
določili disciplinski ukrep. Me boste vi, starešine, pri tem podprli?” Starešine so soglasno podprili 
moj načrt. 


Uredil sem obisk tej vernici. “Vem, zakaj ste tukaj,” je rekla, ko sem se usedel v njeni dnevni sobi. 
“Veste?” sem odgovoril. “Ja,” je nadaljevala, “prišli ste, da bi se z menoj pogovorili o načinu 
mojega govora z ljudmi.” “To je popolnoma pravilno,” sem rekel, “toda kako ste to vedeli?” “Ker 
sta prišla k meni tudi dva druga pastorja, da bi govorila o isti zadevi.” “Je to kaj spremenilo?” sem 
vprašal. “Ne, ni.” “Zakaj?” me je zanimalo. “Ker imam pravico, da rečem, kar mislim, da je 
najboljše, in ker so ljudje veliko preobčutljivi. Čustva nosijo na dlani.” 


Govoril sem o krščanskem načinu obnašanja s pomočjo vrstic kot so tiste, zapisane v Pismu 
Efežanom 4,29-31, toda ženska se še zmeraj ni bila pripravljena spremeniti. Z molitvijo v srcu sem 
rekel: “Imate dva tedna, da spremenite svoj način obnašanja, drugače vas bom na sestanku 
odbora prisiljen predlagati za disciplinski ukrep. In pri tem imam podporo vseh starešin.” “Tega ne 
bi storili!” je vzkliknila. “O, ja, pa bom, razen če se odločite, da boste spremenili način svojega 
govora z ljudmi.” “Ne verjamem, da vas bodo starešine pri tem podprli,” je rekla. “So me že in 
lahko preverite pri njih, če želite, toda tako je,” sem zatrdil. To razodetje je povzročilo, da se je 
ženska usedla nazaj in v tišini svečano razmišljala. Nežno sem rekel: “Vsi vas imamo radi in 
želimo, da ste del naše cerkvene skupnosti, toda to obnašanje se mora spremeniti.”


Naslednjo soboto ni prišla v cerkev. Njeni prijatelji so se me izogibali. Vedel sem, da so se vsi borili 
z nastalo situacijo. Soboto za tem, tik preden sta se njena dva tedna iztekla, je prišla v cerkev. 
Odšel sem do nje, da bi jo pozdravil. Njen obraz je bil miren, toda prijela me je za roko in jo močno 
držala. “Pastor,” je rekla, “premislila sem vse, kar ste rekli. Rada bi, da veste, da sedaj jasno 
vidim, da sem bila vsa ta leta v zmoti. Upam, da mi boste odpustili, in za odpuščanje nameravam 
prositi tudi starešine ter preostanek cerkve. Z Božjo pomočjo bom drugačna oseba.” Ob priznanju 
so ji oči zarosile solze in vesel sem, da lahko rečem, da je bila zvesta svoji obljubi. Ljudje so se 
začeli vračati v cerkev in skupnost je zelo hitro rasla. 
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SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

• Evangelij po Mateju 12,31.32; Kletev opravičuje greh in zavzame Božje mesto. (Mr 2,7-11; Jn 
10,33)


• Pismo Hebrejcem 6,4-6; Tudi resnično spreobrnjeni ljudje se lahko obrnejo proč od Jezusa. 

• Pismo Hebrejcem 4,7; Najboljši čas za poslušnost glasu Svetega Duha je prvič, ko vam 

spregovori. 

• Apostolska dela 7,51; Ne upirajte se vodstvu in opozorilom Svetega Duha. 

• Evangelij po Luku 13,34; Izročite svoje življenje Jezusu preden bo prepozno, kot je bilo za 

njegov ljubljeni Jeruzalem. 


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi Oče, naj zmeraj poslušam Tvoj glas. Odpusti mi, da sem bil trmast. Odpri mi oči in ušesa, 
da bi razpoznaval Tvojo voljo in daj mi pogum, da bom poslušen. 


• Dragi Jezus, odpusti mi bolečino, ki sem Ti jo prizadejal, ko se nisem bil pripravljen odpovedati 
svojim grehom. Prosim, ne odtegni Svetega Duha od mene in omehčaj moje srce, da bom lahko 
prejemal Tvoje napotke. 


• Prosimo, odpusti naši cerkvi trenutke, v katerih nismo poslušali Tvojega glasu v Bibliji. Pomagaj 
nam, da bi se kot skupnost očistili grehov, in obnovi prisotnost Svetega Duha med nami. 


• V nas ustvari čisto srce, O Bog, in obnovi v nas pravega duha. Ne odvrzi nas iz Tvoje prisotnosti 
in ne odvzemi od nas Svetega Duha. Obnovi naše veselje zaradi Tvojega odrešenja. Nato bomo 
grešnike učili Tvojih poti in oni se bodo spreobrnili k Tebi. (Ps 51)


• Oče, posredujemo za tiste, ki so žrtve okoliščin ali pa so nadzorovani s strani odvisnosti. 
Prosimo, zlomi verige, ki jih vežejo! Naj jih s pomočjo zanimanja in ljubezni pripeljemo nazaj k 
Tebi.


• Prosimo, nauči nas, kako razglašati temeljne cerkvene resnice jasno, ustvarjalno in avtentično. 
Naj bo Jezusova ljubezen središče vsega, kar verujemo. 


• Prosimo Te, da pripraviš mlade osebe, da bi ustanavljale cerkve med 830 skupinami ljudi v 11 
državah Vzhodno-centralne afriške divizije. 


• Molimo, spodbudi bojevnike molitve, da bi posredovali za 2568 skupin ljudi v 4 državah 
Južnoafriške divizije. 


• Prosimo te, da pozoveš nove mlade vodje in blagosloviš učno iniciativo SYL (Senior Youth 
Leadership).


• Hvala, Oče, ker boš poslal Svetega Duha sedmim osebam na našem seznamu za molitev, da se 
bodo spreobrnile. 


• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Vse izročam ti” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 585), “Mi Jezus je ljubši” (PGNP, št. 495), “Trdno 
oprimimo se vere” (PGNP, št. 533), “V Gospodu sem našel vso srečo” (Pesmarica Krščanske 
adventistične cerkve, št. 355)
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DEVETI DAN:

DELO SVETEGA DUHA


Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo: zemlja se je razsvetlila 
od njegovega sijaja. Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: “Pojdi iz njega, ljudstvo moje, 

da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge!”  
(Razodetje 18, 1.4) 

IZKUŠNJA 

“Delovanje Svetega Duha v nas, je naša velika potreba. Duh je popolnoma božanski v svojem 
odločanju in delovanju. Bog si želi, da bi bili milostno duhovno obdarjeni; potem boste delali v 
moči, ki se je nikoli prej niste zavedali. Ljubezen, veraj in upanje bodo trajno navzoči v vas. Z vero 
boste lahko šli naprej, verujoč, da vas Sveti Duh spremlja.” (Ellen G. White, Evangelism, str. 299)


Nekega dne bo prišlo med Božjimi ljudmi po vsem svetu do velikega prebujenja. Sveti Duh se bo 
spustil na ljudi z veliko močjo. To je v Svetem pismu primerjano s poznim dežjem, ki pada na 
Srednjem vzhodu in povzroči zorenje žita ter posledično žetev (Zah 10,1). Nekega dne bodo Božji 
sledilci delili svojo vero na vsak možen način. Z močjo Jezusa se bodo dogajali čudeži. Več tisoč, 
morda več milijonov ljudi bo rešenih. Delo Svetega Duha je rešiti izgubljene in ni večjega veselja 
kot sodelovati pri tem delu. 


Neko soboto sta prišla Lance in njegova žena Renae prvič v adventistično cerkev. Nekdo je na 
njunem pragu namreč pustil knjigo z naslovom Bible Readings for the Home. Zaradi določenih 
okoliščin v njunem življenju, sta se Lance in Renae odločila ugotoviti, o čem govori knjiga. Ko sta 
listala po knjigi, sta opazila besedilo, ki je govorilo o soboti, kar je v njima vzbudilo zanimanje. 
Natančno sta proučila ta del knjige in bila sta prepričana, da morata najti cerkev, ki je izdala to 
knjigo. Ker sta opazila, da je bila to Krščanska adventistična cerkev, sta poiskala našo cerkev in 
naslednjo soboto prišla na bogoslužje. Lance je v rokah držal knjigo in vprašal: “Ali je to knjigo 
izdala vaša cerkev?” “Tako je,” sem odgovoril. “Odlično,” je nadaljeval Lance, “imava mnogo 
vprašanj. Ali bi lahko slučajno prišli k nama domov, da bi skupaj proučevali Sveto pismo?” 
“Seveda,” sem jima zagotovil, “z veseljem.”


Ko sem ju obiskal, sem ugotovil, da so si Lance, Renae in njuna sinova želeli velike spremembe v 
svojem življenju. Starša sta postala žrtvi alkohola in zlorabe različnih substanc, njun zakon je 
močno trpel. Vedel sem, da sta potrebovala osvobajajočo moč Jezusa. Ko sem z njima delil 
veselo sporočilo in v srcu ves čas molil za Božjo pomoč, sem lahko videl, da je Sveti Duh močno 
deloval v njiju. Ko sem končal, sem vprašal: “Ali obstaja kakšen razlog, zakaj svojega življenja ne 
bi izročila Jezusu?” Odgovorila sta, da bi bila zelo vesela Jezusovega odpuščanja in odrešenja. 
Pokleknili smo in molili, jaz sem ju vodil skozi molitev priznanja in sprejetja Jezusa kot Odrešenika 
ter Gospoda. S solznimi očmi sta ponavljala za menoj in po molitvi smo radostno vstali. Čudežna 
moč Svetega Duha je bila jasno razvidna. Lance in Renae sta bila zdaj Božja otroka. 


Ko sem naslednji teden zopet prišel k njima, da bi proučevali Sveto pismo, sem komaj stopil v 
dnevno sobo, ko me je Lance vprašal: “Pastor, kaj menite o kajenju cigaret? Ali mislite, da je to 
nekaj, kar naj bi kristjani počeli?” Predlagal sem, da bi tisti večer proučevali temo zdravega načina 
življenja in tako smo tudi storili. Rezultat proučevanja Biblije in kasnejših obiskov je bil, da sta 
Lance in Renae postala svobodna, niso ju več vezale verige, s katerimi ju je Satan zasužnjil. 
Kmalu zatem sta se krstila in oba postala zvesta izpolnjevalca Kristusovega naročila, svoje 
izkušnje sta delila s sorodniki in prijatelji ter z njimi proučevala Sveto pismo. Tudi onadva sta 
začela sodelovati v delu Svetega Duha, tako da sta delila veselo sporočilo z ljudmi okoli sebe. 
Kakšen čudež!


SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 

• Evangelij po Mateju 28,19.20; Vsak Jezusov sledilec naj bi delal, kar zmore, za širjenje 
evangelija. 
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• Evangelij po Janezu 16,13; Ko deluje Sveti Duh, ljudi privlači resničnost Božje besede. 

• Apostolska dela 4,29-31; Prva cerkev je prosila Boga, naj jim da Svetega Duha, da bi lahko 

srčno oznanjali Božjo besedo.

• Pismo Efežanom 4,11.12; Namen darov Svetega Duha je kristjane opremiti za delo služenja in 

izgradnjo cerkve.

• Apostolska dela 9,36-42; Čudeži so dokaz, zaradi katerega ljudje verujejo v Jezusa. 

• Evangelij po Marku 16,15-18; Podjite po vsem svetu, ozdravljajte bolne, širite veselo novico in 

kažite Božji značaj vsakomur. 

• Izaija 6,8; “Tukaj sem, pošlji mene!”


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi nebeški Oče, naredi me za Tvojega služabnika in mi pomagaj deliti sporočilo o Tvoji 
ljubezni in odrešenju. 


• Po Tvoji milosti, Gospod, se predajam, da bi postal izobražen in opremljen za širjenje evangelija 
na način, ki ga boš Ti izbral zame. 


• Krsti me s Tvojim Svetim Duhom, da bom zagnan in bom lahko premagal ovire in svoje 
strahove. Naj bom posrednik Tvoje ljubezni in rešilnega sporočila o križanem in vstalem 
Kristusu. 


• Blagoslovi trud pastorjev, učiteljev in misijonarjev po vsem svetu. Napolni jih z veliko močjo in 
avtoriteto. Naj bodo milijoni Tvojih otrok rešeni prav letos!


• Prosimo, naj naše družine odražajo Tvojo ljubezen tako doma kot v skupnosti. V naš dom vnesi 
soglasje, popravi zlomljene odnose, zaščiti ranljive pred zlorabo in pokaži svojo sveto moč v 
navidez brezupnih okoliščinah. 


• Naj se verniki naše cerkve po vsem svetu vsak dan hranijo s Tvojo besedo. Naj te vsakodnevno 
iščemo v molitvi. Opomni nas, da brez Tebe nismo nič. 


• Prosimo te, da spodbudiš zdravstvene tehnike in zdravnike, da bi ustanavljali nove cerkve med 
1978 skupinami ljudi v 22 državah Zahodno-centralni afriški diviziji.


• Molimo za 49 milijonov ljudi v 19 najmanj doseženih mestih Transevropske divizije. 

• Gospod, prosimo, daj, da mladi v naši cerkvi ne bi le pridigali, ampak bi bili pridiga. Prosimo Te, 

da blagosloviš svetovni dan mladih in druge mladinske projekte ter iniciative.

• Molimo za sedem oseb na našem spisku. Daj jim srce, da Te bodo spoznali (Jer 24,7). 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Naj bom služabnik” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 658), “O njem bi rad govoril” (PGNP, št. 
437), “Jezus sveto službo ti zaupal je” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 313)
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DESETI DAN:

VZTRAJATI V SVETEM DUHU


[…] jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj […]. Ne 
bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Jezus je odgovoril in mu rekel: “Če me kdo ljubi, se bo 

držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. […]”  
(Evangelij po Janezu 14,16.18.23) 

IZKUŠNJA 

“Ali ne čutite svoje slabosti in potrebe po Božji moči, ko zjutraj vstanete? Ali ponižno in iz vsega 
srca seznanjate svojega nebeškega Očeta s svojimi potrebami? Če tako delate, potem angeli 
zapisujejo vaše molitve. Če so vaše besede iskrene, bo vaš angel varuh z vami, ko boste v 
nevarnosti, da bi nehote storili kaj slabega in s tem tudi druge napeljali k slabim dejanjem; vrnil 
vas bo na dobro pot in vam pomagal izbrati prave besede, ter usmerjal vaše dejavnosti.” (Ellen G. 
White, Sporočila mladim, str. 73)


Neko soboto po končanem skupnem kosilu sem stal pri pomivalnem koritu. Mlada študentka iz 
Rusije, ki je bil na izmenjavi, je brisala posodo. Vedel sem, da ni kristjanka, zato sem tiho molil in 
prosil Boga, naj mi pomaga kvalitetno izkoristiti čas, ki mi je na voljo, ker skupaj pomivava 
posodo. “Nekaj bi te rad vprašal, če ti je prav,” sem rekel. “Seveda, kaj pa?” je odgovorila. “Zakaj 
je v Rusiji toliko ljudi, ki niso kristjani?” sem vprašal. “Lahko bi me kar direktno vprašali, zakaj 
nisem kristjanka,” je rekla s širokim nasmehom na obrazu. “V redu,” sem dejal nekoliko bolj 
sproščeno, “zakaj nisi kristjanka?” “Enostavno ne vidim dokazov o Božjem obstoju,” je 
odgovorila. Nato je vprašala: “Zakaj pa vi ste kristjan?” “Ker vidim mnogo dokazov!” sem se 
odzval. Zasmejala se je in rekla: “V redu, kaj so torej vaši dokazi?” Nato sem ji povedal, kaj je Bog 
storil zame. 


“Predlagam eksperiment, če si ga pripravljena poskusiti,” sem rekel. “Verjamem, da če izvedeš ta 
eksperiment, boš našla dokaze o obstoju Boga. Rad bi, da naslednjih 30 dni vsak dan nekaj časa 
bereš Evangelij po Janezu. Če boš prišla do konca, preden bo minilo 30 dni, enostavno začni 
znova. Prav tako bi rad, da moliš, ko nihče ne bo vedel, da to počneš. Govori z Njim o stvareh, ki 
jih veš le ti, in Boga prosi za nekaj, česar ne bo vedel nihče drug, potem pa opazuj, kaj se bo 
zgodilo.” “Prav,” je odgovorila, “to zveni precej enostavno. Zanimiv eksperiment bo.”


Ker je bila študentka na izmenjavi, je morala iti tja, kamor je šla družina, pri kateri je začasno 
bivala, da bi lahko izkusila kulturo države. Zato je vsak teden prišla v cerkev-ker je tja prišla njena 
gostiteljska družina. Dva tedna po začetku njenega eksperimenta sem v cerkvi šel do nje in 
vprašal: “Torej, kako poteka tvoj eksperiment?” Bila je resna a prijazna, ko je odgovorila: “Ostala 
sta mi še dva tedna, toda že sedaj nisem več prepričana, da lahko rečem, da ni Boga.” “Vesel 
sem zate,” sem odgovoril. “Nadaljuj. Prepričan sem, da boš našla še več dokazov o obstoju 
Boga, če boš ostala odprtega duha.” Nasmehnila se je in se mi zahvalila, ko je tisto soboto odšla 
iz cerkve. Preden je minilo 30 dni, se je vrnila domov v Rusijo, toda vem, da sta se ona in Bog 
bolje spoznala!


Kako vztrajati v prisotnosti Očeta, Sina in Svetega Duha? 
1. Enostavno preživimo čas v proučevanju Svetega Duha z odprtim srcem in umom. Jezus je 

Beseda (Jn 1,14; Jn 14,6-9) in če smo videli Njega, smo videli Očeta. Poleg tega, Sveti Duh je 
bil tisti, ki je navdihnil Božjo Besedo (2 Pt 1,21). Torej, ko beremo Biblijo in verjamemo njenim  
naukom in obljubam, se spreminjamo v Jezusovo podobo (2 Kor 3,18). 


2. Ko molimo in odpremo svoja srca Bogu kot Prijatelju, se nam približa Sveti Duh, omehča naša 
srca in naš duh je pripravljen na izzive, ki nas čakajo. Ko molimo, je Satanova moč nad nami 
zlomljena in z Božjo močjo lahko premagamo njegove skušnjave. 


3. Nazadnje, ko smo poslušni Božji besedi in jo delimo z drugimi, smo bliže Bogu in imamo mir 
(Mt 11,28-30). 
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SVETOPISEMSKE VRSTICE ZA MOLITEV 
• 2. Petrovo pismo 1,21; Sveti Duh je navdihnil pisce Svetega pisma. Ko ga mi beremo in 

sprejemamo napisano v njem, vztrajamo v prisotnosti Svetega Duha, Jezusa in Očeta (Jn 14,23).

• Evangelij po Luku 11,11-13; Moč Svetega Duha v nas in okoli nas povečamo, ko prosimo Boga 

za Njegovo prisotnost. 

• Apostolska dela 2,1-4; Sveti Duh želi, da ljudem povemo, kaj nas je Bog naučil in kako nas je 

blagoslovil. Želi, da bi bili vsi ljudje vsepovsod rešeni.

• 1. pismo Timoteju 2,1-4; Ko molimo, Sveti Duh blagoslovi svet okoli nas in vodi ljudi k 

Odrešeniku.

• Apostolska dela 5,31.32; Ko smo poslušni Bogu, se prisotnost Svetega Duha v našem življenju 

poveča in blagoslovi se pomnožijo. 

• Pismo Rimljanom 8,26; Sveti Duh nam želi pomagati, da bi postali ljudje molitve. Temu bodo 

zagotovo sledili blagoslovi (2 Krn 7,14).


PREDLOGI ZA MOLITEV 

• Dragi nebeški Oče, ustvari v meni željo po Tvoji besedi, da bom užival v preživljanju časa s 
Teboj. Ko bom proučeval Sveto pismo, mi daj jasno razumevanje Tvojega značaja in Tvoje volje 
za moje življenje. 


• Jezus, prosim pošlji Svetega Duha, da bi bil del mojega življenja, in daj, da bi (p)ostal človek 
molitve. Spremeni me v mogočnega posrednika, da bili lahko mnogi rešeni in osvobojeni iz 
Satanovih verig teme. 


• Naj bosta moj um in moje srce zmeraj v skladu s Tvojo voljo. Naj bom popolnoma poslušen 
Tvojim zapovedim in preostanku Tvoje besede. 


• Gospod, izročamo Ti vodje cerkva po vsem svetu. Daj jim modrosti pri sprejemanju pomembnih 
odločitev in vodstvu Tvojih ljudi. 


• Molimo za naše otroke. Naredi jih močne, da bodo lahko pogumno stali zate, ko bodo naleteli 
na ovire in različne oblike pritiska. Pomagaj jim, da bi sprejemali modre odločitve in da bi se 
zmeraj postavili za resnico (Iz 44,3.4)


• Molimo za družine, katerih svet je poln zmešnjave, žalosti in zmede. 

• Gospod, naj Tvoja cerkev v poslednjih dneh doživi veliko obnovitev prvotne pobožnosti. Naj 

stojimo za resnico, ne glede na vse. 

• Molimo za sedem oseb na naših spiskih. Prosimo, pokaži vsaki izmed teh oseb, kako močno jo 

Jezus ljubi. 

• Lokalni predlogi in potrebe za molitev.


PREDLAGANE PESMI 

“Bog ljubim te” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 78), “Hvali ti duša, Gospoda” (Pesmarica 
Krščanske adventistične cerkve, št, 14), “Tebi, Jezus, se zaupam” (PKAC, št. 184) 



