MOLITEV ZA
PREBUJENJE
od 6. do 16. januarja 2021

»›Ne s silo in ne
z močjo, temveč
z mojim duhom,‹
govori Gospod
nad vojskami.«
ZAHARIJA 4,6
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Navodila za vodje: Molitev za prebujenje
Dobrodošli v “desetih dneh molitve 2021”! Verjamemo, da je molitev zibelka prebujenja. Bog je v preteklih
letih naredil veliko čudežev, ko smo ga skupaj iskali v molitvi in postu. Sveti Duh je prinesel spremembe,
obnovil strast za oznanjevanje, prebudil cerkve in ozdravil odnose.
Ali vas Božji glas kliče k prebujenju? Sveto Pismo ima za vas veliko obljub:
Če “pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od
svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo”. (2 Krn 7,14)
“Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem.” (Jer 29,13)
“Vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen.” (Jl 3,5)
“Približajte se Bogu in se vam bo približal.” (Jak 4,8)
“Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim,
on pa z menoj.” (Raz 3,20)
Kjer koli se nahajate v življenju, je Bog bližje, kot si mislite. Na vašo družino, vašo cerkev, vašo skupnost in
na svet želi izliti svoje blagoslove. Pridružite se nam v molitvi za duhovno prebujenje po Svetem Duhu!

Splošni elementi 10 dni molitve
Dnevna snov
Za vsakega izmed 10 dni molitve je bila pripravljena snov na določeno temo. Ta snov vsebuje odlomek
iz Svetega pisma, izkušnjo, svetopisemske vrstice za molitev, predloge za molitev in predloge za pesmi.
Predlagamo, da pripravljeno snov natisnete, da lahko udeleženci molitvenega srečanja sledijo poteku.
Cerkve po vsem svetu bodo 10 dni združene v molitvi. Pridružite se jim v molitvi s svetopisemskimi
vrsticami, navedki in predlogi, ki so navedeni na listih. Toda ne hitite skozi celoten seznam predlogov za
molitev. Lahko se razdelite na manjše skupine in nato vsaka skupina moli za določen del seznama.
Nekateri izmed predlogov za molitev so specifično povezani s Krščansko adventistično cerkvijo. Pomembno
je, da skupaj molimo za našo cerkveno družino, toda če je v vaši molitveni skupini veliko obiskovalcev, boste
morda želeli nekoliko prilagoditi čas molitve in moliti bolj na splošno. Molite tudi, da bi goste sprejeli na
najboljši možen način in jim dali občutek pripadnosti vaši skupini. (Opomba: Prošnje za molitev svetovne
Krščanske adventistične cerkve bodo posodobljene jeseni 2020. Glejte spletno stran www.tendaysofprayer.
org.)

Predlogi za časovni okvir molitvenih srečanj
Čas, ki ga boste preživeli v posameznem delu molitve, bo najbrž vsakič nekoliko drugačen. Naslednji časovni
okvir je predlagan glede na pozitivne izkušnje:
Dobrodošlica/uvod: 2–5 minut.
Branje razdelka »Izkušnja«: 5 minut.
Branje razdelka »Svetopisemske vrstice za molitev«: 10–15 minut.
Prošnje in posredovanje v molitvi (glejte razdelek »Več predlogov za molitev«): 20–30 minut.
Petje in slavljenje: 5–10 minut.
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Molitev za druge
Spodbudite vsakogar, naj prosi Boga, da mu pokaže sedem oseb, za katere naj moli v času 10 dni molitve.
To so lahko družinski člani, prijatelji, sodelavci, verniki idr. Spodbudite jih, naj molijo, da bi Sveti Duh vodil
teh sedem oseb, da bi vztrajale v Kristusu. Člani molitvene skupine naj molijo, da bi jim Bog pokazal, za
katere specifične potrebe teh sedmih oseb naj molijo in kako lahko v tem obdobju z njimi vzpostavijo stik.
Pripravite kartice ali listke, na katere bodo ljudje lahko zapisali imena oseb, za katere bodo molili.

Sobotna bogoslužja v času 10 dni molitve
Obe soboti naj bo pri bogoslužju posebna pozornost posvečena molitvi. Povejte svoje izkušnje, povezane z
odgovori na molitev. Pri tem bodite ustvarjalni – obstaja veliko različnih načinov, na katere lahko cerkveni
družini sporočimo, kaj smo doživeli v času vsakodnevnih molitvenih srečanj.

Zaključna sobota
Zaključna sobota bi morala biti načrtovana kot čas velikega veselja zaradi vsega, kar je Bog storil v obdobju
10 dni molitve. Določite dovolj časa za izkušnje uslišanih molitev, duhovno misel/pridigo na temo molitve in
petje. Vodite cerkveno skupnost v času molitve, da bodo lahko tudi tisti, ki se niso udeleževali vsakodnevnih
molitvenih srečanj, doživeli veselje molitve z drugimi. Za več informacij, prosimo, glejte poseben dokument
z naslovom Sobotno praznovanje.

Nadaljevanje Desetih dni molitve
Molite, da bi vam Bog pokazal, kako želi, da vaša cerkev nadaljuje to, kar je On začel v času 10 dni molitve.
Morda boste nadaljevali s tedenskimi molitvenimi srečanji. Mogoče Bog želi, da v vaši cerkvi začnete z
novim misijonskim projektom ali projektom pomoči in doseganja skupnosti, v kateri se nahajate. Bodite
odprti in pojdite v smer, v katero vas vodi Bog. Ko hodimo z njim, smo zmeraj osupljeni. Na koncu teh
navodil smo dodali izziv doseganja skupnosti in predloge.

Izkušnje
Vabimo vas, da delite svoje izkušnje o Božjem delovanju v obdobju 10 dni molitve. Vaše zgodbe bodo
spodbuda mnogim drugim. Pošljete jih lahko na elektronski naslov stories@ministerialassociation.org ali pa
jih oddate na spletni strani www.tendaysofprayer.org.

Smernice za složno molitev
Molite skupaj
Ko nekdo moli za določeno stvar, se prepričajte, da tudi nekaj drugih ljudi moli za to. Molite skupaj, to ima
namreč izjemno moč. Ne mislite, da nikomur drugemu ni treba moliti za določeno zadevo, ker je nekdo že
molil za to. “Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo
uslišal moj Oče, ki je v nebesih.” (Mt 18,19)

Sklicevanje na Božje obljube
V vsaki dnevni snovi so navedene specifične Božje obljube. Spodbudite skupino, naj se v molitvi sklicuje
nanje. Ni se težko osredotočiti na svoje težave. Ko molimo z Božjimi obljubami, se naša vera poveča;
opomnjeni smo, da pri Bogu ni nič nemogoče. Obljube nam pomagajo, da svoje oči odvrnemo od svojih
šibkosti in težav ter jih upremo v Jezusa. Za vsako šibko točko in boj lahko najdemo svetopisemsko obljubo,
na katero se lahko sklicujemo. Spodbudite ljudi, naj poiščejo še več Božjih obljub in si jih zapišejo, da se
bodo lahko v prihodnosti v molitvah sklicevali nanje.
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Post
Sodelujoče v 10 dneh molitve povabite k premisleku o določeni vrsti posta, npr. o postu od televizije,
posvetne glasbe, filmov, interneta, sladkarij ali druge težko prebavljive hrane. Tako pridobljen čas namenite
molitvi in proučevanju Svetega pisma. Prosite Boga, naj vam in vaši cerkveni družini pomaga vztrajati v
Kristusu. Z odločitvijo za lahko dieto bomo svojemu umu omogočili biti dovzetnejši za glas Svetega Duha.

Sveti Duh
Prosite Svetega Duha, naj vam pokaže, za kaj naj molite v življenju neke osebe ali v določeni situaciji. Sveto
pismo pravi, da ljudje ne vemo, za kaj naj molimo, in da je Sveti Duh tisti, ki posreduje za nas.
“‚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) Bog z veseljem usliši takšno molitev. Ko
iskreno in goreče molimo v Kristusovem imenu, je takrat ravno ta gorečnost Božje zagotovilo, da bo uslišal
‘neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo’. (Ef 3,20).” (Kristusove prilike, str. 98; poudarek je dodan).

Pisanje dnevnika
Pisanje molitvenega dnevnika med 10 dnevi molitve je dober način, da ljudje ponotranjijo molitveno temo
posameznega dne, se resnično predajo Bogu in prepoznajo njegove blagoslove zanje. Pisanje molitev in
Božjih odgovorov je dokazano velika spodbuda za vsakega posameznika.
Če se odločite, da bo pisanje dnevnika del 10 dni molitve, lahko to storite na različne načine. V času trajanja
molitvenega srečanja lahko nekaj časa namenite temu, da ljudje zapišejo svoje misli v svoje molitvene
dnevnike. Lahko imate tudi skupinski molitveni dnevnik, v katerega zapisujete prošnje in odgovore nanje;
to je lahko beležka, velik list papirja ali spletni dnevnik. Prošnje lahko napišete v stolpec na eno polovico
lista papirja, odgovore pa v stolpec na drugo polovico. Gledati nazaj in se spominjati Božjih odgovorov na
molitve je vznemirjajoče in izgrajuje našo vero.

Spoštovanje
Spodbudite spoštljiv odnos in bodite tudi sami zgled le-tega. Prihajamo namreč pred prestol Kralja vesolja.
V času molitve naj naša drža in obnašanje ne bosta lahkomiselna. Ni nujno, da vsi ves čas klečijo. Naj bo
vaša želja, da se ljudje počutijo udobno, zato svetujemo, da jih spodbudite, naj klečijo, stojijo ali sedijo –
kakor jim je udobno in kakor čutijo, da jih spodbuja Bog.

Molitev v nekaj povedih
Molitve naj bodo kratke in naj izražajo bistvo. Tako imajo vsi priložnost moliti. Poskusite omejiti svoje
molitve na nekaj povedi, vsaka oseba pa lahko moli večkrat. Molitev, v kateri vsakdo pove kakšen stavek ali
dva, je zanimiva in omogoča Svetemu Duhu, da skupino vodi v molitvi. Vsakega stavka te molitve vam ni
treba začeti in končati z besednimi zvezami, kot so “Dragi Bog” in “Amen”. Gre za pogovor z Bogom, ki se
nadaljuje in traja nekaj časa.

Tišina
Kot vodji vam ni treba imeti glavne besede pri molitvi. Vaš cilj je spodbuditi druge k molitvi. Tudi čas
tišine je čudovit, saj lahko takrat Bog spregovori našemu srcu. Dovolite Svetemu Duhu, da deluje, in vsem
omogočite čas za molitev.

Petje
Spontane skupinske pesmi med molitvami dodajo lepoto molitvenemu srečanju. Predlogi za pesmi so
navedeni na koncu vsake molitvene snovi. Ni vam treba zapeti vseh pesmi – to so le predlogi. Petje je prav
tako dober način za prehod iz enega sklopa molitve na drugega.
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Prošnje za molitev
Namesto da ljudi sprašujete, katere so njihove prošnje za molitev, naj na glas molijo za svoje potrebe,
ostale pa spodbudite, naj se v znak strinjanja pridružijo molitvi in tudi oni molijo za te potrebe. Tako
boste prihranili čas. Govor o prošnjah in potrebah lahko namreč zavzame večino časa za molitev. Satan je
presrečen, če govorimo o težavah, namesto da bi zanje molili. Poleg tega prisotni pogosto začnejo deliti
nasvete in predlagajo možne rešitve. Toda moč prihaja od Boga!
Vaš vsakodnevni čas za molitev
To je zelo pomembno! Poskrbite, da kot vodja vsakodnevno preživljate čas ob Jezusovih nogah, se
pogovarjate z njim in berete njegovo Besedo. Če bo poznavanje Boga vaša prioriteta, bo to za vas
začetek čudovite izkušnje. “S skrivnega molitvenega prostora je prišla moč, ki je pretresla svet med veliko
reformacijo. Tam so Gospodovi služabniki s svetim zaupanjem stopili s svojimi nogami na skalo njegovih
obljub.” (Veliki spopad med Kristusom in Satanom, str. 135). Ko vodja moli, Bog deluje v srcih ljudi!

NAVODILA ZA VODJE
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Uvod
Dobrodošli v “desetih dneh molitve 2021”! Verjamemo, da je molitev zibelka prebujenja. Bog je v preteklih
letih naredil veliko čudežev, ko smo ga skupaj iskali v molitvi in postu. Sveti Duh je prinesel spremembe,
obnovil strast za oznanjevanje, prebudil cerkve in ozdravil odnose. Tukaj je nekaj izkušenj iz preteklih let:
Med desetimi dnevi molitve izrekamo dve prošnji: 1) za svojo hči, da bi se osvobodila zasvojenosti in
2) za svojega moža, da se bi vrnil h Gospodu. Naslednje leto sem hvalila Boga, ker je moja hči lahko
rekla, da je že osem mesecev brez amfetaminov, da ni več brezdomka in da je zaposlena s polnim
delovnim časom. Moj mož se je ponovno krstil in se letos z mano udeležil Desetih dni molitve. Vsa
slava Bogu, našemu Očetu, po Jezusu Kristusu! (N. H.)
V cerkvi smo začeli moliti za dež, saj se je naša država soočala s sušo. Bilo je razburljivo in vsi so bili
panični. Bogu se želim zahvaliti, da je po treh dneh odgovoril na naše molitve. Zdaj dežuje vsak dan.
(L. M.)
Po molitvi so bolni ozdraveli, odtujeni družinski člani so bili ponovno združeni, upanje je bilo prisotno
celo ob smrti ljubljenih, ljudje so svoje življenje ponovno izročili Bogu. Služimo živemu Bogu! Komaj
čakamo, da vidimo, kaj ima za nas pripravljeno v tem letu! (Dereck)
Ali vas Božji glas kliče k prebujenju? Sveto pismo ima za vas veliko obljub:
Če “pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od
svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo”. (2 Krn 7,14)
“Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem.” (Jer 29,13)
“Vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen.” (Jl 3,5)
“Približajte se Bogu in se vam bo približal.” (Jak 4,8)
“Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim,
on pa z menoj.” (Raz 3,20)
Kjer koli se nahajate v življenju, je Bog bližje, kot si mislite. Na vašo družino, vašo cerkev, vašo skupnost in
na svet želi izliti svoje blagoslove.

Molitvena tema: Molitev za prebujenje
Vabimo vas, da v obdobju 10 dni molitve izkusite obljubljeni blagoslov Svetega Duha. Med molitvijo se
zanesite na Božjo obljubo Zerubabelu, kakor da bi bila obljubljena vam: “‘Ne s silo in ne z močjo, temveč
z mojim duhom,’ govori Gospod nad vojskami.” (Zah 4,6) Z drugimi besedami: “‘To, kar načrtujete, ne bo
uspelo niti z vojaško niti s človeško močjo, temveč po mojem Duhu! To obljubljam jaz – vsemogočni Gospod
Bog.” (Prevedeno na podlagi nemške različice Hoffnung für Alle.)
Bog želi v našem življenju in v naših cerkvah delati neverjetne stvari. Njegovi načrti presegajo naše
zmožnosti. Samo z vztrajno molitvijo bomo lahko opravili nalogo, ki jo je pripravil za nas. Vabi nas: “Kliči me
in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal.” (Jer 33,3)
Pridružite se nam v prošnji za prebujenje in izliv Svetega Duha. Iščite najprej Božje kraljestvo in opazujte,
kako odpira nebeška vrata!
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Predlagane smernice za molitev
-

Naj bodo vaše molitve kratke – o določeni temi povejte le stavek ali dva. Nato pustite tudi drugim
priti na vrsto. Molite lahko tolikokrat, kot želite – tako kot govorite, kadar se pogovarjate z ljudmi.

-

Ne bojte se tišine, le-ta je namreč priložnost, da prisluhnemo Svetemu Duhu.

-

Skupno petje pesmi, ki ga vodi Sveti Duh, je 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, preprosto molite zanje. Nato lahko
tudi ostali molijo za vaše prošnje in se sklicujejo na Božje obljube, povezane z vašimi potrebami.

Slicevanje na obljube
Bog nam je dal v svoji Besedi mnogo obljub. Naša prednost je sklicevati se nanje v molitvah. Tudi njegove
zapovedi in nasveti so obljube. On nam ne bi nikoli naročil ničesar, česar ne moremo storiti po njegovi moči.
Ni se težko osredotočiti na svoje potrebe, težave in izzive ter med molitvijo tarnati in stokati o svojih
okoliščinah. To ni namen molitve. Molitev naj bi okrepila našo vero. Zato vas spodbujamo, da se v molitvi
sklicujete na Božje obljube. Odmaknite svoje oči od sebe in svojih šibkosti ter jih uprite v Jezusa. Če zremo
vanj, se spreminjamo v njegovo podobo.
Ellen White nas spodbuja: “Vsaka obljuba v Božji besedi je namenjena nam. V svojih molitvah prinesite
te obljube pred Boga in se po veri sklicujte nanje. Njegova beseda nam zagotavlja, da bomo prejeli vse
duhovne blagoslove, če bomo prosili po veri. Prosite in prejeli boste mnogo več od tega, kar prosite ali
mislite.” (In Heavenly Places, str. 71).
Kako se sklicevati na njegove obljube? Kadar molite na primer za mir, lahko uporabite besedilo v Jn 14,27
in rečete: “Gospod, v svoji Besedi si nam 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 desetih dni postite tako, kot se je Daniel. Začeti novo leto z molitvijo in
postom je čudovit način, da Bogu posvetimo svoje življenje v prihajajočem letu. Ellen White pravi: “Sedaj in
vse do konca časa bi morali biti Jezusovi služabniki bolj iskreni in budni; manj bi se morali zanašati na lastno
modrost in bolj na modrost njihovega Voditelja. Morali bi ohranjati dneve, nemenjene postu in molitvi. Ni se
treba v celoti odpovedati hrani, vendar bi morali zmerno jesti najpreprostejšo hrano.” (Counsels on Diet and
Foods, str. 188–189).
Vemo, da je Daniel deset dni jedel sadje in zelenjavo. Tudi mi vas spodbujamo, da se v času 10 dni molitve
odločite za preprosto prehrano. Če želimo ohraniti čist razum in slišati Božji glas ter se mu približati, se
moramo prepričati, da nas naš način prehranjevanja ne ovira pri tem.
Post ni povezan samo s hrano. Spodbujamo vas, da imate tudi post od televizije, filmov, računalniških iger
in celo od Facebooka in YouTuba. Včasih nam reči, ki same po sebi niso 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, s pomočjo katerega se ponižamo pred Bogom, da lahko deluje v nas
in po nas.

Sveti Duh
Prosite Svetega Duha, naj vam pokaže, za kaj naj molite v življenju določene osebe ali v določeni situaciji.
Sveto pismo pravi, da ljudje 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 zagotovilo, da bo uslišal ‘neznansko več od tega, kar prosimo in mislimo’ (Ef 3,20).” (Kristusove prilike, str. 98).
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Vera
V Duhu preroštva beremo: “Molitev in vera bosta naredili to, česar ne more doseči nobena moč na zemlji.”
(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” (Vzgoja, str. 227).
Naj vnaprejšnje zahvaljevanje Gospodu za to, kar bo storil in kako bo odgovoril na vaše molitve, postane
navada.

Molitev za druge
Spodbujamo vas, da deset dni na poseben način molite za osebe, ki vam jih je Bog poslal v življenje. Izberite
si od pet do sedem ljudi – to so lahko vaši sorodniki, prijatelji, sodelavci, sosedje ali znanci. Vzemite si nekaj
časa in vprašajte Gospoda, za koga 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; presenečeni boste, kako bo Bog deloval in odgovarjal na vaše molitve!

Izziv doseganja skupnosti
Jezus nas ni poklical le k molitvi, temveč k služenju praktičnim potrebam ljudi. “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)
V knijigi Zdravje na dosegu roke beremo: “Živeti moramo dvojno življenje: življenje razmišljanja in dejanja,
življenje tihe molitve in resnega dela.” (str. 349). Naš Odrešenik nam je izkazal tolikšno ljubezen! To ljubezen
imamo priložnost deliti s svojimi prijatelji, bližnjimi in neznanci v potrebi. Ko si prizadevate organizirati
dejavnosti, naj vas vaša prizadevanja ne odvrnejo od molitve. “Osebna prizadevanja za druge bi moralo
spremljati veliko molitve na samem, saj je za to potrebno veliko modrosti, da bi razumeli znanost reševanja
duš. Preden govorimo s človekom, govorimo s Kristusom. Na prestolu nebeške milosti dobimo potrebno
pripravljenost za oznanjanje ljudem.” (Prayer, str. 313).
Na spletni strani “Ten Days of Prayer” boste našli veliko idej za doseganje ljudi. Jezus vas vabi, da postanete
njegove roke in noge na svetu v potrebi!

Glavni sodelavec pri svetopisemskih vrsticah za molitev: Helmut Haubeil
Material je pripravil Oddelek za misijonstvo pri Generalni konferenci Krščanske adventistične cerkve.
Svetopisemski navedki so vzeti iz Slovenskega standardnega prevoda.
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Več virov za prebujenje
Glavni sodelavec pri smernicah za molitev za leto 2021 je Helmut Haubeil. Po več letih dela v podjetništvu se
je pri 37 letih odzval na Božji klic v pastorsko službo. Služil je kot direktor adventističnega doma za starejše
v Nemčiji, urejal informativno glasilo in usmerjal misijo v srednji Aziji in Indiji. V zadnjih letih je s svojimi
seminarji in knjigami, vključno s knjigo Koraki do osebnega prebujenja, navdihnil vernike po vsem svetu.
Helmut Haubeil bralce vabi, da si njegovo knjigo Koraki do osebnega prebujenja brezplačno prenesejo z
njegove spletne strani: https://steps-to-personal-revival.info (dosegljiva je v več kot 40 jezikih in kot zvočna
knjiga). Dodatni knjigi: Ostati v Jezusu in Z Duhom napolnjeni Jezusovi sodelavci (pride kmalu).
Udeleženci Desetih dni molitve si lahko poleg dnevnih smernic za molitev preberejo naslednja poglavja:
1. dan
Koraki do osebnega prebujenja, 1. poglavje, “Jezusov najdragocenejši dar”.
2. dan
Z Duhom napolnjeni Jezusovi sodelavci, 1. poglavje, “Bog te ljubi”.
3. dan
Ostati v Jezusu, 2. poglavje, “Izročiti se Jezusu.
4. dan
Koraki do osebnega prebujenja, 2. poglavje, “Kaj je središče naših težav?”
5. dan
Koraki do osebnega prebujenja, 2. poglavje, “Kaj je središče naših težav?”
6. dan
Koraki do osebnega prebujenja, 3. poglavje, “Naše težave so rešljive ”.
7. dan
Koraki do osebnega prebujenja, 5. poglavje, “Ključ do uporabne izkušnje”.
8. dan
Ostati v Jezusu, 4. poglavje, “Poslušnost po Jezusu”.
9. dan
Z Duhom napolnjeni Jezusovi sodelavci, 3. poglavje, “Kdo deluje: Bog po meni ali jaz za Boga?”
10. dan
Z Duhom napolnjeni Jezusovi sodelavci, 10. poglavje, “Duhovno-misijonski začetek v treh korakih”.

UVOD
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Izziv po desetih dneh molitve
Jezus nas ne vabi le k molitvi, temveč tudi k služenju duhovnim in telesnim potrebam ljudi okoli sebe. “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)
V knjigi Zdravje na dosegu roke beremo: “Živeti moramo dvojno življenje: življenje razmišljanja in dejanja,
življenje tihe molitve in resnega dela.” (str. 349) Od našega Odrešenika smo prejeli ljubezen in naša
prednost je, da to ljubezen delimo s prijatelji, sosedi in tujci, ki potrebujejo pomoč.
Vprašajte Boga, kako lahko vi in vaša cerkev po desetih dneh molitve služite drugim. Ko si boste prizadevali
organizirati dejavnosti služenja, se izogibajte temu, da bi vas dogovori odvrnili od molitve. “Pred osebnimi
prizadevanji za druge bi moralo biti veliko molitve na samem, saj je za to, da bi razumeli znanost reševanja
duš, potrebne veliko modrosti. Preden se pogovarjate s človekom, se pogovorite s Kristusom. Pri prestolu
nebeške milosti pridobite pripravljenost za oznanjevanje drugim.” (Prayer, str. 313)
Tukaj je nekaj načinov, kako pomagati drugim. Izberite tisto, kar ustreza potrebam vaše skupnosti in
svobodno dodajte svoje ideje.

10

-

Pripravite obrok nekomu, ki je bolan.

-

Povabite soseda/sodelavca na družabno srečanje.

-

Podarite hrano brezdomcu.

-

Darujte oblačila, kakršna bi želeli prejeti tudi sami.

-

“Posvojite” starejšo osebo. Redno jo obiskujte in ji pomagajte pri opravilih, naupovanju, kuhanju in
vrtnih delih.

-

Specite kruh in ga podarite sosedu.

-

Pomagajte pri projektih v soseščini.

-

Ponudite se, da ostanete z bolno ali invalidno osebo, da bi njihovi skrbniki lahko šli po opravkih.

-

Predstavite se novemu sosedu in mu prinesite obrok hrane. Naj se v soseščini počuti dobrodošel.

-

Kupite živila in jih dostavite družini v stiski.

-

Podarite svoja stara očala.

-

Ponudite proučevanje Svetega pisma.

-

Obiščite ljudi v domovih za starejše občane.

-

Študentu darujte nekaj denarja za hrano.

-

Zbirajte oblačila za ljudi v stiski. V cerkvi lahko postavite omaro za oblačila, ki jih boste podarili
drugim.

-

Podarite svoj stari prenosni računalnik ali drugo elektroniko.

-

Podarite rabljen avto.

-

Organizirajte “Razstavo zdravja”.

-

Pošljite razglednico zapornikom.

-

Organizirajte evangelistične dogodke.

-

Pokličite svoje sosede in jih vprašajte, kako so.

-

Podarite nekomu knjigo, za katero menite, da bi mu bila všeč.

-

Razdelite traktate GLOW (naročite jih lahko tukaj: www.glowonline.org/glow).

-

Povabite koga, naj sprejme Jezusa.

-

Organizirajte kuharski tečaj.
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-

Podarite knjige o svetopisemskih temah.

-

Odnesite hrano človeku, ki je izgubil ljubljeno osebo.

-

Obiščite koga v bolnišnici, ga spodbudite ali mu pomagajte kako drugače.

-

Berite starejši osebi.

-

Obiščite mladinski dom in osebju ponudite svojo pomoč.

-

Začnite z delavnico šivanja/pletenja/kvačkanja in izdelajte oblačila, ki jih boste podarili.

-

Človeku, ki ne vidi ali ne zna brati, naglas berite Sveto pismo.

-

Doma priredite noč za mlade.

-

Opravljajte prostovoljno delo v zatočišču za zlorabljene.

-

Podarite nekaj knjig mladinskemu domu ali zatočišču.

-

Skupaj z otroki v cerkvi obiščite dom za starejše občane in jim pripravite program.

-

Načrtujte in izvedite zabaven program za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine.

-

V skupnosti organizirajte dan čiščenja.

-

V svoji cerkvi ustanovite društvo zdravega življenja ter povabite prijatelje in sosede.

-

Povabite koga k ogledu DVD-ja z duhovnim sporočilom. Med gledanjem molite, da se Sveti Duh
dotakne srca te osebe.

-

Načrtujte svoj projekt.

Za več predlogov za oznanjevanje obiščite www.revivalandreformation.org/resources/witnessing.
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Sklicevanje na obljube med molitvijo
Vsa besedila so vzeta iz SSP.

Obljube o Svetem Duhu
“Prosite GOSPODA za dež ob času poznega dežja! GOSPOD pripravlja bliske in daje nalive dežja, človeku
zelišča na polju.” Zah 10,1
“Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal
Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.” Lk 11,13
“Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem
vam povedal. … Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha, pravičnosti in sodbe.” Jn 14,26; 16,8
“Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še
večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče
poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.” Jn 14,12–14
“Odgovoril je in mi povedal, rekoč: ‚To je GOSPODOVA beseda Zerubabélu: Ne s silo in ne z močjo, temveč
z mojim duhom, govori GOSPOD nad vojskami.‘” Zah 4,6

Obljube o tem, da Bog odgovarja na molitve
“Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo.” Jn 15,7
“Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo
v pravem trenutku pomagala.” Heb 4,16
“Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.” Mr 11,24
“Potem me kliči na dan stiske, rešil te bom in me boš častil.” Ps 50,15
“Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj
Oče, ki je v nebesih.” Mt 18,19
“Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste prosili v molitvi.” Mt 21,22
“Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v
mojem imenu, bom jaz to storil.” Jn 14,13–14
“Tisti dan me ne boste ničesar spraševali. Resnično, resnično, povem vam: Če boste kaj prosili Očeta
v mojem imenu, vam bo dal. Do zdaj niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosíte in boste prejeli, da bo
vaše veselje dopolnjeno.” Jn 16,23–24
“To je zaupnost, ki jo imamo z njim: on nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. In če vemo, da nas
v vsem posluša, za kar koli ga prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga prosili.” 1 Jn 5,14–15

Obljube o Božji moči
“Ali je za GOSPODA kaj pretežko? Ko bom čez leto dni v tem času spet prišel k tebi, bo Sara imela sina.”
1 Mz 18,14
“GOSPOD se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!” 2 Mz 14,14
“Jezus se je ozrl vanje in rekel: ‚Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.‘”
Mr 10,27
“On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.” 1 Tes 5,24
“Zdaj vem, da vse premoreš in ni ovire za noben tvoj sklep.” Job 42,2
“Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu Sinu,
temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?” Rim 8,31–32
“Bog ni človek, da bi lagal, ne sin človekov, da bi se kesal. Ali morda reče in ne stori, govori in ne izpolni?”
4 Mz 23,19
12
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“Mar ne veš, ali nisi slišal: GOSPOD je večni Bog, Stvarnik koncev zemlje. Ne omaga in ne opeša, njegova
razumnost se ne da raziskati. Omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost. Mladeniči
omagujejo in pešajo, mladci se spotikajo in padajo, tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA, obnavljajo svojo moč,
vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.” Iz 40,28–31

Obljube o Božjem vodstvu
“Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj GOSPOD,
tvoj Bog.” Joz 1,9
“ Glej, jaz bom s teboj in varoval te bom, kjer koli boš hodil, in pripeljal te bom nazaj v to deželo. Zares te
ne bom zapustil, dokler ne storim, kar sem ti obljubil.” 1 Mz 28,15
“Glej, angela pošljem pred tvojim obličjem, da te obvaruje na poti in te pripelje v kraj, ki sem ga pripravil.”
2 Mz 23,20
“Potem boš od tam iskal GOSPODA, svojega Boga, in ga našel, če ga boš iskal z vsem srcem in vso dušo.”
5 Mz 4,29
“Kliči me in ti bom odgovoril; povedal ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal.” Jer 33,3
“Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto, naj bo ravno, in grebeni naj
bodo ravnina. Razodelo se bo GOSPODOVO veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kajti GOSPODOVA
usta so govorila.” Iz 40,4–5
“Modril te bom in te učil na poti, po kateri moraš hoditi, svetoval bom, moje oko je nad tabo.” Ps 32,8
“GOSPOD hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj
in se ne pláši!” 5 Mz 31,8
“Kdo je mož, ki se boji GOSPODA? Njega poučuje o poti, ki naj jo izbere.” Ps 25,12
“Zaupaj v GOSPODA z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih poteh
ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.” Prg 3,5–6
“Če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo
kakor poldan. GOSPOD te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš
kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne.” Iz 58,10–11
“Preden bodo klicali, bom odgovarjal, ko bodo še govorili, bom usliševal.” Iz 65,24

Obljube o spremembi srca
“Dal jim bom srce, da me bodo spoznali: da sem GOSPOD. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog,
ko se vrnejo k meni z vsem srcem.” Jer 24,7
“GOSPOD, tvoj Bog, bo obrezal tvoje srce in srce tvojega zaroda, da boš z vsem srcem in vso dušo ljubil
GOSPODA, svojega Boga, da boš živel.” 5 Mz 30,6
“ Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa
in vam dam meseno srce.” Ezk 36,26
“Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa.” Flp 1,6
“Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.” 2 Kor 5,17
“Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina,
ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.” Gal 2,20
“Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo, naj bo ohranjeno
neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil.”
1 Tes 5,23–24

Obljube o odpuščanju
“[…] pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo
od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo.” 2 Krn 7,14
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“Zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.” Ps 86,5
“Kadar vstanete k molitvi, odpustite, če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti
vaše prestopke.” Mr 11,25
“Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog
milostno odpustil v Kristusu.” Ef 4,32
“Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen.”
1 Jn 1,9
“Pridite, pravdajmo se, govori GOSPOD: Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, če so
rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna.” Iz 1,18
“Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in se ne spominjam tvojih grehov.” Iz 43,25
“Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal.” Jer 31,34
“V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti.” Ef 1,7

Obljube o zmagi nad grehom
“ Kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.” 1 Jn 5,4
“ Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.” Rim 8,37
“Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu.” 1 Kor 15,57
“Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal,
podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti.” Iz 41,10
“Predvsem pa vzemite ščit vere; z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega.” Ef 6,16
“Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina,
ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.” Gal 2,20
“Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.” Flp 2,13
“Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa.” Gal 5,16
“Bog miru pa bo prav kmalu strl Satana pod vašimi nogami. Milost našega Gospoda Jezusa naj bo z vami!”
Rim 16,20
“Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.” Rim 12,2
“Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni.” 1 Jn 2,15

Obljube o zdravju
“Če boš res poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in delal, kar je prav v njegovih očeh, in ubogal njegove
zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nadte nobene od bolezni, ki sem jih poslal nad
Egipt; kajti jaz sem GOSPOD, tvoj zdravnik.” 2 Mz 15,26
“Železo in bron so tvoji zapahi, in kakor tvoji dnevi naj traja tvoja moč.” 5 Mz 33,25
“Slávi, moja duša, GOSPODA, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja
vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje
z dobrinami; kakor orlu se obnavlja tvoja mladost.” Ps 103,2–5
“Ne imej sam sebe za modrega, boj se GOSPODA in varuj se hudega. To bo zdravilo za tvoje telo, poživilo
za tvoje kosti.” Prg 3,7–8
“Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo
obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa
smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.” Iz 53,3–5
“Ozdravi me, GOSPOD, in bom ozdravljen, reši me in bom rešen, saj si ti moja hvala.” Jer 17,14
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“Kajti poskrbim, da boš okreval, in te ozdravim ran, govori GOSPOD, ker te imenujejo zavrženca: ‚To je Sion,
za katerega se nihče ne zmeni.‘” Jer 30,17
“Glej, pospešim mu okrevanje in ozdravljenje, ozdravim jih in jim odkrijem obilje miru in varnosti.” Jer 33,6
“Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih. Izšli boste
in boste poskakovali kakor telički iz staje.” Mal 3,20
“Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu
pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo
odpuščeni.” Jak 5,14–15

Obljube o moči za ravnanje po Božji volji
“Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan
obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave,
ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se
ne vidi, je večno.” 2 Kor 4,16–18
“Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi.” Gal 6,9
“Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.” Flp 4,13
“Bog je namreč tisti, ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.” Flp 2,13
“A mi je rekel: ‚Dovolj ti je moja milost. Moč se dopolnjuje v slabotnosti.‘ Zato se bom zelo rad ponašal
s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč.” 2 Kor 12,9

Obljube o tem, da smo Božje priče
“Ne plašite se in ne bojte se! Mar vam nisem to zdavnaj dal slišati in oznanil? Vi ste moje priče: ali je
še kakšen Bog razen mene? Ni je skale, ne poznam je.” Iz 44,8
“Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in GOSPODOVO veličastvo je vzšlo nad teboj.” Iz 60,1
“Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave.” 2 Kor 5,18
“A GOSPOD mi je odgovoril: ‚Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur koli te pošljem, boš šel, in kar koli
ti ukažem, boš govoril.‘” Jer 1,7
“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
“Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike
tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.” 1 Pt 2,9
“Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša
za razlog upanja, ki je v vas.” 1 Pt 3,15

SKLICEVANJE NA OBLJUBE MED MOLITVIJO
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Sobotno praznovanje
Zadnjo soboto desetih dni molitve načrtujte tako, da proslavite Božjo dobroto in njegovo mogočno moč.
Povejte, kako ste v zadnjih desetih dneh doživeli prebujenje in izlitje Svetega Duha. Veselite se tega, kar je
Bog že naredil, kar dela in kar še bo naredil.
Potrebe posamezne cerkvene skupnosti so edinstvene, zato vas prosimo, da skupaj z lokalnimi voditelji
izdelate poseben načrt za svojo cerkev. Tukaj je nekaj predlogov, ki jih lahko vključite v vaše zaključno
sobotno bogoslužje.

Tema:

Prositi Svetega Duha za prebujenje.

Tematski citat:

“‚Ne s silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom,‘ govori Gospod nad vojskami.” (Zah 4,6)

Predlagane pesmi:
Čašo mojo napolni, Jezus (Pojte Gospodu novo pesem, št. 691);
Sladko vzdušje je med nami (Pojte Gospodu novo pesem, št. 391);
O hvaljen Gospod (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 12);
Vse izročam ti (Pojte Gospodu novo pesem, št. 585).

Predlogi za pridigo:

Pastor, starešina ali vodja molitvene skupine naj poda kratko pridigo o prebujenju po Svetem Duhu.
Razmislite o uporabi enega od teh svetopisemskih odlomkov:
-

Lk 11,9–13 (prositi in prejeti Svetega Duha);

-

Apd 2 (prihod Svetega Duha na prve kristjane);

-

Rim 8 (živeti po Duhu).

[ali]

Udeleženci desetih dni molitve naj izmenjajo 1- ali 2-minutne povzetke vsakega od 10-dnevnih molitvenih
branj. Povejte naslov, glavno vrstico in ključno misel. (Vnaprej si pripravite eno- ali dvominutni povzetek.
Večina ljudi v eni minuti pove od 125 do 150 besed.)

[ali]

Povabite mlade, naj predstavijo odlomke iz Svetega pisma, branja ali kratke pridige, povezane s temo
prebujenja po Svetem Duhu. Mladi lahko pomagajo tudi pri glasbi ali povedo svoje izkušnje.

Dodatni predlogi za program:
Izkušnje vernikov o uslišanih molitvah.
Čas za molitev v manjših skupinah.
Naznanitev bodočih molitvenih dejavnosti.
Zgodba o molitvi za otroke.
Posebne glasbene točke.
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Prošnje za molitev svetovne cerkve
OPOMBA VODJEM: Sledijo stalne prošnje za molitev svetovne Krščanske adventistične cerkve. Ker se
svetovne in cerkvene potrebe hitro spreminjajo, bomo na naši spletni strani jeseni 2020 objavili seznam
novih prošenj za molitev. Spremljajte www.tendaysofprayer.org.
-

Molimo za adventiste, ki zaradi svojega verovanja prestajajo preganjanje ali so v zaporu.

-

Molimo za duhovno prebujenje mladih adventistov, ki obiskujejo javne šole in univerze po svetu.
Naj postanejo močni Kristusovi predstavniki.

-

Molimo za 69 % svetovnega prebivalstva, kateremu Jezus še ni bil jasno predstavljen.

-

Molimo za 62 milijonov ljudi v 28 najmanj doseženih mestih nekdanje Sovjetske unije (Evro-azijska
divizija).

-

Molimo, da Bog spodbudi ljudi, da bi postali pogumni misijonarji, ki bi bili pripravljeni delati
med 746 skupinami ljudi v 20 državah Srednjega vzhoda.

-

Molimo za močan porast adventistov, ki bodo služili Bogu z ljubeznijo do drugih in bodo sodelovali
z ljudmi drugih kultur in religij.

-

Prosimo za vzgojo današnjih valdenžanskih učencev, ki so pripravljeni služiti v težavnih krajih.

-

Molimo za 202 milijona ljudi v 41 najmanj doseženih mestih Južnoazijsko-pacifiške divizije,
da bi spoznali Jezusa.

-

Molimo za sobotnošolski in misijonski oddelek vseh krajevnih cerkva. Molimo, da bi si prizadevala
uresničiti Božji načrt in doseči skupnost z ljubečim služenjem, proučevanjem Svetega pisma
in osebnim pričanjem.

-

Molimo za Adventistično dobrodelno in razvojno agencijo (ADRA), ki zadovoljuje praktične potrebe
ljudi po vsem svetu.

-

Molimo za 16 milijonov ljudi v 6 najmanj doseženih mestih Južnopacifiške divizije.

-

Molimo, da bi nam Sveti Duh pomagal spoznati, kako doseči 406 milijonov ljudi v 105 najmanj
doseženih mestih Severnoazijsko-pacifiške divizije.

-

Prosimo za blagoslov projekta v zaporih, ki ga vodi agencija Adventist Chaplaincy Ministries
in v katerega so vključeni pastorji in zainteresirani verniki.

-

Gospod, molimo za sobotnošolske učitelje. Prosimo, pokaži jim, kako pomembno je njihovo delo
za naše otroke.

-

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

-

Pomagaj nam ljubiti in spodbujati nove vernike.

-

Gospod, prosimo, pokaži nam, kako našim skupnostim zagotoviti več duhovne literature (v knjižni
in elektronski obliki). Prosimo, da bi ljudje to literaturo brali in da bi jih Sveti Duh prepričal
o svetopisemski resnici.

-

Gospod, prosimo, zaščiti misijonarje, ki delajo v nevarnih krajih.

-

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

-

Molimo za adventistične šole, študente in učitelje po vsem svetu. Naj te šole vedno učijo
svetopisemsko resnico in mlade usmerjajo k poslanstvu in služenju.

-

Gospod, daj nam modrost, da bi dosegli posvetne kulture, ki nimajo zanimanja za vero.
Naj Sveti Duh zruši zidove, ki obkrožajo srca posvetnih ljudi.

-

Blagoslovi nas, ko dosegamo ljudi, zasužnjene s čaščenjem duhov, malikovanjem in animističnimi
prepričanji. Pomagaj nam razumeti njihov pogled na svet in jim predstaviti osebnega Odrešenika.

PROŠNJE ZA MOLITEV SVETOVNE CERKVE
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-

Gospod, prosimo, navdihni adventiste po vsem svetu, da bi molili, kot še nikoli prej. Zanašamo se
na obljubo o izlitju poznega dežja Svetega Duha, ki je zapisana v naslednjih poglavjih: Joel 2, Ozej 6
in Apostolska dela 2.

-

Molimo za 541 skupin v osemnajstih državah Južnoafriško-indijsko oceanske divizije.
Prosimo, vodi jih k svetopisemskim resnicam.

-

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

-

Naj zvesto in v celoti oznanjamo troangelsko sporočilo iz Razodetja 14. Naj bodo vsi naši nauki
osredotočeni na Kristusovo ljubezen in pravičnost.

-

Prosimo te, da pozoveš urbane misijonarje k ustanoviti cerkva za 806 skupin v 20 državah
Inter-evropske divizije.

-

Prosimo, pozovi vojsko delavcev, ki bo ustanovila cerkve za 948 skupin v 38 državah
Inter-ameriške divizije.

-

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

-

Gospod, prosimo, pripravi mlade, da bi ustanovili cerkve za 789 skupin ljudi v 9 državah
Severnoameriške divizije.

-

Prosimo te, spodbudi prostovoljce, ki bodo služili 70 skupinam na področju Izraela.

-

Prosimo te, spodbudi zdravstvene misijonarje k ustanavljanju cerkva za 830 skupin v 11 državah
Vzhodno-srednjeafriške divizije.

-

Prosimo te, spodbudi molitvene bojevnike, da bi posredovali za 2568 skupin v 4 državah
Južnoazijske divizije.

-

Prosimo, naj naše družine doma in v skupnosti odražajo tvojo ljubezen. V naš dom vnesi složnost,
ozdravi poškodovane odnose, ranljive zaščiti pred zlorabo in pokaži svojo sveto moč v na videz
brezupnih okoliščinah.

-

Naj se verniki, pastorji in vodje naše cerkve po vsem svetu vsak dan hranijo s tvojo Besedo.
Naj te vsak dan iščejo v osebni molitvi. Opomni nas, da brez tebe ne moremo storiti ničesar.

-

Prosimo te, spodbudi medicinske sestre in zdravnike, da ustanovijo nove cerkve za 1978 skupin
v 22 državah Zahodno-srednjeafriške divizije.

-

Molimo za 49 milijonov ljudi v 19 najmanj doseženih mestih Trans-evropske divizije.

-

Molimo za naše otroke. Prosimo, okrepi jih, da se bodo pogumno zavzeli zate, ko bodo naleteli
na ovire. Pomagaj jim sprejeti modre odločitve in se zavzemati za resnico.

-

Pri zadovoljevanju dnevnih ljudi, ki nas obkrožajo, nas nauči posnemati nesebičen Kristusov zgled.
Pripravi nas za službo zdravstvenih misijonarjev, prostovoljcev in prijateljev ljudem v stiski.

-

Gospod, naj tvoja cerkev v poslednjih dneh doživi veliko prebujenje prvotne pobožnosti.
Pomagaj se nam zavzemati za resnico, ne glede na vse.

-

Molimo za vodje mladih po vsem svetu, ki zvesto prenašajo našo dediščino naslednjim
generacijam: identiteto v Kristusu, poslanstvo adventistov in vodstvo v krajevni cerkvi.

-

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

-

Gospod, pokaži nam strategijo za doseganje današnjih Jerihov po svetu.
Pokaži nam, kako naj sodobne Rahabe pripeljemo k rešitvi po Jezusu.

-

Gospod, prosimo, prinesi ozdravljenje in tolažbo milijonom ljudi, ki trpijo zaradi bolezni.
Pokaži nam, kako naj postanemo tvoje roke in noge, ki blagoslavljajo trpeče in prinašajo
upanje prestrašenim.

PROŠNJE ZA MOLITEV SVETOVNE CERKVE

MOLITEV ZA
PREBUJENJE
od 6. do 16. januarja 2021

»›Ne s silo in ne
z močjo, temveč
z mojim duhom,‹
govori Gospod
nad vojskami.«
ZAHARIJA 4,6
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Molitev za prebujenje
1. DAN — JEZUSOVO NA JDRAGOCENE JŠE DARILO
“Koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.” (Lk 11,13)

Ničesar nimam
“Gospod, nauči nas moliti!” so prosili učenci. Videli so, kako se je Jezus vsak dan povezal z nebeškim
Očetom, in hrepeneli po isti moči v svojem življenju.
Jezus se je odzval z nepozabno lekcijo molitve v treh delih: 1) Gospodova molitev, 2) prilika o človeku, ki
opolnoči pride k prijatelju in 3) potreba po nenehni prošnji za Svetega Duha (Lk 11,1–13).
V priliki (Lk 11,5–8) človek nima s čim nahraniti obiskovalca, ki pozno zvečer pride k njemu. Pohiti k svojemu
sosedu in ga prosi za kruh, da bi nahranil obiskovalca, in mu pojasni: “Ničesar nimam.” Človek nadaljuje s
prošnjami, dokler nazadnje ne prejme kruha za svojega gosta. Na podlagi te zgodbe vidimo, da moramo
priti k Jezusu, da bi lahko imeli kaj podeliti z drugimi. Ko želimo dati Kruh življenja, pogosto spoznamo, da
nimamo česa dati!
Jezus težavo v tej priliki (Ničesar nimam) poveže z našo potrebo po prošnji za Svetega Duha: “Tudi jaz vam
pravim: Prosíte in vam bo dano!” (Lk 11,9)

Jezus nas vabi: Še naprej prosite
V Evangeliju po Luku 11 Jezus 9-krat poudari, da moramo prositi za Svetega Duha. V nobenem drugem
odlomku nas ne vabi tako ljubeče, naj si kaj vzamemo k srcu.
“ Tudi jaz vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti
vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal
svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpijona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki
ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim,
ki ga prosijo!” (Lk 11,9–13)
V teh nekaj vrsticah Jezus petkrat uporabi glagol prositi; namen dvakrat poudari z glagolom iskati in dvakrat
z glagolom trkati. Vsi ti glagoli izražajo akcijo. Jezus nam jasno kaže, da moramo ukrepati, če želimo biti
napolnjeni s Svetim Duhom. Zadnja uporaba glagola prositi je v grščini v nedovršniku, kar pomeni, da naj
ne bi prosili samo enkrat, ampak stalno – neprestano. Jasno je, da želi Jezus s tem srčnim povabilom v nas
prebuditi željo po Svetem Duhu. Ve, da nam manjka nekaj ključnega, če prenehamo neprestano prositi za
bogate blagoslove Svetega Duha.
V knjigi Kristusove prilike beremo: “Bog ne pravi: Prosi enkrat in dano ti bo. Vabi nas, naj prosimo in
neutrudno vztrajamo v molitvi. Vztrajne prošnje pripomorejo, da postane prosilec bolj resen in iskren, ter
povečajo njegovo željo, da bi res prejel to, kar prosi” (str. 96).
Za trenutek pomislite, zakaj je Jezus toliko časa preživel v molitvi? Ellen White pojasnjuje: “Jezus se je
jutro za jutrom pogovarjal s svojim nebeškim Očetom in od njega vsak dan znova prejemal krst s Svetim
Duhom.” (Signs of the Times, 21. 11. 1895).
Jezus nam je bil resnično zgled v tem. Vprašajte se: Če je Jezus potreboval dnevno osvežitev Svetega Duha,
koliko bolj je to pomembno zame?

Izkušnja in spodbuda
“Zadnji dve leti vsak dan molim za izliv Svetega Duha v svojem življenju ... Moja hoja z Bogom je neverjetna.
Sadovi Svetega Duha, opisani v Pismu Galačanom 5, so v mojem življenju postali vidnejši, odkar sem Jezusa
prosil, naj živi v meni, v meni udejanja svojo voljo in me dnevno obnavlja s Svetim Duhom. Dobil sem več
veselja do branja Svetega pisma in oznanjevanja Kristusa drugim ter močno željo po molitvi za druge. Poleg
tega se je moj življenjski slog drastično spremenil ... Spodbujam vas, da naslednjih šest mesecev vsak dan
molite za napolnjenost s Svetim Duhom, in videli boste, kaj se bo zgodilo.” (C. H.)
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Svetopisemske vrstice za molitev
Zakaj nimamo več odgovorov na molitve?
“Nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje
naslade.” (Jak 4,2–3)
Dragi nebeški Oče, prosim, odpusti nam, ker zanemarjamo stalne prošnje za Svetega Duha. Hvala, ker nam zvesto
odpuščaš naše grehe, če jih priznamo.
Naša prošnja kaže, koliko cenimo Božjo ponudbo.
“Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal
Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.” (Lk 11,13)
Dragi Oče, hvala ti za obljubo Svetega Duha. Prosimo te za izliv Svetega Duha. Zahvaljujemo se ti za uslišano
molitev. Nauči nas zaupati tvojim obljubam!
Bog nam želi dati življenje v obilju!
“‘Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.’ To pa je rekel o
Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj.” (Jn 7,38–39)
Dragi Gospod, hvala, ker podeljuješ reke žive vode tistim, ki verujejo vate. Prosim, vsak dan nam pomagaj predati
se Kristusu, da boš lahko izpolnil to obljubo v našem življenju.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

Predlagane pesmi
“Bog, ljubim te” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 78); “O pridi, Duh resnice” (Pesmarica Krščanske
adventistične cerkve, št. 21); “Čisto zdaj srce” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 643).
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Molitev za prebujenje
2. DAN — PRE JETI DARILO
“Kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina ...” (Ef 3,18)

Sprejmite, zaupajte, rastite
Kako lahko izkusimo polnost Božje ljubezni? Preberite, kaj pravi apostol Pavel v Pismu Efežanom 3,14–21.
1.

Najprej moramo prejeti dar Svetega Duha. “Naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po
njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.” (Ef 3,16)

2.

Nato moramo svoje življenje predati Kristusu ter živeti v tesnem in neprestanem odnosu z njim,
tako da “Kristus po veri prebiva v [naših] srcih”. (Ef 3,17)

3.

Nato naša vera po Kristusu in Svetem Duhu raste in dozoreva v nas. Postanemo “ukoreninjeni in
utemeljeni v ljubezni” (Ef 3,17).

Rezultat? Izkusimo polnost Božje ljubezni. Bog nam da moč “z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in
dolgost in visočina in globočina” (Ef 3,18).

Božja ljubezen prestane vsak preizkus
Oglejmo si priliko o izgubljenem sinu iz Evangelija po Luku 15,11–32. Nekega dne je mlajši sin prišel k očetu
(ki simbolizira Boga) in pojasnil, da želi zapustiti dom in živeti svoje življenje. Očitno mu očetova hišna
pravila (Božje zapovedi) niso ustrezala. Sin je zahteval svojo dediščino, ki mu takrat sploh ni pripadala,
in oče mu je dal njegov delež. Oče mu je dal popolno svobodo, ker ga je ljubil in spoštoval njegovo izbiro
(kakor tudi Bog ravna z nami).
Nato je sin odpotoval v daljni kraj ter svoj denar zapravil za divje zabave in razuzdane ženske. Ko je njegov
denar kopnel, se je manjšal tudi krog njegovih “prijateljev” in sčasoma mu ni ostalo nič več. Situacijo je
poslabšala še lakota, ki je prizadela območje, kjer je živel. V želji, da bi preživel, je obupno iskal zaposlitev,
toda edino delo, ki ga je našel, je bilo delo svinjskega pastirja. Mučila ga je lakota, a mu ni bilo dovoljeno
jesti niti prašičje krme.
Kot se pogosto zgodi v stiskah, je začel razmišljati o svojem življenju. Spoznal je, da imajo vsi očetovi
delavci dovolj hrane, medtem ko on strada, zato je prisegel, da se bo vrnil k očetu in mu rekel: “Oče, grešil
sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih
najemnikov.” (Lk 15,18–19)
Sin se je domov odpravil z mešanimi občutki, toda oče je že čakal nanj. Poln sočutja mu je stekel naproti, ga
objel in poljubil, kljub temu da je bil sin verjetno umazan in je smrdel. Še preden se je sin povsem izpovedal,
je oče poklical služabnike in jim ukazal, naj prinesejo najboljša oblačila in pripravijo pojedino. Jasno je, da
je oče svojega sina ljubil tako kot prej. V tej zgodbi je predstavljena celotna zgodba odrešenja: kesanje in
izpoved grešnika, Oče, ki hrepeneče čaka, in vesela dobrodošlica ob vrnitvi. Bog nas ljubi brezpogojno!
Kakor se je sin vrnil k očetu, moramo tudi mi priti k njemu. Božja ljubezen prestane vsak preizkus! Bog vas
bo vedno sprejel.
Šele ko se je sin vrnil, je oče lahko izlil vso svojo ljubezen. Šele takrat je bil sin odprt za to, da prejme vse,
kar mu je želel ponuditi. Na koncu ni nič oviralo njunega intimnega odnosa in sin je lahko izkusil popolno
dobroto svojega očeta, ki sina nikoli ni nehal čakati.
Nazaj k vprašanju – kako lahko v polnosti izkusimo Božjo ljubezen? Z življenjem popolne in vsakodnevne
predaje Kristusu ter po moči Svetega Duha. Ko Božja ljubezen napolni naše življenje, postanemo prenašalci
njegove ljubezni drugim; več ko dajemo, več prejemamo. Ellen White pravi: “Potrebujemo vsakodnevni krst
ljubezni, zaradi katerega so bili v času apostolov vsi enotni.” (Testimonies for the Church, vol. 8, str. 191).
Zakaj je tako pomembno razumeti božansko ljubezen? “Pavel je spoznal, da morajo ljudje Kristusov značaj
razumeti, preden ga vzljubijo ali gledajo na križ z očmi vere. Tukaj se mora začeti proučevati to, kar bo
znanost in pesem odrešenih skozi vso večnost.” (Dejanja apostolov, str. 172). Kakšno veselje je proučevati
edinstveno, večplastno ljubezen našega Odrešenika! Odločite se svoje oči usmeriti v Jezusa!
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Svetopisemske vrstice za molitev
Katera je največja zapoved?
“Rekel mu je: ‚Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. ... Druga pa je
njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.’” (Mt 22,37–39)
Oče, zahvaljujem se ti, ker me ljubiš. Prosim, pomagaj mi ljubiti te z vsem srcem, z vso dušo, z vsemi čustvi in z vso
močjo. Hvala, ker po svoji volji že odgovarjaš na to prošnjo. Svojega soseda želim ljubiti s tvojo pomočjo. Naredi
me za prenosnika tvoje ljubezni.
Kako lahko dojamemo globino Božje ljubezni?
“Naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.
Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi
svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina ...” (Ef 3,16–18)
Oče, prosim te, da me po Svetem Duhu okrepiš od znotraj navzven. Naj Kristus po veri živi v meni in me vodi, da
bom lahko trdno ukoreninjen/-a v njegovi ljubezni. Ker je ta prošnja v skladu s tvojo voljo, se ti zahvaljujem za to,
da si me slišal in uslišal.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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

2. DAN — PREJETI DARILO
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Molitev za prebujenje
3. DAN — IZROČITEV JE KLJUČ
“Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.” (Rim 12,1)

Moja izkušnja
Bil sem poslovnež, star 36 let, ko je prijatelj, ki je bil pastor, pri 41 letih nenadoma umrl. V mojem umu se
je porodilo vprašanje: Kaj bi se zgodilo, če bi me Bog poklical postati pastor? Tega si sploh nisem želel. Ves
teden sem se bridko boril in se pogajal z Bogom – zjutraj, opoldne in zvečer. Bogu sem pojasnil, kako mu
lahko služim na drugačne načine. Očitno ni slišal mojih ugovorov, in ko sem brez nadaljnjih argumentov
pokleknil ob posteljo, se je v umu porodila tiha misel: Bog te ljubi! Pomislil sem: Da, to verjamem.
Po nekaj minutah me je zaupanje v Božjo ljubezen pripeljalo k popolni izročitvi. Bil sem miren. Čez leto
in pol me je Gospod poklical v pastorsko službo. Leta kasneje sem mu še vedno zelo hvaležen. Njegova
neskončna ljubezen in modrost sta mi pokazali popolnoma drugačno pot od tiste, ki sem jo imel v mislih.
Zdaj vidim, da mi je ta izročitev prinesla velike blagoslove. Bog me je vodil na najboljši možen način.

Čemu izročitev?
Garrie F. Williams je zapisal: “Popolna izročitev je ključ do odrešitve, novega rojstva, zmage nad grehom in
skušnjavo ter do polnosti Svetega Duha.” (How to be Filled With the Holy Spirit and Know It). Kako pomembno
je to spodbudno sporočilo!
Tako kot sem se tudi sam moral popolnoma izročiti Bogu, preden me je lahko v celoti uporabil, se je moral
tudi apostol Pavel odpovedati svojemu staremu življenju in načrtom, po tem ko se je na poti v Damask
srečal z Jezusom. V Pismu Rimljanom je Pavel pozval vernike: “Darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu
všečno žrtev” in “ svoje ude … izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti” (Rim 12,1; 6,13).
Mnogi se niso predali Bogu (pogosto zaradi nevednosti) in so življenje vzeli v svoje roke. Manjkala jim je
moč Svetega Duha, po katerem prejemamo vse druge Božje blagoslove. “Toda kakor vsaka druga obljuba
je tudi ta dana pogojno. Mnogi verujejo in trdijo, da imajo pravico do Gospodove obljube. Govorijo o
Kristusu in o Svetem Duhu, a vendar ne prejemajo nikakršne koristi. Svoje duše ne prepuščajo božanskemu
delovanju, da bi jo vodil in upravljal.” (Jezusovo življenje, str. 504).
Ljudje se upiramo temu, da bi se odrekli svobodi. Toda Božja želja za nas je ravno nasprotna: “Bog nas želi
ozdraviti in osvoboditi. Ker pa to zahteva popolno spremembo in preobrazbo naše celotne narave, se mu
moramo popolnoma izročiti.” (Pot h Kristusu, str. 47).
Grešno življenje ni tako svobodno, kot si predstavljamo. “Kdor koli se ne želi izročiti Bogu, je pod oblastjo
druge moči. Ni svoj gospodar. Lahko govori o svobodi, živi pa v najbolj črni sužnosti. Ne more dojeti lepote
resnice, kajti Satan ima v oblasti njegov um. Medtem ko si laska, da posluša ukaze lastnega razuma, uboga
voljo kneza teme. Kristus je prišel, da bi dušo osvobodil okovov sužnjevanja grehu.” (Jezusovo življenje, str.
344–345).
Kaj izgubimo z izročitvijo Kristusu? Jezus nas lahko osvobodi sužnosti samemu sebi – od zavisti, zamer,
prepirljivosti, pohlepa, odvisnosti, jeze, ponosa, domišljavosti, malodušja, občutkov manjvrednosti in še
česa. Zapomnite si, da je vsak človek sam sebi največja težava. “V spremembi, ki nastaja, ko se človek izroči
Kristusu, je najvišja stopnja svobode.” (Jezusovo življenje, str. 345).
Lončar lahko dela samo z glino, ki jo drži v rokah. To je razlog za izročitev Bogu. “Izročitev vseh naših
moči Bogu močno poenostavi življenjsko težavo. Oslabi in zmanjša na tisoče bojev, ki jih bijemo s strastmi
naravnega srca.” (My Life Today, str. 6).
Le izročitev vodi k trajnemu veselju. “Ti, ki držijo Kristusa za besedo ter izročijo svoje srce njegovi zaščiti
in svoje življenje njegovemu vodstvu, bodo našli mir in počitek. Nič na svetu jih ne more razžalostiti, ko jih
Jezus razveseli s svojo navzočnostjo. V popolni spravi najdejo popoln počitek.” (Jezusovo življenje, str. 239).
Jezus vas vabi, da že danes izkusite ta popoln počitek!
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Svetopisemske vrstice za molitev
Naredi nas za orodje ljubezni.
“Ne izročajte svojih udov grehu, da bi ti postali orodje krivičnosti, ampak izročite sebe Bogu kot ljudje,
ki so prešli od smrti v življenje, svoje ude pa izročite Bogu, da postanejo orodje pravičnosti.” (Rim 6,13)
Gospod, želimo ti izročiti vsa področja svojega življenja. Uporabi nas kot orodje v tvojo slavo.
Naj bo naše življenje tebi na čast.
“Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev;
to je vaše smiselno bogoslužje.” (Rim 12,1)
Oče, iz srca se ti zahvaljujemo, ker si nas povabil, da postanemo nova stvaritev. Pokaži nam, kako se ti lahko vsak
dan izročimo brez kakršnih koli omejitev. Pomagaj nam, da bi ti bili po tvoji moči zvesti v vseh stvareh.
Zaščiti nas pred zlom.
“Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši, ampak ga iz Boga rojeni varuje in Hudič se ga ne dotakne.”
(1 Jn 5,18)
Gospod, zahvaljujemo se ti za obljubo, da nas boš ščitil pred zlom, če se ti bomo izročili. Po svoji poti nas vodi
k popolnemu veselju.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve,
št. 360).

3. DAN — IZROČITEV JE KLJUČ
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Molitev za prebujenje
4. DAN — IZKUSITI PREBUJENJE
“Nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje
naslade.” (Jak 4,2–3)

Neskončne možnosti
Predstavljajte si, da ima nekdo v vaši cerkvi pridigo o prebujenju. Nazadnje pridigar povabi poslušalce, naj
sprejmejo Jezusa in hodijo za njim. Morda se nihče ne odzove. Morda se jih odzove samo peščica. Morda
mnogi. Ker nas je Bog ustvaril s svobodo izbire, ne moremo prevzeti odgovornosti za to, kako se drugi
odzovejo na vabilo. Kadar mnogi sprejmejo Božje sporočilo in živijo v skladu z njim – bodisi zaradi javne
evangelizacije, osebnega proučevanja Svetega pisma, prijateljevega pričanja bodisi da doživijo od Boga
dana presenečenja – lahko rečemo, da je naše pričanje uspešno. Takšna učinkovitost je dar Svetega Duha.
Začudeni opazujemo Božje čudeže.
Naše krščansko življenje je pogosto manj učinkovito. To ne pomeni, da so naši cerkveni programi in načrti za
doseganje ljudi neuspešni. Gospod je zagotovo blagoslovil naša iskrena prizadevanja, kolikor je le bilo mogoče. Toda koliko večje bi lahko bile naše izkušnje, če bi v polnosti prejeli Svetega Duha! Samo Bog ve, kakšne
so možnosti! Pridigar Henry T. Blackaby je zapisal: “Bog lahko z ljudmi, ki so mu predani, v šestih mesecih
naredi več, kakor lahko naredimo mi v šestdesetih letih brez njega.” (Blackaby, Experiencing God, str. 108).
Molitev za prebujenje je bistvenega pomena, toda ne smemo se ustaviti pri tem. Vabim vas, da naredite
potrebne korake in izkusite osebno prebujenje. Z Božjim blagoslovom lahko vaše življenje postane bolj
prodorno in izpolnjeno kot kadar koli prej. Novo življenje lahko izkusita tudi vaš dom in cerkev.

Kaj manjka?
Najprej nekaj vprašanj: Kaj je središče vseh naših težav? Ali je duhovnega izvora? Ali pa je razlog za mlačne
krščanske izkušnje pomanjkanje Svetega Duha? Če je odgovor pritrdilen, zakaj nam v življenju primanjkuje
Svetega Duha?
Sveto pismo odgovarja: “Nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato,
da bi to porabili za svoje naslade.” (Jak 4,2–3) Kot smo lahko opazili med branjem besedila za prvi dan, nas
Bog neprenehoma vabi, naj prosimo za Svetega Duha. “Zakaj nismo lačni in žejni daru Duha, po katerem
lahko prejmemo moč? Zakaj o tem ne govorimo, ne molimo za to in ne oznanjamo o tem?” (Testimonies for
the Church, vol. 8, str. 22).
Apostol Jakob prav tako pravi, da ne prejmemo, kadar “slabo prosimo”. Morda je s tem mislil, da Bog ne
more blagosloviti, kadar smo osredotočeni na “mesene stvari”. Apostol Pavel pojasnjuje: “Toda meseno
mišljenje je smrt, duhovno mišljenje pa življenje in mir.” (Rim 8,6)
Kaj pomeni “meseni um”, o katerem govori Pavel? Božja Beseda opisuje tri skupine ljudi in njihov odnos do
Boga. V vsaki skupini je veliko različic, odvisno od vzgoje, podedovanega značaja, samokontrole, starosti, kulture, izobrazbe in tako naprej. Toda kljub razlikam obstajajo le tri osnovne skupine: “duševni” oziroma “posvetni” človek, “duhovni” oziroma “z duhom napolnjen” človek in “telesni” človek oziroma človek “iz mesa.”
Te tri skupine so opisane v Prvem pismu Korinčanom 2,14–16 in 3,1–4. Zaenkrat bomo le mimogrede
omenili duševnega človeka, ki živi v svetu in še nima odnosa z Bogom. Verniki sodijo v drugi dve skupini.
Hiter pregled vsakega opisa bo pomagal odkriti, v čem je težava. Vprašanje je, v katero skupino sodim jaz.
Kratek pregled bi nam moral biti v pomoč pri samooceni. Imejte v mislih, da želimo pogledati svoje življenje,
ne pa življenja drugih! Kakšne vrste človek ste?
Duševni človek nima odnosa z Bogom in “ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega Duha. Zanj je to norost
...” (1 Kor 2,14)
Duhovni človek ima poln, pristen odnos z Bogom. Če smo duhovni, “imamo Kristusov um” (1 Kor 2,16).
Meseni človek ima navidezen ali razdeljen odnos z Bogom. “Bratje, nisem vam mogel govoriti kot
duhovnim, ampak kot zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v Kristusu.” (1 Kor 3,1)
V branju za 5. dan se bomo osredotočili na razliko med duhovnim in mesenim kristjanom.
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Svetopisemske vrstice za molitev
Sveti Duh naj usmerja naše misli.
“Kajti tisti, ki so po mesu, mislijo na to, kar je meseno; tisti pa, ki so po Duhu, mislijo na to, kar je duhovno.”
(Rim 8,5)
Oče, vemo, da smo bodisi pod vplivom svojega mesa bodisi pod vplivom Svetega Duha. Prosimo, pomagaj nam,
da postanemo duhovni kristjani, in naše misli usmeri na stvari, ki prihajajo od Duha.
Nismo več pod vplivom svojih poželenj.
“Pravim torej: žívite v Duhu in nikakor ne boste stregli poželenju mesa.” (Gal 5,16)
Gospod, zahvaljujemo se ti, da Sveti Duh lomi moč greha v našem življenju. Prosimo, zasadi sadove Duha v naše
srce. Zahvaljujemo se ti za to čudovito obljubo.
Duh nas rešuje obsodbe.
“Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu
te je osvobodila postave greha in smrti.” (Rim 8,1–2)
Oče, kašen blagoslov je vedeti, da je vez greha zlomljena, če živimo po Svetem Duhu! Zahvaljujemo se ti, da je
Kristus nase vzel našo krivdo in nas osvobodil greha in smrti.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 396).
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5. DAN — DUHOVNI ALI MESENI – V ČEM JE RAZLIKA?
“Mi pa imamo Kristusov um.” (1 Kor 2,16)

Naša povezava z nebesi
Pred opredelitvijo duhovnih in mesenih kristjanov se moramo zavedati, da ne govorimo o “grešnikih”
in “negrešnikih”. Vsi ljudje, duhovni in meseni, smo grešniki in potrebujemo Odrešenika. Naša edina
pravičnost prihaja od njega. Merilo za to, v katero skupino sodimo, je naš osebni odnos s Svetim Duhom.
Bog je določil, da ne moremo prekiniti svojega odnosa s Svetim Duhom, ne da bi pri tem poškodovali svojo
povezavo z nebesi (Mt 12,32). Ellen White pojasnjuje: “Kdor pa zavrača delovanje Svetega Duha, se spravlja
v tak položaj, kjer ga spokorjenje in vera ne moreta več doseči. Bog po Svetem Duhu vpliva na srce.”
(Jezusovo življenje, str. 230).
Vredno je ponoviti: edina oseba, ki jo lahko vrednotim kot duhovno ali meseno, sem jaz sam. Bog deluje v
človeških srcih in ne potrebuje moje pomoči žigosanja sovernikov. Dobra novica je, da me Bog lahko spremeni že danes, če sem razočaran nad tem, kar se skriva mojem srcu!

Duhovni kristjan
Duhovna oseba je resnično spreobrnjen kristjan. Čeprav je bil rojen kot grešnik, se imenuje “duhovni”, ker
ima živ in rastoč odnos s Svetim Duhom. Apostol Pavel piše: “Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko
njega ne presoja nihče. Kdo je namreč spoznal Gospodov um, da bi njega učil? Mi pa imamo Kristusov um.”
(1 Kor 2,15–16)
Jezus je središče življenja duhovnega človeka; kraljuje v njegovem srcu in določa njegove prioritete (Lk
11,13). V povezavi z Laodikejo bi duhovnega človeka lahko imenovali “vroč” kristjan (Raz 3,15). V priliki o
desetih devicah bi ga označili kot “preudarnega” (Mt 25,2–4). Duhovna oseba izkusi življenje “v obilju” (Jn
10,10) in je izpolnjena “do vse Božje polnosti” (Ef 3,19). Veseli se, da je “odrešena po veri” (Ef 2,8). Čeprav se
sooča z neuspehi in skušnjavami, je njen pogled usmerjen na Jezusa.

Meseni kristjan
Mesena oseba ima lahko navidezen ali razdeljen odnos z Bogom. Lahko je tiho brezbrižna do Svetega Duha
ali se mu odkrito upira. O tem govori apostol Pavel: “Bratje, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, ampak kot zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, saj je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. Še ste namreč meseni. Mar niste še vedno meseni in zgolj ljudje, dokler sta
med vami nevoščljivost in prepir? Mar ne ravnate zgolj po človeško, če kdo pravi: ‘Jaz sem Pavlov,’ drugi pa,
‘Jaz sem Apolov’?” (1 Kor 3,1–4)
Na podlagi tega lahko sklenemo, da je odločilen dejavnik naš odnos s Svetim Duhom. Pridevnik meseni opisuje človeka, ki živi po mesu, to pomeni z običajno človeško močjo in ne po Svetem Duhu. Največja tragedija
je, da si ta človek ni izbral večnega življenja (Rim 8,9).
Pavel je mesene ljudi naslovil “bratje,” kar kaže na to, da so bili del cerkve. Ker niso bili napolnjeni s Svetim
Duhom, jih ni mogel imenovati “duhovni”. V veri niso zrasli tako, kot bi morali. Povsem mogoče je biti dolgoletni vernik in še vedno biti mesen kristjan. Čeprav imamo svetopisemsko znanje, smo še vedno lahko duhovno nezreli. Mnogi meseni kristjani v svojem duhovnem življenju čutijo nezadovoljstvo, razočaranje in pomanjkanje smisla. Nekateri so brezbrižni in pravijo: “Saj smo samo grešniki. Glede tega ne moremo ničesar storiti.”
Drugi meseni kristjani so navdušeni in dejavni, morda celo ponosni na svoj pomemben položaj v cerkvi. Na
žalost pa Jezus pravi: “Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ‘Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?’ In takrat jim bom
naznanil: ‘Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!’” (Mt 7,22–23) V čem je
bila težava? Ti ljudje niso imeli osebnega odnosa z Jezusom in ne žive povezave s Svetim Duhom.
Če ugotovite, da ste v tem trenutku meseni kristjan, ne obupajte! Prav zdaj lahko začnete živeti novo življenje. Mnogo mesenih kristjanov se ne zaveda svojega stanja. Morda že dlje časa molite za globljo versko
izkušnjo. Jezus si želi “da bo vaše veselje dopolnjeno” (Jn 15,11), in vas vabi, da zaupate zanesljivi obljubi o
večnem življenju.
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Svetopisemske vrstice za molitev
Čeprav smo meseni, obstaja upanje.
“Bratje, nisem vam mogel govoriti kot duhovnim, ampak kot zgolj mesenim bitjem, kot nedoraslim v
Kristusu. Mleka sem vam dal piti, ne jedi, saj je še niste zmogli. Pa tudi zdaj je še ne zmorete. Še ste namreč
meseni. Mar niste še vedno meseni in zgolj ljudje, dokler sta med vami nevoščljivost in prepir?” (1 Kor 3,1–3)
Dragi Gospod, zahvaljujemo se ti, da si v besedilo vključil besedo “še”, saj nas ta opominja, da nam ni potrebno
ostati v takšnem stanju. Želimo si, da nas že danes spremeniš. Zahvaljujemo se ti, da v življenju po Svetem Duhu ni
zavisti, prepira in nesoglasij.
Ali prosimo z mesenimi vzgibi?
“Nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejemate, ker slabo prósite – namreč zato, da bi to porabili za svoje
naslade.” (Jak 4,2–3)
Oče, živimo v duhovni revščini, ker ne prosimo ali pa prosimo s sebičnimi, človeškimi vzgibi. Prosimo, preoblikuj
naše molitve in nas vodi po Svetem Duhu.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 382); “Naj v meni
vedno Bog živi” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 119).
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6. DAN — BOŽJA REŠITEV ZA NAŠE TEŽAVE
“Vsem pa je govoril: ‚Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za
menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga
bo rešil.‘” (Lk 9,23–24)

Dve skrivnosti za trajno prebujenje
Jezus ponuja rešitev mesenim kristjanom, ki želijo postati duhovni. Pravi jim: “Ostanite v meni in jaz v vas.”
(Jn 15,4) “Ostanite v meni.” Toda kako?
Ellen White pravi, da ostati v Kristusu pomeni:
1.

“stalno sprejemati njegovega Duha” in

2.

“živeti življenje brezpogojne izročitve njegovi službi” (Jezusovo življenje, str. 508).

Ta dvodelna božanska rešitev ne vodi le do prebujenja, ampak tudi do srečnega krščanskega življenja.
Zakaj? Jezus je rekel: “To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.”
(Jn 15,11) Ko naredimo ta dva koraka, izkusimo “Kristusa v nas” oziroma njegovo prisotnost v vsakdanjem
življenju, kar pomeni, da smo deležni upanja v Božjo slavo (Kol 1,27).
Ključna stvar: Vsak dan prosimo in po veri sprejmimo izliv Svetega Duha ter Bogu izročimo vse, kar imamo
in kar smo. On nam daje veselje!
Prvi dan smo govorili o tem, kako pomembno je prositi za Svetega Duha, tretji dan pa smo proučevali
svojo potrebo po izročitvi. Danes si bomo še enkrat ogledali ta dva koraka, s posebnim poudarkom na naši
potrebi po tem, da prosimo in se vsak dan izročimo Bogu.

Zakaj bi morali vsak dan prositi za Svetega Duha?
Pred leti sem prebral zgodbo o zločincu, ki se je spreobrnil h Kristusu. Iz vsega srca je priznal svojo
krivo prisego, krajo in druga kazniva dejanja ter posledično doživel izjemno Božje posredovanje. Bog je
popolnoma spremenil njegovo življenje.
To me je navdušilo. Rekel sem si: “Večinoma mi gre kar dobro, toda takšnih izkušenj nimam.” Zato sem
molil: “Gospod, tudi jaz želim priznati vse svoje znane grehe in tudi tiste, ki mi jih še nisi pokazal. Poleg tega
bom vsak dan vstal uro prej, da bi molil in bral Sveto pismo. Rad bi videl, ali boš posredoval tudi v mojem
življenju.”
Hvala Bogu, ker je res posredoval v mojem življenju! Ne zato ker sem zgodaj vstajal, ampak zato ker sem
bil vsak dan tam, kjer me je Sveti Duh lahko dosegel. Če je na zemlji Jezus vsak dan znova potreboval krst
s Svetim Duhom, koliko bolj to moč potrebujemo mi? Apostol Pavel je pisal o notranjem človeku, ki se “iz
dneva v dan obnavlja”, in molil za Božje ljudstvo, “da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem
človeku.” (2 Kor 4,16; Ef 3,16) Ellen White govori o upanju: “Gospod je veliko bolj pripravljen dati Svetega
Duha njim, ki mu služijo, kakor pa so starši pripravljeni dati dobre darove svojim otrokom. Vsak delavec
mora vsak dan prositi Boga za krst z Duhom.” (Dejanja apostolov, str. 35). Naš “notranji človek” potrebuje
vsakodnevno nego.

Zakaj bi se morali vsak dan izročiti Jezusu?
Da bi Jezus učencem pomagal razumeti požrtvovalno naravo učenčevstva, jim je povedal: “Če hoče kdo iti za
menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.” (Lk 9,23) Odpovedati se sebi pomeni svoje življenje vsak dan izročiti Jezusu. Apostol Pavel pojasnjuje: “Dan za dnem umiram.” (1 Kor 15,31)
Ljudje se upiramo izročitvi in pri tem pozabljamo naslednje: “Močan sem tedaj, ko sem slaboten.” (2 Kor
12,10) Telesno življenje smo prejeli ob rojstvu, toda da bi ohranili zdravje, še vedno vsak dan jemo. Duhovno
življenje prejmemo z novim rojstvom, toda za njegovo ohranitev potrebujemo vsakodnevno duhovno hrano.
Tako kot ne moremo obrokov pojesti za vnaprej, se tudi Kristusu ne moremo izročiti dan prej. Ellen White
piše: “Ne glede na to, kako popolna je bila naša posvetitev ob spreobrnjenju, nam ne bo koristila, če je ne
bomo vsakodnevno obnavljali.” (Our Father Cares, str. 144).
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Kako začeti?
Najboljša in edina pot za vsakodnevni prejem Svetega Duha in izročitev Jezusu je vsakodnevno osebno
bogoslužje. Če se za Boga ne odločimo vsak dan, so naše obljube in dobri nameni kot “gradovi iz peska”
(Pot h Kristusu, str. 53). Ali se boste danes zavezali, da z njim preživite najboljši del dneva? “Iščite najprej Božje
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.” (Mt 6,33)

Svetopisemske vrstice za molitev
Ostanite v najboljšem možnem odnosu.
“Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne,
če ne ostanete v meni. … Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se
vam bo zgodilo.” (Jn 15,4.7)
Gospod, zahvaljujemo se ti, da nam pomagaš rasti v zaupanju, ko se ti vsakodnevno izročamo. Vodi nas k
boljšemu poznavanju Svetega Duha. Naj bodo tvoje želje tudi naše.
Vsak dan živite v najboljšem odnosu.
“Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.” (Lk 9,23)
“Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.” (Mt 6,33)
Dragi Gospod, nauči nas, da te v vsem postavimo na prvo mesto. Pokaži nam, kako naj vsak nov dan začnemo s
teboj.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 658).
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7. DAN — SKLICEVANJE NA BOŽJE OBLJUBE
“Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!” (Mt 7,7)

Nemogoče zmage postanejo mogoče
Jezus nas je odkupil, “da bi mi po veri prejeli obljubo Duha” (Gal 3,14). Toda kako graditi vero na njegovih
obljubah? Kako moliti za napolnjenost s Svetim Duhom? Na kakšen način prebujeno srce vodi k resnični
krščanski zrelosti?
Mnogo let sem vedel za pobožno prakso, imenovano “molitev z obljubami”, toda dolgo je nisem izvajal.
Ko sem odkril blagoslove sklicevanja na Božje obljube v molitvi, sem to želel deliti z drugimi. Pred nekaj
leti sem napisal knjigo Koraki do osebnega prebujenja, ki vključuje poglavje o tem, kako je sklicevanje na
svetopisemske vrstice v molitvi ključ do praktične krščanske izkušnje. Nekateri bralci so mi povedali za svoje
izkušnje:
“Nikoli si nisem mislil, da bom odkril toliko novega o molitvi, ki temelji na Božjih obljubah, kot ste pojasnili. V
tem času mi je Bog v življenju naklonil zmage, za katere si nikoli nisem mislil, da so mogoče.”
“Odkar sem se naučil moliti z obljubami, se je moje življenje povsem spremenilo. ... Moja žena je na meni
opazila popolno spremembo. Tudi sam sem bil presenečen nad seboj.”

Poskusite tudi vi
Kaj pomeni sklicevati se na obljube? Izberimo si svetopisemsko obljubo ali zapoved in se s temi besedami
obranimo k Bogu. Zanesimo se nanj, da bo storil, kar je obljubil. Dovolimo mu usmerjati naše molitve
in nam govoriti po svoji Besedi. Če začutimo dvom – kot ga včasih vsak od nas – poiščimo obljube in jih
sprejmimo kot Božje osebno jamstvo. Ko svoje srce in molitve napolnimo s Svetim pismom, se naša vera
okrepi in takrat spoznamo Božje misli kot nikdar prej. Ellen White piše: “Če bi Božje obljube izbrisali iz
Svetega pisma, bi to lahko primerjali z brisanjem sonca z neba. ... Bog je svoje obljube dal zapisati v Besedo
kot vodstvo, da bi imeli vero vanj. V svojih obljubah odgrinja tančico večnosti. (My Life Today, str. 338).
Sveto pismo ponuja smernice za molitev. Najprej nam je rečeno, naj prosimo v Jezusovem imenu: “Če me
boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.” (Jn 14,14) Bog nam daje splošno obljubo, da odgovarja
na molitve, ki so v skladu z njegovo voljo: “To je zaupnost, ki jo imamo z njim: on nas usliši, kadar ga
prosimo po njegovi volji.” (1 Jn 5,14) Bog svojo voljo razodeva v zapovedih in obljubah, zapisanih v Svetem
pismu. Lahko se zanesemo nanj, da bo izpolnil svoje obljube. V 15. vrstici beremo: “In če vemo, da nas v
vsem posluša, za kar koli ga prosimo, tudi vemo, da že imamo, kar smo ga prosili.”
Kaj to pomeni? Ko molimo za nekaj, za kar vemo, da je po Božji volji, nam je Bog v istem trenutku
pripravljen odgovoriti. Morda rezultatov še ne vidimo ali čustveno ničesar ne zaznamo. Toda Bog na naše
molitve odgovarja po veri, ne po naših čustvih. Čustva bodo sledila kasneje, za zdaj pa zaupajmo njegovim
obljubam.
Na primer: Ko sem molil z ljudmi, zasvojenimi z alkoholom in nikotinom, sem se nekaj naučil. Med molitvijo
za osvoboditev morda ne bodo ničesar opazili. Odrešitev morajo sprejeti po veri. Toda morda bodo nekaj ur
kasneje opazili, da nimajo več želje po pitju ali po tobaku. V tem trenutku so prejeli praktično odrešitev, za
katero so prosili v molitvi.
Tudi Ellen White ponuja vpogled v molitev z obljubami: “Zanje ima [Bog] določeno nalogo, in všeč mu je,
da veliko zahtevajo od njega, da bi lahko poveličali njegovo ime. Lahko pričakujejo velike stvari, če verujejo
njegovim obljubam.” (Jezusovo življenje, str. 500). “Molijo naj za Svetega Duha. Bog stoji za vsako obljubo, ki jo je
dal. S Svetim pismom v roki naj rečejo: Naredil sem, kakor si rekel. Sklicujem se na tvojo obljubo: ‘Prosíte in
vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!’ (Lk 11,9)” (Kristusove prilike, str. 97–98).
Jezus obljublja: “Zato vam pravim: Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo
zgodilo.” (Mr 11,24) Ali se vsak dan v molitvi sklicujete na njegove obljube? Kadar molimo v njegovem
imenu in po njegovi volji, so ganjena vsa nebesa!
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Svetopisemske vrstice za molitev
Bog čaka, da nam da Svetega Duha.
“Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal
Svetega Duha tistim, ki ga prosijo!” (Lk 11,13)
“To pa je rekel o Duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero vanj. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus
še ni bil poveličan.” (Jn 7,39)
“Mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.” (Apd 5,32)
Oče, beremo, da boš dal Svetega Duha tistim, ki te prosijo zanj, tistim, ki verujejo vate, in tistim, ki so ti poslušni.
To je naša želja. Prosimo te, izpolni jo tudi v našem življenju, ker sami tega ne zmoremo. Zahvaljujemo se ti, ker si
v naše srce izlil svojo ljubezen.
Bog nas vabi k napolnjenosti s Svetim Duhom.
“Bodite napolnjeni z Duhom” ali “bodite stalno in ponovno napolnjeni z Duhom.” (Ef 5,18; parafraza)
Dragi Oče, nauči nas stalno in ponovno prositi za izliv Svetega Duha. Ne želimo biti v pomanjkanju kot
nespametne device. Napolni nas z modrostjo tvoje Besede.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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” (Pojte Gospodu novo pesem, št. 622).
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8. DAN — POSLUŠNOST PO JEZUSU
“Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.” (2 Kor 5,17)

Koraki vere
Ali se spomnite, kdaj je Jezus na svatbi v Kani naredil svoj prvi čudež? Jezusova mati Marija je strežnikom
rekla: “Kar koli vam reče, storite.” (Jn 2,5) S tem je Marija v očeh strežnikov okrepila zaupanje v Jezusa. Ko
jih je Jezus prosil, naj napolnijo vrče z vodo, so storili natanko tako, kot jih je prosil. Nato jim je Jezus rekel:
“Zajemite zdaj in nesite starešini!” (8. vrstica). Še enkrat so ubogali njegov ukaz, čeprav se je le-ta zdel
nenavaden. Kmalu so spoznali, da so bili priča čudežu. Znova si oglejmo posamezne korake:
1.

S svojimi navodili je Marija pri strežnikih spodbudila zaupanje v Jezusa.

2.

Strežniki so svoje zaupanje in pripravljenost izrazili tako, da so naredili, kar jim je naročil Jezus. Z
drugimi besedami, naredili so uvodne korake, ki so omogočili čudež.

3.

Nato je Jezus storil čudež.

Strežniki niso storili ničesar, da bi vodo spremenili v vino. Toda ali bi se čudež zgodil brez njihovih “uvodnih
korakov”? Tako deluje poslušnost veri: Odločimo se zaupati Jezusu, svoje hotenje predajmo njegovi volji in
poslušno naredimo korake vere.

Kako deluje?
Apostol Pavel pojasnjuje, da se je skrivnost v nas razkrila z določenim namenom – da bi dosegli poslušnost
veri (glejte Rim 16,25–27). V čem je skrivnost? Po besedah Pisma Kološanom 1,27 je to “Kristus v nas”. Kaj
sledi, ko v Kristusu dosežemo poslušnost veri? “Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo.
Glejte, nastalo je novo.” (2 Kor 5,17) Po Kristusu, ki živi in deluje v nas, imamo novo življenje in postanemo
nova stvaritev!
Ko imamo “Kristusa v sebi”, se naš odnos do njegovih zapovedi spremeni. “Njegove zapovedi niso težke.”
(1 Jn 5,3) “Kajti moj jarem je prijeten,” je rekel Jezus. (Mt 11,30) “Naslajal se bom ob tvojih zapovedih, ki jih
ljubim,” ker je postava “zame boljša kakor tisoči zlatnikov in srebrnikov” in sladka “bolj kakor med mojim
ustom!” (Ps 119,47.72.103) “Velika je blaginja za tiste, ki ljubijo tvojo postavo.” (Ps 119,165) Poslušnost veri
je prijetna stvar, ker nam je Bog v svoji ljubezni dal le najboljša pravila.
Čeprav je poslušnost pomembna, si z njo nikoli ne moremo prislužiti zveličanja; poleg tega je ne moremo
prejeti po lastni dobroti. Ellen White pravi: “Kdor poskuša s svojimi lastnimi deli, v poslušnosti postavi,
pridobiti nebesa, poskuša nemogoče. Človek ne more biti rešen brez poslušnosti, toda njegova dela ne
bi smela izhajati iz njega samega; v njem bi moral po svoji volji in svojih močeh delati Kristus.” (Faith and
Works, str. 94). Tri točke, ki jih je vredno izpostaviti, so:
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1.

Nebesa je nemogoče doseči z lastnimi deli. Poskušati zaslužiti si kaj od Boga je nesmiselno.

2.

Poslušnost je nepogrešljiv del življenja z Bogom, saj so Jezusovi sledilci poklicani, da živijo v skladu z
njegovo voljo.

3.

Poslušnost ne bi smela biti naše lastno delo, temveč čudež, ki ga je v nas storil Kristus.

8. DAN — POSLUŠNOST PO JEZUSU

Katero vlogo imamo mi?
Še enkrat: ničesar ne moremo narediti, da bi se rešili, toda Bog spoštuje človekovo svobodno voljo in nam
daje možnost izbire. Ellen White pravi: “Gospodov načrt je, da božanska moč sodeluje s človeškim trudom.”
(Ye Shall Receive Power, str. 10). Kaj to pomeni?
1.

Zaupamo. Sami se odločimo razvijati svoje zaupanje v Jezusa, ki udejanja v nas “ hotenje in
delovanje” (Flp 2,13). V nas ustvarja pripravljenost in nam kaže, kaj moramo storiti.

2.

Odločimo se. Odločiti se moramo udejanjati Božjo voljo. Ker popolnoma spoštuje našo
individualnost in našo voljo, bo posredoval le takrat, ko se bomo za to odločili. Bog čaka na to.

3.

Naredimo uvodne korake. Svoje odločitve izražamo s koraki poslušnosti, ki so lahko veliki ali
majhni.

4.

Bog sam opravlja ključno delo odrešenja.

Zapomnite si, da je tudi naš del – zaupanje, odločanje in uvodni koraki – narejen samo po Božji moči, ko
Jezus živi v nas po Svetem Duhu. Zaradi tega nam je poslušnost lahko v veselje.

Svetopisemske vrstice za molitev
Poslušnost nam omogoča v polnosti izkusiti Božjo ljubezen.
“Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga
bom ljubil in se mu razodel.” (Jn 14,21)
Oče, zahvaljujemo se ti, ker si nam pokazal, kako doseči čim boljše življenje. Odpusti nam, kadar zavračamo tvojo
postavo in ljubezen. Pomagaj nam, da ti v celoti zaupamo in ti izročimo celotno srce.
Bog je zadovoljen, kadar prosimo za poslušno srce.
“‚Daj torej svojemu služabniku poslušno srce.‘ ... Gospodu je bilo všeč. ... ‚Storil [bom] po tvoji besedi.‘”
(1 Kr 3,9–12)
Gospod, prosimo te, daj nam poslušno srce. Daj, da bi popolnoma zaupali tvojemu vodstvu in načelom, tudi
kadar ne razumemo vsega. Nauči nas, da na poslušnost po moči Svetega Duha ne gledamo kot na breme, temveč
kot na veselje.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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

8. DAN — POSLUŠNOST PO JEZUSU
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Molitev za prebujenje
9. DAN — ALI DELAM ZA BOGA ALI ON DELA PO MENI?
“Skupaj s Kristusom sem križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.” (Gal 2,19–20)

Ustvarjeni za dobra dela
Zsolt, študent teologije iz Avstrije, je bil malodušen. Povabljen je bil na evangelizacijo v Keniji, vendar se je
tam prvi teden vsak večer pojavilo le 30 gostov. Upal je na veliko več. Razočaran se je zaklenil v svojo sobo
in štiri ure molil. Ves svoj obup je predal Bogu; v celoti se mu je izročil in čakal. Prepričan je bil, da ga je Bog
slišal, čeprav so ga strahovi in dvomi še vedno mučili. Nato je nastopil čas večernega srečanja: prišlo je 600
ljudi! Kasneje jih je prišlo 700, nato 1000. Na koncu je bilo po Božji milosti krščenih 39 ljudi.
Kadar koli poskušamo delati velike reči za Boga, se prej ko slej srečamo z vprašanjem: Ali za Boga delam s
svojimi človeškimi sposobnostmi ali pa Bog po meni dela s svojimi božanskimi sposobnostmi?
Sveto pismo govori o skrivnosti Božjega delovanja po šibkih ljudeh. “Njegova stvaritev smo, ustvarjeni
v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.” (Ef 2,10) Ta vrstica
omenja dvoje “del”. Prvič, po Bogu smo “ustvarjeni v Kristusu Jezusu”. To je novo življenje, ki nam ga je Bog
podaril po Kristusu. Nato je Bog v nas opravil še eno delo, in sicer “dobra dela”, za katera nas je že vnaprej
pripravil, da bi jih delali. Kako naj živimo, da bi Bog lahko delal po nas?
1.

Živimo po Svetem Duhu: “Dokler ne sprejmejo Duha, ne morejo razumeti, kaj lahko Bog naredi po
njih.” (Ye Shall Receive Power, str. 286).

2.

Živimo popolnoma predani Kristusu: “Tega, ki se bo v celoti prepustil Bogu, bo vodila božanska
roka. ... Če ceni nauke božanske modrosti, mu bodo zaupana sveta pooblastila; usposobljen bo
svoje življenje živeti v čast Bogu in v blagoslov svetu.” (Dejanja apostolov, str. 179).

Z opravljanjem nalog, ki jih je Bog pripravil za nas, rastemo v veri ter razvijamo duhovne in umske
sposobnosti. Celo s svojimi neuspehi pridobivamo dragocena spoznanja, saj se učimo, da brez Boga v
središču ne more uspeti noben človeški trud. “Oznanjevanje besede bo neuspešno brez stalne navzočnosti
in pomoči Svetega Duha.” (Jezusovo življenje, str. 504).

Ne s silo ne z močjo
Tako oznanjevalci kakor avtorji duhovnih vsebin morajo biti napolnjeni s Svetim Duhom: “Če je s piscem
Božje odrešenje, bo istega duha občutil tudi bralec. ... Toda ob članku, katerega avtor le deloma živi za Božjo
slavo in ni v celoti predan Bogu, angeli čutijo žalost. Obrnejo se stran in ne vplivajo na bralca, saj v tem piscu
ni Svetega Duha.” (EGW Letters and Manuscripts, vol. 1, str. 532).
To načelo velja za vse naloge, pa naj gre za službo, poučevanje, vodenje misijonskega projekta, vzgojo otrok
ali kar koli drugega. “Uspeha dela ne zagotavlja človeška moč, temveč moč nebeških sil, ki sodelujejo z
ljudmi in pripeljejo delo do popolnosti.” (Krščanska služba, str. 266).
Celo Jezus iz Nazareta je bil v človeški podobi vsakodnevno odvisen od svoje povezave z nebesi. Učenca je
vprašal: “Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od
sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela.” (Jn 14,10) Poglejmo si še apostola Pavla. Kako je bil
en sam človek sposoben opraviti tako neverjetno misijonsko delo? Rekel je: “Skupaj s Kristusom sem križan;
ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.” (Gal 2,20) Pavel se je odrekel sebi in dovolil Kristusu, da vodi
njegovo življenje. Pojasnil je: “Saj si tudi ne bi upal govoriti o stvareh, ki jih ne bi bil Kristus naredil po meni
zavoljo poslušnosti poganov, in sicer z besedo in z dejanjem, z močjo znamenj in čudežev, z močjo Božjega
Duha.” (Rim 15,18–19) Ključ do uspeha je biti v Kristusu.
Bog želi tudi danes delati neverjetne stvari. Njegovi načrti daleč presegajo naše zmožnosti. Samo z vztrajno
molitvijo bomo lahko opravili nalogo, ki jo je pripravil za nas. Vabi nas: “Kliči me in ti bom odgovoril; povedal
ti bom velike in nedoumljive reči, ki jih nisi poznal.” (Jer 33,3)
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Svetopisemske vrstice za molitev
Človeške sposobnosti dosežejo človeške rezultate.
“Mojzes se je izobrazil v vsej egipčanski modrosti in bil silen v besedah in dejanjih. ... Prepričan je bil, da
bodo bratje razumeli, kako jih hoče Bog po njegovi roki rešiti; pa niso razumeli. ... [Bog] jih je odpeljal proč
ter delal čudeže in znamenja.” (Apd 7,22.25.36)
Dragi Oče, pomagaj se nam predati, kakor se je po mnogih letih pastirske službe predal Mojzes. Vemo, da lahko
tudi po nas delaš znamenja in čudeže, ko živimo po moči Svetega Duha. Pripravi nas iti tja, kamor nas želiš
pripeljati. Zahvaljujemo se ti za tvojo božansko moč.
V Kristusu smo bili ustvarjeni za dobra dela.
“Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v
njih živeli.” (Ef 2,10)
Gospod, pomagaj nam biti orodje v tvojih rokah za rešitev in blagoslov našim bližnjim. Vemo, da je izpolnitev
evangelija odvisna od vprašanja: Ali zate delamo s človeškimi sposobnostmi ali ti delaš po nas s svojimi
božanskimi sposobnostmi? Pomagaj nam razumeti, da ti ne moremo služiti s svojimi močmi. Zahvaljujemo se ti za
obljubo, da boš delal po nas. Prosimo te, blagoslovi delo naših rok.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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

9. DAN — ALI DELAM ZA BOGA ALI ON DELA PO MENI?
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Molitev za prebujenje
10. DAN — SKUPNA MOLITEV ZA PREBUJENJE
“‘Ne s silo in ne z močjo, temveč z mojim duhom,’ govori Gospod nad vojskami.” (Zah 4,6)

Kaj sledi? Trije koraki za ponovni duhovni zagon
Ali bi v svoji cerkveni družini radi izkusili duhovno prebujenje? V nadaljevanju je predstavljen načrt, ki je
privedel do duhovnega prebujenja in upanja v cerkvah v Nemčiji, Švici, Angliji, Tadžikistanu in Združenih
državah. Do prebujenja lahko pride kjer koli, tudi v brezbožnih državah, če se ljudje stalno izročajo Jezusu in
ga prosijo za blagoslov Svetega Duha.
Molite za to, da bi vaša cerkev, družina ali molitvena skupina letos izkusila ponoven duhovni zagon.
Naredite načrt, poiščite spodbude in določite datum začetka. Svoje zamisli prilagodite svoji kulturi,
skupnosti in potrebam skupine.
V nadaljevanju sledi primer ene od cerkva v mestu Decatur v Alabami, ZDA:

1. Ponovni duhovni zagon
Vzemite si nekaj tednov ali mesecev za intenzivno molitev za Svetega Duha. Ob tem proučujte Sveto
pismo in morda preberite kratko knjigo z nabožno vsebino.
Med pripravami na evangelizacijo so verniki cerkve v mestu Decatur začeli s 30-minutno skupno molitvijo
vsako soboto zjutraj. V cerkvenem biltenu so objavili smernice za molitev, prebujenje in prejem Svetega
Duha. Poleg tega so dva sobotna večera organizirali videoseminar o Svetem Duhu. (Izbrali so knjigo
Koraki do osebnega prebujenja. Druge možnosti so: Pot h Kristusu ali svetopisemsko proučevanje na temo
prebujenja.) Kasneje, v času desetih dni molitve, so molili za prebujenje in Svetega Duha ter praznovali
“soboto molitve in slavljenja”.

2. Skrb za odnos
Začnite moliti za pet ljudi, nato stopite v stik z njimi ter ohranjajte iskreno in obzirno prijateljstvo.
V tem času boste morda želeli proučevati še katero knjigo o molitvi ali prebujenju. Razmislite o
proučevanju v parih, da bi izkusili podporo in globlje razumevanje.
Na tej stopnji so verniki v mestu Decatur v parih začeli proučevati knjigo 40 dni molitve in posvečenja
za pripravo na Jezusov drugi prihod. Njihovo veselje do oznanjevanja Jezusa drugim je raslo. Kakor je
predlagano v knjigi, so verniki začeli moliti za pet ljudi, ki niso imeli odnosa z Jezusom. Nato so navezali stik
s temi znanci ali nekdanjimi verniki ter spletli prijateljstvo. V nekaterih primerih je to privedlo do krsta. Tako
verniki kakor tisti, za katere so molili, so občutili blagoslov.
Razmislite: če bi 10 vernikov molilo za pet ljudi in z njimi ohranjalo stik, bi bilo to 50 ljudi. Po koncu 40
dni lahko ljudi, za katere ste molili, povabite na posebno soboto. V naslednjem koraku vsako od teh
oseb povabite, da se pridruži majhni skupini (k proučevanju Svetega pisma, na tečaj zdravega kuhanja,
telovadbo, družabne aktivnosti oziroma na kar koli, kar je v skladu z interesi posameznika). Lahko jih
povabite tudi na prihajajoča evangeljska srečanja. Ne pozabite tudi vi priti na srečanja in poskrbite, da se
bodo vaši prijatelji počutili dobrodošle.

3. Vabilo
Vsak vernik lahko ljudi, za katere je molil, povabi na evangeljska srečanja, proučevanje Svetega
pisma v malih skupinah ali na osebno proučevanje. (Če kateri od vaših kontaktov ni pripravljen
proučevati Svetega pisma, ga povabite v malo skupino, ki je osredotočena na določeno dejavnost, na
primer na telovadbo, zdravo kuhanje, konjičke ali družabne aktivnosti.)
V času evangelizacije, ki jo je pripravila cerkev v mestu Decatur, so verniki izkusili prebujenje in globlji odnos
z Jezusom. Sveti Duh se je dotaknil src povabljenih gostov in 10 ljudi je svoje življenje s krstom izročilo
Jezusu (kasneje se je pridružilo še pet krščencev). Ta rezultat je dokaz moči molitve! (Zgodba mesta Decatur
je prirejena na podlagi poročila Elide Meneses v reviji Southern Tidings.)
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Kaj lahko naredi vaša cerkev?
Molite in že danes naredite načrt za svojo cerkev. “Vsa nebesa so dejavna. Božji angeli čakajo na
sodelovanje z vsemi, ki bodo pripravili načrte, po katerih lahko duše, za katere je Kristus umrl, slišijo veselo
sporočilo odrešenja. Angeli, ki služijo dedičem odrešenja, vsakemu, ki je resnično svet, pravijo: ‘Tam vas
čaka delo, da ga opravite.’ ‘Pojdíte, stopíte v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja!’ (Apd
5,20).” (Testimonies for the Church, vol. 6, str. 433–434).
Bog nas je v svet poslal z obljubo: “To, kar načrtujete, ne bo uspelo niti z vojaško niti s človeško močjo,
temveč po mojem Duhu! To obljubljam jaz – vsemogočni Gospod Bog.” (Zah 4,6; prevedeno na podlagi
nemške različice Hoffnung für Alle).

Svetopisemske vrstice za molitev
Po Božjem Duhu.
“To, kar načrtujete, ne bo uspelo niti z vojaško niti s človeško močjo, temveč po mojem Duhu! To obljubljam
jaz – vsemogočni Gospod Bog.” (Zah 4,6; prevedeno na podlagi nemške različice Hoffnung für Alle).
Dragi Oče, povedal si nam, da uspeh ne pride po človeškem trudu. Prosimo, odpusti nam pomanjkanje moči
Svetega Duha. Prenovi nas, da ne bomo mlačni kakor Laodikeja. Prebudi nas za našo lastno odrešitev in odrešitev
naših bližnjih. Zahvaljujemo se ti za večno veselje, ki si nam ga obljubil.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se za posebne blagoslove in slavite Boga za njegovo dobroto.
Priznanje: Vzemite si nekaj minut za osebno priznanje grehov in se Bogu zahvalite za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga, da vam podeli modrost za trenutne izzive in odločitve.
Naša cerkev: Prosite Boga, da blagoslovi prizadevanja naše krajevne, regijske in svetovne cerkve.
Krajevne prošnje: Molite za trenutne potrebe vernikov, družine in sosedov.
Prisluhnite in se odzovite: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali
pesmijo.

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” (Pesmarica Krščanske adventistične cerkve, št. 184).
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