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UVOD
MOLITVENA TEMA: ISKATI SVETEGA DUHA
Vabimo vas, da v obdobju 10 dni molitve 2020 izkusite obljubljeni blagoslov Svetega Duha.
Preden je bil Jezus vzet v nebo, nam je obljubil: “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.” (Apd 1,8)
“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)
Pridružite se nam v prošnji za izliv Svetega Duha in dovolite Bogu, da pomnoži Njegove sadove v
vašem življenju!
SMERNICE ZA MOLITEV
• Ohranite svoje molitve kratke-na določeno temo povejte le stavek ali dva. Nato pustite drugim,
da pridejo tudi oni na vrsto. Molite pa lahko tolikokrat kot želite-tako kot govorite, kadar se
pogovarjate.
• Ne bojte se tišine, ker daje vsem priložnost, da prisluhnejo Svetemu Duhu.
• Skupno petje pesmi, ki ga vodi Sveti Duh, je prav tako velik blagoslov. Ne potrebujete nujno
klavirja ali drugega inštrumenta, tudi petje brez spremljave je v redu.
• Raje kot da porabljate čas za pogovor o prošnjah za molitev, enostavno molite zanje. Nato lahko
tudi ostali molijo za vaše prošnje in se sklicujejo na Božje obljube, povezane z vašimi potrebami.
Sklicevanje na obljube
Bog nam je dal v svoji Besedi mnogo obljub. Naša prednost je, da se lahko nanje sklicujemo v
molitvah. Tudi Njegove zapovedi in nasveti so obljube. On nam ne bi nikoli naročil ničesar, česar
ne moremo storiti v Njegovi moči.
Enostavno se je osredotočiti na naše potrebe, težave in izzive ter tarnati in stokati o naših
okoliščinah, ko molimo. To ni namen molitve. Molitev naj bi okrepila našo vero. Zato vas
spodbujamo, da se v molitvi sklicujete na Božje obljube. Odmaknite svoje oči proč od sebe in
svojih šibkosti ter jih uprite v Jezusa. Če zremo vanj, se spreminjamo v Njegovo podobo.
Kako se lahko sklicujete na Njegove obljube? Ko molite npr. za mir, lahko uporabite besedilo v Jn
14,27 in rečete: “Gospod, Ti si nam v svoji Besedi povedal: ‘Mir vam zapuščam, svoj mir vam
dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.’ Daj mi
mir, za katerega si obljubil, da nam ga zapuščaš.” Zahvalite se Gospodu za mir, ki vam ga daje,
četudi ga v tistem trenutku in na tistem kraju ne čutite.
Post
Spodbujamo vas, da se v času teh desetih dni postite tako, kot se je Daniel. Začeti novo leto z
molitvijo in postom je čudovit način, da Bogu posvetimo svoja življenja v prihajajočem letu.
Vemo, da je Daniel deset dni jedel sadje in zelenjavo. Tako tudi mi vas spodbujamo, da se v času
10 dni molitve odločite za enostavno prehrano. Dieta, pri kateri se izogibamo sladkorju,
procesirani in rafinirani hrani ter gaziranim pijačam nam lahko koristi na večih nivojih. Prvič, jesti
enostavno pomeni manj potrebnega časa za pripravo hrane in več časa, ki ga lahko preživimo z
Gospodom. Drugič, lažja kot je hrana, ki jo zaužijemo, manj obremeni prebavni sistem in jasnejše
so naše misli. Vemo, da sladkor vpliva na delovanje čelnega režnja, ki je središče našega
mišljenja. Če želimo imeti čist razum, da lahko slišimo Božji glas, in če se mu želimo približati, se
moramo prepričati, da nas naš način prehranjevanja pri tem ne ovira.
Post ni povezan samo s hrano. Spodbujamo vas, da imate tudi post od televizije, filmov,
računalniških iger in celo od Facebook-a in YouTube-a. Včasih nam reči, ki same po sebi niso
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slabe (npr. Facebook, YouTube), vzamejo veliko časa. Za nekaj časa dajte na stran vse, kar lahko,
da boste imeli na voljo več časa, ki ga boste lahko preživeli z Gospodom.
Post ni bližnjica do čudežev. Je le način, na katerega se ponižamo pred Bogom, da lahko On
deluje v nas in po nas.
Ponižajmo se pred Bogom in Ga iščimo z vsem našim srcem, umom in močjo. Približajmo se mu v
molitvi in postu in On nas bo pritegnil bliže k sebi.
Sveti Duh
Prosite Svetega Duha, naj vam pokaže, za kaj naj molite v življenju določene osebe ali v določeni
situaciji. Sveto pismo pravi, da mi ne vemo, kako naj molimo in da je Sveti Duh tisti, ki posreduje
za nas.
“Ni dovolj samo moliti v Kristusovem imenu, marveč je potreben tudi navdih Svetega Duha. To
pojasnjuje, kaj pomenijo besede, da ‘Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi.’ (Rim 8,26) Bog
z veseljem usliši takšno molitev. Ko iskreno in goreče molimo v Kristusovem imenu, je takrat ravno
ta gorečnost Božje zgotovilo, da bo uslišal ‘neznansko več od tega, kar prosimo in mislimo.’ (Ef
5,20).” (Ellen G. White, Kristusove prilike, str. 98)
Vera
V Duhu preroštva beremo: “Molitev in vera bosta naredili to, česar ne more doseči nobena moč na
zemlji.” (Ellen G. White, Zdravje na dosegu roke, str. 347)
Prav tako nam je rečeno, da lahko “prosimo … za kateri koli dar, ki ga je obljubil; potem moramo
verovati, da smo to dobili in se zahvaliti Bogu, da smo prejeli.” (Ellen G. White, Vzgoja, str. 227)
Molitev za sedem oseb
Spodbujamo vas, da teh deset dni na poseben način molite za sedem oseb, za katere želite, da
doživijo “življenje v obilju.” To so lahko vaši sorodniki, prijatelji, sodelavci, sosedje ali enostavno
znanci. Vzemite si nekaj časa in vprašajte Gospoda, za koga On želi, da molite. Prosite Ga tudi,
naj vam da resnično skrb za te osebe. Imena zapišite na list papirja in ga shranite na določeno
mesto, npr. v Sveto pismo. Nekaj posebnega je, če si zapišemo ta imena, in presenečeni boste,
kako bo Bog deloval kot odgovor na vaše molitve!
Izziv doseganja skupnosti
Vsakdo izmed nas lahko s sodelovanjem v projektu Vključenost vseh vernikov stori nekaj, da
pospeši Kristusov ponovni prihod.
“Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me
sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k
meni.” (Mt 25,35.36)
Naš privilegij je kazati drugim Jezusovo ljubezen. Toliko smo prejeli od našega Odrešenika; ne
zadržujmo tega zase. Delimo Njegovo ljubezen z drugimi.
Vas in vašo cerkev spodbujamo, da Boga v molitvi vprašate, kako naj dosežete ljudi okoli vas po
koncu 10 dni molitve. Izberite eno ali več aktivnosti, izberite določen dan in bodite Jezusove roke
in noge. Ko se boste posvetili organizaciji, ne dopustite, da bi vas to zamotilo in ne bi molili.
Med gradivi boste našli poseben izroček s predlogi za doseganje vaše skupnosti za Jezusa (v
angleškem jeziku je na voljo tudi na spletu).
Prav tako so izročki z dnevnimi temami neposredno dostopni preko računalnika ali drugih
elektronskih naprav na www.tendaysofprayer.org.
Material je pripravil Oddelek za misijonstvo v Generali konferennci Krščanske adventistične cerkve.
Navedki iz Svetega pisma so vzeti iz Slovenskega standardnega prevoda.

