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POZIV
TREH ANGELOV
K MOLITVI
Od 5. do 15. januarja 2022

Nato sem videl drugega angela,
ki je letel po sredi neba in je
imel večni evangelij, da ga
oznani prebivalcem zemlje
in vsakemu narodu, rodu,
jeziku in ljudstvu.
RAZODETJE 14,6

Navodila za vodje: Poziv treh angelov k molitvi
Dobrodošli na Desetih dneh molitve 2022! Prepričani smo, da je molitev začetna točka prebujenja. Bog
je v minulih letih naredil veliko čudežev, ko smo ga iskali v molitvi in postu. Sveti Duh je prinesel oživitev,
spreobrnitve, obnovil navdušenje za evangelizacijo in ozdravil številne odnose. Molitev je resnično začetek
duhovne oživitve!
Vas Bog vabi k prebujenju? Sveto pismo je polno 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 SSP; Jl 2,32 chr)
»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)
Ne glede na to, na kateri točki ste, vam je Bog bliže, kakor si mislite. Svoje blagoslove želi izliti na vašo
družino, vašo cerkev, vašo skupnost in vaš svet. Skupaj se odzovimo na poziv treh angelov k molitvi.
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Splošna navodila za 10 dni molitve 2022
Dnevni tematski listi
Za vsakega od desetih dni molitve je pripravljen tematski list. Na vsakem je svetopisemsko besedilo in
kratko duhovno berilo. Prvi del zajema svetopisemsko vrstico in kratko, praktično besedilo za premislek.
Drugi del sestoji iz svetopisemskih besedil, ki jih lahko vključimo v molitev, predloge za molitev in predloge
za pesmi. Priporočamo, da tematske liste razmnožite, tako da bo vsak udeleženec imel svoj izvod.
Predlagana časovnica za molitveno srečanje
Molitveno srečanje naj bo preprosto, da se bodo udeleženci lahko osredotočili na molitev. Koliko časa se
boste zadržali pri posameznem delu, se bo od srečanja do srečanja verjetno spreminjalo. Spodnji časovni
okvir je le predlog.

Pozdrav/uvod: od 2 do 5 minut
Branje besedila za premislek: 5 minut
Molitev, v katero so vključena svetopisemska besedila (Moliti Božjo Besedo):
od 10 do 15 minut
Molitev za različne potrebe (Več predlogov za molitev): od 20 do 30 minut
Pesem in molitev: od 10 do 15 minut
Molite za druge
Spodbudite vsakega udeleženca, da med molitveno desetdnevnico vztrajno moli za od pet do sedem oseb,
ki jih je Bog poslal v njegovo življenje. Morda lahko razdelite tudi listke, na katere bodo udeleženci zapisali
imena oseb, za katere molijo.

Sobotna bogoslužja med desetimi dnevi molitve
Obe soboti, ki spadata v obdobje desetih dni molitve, lahko imate posebno bogoslužje s poudarkom na
molitvi in pripovedovanjem izkušenj, povezanih z uslišanimi molitvami. Bodite ustvarjalni – obstaja veliko
različnih načinov, kako lahko podelite s cerkveno družino to, kar se dogaja na dnevnih molitvenih srečanjih.

Zaključna sobota
Zaključna sobota naj bi bila namenjena slavljenju Boga za vse, kar je naredil za nas v preteklih desetih
dneh. Vzemite si dovolj časa za pričevanja o uslišanih molitvah, duhovno sporočilo o molitvi in prepevanje.
Povedite cerkveno skupnost v molitev, da bodo tudi tisti, ki se niso udeleževali dnevnih srečanj, imeli
priložnost doživeti radost skupne molitve.

Nadaljevanje desetih dni molitve
Prosite Boga, da vam pokaže, kako naj vaša skupina/cerkev nadaljuje to, kar je On začel v vas med desetimi
dnevi molitve. Morda boste še naprej imeli tedenska molitvena srečanja. Morda pa Bog želi, da v cerkvi
prevzamete novo službo ali da začnete dosegati svojo skupnost. Bodite odprti za njegovo vodstvo. Ko boste
hodili z njim, vas bo njegovo delovanje gotovo osupnilo. Na listu s predlogi za misijonsko delo boste našli
zamisli za to, kako lahko služite.

Pričevanja
Vaše izkušnje in pričevanja o tem, kar je Bog naredil za vas med desetimi dnevi molitve 2022, lahko
spodbudijo druge. Če želite, jih lahko (v angleškem jeziku) posredujete na stories@ministerialassociation.org
ali na www.tendaysofprayer.org.
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Navodila za skupno molitev
Bodite soglasni
Ko kdo prosi Boga za določeno stvar, naj tudi drugi molijo za to. Ne mislite, da drugim ni treba moliti, če
moli le ena oseba. “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). Kako spodbudno je imeti podporo v molitvi!

Svetopisemske obljube
Spodbudite udeležence, da se v molitvi sklicujejo na Božje obljube. Tako zlahka se osredotočimo na težave.
Med sklicevanjem na Božje obljube krepimo svojo vero in se spominjamo, da Bogu ni nič nemogoče.
Obljube nam pomagajo, da pozornost s slabosti in težav preusmerimo na Jezusa. Za vsako slabost in
preizkušnjo lahko v Svetem pismu najdemo obljubo, na katero se lahko sklicujemo. Spodbudite udeležence,
da poiščejo še več obljub in si jih zapišejo, da se bodo lahko tudi v prihodnje sklicevali nanje.

Post
Povabite tiste, ki se vam bodo pridružili pri desetih dneh molitve, naj razmislijo o določeni vrsti posta, na
primer post od gledanja televizije in filmov, post od poslušanja posvetne glasbe, post od uporabe interneta,
post od sladkarij ali druge vrste hrane. Ta dodatni čas uporabite za molitev in proučevanje Svetega pisma.
Prosite Boga, naj se razodene vaši cerkveni skupnosti.

Sveti Duh
Prosite Svetega Duha, naj vam pokaže, kako in za kaj moliti, ko gre za določeno osebo in njeno življenje ali
pa za določene okoliščine. Sveto pismo pravi, da ne vemo, za kaj naj molimo, in da Sveti Duh 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 ali mislimo' (Ef 3,20).« (Ellen G. White,
Kristusove prilike, str. 98)

Pisanje dnevnika
Pisanje molitvenega dnevnika je lahko čudovit način, da udeleženci ponotranjijo dnevne molitvene teme,
naredijo konkretne zaobljube Bogu in opazijo njegove blagoslove. Pisanje molitev in beleženje Božjih
odgovorov je preizkušen način za ohrabritev.
Med srečanjem lahko nekaj časa namenite temu, da udeleženci zapišejo svoje odzive v molitveni dnevnik.
Lahko pišete tudi skupni molitveni dnevnik, v katerega boste zabeležili tako prošnje kakor odgovore; to je
lahko zvezek, velik plakat ali »online« dokument. Kako vznemirljivo in spodbudno se je ozreti nazaj in videti
Božje odgovore na molitve!

Spoštljivost
Spodbujajte in kažite spoštljivo držo. Pristopamo k prestolu Kralja vesolja! Do teh trenutkov molitve se ne
vedimo malomarno. Ni nujno, da ves čas klečimo. Želimo si namreč, da bi se ljudje med molitvijo počutili
prijetno, zato jih povabite klečati, stati ali sedeti – kakor čutijo, da jih Bog vabi, in kakor jim je prijetno.

Molitve v enem stavku
Molitve naj bodo kratke in konkretne. Tako bodo vsi navzoči dobili priložnost za molitev. Poskusite jih
omejiti na nekaj stavkov. Vsak udeleženec lahko moli večkrat. Kratke molitve delajo molitveno srečanje
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zanimivo in dovoljujejo Svetemu Duhu, da vodi udeležence. Ne začenjajte vsake kratke molitve z »Dragi
nebeški Oče« in je ne končajte z »amen«. Gre za neprekinjen pogovor z Bogom.

Tišina
Kot vodja se izogibajte temu, da med molitvijo dominirate. Vaš cilj je omogočiti drugim, da molijo. Trenutki
tišine so čudoviti, saj dajejo Bogu priložnost spregovoriti našemu srcu. Dovolite Svetemu Duhu, da deluje, in
dajte vsakomur priložnost za molitev.

Pesmi
Spontano skupno prepevanje, pomešano z molitvijo, daje lepoto molitvenim srečanjem. Na koncu vsakega
tematskega lista so navedeni primeri pesmi. Nikakor vam ni treba uporabiti vseh – to so le predlogi.
Prepevanje je čudovit način za prehod z enega dela molitve na drugega.

Prošnje za molitev
Od navzočih na molitvenem srečanju ne zahtevajte, naj povedo svoje prošnje za molitev; raje jih spodbudite,
da sami v molitvi izrazijo prošnje in povabite tudi druge, da se jim pridružijo. Razlog za to je preprost: čas!
Pogovor o prošnjah vam lahko vzame večino časa. Satan je navdušen, ko mu uspe, da se pogovarjamo
o težavi, namesto da bi molili za rešitev. Člani skupine lahko kmalu začnejo svetovati drug drugemu in
predlagati rešitve. Toda moč prihaja od Boga! Več ko molimo, več njegove moči bomo prejeli.

Čas na samem z Bogom
Poskrbite, da boste kot vodja vsak dan preživeli čas ob Jezusovih nogah, se pogovarjali z njim in brali
njegovo Besedo. Če bo spoznavanje Boga vaša prioriteta, bo to odprlo pot številnim čudovitim izkušnjam.
»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« (Ellen G. White,
Veliki spopad, str. 144). Ko vodja moli, Bog deluje na srce!

NAVODILA ZA VODJE
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Uvod
Dobrodošli na Desetih dneh molitve 2022! Prepričani smo, da je molitev začetna točka prebujenja. Bog
je v minulih letih storil veliko čudežev, ko smo ga iskali v molitvi in postu. Sveti Duh je prinesel oživitev,
spreobrnitve, obnovil navdušenje za evangelizacijo in ozdravil številne odnose. Molitev je resnično začetek
duhovne oživitve!
Prepričani smo, da bo vaše življenje in življenje vaših bližnjih doživelo spremembo, ko se boste z drugimi
verniki združili v molitvi za Svetega Duha, ki ga je Oče obljubil njim, ki prosijo zanj.
Vas Bog vabi k prebujenju? Sveto pismo je polno 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 SSP; Jl 2,32 chr)
»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)
Ne glede na to, na kateri točki ste, vam je Bog bliže, kakor si mislite. Svoje blagoslove želi izliti na vašo
družino, vašo cerkev, vašo skupnost in vaš svet.

Molitvena tema: Poziv treh angelov k molitvi
Želimo si, da z močjo Svetega Duha med desetimi dnevi molitve doživimo prebujenje in prenovo. Ko boste
molili na podlagi sporočil treh angelov, naj ta zasijejo v novi luči ter vas in vašo molitveno skupino popeljejo
v globljo izkušnjo z Jezusom.
Bog želi v vašem življenju in cerkvi narediti osupljive stvari. Njegovi načrti presegajo naše zmožnosti. Samo
z neprestano 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 molitvi za prebujenje, za obnovo predanosti naši nalogi na času konca in za obljubljeno
izlivanje Svetega Duha!

Navodila za molitveno srečanje
-

Naj bodo vaše molitve kratke – samo stavek ali dva o določeni temi. Nato dajte priložnost še
drugim. Seveda lahko molite kolikorkrat želite – kakor bi se vključevali v pogovor.

-

Ne bojte se tišine. Tišina je priložnost, da prisluhnemo Svetemu Duhu.

-

Izjemen blagoslov je tudi skupno prepevanje pesmi, v katere nas povede Sveti Duh. Za prepevanje
ne potrebujete inštrumentalne spremljave.

-

Ne porabljajte dragocenega časa za pogovor o prošnjah za molitev; raje molite! Vsakdo lahko v
molitvi izrazi svojo prošnjo in se sklicuje na obljube.

Sklicevanje na obljube
Bog nam je dal mnogo obljub. Naša prednost je, da se lahko v molitvi sklicujemo nanje. Tudi njegove
zapovedi in nasveti so obljube. Nikoli nam ne bi naročil ničesar, česar ne bi mogli narediti po njegovi moči.
Med molitvijo se ni težko osredotočiti na naše potrebe, težave in izzive ter tarnati in stokati nad
okoliščinami. To ni namen molitve. Molitev naj bi okrepila našo vero. Zato vas spodbujamo, da se med
molitvijo sklicujete na Božje obljube. Odmaknite pogled s sebe in svojih šibkosti ter poglejte Jezusa. Če
gledamo vanj, se spreminjamo v njegovo podobo.
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Ellen White nas spodbuja: »Vsaka obljuba v Božji besedi je za nas. Med molitvijo povzdignite Božjo
obljubljeno besedo in se po veri sklicujte na njegove obljube. Njegova beseda je zagotovilo, da boste prejeli
vse duhovne blagoslove, če boste prosili z vero. Prosite še naprej in prejeli boste veliko več od tega, kar
prosite ali mislite« (Ellen G. White, In Heavenly Places, str. 71).
Kako se sklicevati na Božje obljube? Ko molite na primer za mir, lahko uporabite besedilo v Jn 14,27 in
rečete: »Gospod, ti si nam v svoji Besedi povedal: 'Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam
ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.' Daj mi mir, za katerega si obljubil, da nam
ga zapuščaš.« Zahvalite se mu za mir, ki vam ga daje, četudi ga v tistem trenutku in na tistem kraju še ne
boste čutili.

Post
Spodbujamo vas, da se v tem času postite kakor Daniel. Začeti novo leto z molitvijo in postom je čudovit
način, da Bogu posvetimo življenje v prihajajočem letu. Ellen White pravi: »Zdaj in vse do konca časa bi
morali biti Jezusovi služabniki iskrenejši in budnejši; manj bi se morali zanašati na lastno modrost in bolj
na modrost njihovega Voditelja. Morali bi ohranjati dneve, namenjene postu in molitvi. Ni se treba v celoti
odpovedati hrani, vendar bi morali zmerno jesti najpreprostejšo hrano.« (Ellen G. White, Counsels on Diet
and Foods, str. 188–189).
Vemo, da je Daniel deset dni jedel sadje in zelenjavo. Tudi mi vas spodbujamo, da v desetih dneh molitve
uživate preprosto hrano. 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 se začasno odpoveste tudi televiziji, filmom,
računalniškim igram ter celo Facebooku in YouTubu. Včasih nam reči, ki same po sebi niso slabe (npr.
Facebook, YouTube), vzamejo veliko časa. Za krajše obdobje dajte na stran vse, kar lahko. Tako boste lahko
več časa preživeli z Gospodom.
Post ni bližnjica do čudežev. Je le način, s katerim 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 za katere okoliščine.
Sveto pismo pravi, da ne vemo, za kaj naj molimo, in da Sveti Duh 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)« (Ellen G. White,
Kristusove prilike, str. 98).

Vera
V knjigi Zdravje na dosegu roke beremo: »Molitev in vera bosta naredili to, česar ne more doseči nobena
moč na zemlji« (str. 347). Poleg tega 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). Že vnaprej se zahvaljujte
Gospodu za to, kar bo naredil in kako bo odgovoril na vaše molitve.

Molitev za druge
Spodbujamo vas, da deset dni še posebej molite za ljudi, ki jih je Bog poslal v vaše življenje. Izberite si od pet
do sedem ljudi – to so lahko vaši sorodniki, prijatelji, sodelavci, sosedje ali znanci. Vzemite si čas 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, na primer v Sveto pismo. Nekaj posebnega je, če si zapišemo
imena; presenečeni boste, kako bo Bog deloval in odgovarjal na vaše molitve!

UVOD
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Izziv doseganja skupnosti
Jezus nas ni poklical le k molitvi, temveč k služenju 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.
Prosite Boga naj vam in cerkvi pokaže, kako lahko po zaključku desetih dni molitve služite drugim. Ko si
boste prizadevali organizirati dejavnosti, s katerimi boste služili, ne dovolite, da vas to odvrne od molitve.
»Osebna prizadevanja za druge bi morale spremljati mnoge molitve na samem, saj potrebujemo veliko
modrosti, da bi razumeli znanost reševanja ljudi. Preden spregovorimo človeku, govorimo s Kristusom. Ob
prestolu nebeške milosti se bomo ustrezno pripravili za oznanjanje ljudem« (Ellen G. White, 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!
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Izziv doseganja skupnosti
Pripravili smo seznam predlogov, kako pomagati drugim. Izberite kar koli, kar ustreza potrebam ljudi, ki jim
boste služili. Prav tako lahko storite kaj, česar ni na seznamu.

Predlogi:
-

Skuhajte obrok bolnemu.

-

Povabite soseda/sodelavca na družabno aktivnost.

-

Dajte hrano brezdomcu.

-

Podarite oblačila, ki bi jih sami želeli prejeti.

-

»Posvojite« starejšo osebo in jo redno obiskujte. Pomagajte ji pri gospodinjskih opravilih,
nakupovanju, kuhanju ali delu na vrtu.

-

Specite kruha in ga nesite sosedu.

-

Sodelujte in pomagajte pri projektih v svoji soseski.

-

Ponudite, da boste nekaj časa ob bolni ali invalidni osebi, da lahko tisti, ki sicer skrbi zanjo, gre po
opravkih ali si odpočije.

-

Predstavite se novemu sosedu tako, da mu odnesete obrok, in mu na ta način izkažite
dobrodošlico.

-

Kupite in dostavite hrano družini v potrebi.

-

Podarite svoja stara očala.

-

Ponudite pomoč pri proučevanju Svetega pisma.

-

Obiščite osebe v domu starejših občanov.

-

Podarite študentu nekaj denarja za hrano.

-

Zberite oblačila za ljudi v potrebi. V cerkvi določite omaro, v kateri boste zbirali oblačila za tiste, ki
jih potrebujejo.

-

Podarite svoj star računalnik ali katero drugo elektronsko napravo.

-

Podarite rabljen avtomobil.

-

Organizirajte zdravstveno stojnico.

-

Pošljite pismo osebi, ki zaradi fizične ali duševne bolezni ne more iz stanovanja.

-

Organizirajte evangelizacijo.

-

Pokličite soseda in vprašajte, kako je.

-

Podarite komu knjigo, za katero menite, da mu bo všeč.

-

Povabite koga, naj sprejme Jezusa kot svojega Zveličarja.

-

Organizirajte kuharski tečaj.

-

Prvi teden podarite eno knjigo, drugi teden dve, tretji teden tri itd. ter nadaljujte, dokler ne boste
podarili 28 knjig.

-

Nesite hrano komu, ki je izgubil ljubljeno osebo.

-

Obiščite koga v bolnišnici in ga spodbudite ali mu na neki način pomagajte.

-

Berite starejši osebi.

-

Obiščite sirotišnico in osebju ponudite pomoč.

IZZIV DOSEGANJA SKUPNOSTI
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-

Začnite šiviljsko/pletilsko/kvačkarsko skupino in izdelajte oblačila za ljudi, ki jih potrebujejo.

-

Berite Sveto pismo komu, ki ne vidi ali ne zna brati.

-

V svojem domu gostite večer za mlade.

-

Javite se za prostovoljca v varni hiši.

-

Podarite nekaj knjig sirotišnici.

-

Z otroki v vaši cerkvi, pripravite program, ki ga boste predstavili v domu za starejše občane.

-

Organizirajte zabaven dan za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine.

-

Imejte dan čiščenja okolice.

-

V cerkvi organizirajte zdravstveni klub in povabite sosede ter prijatelje.

-

Povabite koga, da si z vami ogleda film z duhovnim sporočilom. Medtem molite, naj Sveti Duh
spregovori njegovemu srcu.

-

Pripravite svoj projekt.

Več predlogov in izkušenj lahko najdete na spletni strani: www.revivalandreformation.org/resources/
witnessing.
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Obljube, na katere se lahko sklicujemo med molitvijo
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 in Jn 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)
»In 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)
»In 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?« (Rim 8,31)
»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)
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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.« (Iza 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.« (Prg 3,5)
»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)
»Skupaj s Kristusom sem križan; 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 2,19–20)
»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.« (1 Tes 5,23)

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)
»In 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)
»Skupaj s Kristusom sem križan; 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 2,19–20)
»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)
»In 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 zdravljenju
»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.« (Prg 3,7)
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»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)
»Kajti poskrbim, da boš okreval, in te ozdravim ran, 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)
»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
»Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda.« (Ps 27,14)
»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)
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Sobotno slavje
Zadnjo soboto v sklopu Desetih dni molitve načrtujte tako, da boste slavili Božjo dobroto in njegovo veliko
moč. Povejte drugim, kako ste v minulih desetih dneh izkusili moč molitve in dobro novico o večnem
evangeliju. Veselite se tega, kar je Bog naredil, kar dela in kar bo naredil.
Potrebe vsake krajevne cerkve so edinstvene, zato se z vodji svoje cerkve dogovorite glede konkretnega
načrta za vašo krajevno cerkev. Sledi nekaj predlogov, ki jih lahko vključite v bogoslužje.

Tema
Poziv treh angelov k molitvi

Temeljno besedilo
»Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani
prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu.« (Raz 14,6)

Predlogi pesmi
Najlepši čas molitev je (PKAC, št. 309)
Danes še nežno Zveličar te vabi (PKAC, št. 137)
Svoj pogled vanj usmeri (PGNP, št. 339)
Le Bogu vsa slava (PGNP, št. 56)

Predlogi za pridigo
Pastor, starešina ali vodja molitvene skupine naj pripravi kratko pridigo o tem, kako nas sporočila treh
angelov vabijo k molitvi in prebujenju. Svetopisemsko besedilo: Razodetje 14,6–12.

ALI

Naj se udeleženci Desetih dni molitve izmenjujejo pri podajanju kratkih (1–2 min) povzetkov vsakega od
dnevnih beril. Povejte naslov, ključno besedilo in ključno misel. (Načrtujte vnaprej, tako da bodo povzetki
res v časovnem okviru 1–2 min; praviloma je to med 125 in 150 izgovorjenih besed).

ALI

Povabite tri mlade, da podajo 5-minutne pridige o tem, kako nas sporočilo vsakega angela vabi k molitvi in
prebujenju pred Jezusovim prihodom. Mladi lahko pomagajo tudi pri glasbi ali pripovedujejo izkušnje.

Drugi predlogi
Izkušnje uslišanih molitev
Molitev v malih skupinah
Napoved prihodnjih molitvenih ali misijonskih dejavnosti
Otroška zgodba o molitvi
Posebne glasbene točke
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Prošnje svetovne cerkve za molitev
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-

Gospod, naj tvojo cerkev v času konca, zajame mogočno prebujenje iskrene pobožnosti. Naj ne
glede na vse stojimo na strani resnice.

-

Molimo za versko svobodo in svobodo vesti po vsem svetu. Gospod, prosimo, odpri vrata za
oznanjevanje tvoje Besede.

-

Gospod, naj tvoja cerkev po vsem svetu sprejme poziv za oznanjevanje sporočila treh angelov
vsakemu ljudstvu in jeziku. Pokaži nam, kako lahko ta sporočila osredotočimo na Jezusovo ljubezen
in pravičnost.

-

Gospod, naj adventisti po vsem svetu rečejo “Grem!” in sprejmejo poziv, da ti služijo in oznanjujejo
dobro novico o zveličanju.

-

Molimo za modrost pri raziskovanju in razumevanju Svetega pisma. Nauči nas prav ravnati z
Besedo resnice in jo deliti z drugimi.

-

Gospod, prosimo te, da obnoviš naše spoštovanje nebeških nasvetov, ki jih najdemo v navdihnjenih
delih Ellen White.

-

Prosimo za pozni dež Svetega Duha, ki nas bo usposobil za pričevanje in dokončanje dela, ki nam
ga je Bog dal pred Jezusovim drugim prihodom.

-

Gospod, prosimo za tvojo ozdravitev in usmiljenje na vseh področjih, ki jih je močno prizadel
COVID-19.

-

Molimo za zdravstvene delavce, znanstvenike, državnike in tiste, ki skrbijo za javno zdravje, da bi
imeli modrost za sprejemanje odločitev.

-

Prosimo, da bi adventisti po vsem svetu nudili praktično pomoč in spodbudo trpečim. Ko nas bližnji
najbolj potrebujejo, nam daj pogum, ustvarjalnost in nesebičnega duha.

-

Molimo za tiste, ki so se zaradi izgube zaposlitve ali zaprtja javnega življenja znašli v finančnih
težavah.

-

Gospod, prosimo, pokaži nam, kako lahko pomagamo tistim, ki se borijo z duševnimi boleznimi ali
osamljenostjo.

-

Molimo za pastorje in cerkve, da bi našli načine, kako povezati vernike v okoliščinah, ko zbiranje v
molitvenem domu ni možno. Gospod, prosimo, poveži svoje cerkve v bogoslužju in službi bližnjim.

-

Molimo za duhovno prebujenje med mladimi adventističnimi študenti po vsem svetu. Naj postanejo
Kristusovi poslanci.

-

Molimo za 69 % svetovnega prebivalstva, ki še ni slišalo jasne predstavitve Jezusa.

-

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

-

Molimo, da bi Bog poklical pogumne misijonarje, ki bodo pripravljeni delovati v 746 skupinah v 20
državah Bližnjega Vzhoda.

-

Molimo za veliko število adventistov, ki bodo služili Bogu in ljudem tako, da bodo spregovorili
pripadnikom drugih kultur in ver.

-

Gospod, prosimo te, obudi sodobne Valdenžane, ki ti bodo pripravljeni služiti v težkih okoliščinah.

-

Molimo za adventistične vernike, ki so zaradi svoje vere preganjani ali zaprti.

-

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

-

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

PROŠNJE SVETOVNE CERKVE ZA MOLITEV

-

Gospod, prosimo te, blagoslovi adventistično dušebrižniško službo in vernike, ki želijo služiti
zapornikom.

-

Molimo za učitelje v otroški sobotni šoli. Prosimo, pomagaj jim, da bi se zavedali, kako pomembno
je njihovo delo za naše otroke.

-

Gospod, prosimo te, da vodiš središča vpliva, zdravstvene in družinske programe ter stezosledce po
zvsem svetu.

-

Prosimo te, pomagaj nam ljubiti, poučevati in skrbeti za nove vernike in obiskovalce krajevnih
cerkva.

-

Gospod, prosimo, pokaži nam, kako lahko v svoji skupnosti razširimo več z resnico napolnjene
literature (tiskane in elektronske). Prosimo, naj jo ljudje berejo in naj jih Sveti Duh prepričuje o
svetopisemski resnici.

-

Gospod, prosimo te, zaščiti misijonarje, ki delajo na nevarnih področjih.

-

Prosimo te, obudi literarne evangeliste, prostovoljce, pisce, strokovnjake za medije in finančne
podpornike, da bi širili besedo upanja in življenja.

-

Molimo za adventistične šole, dijake in učitelje. Naj v teh šolah zvesto poučujejo svetopisemsko
resnico in spodbujajo mlade k oznanjevanju evangelija, službi skupnosti in zveličavnemu odnosu z
Jezusom.

-

Gospod, daj nam modrost, da bi dosegli posvetne kulture, ki ne kažejo zanimanja za vero. Naj tvoj
Sveti Duh poruši zidove, ki obdajajo srce posvetnih ljudi.

-

Blagoslovi nas, ko si prizadevamo doseči ljudi, ki so ujetniki čaščenja duhov, malikovalstva in
animističnih prepričanj. Pomagaj nam razumeti njihov svetonazor in jih seznaniti z osebnim
Zveličarjem.

-

Gospod, prosimo te, navdihni adventiste po vsem svetu, da bi molili, kakor nikoli prej. Nauči nas
sklicevati se na tvoje obljube in pričakovati, da boš, ko bomo molili, premikal gore.

-

Molimo za 541 skupin ljudi v 18 državah Južnoafriške-indijskooceanske divizije. Prosimo te, vodi jih k
svetopisemski resnici.

-

Pokaži nam, kako lahko odgovorimo na praktične in duhovne potrebe beguncev. Naj bodo naše
cerkve znane po ljubezni do vseh ljudi – ne glede na to, kdo so in od kod prihajajo.

-

Prosimo te, da obudiš misijonarje v mestnih središčih v 806 skupinah v 20 državah Interevropske
divizije.

-

Prosimo te, obudi vojsko delavcev, ki bodo ustanavljali nove cerkve med 948 skupinami ljudi v 38
državah Srednjeameriške divizije.

-

Prosimo te, nauči nas jasno, ustvarjalno in svetopisemsko oznanjati temeljna verovanja naše
cerkve. Naj bo Jezusova ljubezen v središču vsega, kar verujemo.

-

Gospod, prosimo te, pripravi mlade, da bi v 798 skupinah v 9 državah Severnoameriške divizije
ustanavljali nove cerkve.

-

Prosimo te, da pripraviš prostovoljce, ki bodo služili 70 skupinam ljudi v Izraelskem polju.

-

Prosimo te za zdravstvene misijonarje, ki bodo ustanavljali nove cerkve med 830 skupinami v 11
državah Vzhodno-srednjeafriške divizije.

-

Prosimo te, da obudiš molitvene bojevnike, ki bodo posredovali za 2568 skupin ljudi v 4 državah
Južnoazijske divizije.

-

Prosimo te, naj naše družine razodevajo tvojo ljubezen v svojem domu in skupnosti. Prosimo te,
da v naše domove prineseš skladnost, ozdraviš načete odnose in zaščitiš ranljive. Razodeni svojo
posvečujočo moč tudi v na videz brezupnih okoliščinah.

-

Prosimo za medicinske sestre in zdravnike, ki bodo ustanavljali nove cerkve med 1978 skupinami
ljudi v Zahodno-srednjeafriški diviziji.

PROŠNJE SVETOVNE CERKVE ZA MOLITEV
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-

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

-

Molimo za naše otroke. Prosimo te, usposobi jih, da bodo pogumno stali na tvoji strani, ko se bodo
soočili z ovirami in pritiski. Pomagaj jim sprejeti modre odločitve in stati za resnico.

-

Nauči nas posnemati Kristusov nesebični zgled in zadovoljiti vsakodnevne potrebe bližnjih.
Usposobi nas služiti kot zdravstveni misijonarji, prostovoljci v družbenih skupnostih in prijatelji
ljudi, ki so v potrebi.

-

Molimo za vodje mladih po vsem svetu, ki zvesto prenašajo našo dediščino naslednji generaciji:
njihovo identiteto v Kristusu, poslanstvo adventistov in vodenje krajevnih cerkva.

-

Molimo za mlade, ki sodelujejo v programih »Eno leto za misijo« in »Misija Kaleb«.

-

Naj se naši verniki, pastorji in vodje po vsem svetu vsak dan hranijo z Božjo Besedo. Pomagaj nam,
da te vsak dan iščemo v osebni molitvi. Spomni nas, da brez tebe ne moremo narediti ničesar.

PROŠNJE SVETOVNE CERKVE ZA MOLITEV

POZIV
TREH ANGELOV
K MOLITVI
Od 5. do 15. januarja 2022

Nato sem videl drugega angela,
ki je letel po sredi neba in je
imel večni evangelij, da ga
oznani prebivalcem zemlje
in vsakemu narodu, rodu,
jeziku in ljudstvu.
RAZODETJE 14,6

W W W.T E N D AY S O F P R AY E R . O R G

Poziv treh angelov k molitvi
1. DAN — NUJNOST MOLITVE
»Koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« Lk 11,13

Zastrašujoča naloga
Svetovno prebivalstvo skokovito narašča. Najnovejši podatki o številu prebivalcev razkrivajo, da ima naš
svet 7,8 milijard prebivalcev, ki so natlačeni na vrtečo se kroglo, imenovano Zemlja, ki s hitrostjo približno
110.000 kilometrov na uro drvi skozi vesolje. Ker se vsak dan rodi približno 385.000 dojenčkov – kar na letni
ravni pomeni 140 milijonov rojstev –, se sprašujemo, kako lahko sploh dosežemo te ljudi z dobro novico
evangelija in Kristusove skorajšnje vrnitve. Vsako leto se rodi skorajda sedemkrat več ljudi kakor v tem
trenutku šteje verništvo Krščanske adventistične cerkve.
Na ta izziv lahko pogledamo tudi drugače. Svetovna mesta izjemno hitro rastejo. Na svetu je vsaj 548 mest,
ki imajo milijon ali več prebivalcev. Številna so v državah, kjer živi zelo malo adventistov. Naloga doseganja
tega sveta s sporočilom treh angelov je res zastrašujoča. Milijoni umirajo brez Kristusa, ne da bi slišali dobro
novico o zveličanju, in brez upanja na Jezusov drugi prihod. Naloga, ki je pred nami, je videti nemogoča – in
to nas bi moralo spodbuditi h goreči molitvi.

Po moči Svetega Duha
Noben človeški napor ni dovolj, da bi dosegli svet za Kristusa. Človeški načrti so brez moči Svetega Duha
nekoristni. Edino po njegovi moči bo ta svet dosežen z nebeškim sporočilom časa konca. Edino po njegovi
moči lahko dosežemo tiste države, ki se upirajo evangeliju. Edino po njegovi moči lahko dosežemo našo
skupnost. In neverjetno dobra novica je, da Bog že deluje v teh “teže dosegljivih” krajih. Vabi nas, da ga
prosimo za moč, da bi opravili nalogo, ki je pred nami.

Koliko bolj …
Jezus je rekel: »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). Bodite pozorni na izraz »koliko bolj«. Jezus želi za nas
osebno in za cerkev narediti veliko več, kakor si lahko predstavljamo. Spodbuja nas, da prosimo za Svetega
Duha, da se zavzemamo zanj, da z vsem srcem iščemo blagoslov Duha – a ne zato, ker nam ga ni pripravljen
dati, ampak ker ga nismo pripravljeni sprejeti. Na začetku letošnjih desetih dni molitve se sklicujmo na to
obljubo.
»Obljuba Svetega Duha ni omejena na noben čas ali rod. Kristus je povedal, da bo božanski vpliv njegovega
Duha počival na njegovih sledilcih do konca. Od petdesetnice do danes je bil Tolažnik poslan vsem, ki so se
popolnoma izročili Gospodu in njegovi službi.« (Ellen G. White, Dejanja apostolov, str. 34)
Molimo skupaj.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Izkušnja – »10 dni molitve 2021«
»Hvaležna sem za Deset dni molitve. Čutim, da je bil v meni ponovno prižgan ogenj. Zdaj preživljam več časa
s Svetim pismom in Gospodom. Hvalim in slavim Boga, ker je odprl moje oči, moje srce in moj razum za
popolno sprejetje Jezusa in Svetega Duha.« (Constance)

Močna obljuba
»'Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer
sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi' (Mt 18,19–20). 'Prosite me in
odgovoril bom na vaše prošnje.' Obljuba je dana pod pogojem, da je cerkev združena v molitvi. Pričakujemo
lahko, da bo odgovor na te molitve močnejši od odgovora na osebne molitve. Dana moč bo sorazmerna z
edinostjo vernikov in njihovo ljubeznijo do Boga in drug do drugega.« (Ellen G. White, Manuscript Releases,
vol. 9, str. 303)
Molitvene skupine molijo na različne načine. Spodbujamo vas, da naslednjih 30–45 minut preživite združeni
v molitvi na način, h kateremu vas spodbuja Sveti Duh. V nadaljevanju boste našli nekaj primerov molitve
s svetopisemskimi besedili. Vsekakor lahko uporabite tudi druga besedila. Več zamisli za molitev najdete v
navodilih za vodje.

Moliti Božjo Besedo – Luka 11,13
»Koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.«
»Koliko bolj«
Bog, dober si. Želiš mi dobro bolj kakor najbolj ljubeč starš. Poznaš globine mojega bitja in srca. Samo ti veš,
kako me obnoviti, ozdraviti in preobraziti.
»Svetega Duha«
Jezus, hvala ti za obljubo Svetega Duha. V naše življenje prinaša Božje blagoslove. V našem srcu poveličuje
tebe. Prinaša nam prednosti odrešenja, ki si ga dosegel na Golgoti. Hvala ti za ta dar!
»Tistim, ki ga prosijo«
Oče, danes se sklicujem na obljubo iz Luka 11,13. Vsak dan znova te bom radostno prosil, da moje življenje
napolniš z darom, navzočnostjo in močjo Svetega Duha. Prosim, očisti me vsega, kar ovira mojo popolno
izročitev tebi. Mene in mojo cerkev krsti s Svetim Duhom, da bomo lahko povzdignili Jezusa v svetu, ki te
potrebuje.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Moč nebeška, Sveti Duh (PGNP, št. 389), Sladko vzdušje je med nami (PGNP, št. 391), O pridi, Duh resnice
(PKAC, št. 21), Najlepši čas molitev je (PKAC, št. 309)

1. DAN — NUJNOST MOLITVE
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Poziv treh angelov k molitvi
2. DAN — VEČNI EVANGELIJ IN MOLITEV
»Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani
prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu.« Raz 14,6

Sporočilo največjega pomena
Bog je v sporočilu treh angelov, ki je zapisano v Razodetju 14,6–12, temu planetu dal sporočilo največjega
pomena, oblikovano posebej za naš čas. Apostol Janez nas je v izgnanstvu na otoku Patmosu seznanil s
temi sporočili. Preden si ga ogledamo, moramo skrbno pretehtati tri točke. Prvič, sporočilo je božanskega
izvora. Prihaja neposredno od Božjega prestola. To, da je dano človeštvu, ponazarja angel, ki leti po sredi
neba. Druga točka, ki jo moramo izpostaviti v povezavi s tem sporočilom, je, da angel »leti«. Sporočilo je
nujno. Razglasiti ga je treba brez zamude. In tretjič, gre za večno sporočilo, ki se nanaša na vsak rod in ni
kulturološko pogojeno, da bi doseglo eno etnično ali jezikovno skupino. Oznaniti ga je treba »vsakemu
narodu, rodu, jeziku in ljudstvu«.
Bistvo tega sporočila je »večni evangelij« ali veselo sporočilo o Kristusovem požrtvovalnem življenju, njegovi
ljubeči službi, spravni smrti, dramatičnem vstajenju, posredniški službi velikega duhovnika in veličastnem
drugem prihodu. Videnje o večnem evangeliju v Janezu 14 potrjuje Jezusove besede iz Mateja 24: »In ta
evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec«
(Matej 24,14). Kristus obljublja, da bo pred njegovim drugim prihodom »evangelij oznanjen po vsem svetu«.
Med Božjim ljudstvom bo prišlo do mogočnega prebujenja. Spoznalo bo svojo odgovornost in nujnost
trenutka. Napolnjeno s Svetim Duhom bo razodelo Jezusovo ljubezen, milost in resnico svetu, ki umira v
grehu.
Ellen G. White je to povedala tako: »Preden bo Bog obiskal svet s svojimi sodbami, bo med njegovim
ljudstvom nastalo takšno prebujenje prave pobožnosti, kakršno se ni videlo od apostolskih časov. Na Božje
otroke se bosta izlila njegov Duh in moč. V tistem času bodo mnogi zapustili cerkve, v katerih je ljubezen
do sveta zasedla prostor ljubezni do Boga in njegove besede. Mnogi pridigarji in verniki bodo z veseljem
sprejeli vzvišene resnice, ki se bodo po Božjem ukazu oznanjale v tistem času, da bi pripravile ljudstvo za
drugi Gospodov prihod.« (Ellen G. White, Veliki spopad, str. 297)
Preden bo sporočilo Razodetja 14 oznanjeno vsemu svetu, bo duhovno prebujenje Božje ljudstvo pripravilo
na sodelovanje z Bogom pri dokončanju njegovega dela. Molimo, da bi se to zgodilo v našem življenju in
nas pripravilo za končne dogodke svetovne zgodovine.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Izkušnja – »Deset dni molitve 2021«
»Deset dni molitve me je pripeljalo do čudežne ozdravitve. Pred začetkom molitvene desetdnevnice
sem bil zaradi nenadne bolezni sprejet v bolnišnico. Počutil sem se obupanega; zaradi vsakodnevnega
poslabševanja stanja je bilo videti, da moje molitve ne delujejo. Povabljen sem bil pridružiti se desetim
dnem molitve na svoji bolniški postelji. Tokrat sem sodeloval prvič. Na vsakodnevnih srečanjih, ki so
potekala po videoklicu v aplikaciji Zoom, so številni molili za mojo ozdravitev. Bogu sem hvaležen za
čudovite ljudi, ki so vsak večer goreče molili za naše molitvene prošnje … Bog je bil tako milosten do mene!
Še pred koncem molitvene desetdnevnice sem bil odpuščen iz bolnišnice. Ozdravila me je njegova zdravilna
moč. Bil sem bolan in on se me je dotaknil. Molitev je bila uslišana!« (Harley)

Moliti Božjo Besedo – Razodetje 14,6
»Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani
prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu.«
»Večni evangelij«
Bog, daj da bom vse bolj cenil sporočilo evangelija. Daj mi radost zveličanja in preobrazi moje življenje tako,
da bodo drugi ob pogledu nanj videli moč evangelija in Jezusov privlačni vpliv.
»Da ga oznani prebivalcem zemlje«
Oče, evangelij želim izkusiti tako, da bom to dobro novico z besedami in dejanji posredoval tudi drugim.
Uporabi me kot pričo družini, prijateljem, sodelavcem, sosedom in ljudem v mojem krogu vpliva.
»Vsakemu narodu«
Ta svet gre h koncu in na milijone ljudi je še vedno v temi. Jezus, prosim, daj mi ta teden priložnost s kom
podeliti dobro novico o tvojem daru odrešitve. Daj mi taktnost in modrost, da bom pričal ljudem drugih
narodnosti, druge kulture, drugačnega porekla in pripadnosti. Hvala ti, ker vsakega človeka vabiš, naj veruje
vate.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Slavna gotovost (PGNP, št. 561), Zgodbo njegovo povej mi (PGNP, št. 293), Jezus sveto službo ti zaupal je
(PKAC, št. 313), Krasno sveti Božja milost (PKAC, št. 216)
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Poziv treh angelov k molitvi
3. DAN — BOŽJE POSLANSTVO IN MOLITEV, 1. DEL
»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

Obljuba za nemogočo misijo
Sporočila treh angelov so nujen poziv k oznanjevanju. Na videz nemogoča naloga – doseči svet z
evangelijem – je izvedljiva samo po moči Svetega Duha. Izziv je podoben temu, s katerim se je soočala
novozavezna cerkev v Apostolskih delih. Obljuba Duha nam je dana na enak način, kakor je bila dana njim:
»Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji
in Samariji ter do skrajnih mej sveta« (Apostolska dela 1,8). Po moči Svetega Duha je novozavezna cerkev
vplivala na svet. Na deset tisoče ljudi je sprejelo Kristusa kot Odrešenika in se dalo krstiti.
Apostolska dela razkrivajo tesen odnos med cerkvijo, ki moli, in z Duhom napolnjeno cerkvijo, ki priča. V Apd
2,42 beremo, da so »bili … stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah«. Apd
4,31 dodaja: »In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani; in vsi so bili polni Svetega Duha in so
z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« V zadnji vrstici izstopajo tri stvari. Verniki so molili; bili so napolnjeni
s Svetim Duhom; rezultat tega je bil, da so Božjo besedo oznanjali s srčnostjo – ali kakor bi se glasil boljši
prevod: z gotovostjo. Molitev, Sveti Duh in poslanstvo so združena celota.

Moramo ga imeti
Ellen White je v povezavi s tem napisala: »Za prihod Svetega Duha bi morali moliti tako goreče, kakor
so molili učenci na petdesetnico. Če so Duha potrebovali takrat, ga danes potrebujemo še bolj.« (Ellen
G. White, Testimonies for the Church, vol. 5, str. 158). Kakšen božanski vpogled! Če so učenci potrebovali
Svetega Duha, da bi dosegli svet z evangelijem, ga danes potrebujemo še veliko bolj. Svet je danes večji, bolj
kompleksen in bolj brezbožen.
Zdaj je čas, da Boga v molitvi prosimo za neskončno moč Duha, da bi lahko opravili sicer nemogočo nalogo.
Ellen White piše: »Izlivanje Svetega Duha na cerkev se dojema kot nekaj, kar naj bi bilo v prihodnosti, a
prednost cerkve je, da lahko ima Duha že zdaj. Hrepenite po njem, molite zanj, verujte vanj. Moramo ga
imeti in nebesa čakajo, da nam ga dajo.« (Ellen G. White, Evangelism, str. 701)
Prosimo za moč Svetega Duha, da bi tej generaciji lahko oznanili sporočila treh angelov. Skupaj iščimo Boga
v molitvi in ga prosimo za mogočno izlivanje Duha.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Izkušnja – »Deset dni molitve 2021«
»Velik del svojega odraslega življenja sem preživela tako, da sem si prizadevala najti veselje v stvareh tega
sveta. Govorila sem si, da bom srečna, če bom našla pravega moškega, pravo službo in izgubila odvečne
kilograme. Nisem se zavedala, da bolj ko se žrtvujem na oltarjih tega sveta, bolj izčrpana in prazna sem.
Vsako leto sem po elektronski pošti prejela snov za Deset dni molitve, toda priznam, da je nikoli nisem v
celoti prebrala. Bila sem preveč zaposlena s popravljanjem svojih počenih vodnjakov, medtem ko je bil v
moji neposredni bližini izvir Žive vode! Tokrat sem se odločila, da bom preizkusila Jezusa in ga držala za
besedo. Kako izjemnih je bilo teh deset dni! Kakor Marija na grobu Jožefa iz Arimateje sem tudi jaz videla
Jezusa. Povem vam, da je živ! Kristus je obnovil moje razumevanje molitve, poslušnost in vero. Ko sem mu
priznala grehe, sem mu znova izročila srce in ga prosila, da ostane v meni. Zdaj imam veliko več, za kar
lahko živim!« (Thuto)

Moliti Božjo Besedo – Apostolska dela 1,8
»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.«
»Prejeli boste moč«
Bog, vem, da sem nesposoben in brez moči, ko gre za izpolnitev poslanstva, ki si nam ga dal. Preobsežno je
in človeško gledano nemogoče. Zahvaljujem se ti za obljubo Svetega Duha. Zavedam se svoje potrebe po
vsakdanjem krstu z Duhom in zaupam tvoji obljubi, da boš dal moč vsem, ki zaupajo vate.
»In boste moje priče«
Jezus, hvala ti, ker si me izbral za pričo svoje ljubezni, resnice in življenje spreminjajoče moči. Prosim, daj
mi pogum, da bom ljudem okrog sebe v teh zadnjih dneh zgodovine oznanil to, kar si naredil zame. Daj mi
vedno več priložnosti, da bom pričal zate in ljudem govoril, kako veličasten si.
»Do skrajnih mej sveta«
Oče, zavedam se, da se moje misijonsko področje začenja doma in se razteza na mojo sosesko, skupnost,
vas ali mesto in na ves svet. Pokaži mi, kako se lahko pridružim tvojemu poslanstvu tukaj, kjer sem, in kako
lahko podpiram evangeljsko delo po vsem svetu.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Videnje moje, Gospod, bodi ti (PGNP, št. 551), O slavni križ (PGNP, št. 323), On vodi me (PKAC, št. 178), Na
delo noč prišla bo (PKAC, št. 205)
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4. DAN — BOŽJE POSLANSTVO IN MOLITEV, 2. DEL
»Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo
namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in sicer zaradi upanja, ki vam
je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v besedi resnice evangelija, ki je navzoč pri vas,
kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali
in v resnici spoznali Božjo milost.« Kol 1,3–6

Hitra rast
Novozavezna cerkev je doživela naglo rast. Sveti Duh je bil mogočno izlit kot odgovor na iskreno in gorečo
molitev. V enem dnevu je bilo na enem kraju krščenih tri tisoč ljudi. V Apostolskih delih 4 piše, da so »mnogi
od tistih, ki so slišali besedo, … sprejeli vero in njihovo število je naraslo na kakih pet tisoč« (Apd 4,4). Če
prištejemo še ženske in otroke, je skupno število vernikov v nekaj kratkih mesecih po petdesetnici zagotovo
naraslo na od 15.000 do 20.000. Hitra rast cerkve se je nadaljevala skozi vsa Apostolska dela. Beremo, da
je tudi veliko duhovnikov ali verskih voditeljev sprejelo vero (vr. 7). Pripoved vključuje Filipovo pričanje v
Samariji, Pavlova misijonska potovanja po Sredozemlju, Petrovo proučevanje Svetega pisma s Kornelijem in
vernike, ki so napolnjeni s Svetim Duhom povsod oznanjevali Kristusovo sporočilo. Učinek evangelija je bil
tako veličasten, da je apostol Pavel lahko razglasil, da je bil evangelij oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom
(Kol 1,23).
Izkušnja novozavezne cerkve je poučna tudi za današnjo, ki čaka na Gospodov prihod. Kaj je bil ključ
njihovega uspeha? Zakaj je cerkev v Novi zavezi tako hitro rastla? Oglejmo si nekaj razlogov za to.
Novozavezna cerkev je vsako svojo dejavnost prepojila z molitvijo. Živeli so življenje, ki je bilo popolnoma
posvečeno Bogu in popolnoma odvisno od njega. Zavedali so se, da brez Jezusove moči ne morejo izpolniti
poslanstva. Ellen G. White jedrnato pravi:
»Neprestano moramo gledati na Jezusa in dojeti, da njegova moč opravlja delo. Med resnim delom za
zveličanje izgubljenih si moramo vzeti čas tudi za razmišljanje, molitev in proučevanje Božje besede. Samo
delo, ki je opravljeno z mnogimi molitvami in je posvečeno s Kristusovimi zaslugami, se bo na koncu
izkazalo za uspešno in dobro.« (Ellen G. White, Jezusovo življenje, str. 314).

Božje poslanstvo, Božji način
Skrbno preberite to navodilo. Kristusova moč opravlja delo po nas. Ne gre za našo modrost, razum, karizmo
ali znanje. Modrost za pridobivanje ljudi prihaja od Jezusa. Moč, ki spreminja življenje, je Kristusova –
samo Kristusova. Konec koncev se bo le delo, ki ga spremlja veliko molitve in je posvečeno s Kristusovimi
zaslugami, izkazalo za učinkovito. Božje poslanstvo moramo opraviti na njegov način.
Ali obstaja kdo, ki si ga želite videti v Božjem kraljestvu? Ali imate prijatelja ali sodelavca, ki potrebuje
Jezusa? Ali poznate koga, ki je bil nekoč del Božjega ljudstva, a je odtaval? Zapišite si imena teh oseb na
papir in ga vstavite v svoje Sveto pismo ob besedilo iz 1 Jn 5,14–17. Vsak dan se sklicujte na Božjo obljubo v
korist teh oseb. Preživimo nekoliko trenutkov v tihi molitvi in prosimo Boga, naj nam pomaga spomniti se
ljudi, za katere si želi, da jim pričamo. Pokleknimo in molimo zanje.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Kološanom 1,3–6
»Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo
namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in sicer zaradi upanja, ki vam
je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej, v besedi resnice evangelija, ki je navzoč pri vas,
kakor tudi sicer prinaša sad in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas od dne, ko ste zanj slišali
in v resnici spoznali Božjo milost.«
»Kadar molimo«
Gospod, priznamo, da ne molimo dovolj. Pogosto se pri tem, kar delamo, zanašamo na svojo modrost in
načrte. In ko gre za opravljanje tvojega poslanstva, premalo iščemo tvoje vodstvo. Prosimo te, odpusti
nam. Pomagaj nam, da bi bili cerkev, ki moli, in cerkev, ki se zanaša nate in ne na človeške zamisli in načrte.
Spremeni naše molitveno življenje in nas prebudi.
»O vaši veri v Kristusu Jezusu«
Gospod, zavedamo se, da se bo le delo, ki ga spremlja veliko molitve in je posvečeno s Kristusovimi
zaslugami, izkazalo za učinkovito. Prosimo te, pomagaj nam, da bi goreče in iskrene molitve postale
pomembne v vseh misijonskih prizadevanjih in aktivnostih cerkve, prav tako pa tudi v našem osebnem
življenju in družini.
»O ljubezni, ki jo imate do vseh svetih«
Bog ljubezni, ti si nas ustvaril z zmožnostjo, da večno rastemo v tvoji ljubezni. Hvala, ker boš naše srce
napolnil s svojo ljubeznijo, da bomo lahko ljubili ljudi okrog sebe.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Pošiljam te (PGNP, št. 433), Reši propadlega (PGNP, št. 434), Kdor zdaj z jokom seje (PKAC, št. 207), Jezus
sveto službo ti zaupal je (PKAC, št. 313)
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5. DAN — ŽIVLJENJE POSLUŠNOSTI IN MOLITEV
»In 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

Mi smo nemočni, on pa je vsemogočen
Sporočila treh angelov nas pozivajo k poslušnemu življenju. Sporočilo prvega angela se glasi: »Bojte se
Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe« (Raz 14,7). Nova zaveza je bila napisana v grškem
jeziku; grško besedo za bati se, ki je zapisana v tem besedilu, lahko prevedemo tudi kot spoštujte. Gre za
držo zvestobe Bogu, miselno odločitev za poslušnost njegovi volji. Modri Salomon je to izrazil tako: »Končna
beseda po vsem, kar si slišal: Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse! Bog
namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali húdo« (Prd 12,13–14).
Ko razmišljamo o izpolnjevanju Božjih zapovedi, zlahka premišljujemo o svojih slabostih, krhkosti in
nesposobnosti narediti to, kar si v globini srca želimo. Prepogosto se zgodi, da si želimo narediti, kar je prav,
a ne najdemo moči za uresničitev te želje. Z apostolom Pavlom lahko priznamo: »Saj ne razumem niti tega,
kar delam: ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam to, kar sovražim« (Rim 7,15). Kaj je bila
apostolova rešitev za to dilemo? Na koncu poglavja je zastavil vprašanje: »Kdo me bo rešil telesa te smrti?«
in nanj odgovoril z izjavo potrditve: »Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem Gospodu« (Rim 7,24–25).
To pomeni, da obstaja rešitev za težavo neprestanega padanja, kesanja in ponovnega padanja. Pavel pravi,
da je ta rešitev Jezus Kristus, naš Gospod. Mi smo slabotni, toda on je močan. Mi smo krhki, on pa je čvrst.
Mi smo nemočni, on pa je vsemogočen. Ellen G. White je to čudovito opisala v članku iz leta 1897:
»Kristusov zgled nam kaže, da je naše edino upanje za zmago neprestano upiranje Satanovim napadom.
Ta, ki je v spopadu skušnjave zmagal nad sovražnikom duše, razume njegovo moč nad človeštvom; njegova
zmaga je nam v korist. Kot zmagovalec nam je podelil prednost svoje zmage. V svojih prizadevanjih, da se
upremo Satanu, lahko združimo svojo slabost z njegovo močjo in svojo nevrednost z njegovimi zaslugami.
Okrepljeni z njegovo večno močjo se lahko med hudo skušnjavo upremo v njegovem imenu in zmagamo,
kakor je zmagal on.« (Ellen G. White, Signs of the Times, 27. maj 1897).

Sklicevanje na njegovo zmago
Zmagovalci v krščanskem življenju postanemo takrat, ko se osredotočamo na Kristusovo moč in ne na
svojo slabost. Med molitvijo se sklicujmo na obljubo iz 1. Janezovega pisma 5,14–15: »In 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.« Ko se bomo v veri sklicevali na to obljubo, bo Jezus
naredil veličastne stvari in nam med pripravo na njegov skorajšnji prihod pomagal živeti pobožno življenje.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Pridigar 12,13–14
»Končna beseda po vsem, kar si slišal: Boj se Boga in izpolnjuj njegove zapovedi, kajti to je za človeka vse!
Bog namreč pripelje pred sodbo vsako dejanje, tudi vsako zakrito, naj bo dobro ali húdo.«
»Boj se Boga«
Gospod, priznavamo, da si ti Bog Stvarnik, vsemogoč in vseveden. Presegaš omejeno človeško dojemanje,
toda kljub temu si nam bliže od ljubljenih oseb. Tvoja mogočnost nas navdaja s strahospoštovanjem in zato
te častimo in ti želimo dati slavo s svojim življenjem.
»Izpolnjuj njegove zapovedi«
Bog, v sebi nimamo nikakršne moči za izpolnjevanje tvojih zapovedi in usklajenost s tvojo voljo. Samo Jezus
nam lahko pomaga. Želimo si izpolnjevati tvojo voljo in ti biti zvesti, a tako pogosto nam spodleti! Hvala ti,
da nam Jezus daje moč za zmago. Gledamo vanj in se izročamo njegovim zvestim rokam. Jezus, prosimo te,
živi v nas.
»Vsako dejanje, tudi vse zakrito, naj bo dobro ali húdo.«
Oče, zavedam se, da pred teboj ni nič skrito. Poznaš moje srce, moje vzpone in padce. Prav tako se
poponoma zavedaš vsega, kar se dogaja na svetu. Hvala ti, da so tvoje misli o meni ne glede na to, kako se
počutim, vedno polne ljubezni in milosti in da se mi ni treba bati sodbe, če ostanem v Jezusu.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Vse izročam ti (PGNP, št. 585), Vse bolj ljubiti te (PGNP, št. 623), Jezus moj, le tebe iščem (PKAC, št. 100),
Jezusu sledil bom (PKAC, št. 118)
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6. DAN — GOTOVOST PRI SODBI IN MOLITEV
»Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim
duhovnim blagoslovom: pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti
in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci.
Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje.« Ef 1,3–5

Prišla je ura sodbe
Sporočilo prvega angela v Razodetju napoveduje: »Prišla je ura njegove sodbe« (Raz 14,7). V sijoči svetlobi
večnosti nas resničnost nebeške sodbe spodbuja k temu, da si v molitvi prizadevamo za globlji odnos z
Bogom. Sodba v nebeškem svetišču je bila nakazana z dnevom sprave v starem Izraelu. Na ta dan se je ves
Izrael zbral okrog svetišča; vsi so priznavali svoje grehe in prosili za Božje odpuščanje. Tretja Mojzesova
knjiga 23,29 jasno pravi: »Kajti vsak, ki se ta dan ne spokori, naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva.«
Spokoriti se pomeni iskati Boga v kesanju, priznavanju in prošnji za njegovo moč, da bi živeli pobožno
življenje.
Pri končni nebeški sodbi gre za vprašanje Božje časti in njegovega ugleda. Pred vsem vesoljem so bila
zastavljena vprašanja o njegovem značaju. Ali je Bog pravičen? Ali je njegove zapovedi mogoče izpolnjevati?
Ali je hkrati ljubeč in pravičen? Pri sodbi bo Bog pokazal, da je za rešitev človeštva naredil vse, kar je bilo
mogoče. Ničesar več ne bo možno narediti. Njegova milost zadostuje za vse ljudi. Prav ta milost nas rešuje
pred kaznijo za greh in pred njegovo močjo. Po milosti je naša preteklost očiščena in po njej prejemamo
moč za sedanjost.
Sporočilo o uri Božje sodbe nas vodi v globlji odnos s Kristusom. Hrepenimo po tem, da proslavimo njegovo
ime in da ne naredimo ničesar, s čimer bi sramotili njegov ugled. Sodbe se nam ni treba bati, saj je Kristus
naš Zagovornik, naš Odvetnik in naš Sodnik (Jn 5,22). Po njem smo hčere in sinovi Kralja vesolja, del nebeške
kraljevske družine. Prerok Daniel je opisal Jezusa, ki se v našem imenu v nebeškem svetišču pri nebeški
sodbi pojavi pred Očetom. Na deset tisoče nebeških bitij pozorno opazuje prizor. Veliki spopad med dobrim
in zlom bo kmalu končan. Božje ime – njegov značaj – bo povzdignjeno pred vsem vesoljem (Dan 7,9–14). Vsi
bodo spoznali, da je hkrati usmiljen in pravičen ter da nam je v Jezusu dal najdragocenejše darilo.
Skozi neskončno večnost bomo vzklikali: »Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v
nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom: pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v
njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po
Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva
njegove milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.« (Ef 1,3–5)
Med današnjo molitvijo preiščimo svoje srce in prosimo Boga, naj nam razkrije vse, kar ni v skladnosti z
njegovo voljo. Prosimo ga, da nas očisti globokih in skritih grehov, ter se mu zahvalimo za njegovo milost,
odpuščanje in moč za zmago. Predvsem pa se mu zahvalimo za Jezusa.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Razodetje 14,7
»Bojte se Boga in izkažite mu čast, kajti prišla je ura njegove sodbe.«
»Bojte se Boga«
Bog, častimo te. Ti si vreden vse časti in slave. Veličastvo nebes, Bog stvarnik, večni Bog –
s strahospoštovanjem te občudujemo. Nič te ne more omejevati.
»Izkažite mu čast«
Bog, kako čudovito je, da želiš sebe, svoj značaj ljubezni, razodeti po meni. Prosim, napolni me s Svetih
Duhom in prejmi slavo, ki ti pripada. Živi v meni in po meni ter mi podari zmago nad grehom. Daj mi moč,
da bom živel v skladnosti s tvojo voljo.
»Prišla je ura njegove sodbe«
Jezus, hvala ti za sodbo. Hvala ti, da je sodba v našo korist in da boš v vesolju ponovno vzpostavil pravico.
Hvala, ker si naš odvetnik in veliki duhovnik; tvoja pravičnost nam daje gotovost, ki jo potrebujemo, da lahko
stojimo dvignjene glave zaradi radostne hvaležnosti. Spomni nas na pomembnost časa, v katerem živimo, in
nam pomagaj, da čim več ljudi usmerimo k tebi, kjer bodo našli večno odrešitev.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Odrešen sem! (PGNP, št. 505), Rad prepevam slavno zgodbo (PGNP, št. 506), V Gospodovem miru utiram si
pot (PKAC, št. 283), Jezus te vabi na svatbo zdaj (PKAC, št. 131)
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Poziv treh angelov k molitvi
7. DAN — SPOROČILA TREH ANGELOV, SOBOTA IN MOLITEV
»… bom v svoji hiši in znotraj svojega obzidja dal prostor in ime, ki bo boljše od sinov in hčerá. Dal jim bom
večno ime, ki ne bo iztrebljeno. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime
in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje
zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve: njihove žgalne in klavne
daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.« Iz
56,5–7

Ustvarjeni z namenom
Sporočila treh angelov so jasen poziv k čaščenju našega Stvarnika. Nismo se »razvili«. Nismo genetsko
naključje. Bog nas je ustvaril in življenje je Jezusov čudoviti dar. Apostol Janez piše: »Vreden si, naš Gospod
in Bog, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči, po tvoji volji so bivale in bile ustvarjene« (Raz
4,11). Misel, da obstajamo po Božji volji, nas navdaja s strahospoštovanjem. Sobota nas spominja, da smo
ustvarjeni z namenom. Popelje nas nazaj v edenski dom in nas spomni na ljubečega Stvarnika, ki si za nas
želi samo dobro. V svetu, ki je prepoln trpljenja, bolezni in žalosti, nam Bog Stvarnik obljublja: »Nikakor te
ne bom pustil samega, nikakor te ne bom zapustil« (Heb 13,5). To dejstvo bi nas moralo spodbuditi k molitvi
in čaščenju Boga za dar življenja. V nas bi moralo vzbuditi željo po tem, da spoznamo konkreten načrt, ki ga
ima za naše življenje.

Sobota – poziv k molitvi, slavljenju in oznanjevanju
Poleg tega nas sobota spominja na darilo zveličanja. Ko v soboto počivamo, počivamo v Kristusovem
končanem delu za nas (Heb 4,9–10). Počivamo v njegovi milosti. Sobota ni legalistična zahteva, ki je bila
dana samo starim Izraelcem. Je milosti prepoln dan, namenjen vsemu človeštvu, ki nas spodbuja, da se za
svojo odrešitev izključno in popolnoma zanašamo na Kristusa (Iz 56,6–7). Jezus je teden stvarjenja zaključil z
besedami: »Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga
je naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil« (1 Mz 2,1–2). Tudi vrhunec njegovega dela na
križu sta pospremili besedi »Končano je«. H Kristusovemu ustvarjalnemu delu nismo prispevali ničesar. On
je začel delo in ga tudi končal. Prav tako ničesar nismo prispevali k njegovemu delu odrešitve na križu. On je
začel delo zveličanja in ga tudi končal. Sobota nas spominja na to, da se moramo veseliti v njegovi ljubezni,
počivati v njegovi skrbi in slaviti Kristusa, ki je plačal tako visoko ceno za naše zveličanje. Sobota je poziv k
molitvi, slavljenju in oznanjevanju njegove dobrote.
Poleg tega nas spominja, da na tem žalostnem svetu nismo sami. Tudi med našim trpljenjem naravne
lepote še vedno pripovedujejo o Bogu Stvarniku. Sobota nas usmerja k stvarjenju ter k novim nebesom in
zemlji, ko bo Bog obnovil ta svet in ga odel v edensko veličastvo.
Sobota je dan zahvaljevanja. Hvaležni smo Bogu, ki nas je ustvaril in ima načrt za naše življenje. Hvaležni
smo mu, ker nas je odkupil in za nas plačal tako visoko ceno. Hvaležni smo, ker bo znova prišel in ustvaril
nova nebesa in zemljo. S hvaležnim srcem ga počastimo v molitvi.

32

7. DAN — SPOROČILA TREH ANGELOV, SOBOTA IN MOLITEV

Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Izaija 56,5–7
»… bom v svoji hiši in znotraj svojega obzidja dal prostor in ime, ki bo boljše od sinov in hčerá. Dal jim bom
večno ime, ki ne bo iztrebljeno. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime
in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje
zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve: njihove žgalne in klavne
daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.«
»Dal jim bom«
Bog, ti si nas ustvaril. Po tvoji volji smo začeli obstajati in ti si želiš imeti večno občestvo z nami. Da, ti
hrepeniš po odrešitvi vsega človeštva – vsakega ljudstva, rodu in vsake narodnosti. Slavimo te! Hvala ti za
tedensko soboto, ki nas spominja na to resničnost.
»Ki bodo pazili na soboto in je ne bodo skrunili«
Gospod, vse prevečkrat smo skrunili soboto. Prosimo, odpusti nam. Prosimo, pomagaj nam, da bi skrbno
pazili na sobotne ure in bi v njih še posebej priznavali in povzdigovali tebe. Odpri naše oči in ušesa, da bi
vsak dan spoznavali in izpolnjevali tvojo voljo ter bi v soboto slavili tvojo zvestobo, ki si nam jo izkazoval med
tednom, in pričali o njej.
»Se bodo držali moje zaveze«
Jezus, hvala ti, da sobota ni le znamenje in priložnost, da se te spominjamo kot Stvarnika, ampak tudi
znamenje zveličanja. Hvala, ker lahko počivamo v gotovosti tvoje pravičnosti, ki nas pokriva in napolnjuje,
ko se oklepamo tvojih zaveznih obljub. Naj bo naše posvečevanje sobote odraz vsakodnevne izkušnje tvoje
zvestobe do nas.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Tvoja zvestoba velika je (PGNP, št. 139), Bog, velik si (PGNP, št. 147), Moj Stvarnik in Gospod (PKAC, št. 17),
Bog, ki ustvaril je vesolje in zemljo (PKAC, št. 40)
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Poziv treh angelov k molitvi
8. DAN — PADEC BABILONA IN MOLITEV
»Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z veliko oblastjo: zemlja se je razsvetlila od
njegovega sijaja. Z močnim glasom je zaklical: 'Padel je, padel véliki Babilon in postal bivališče demonov,
pribežališče vseh nečistih duhov, pribežališče vseh nečistih ptic, in pribežališče vseh živali, ki so nečiste in
mrzke.'« Raz 18,1–2

Sporočilo drugega angela
Sporočila treh angelov iz Razodetja 14 so posebej namenjena za pripravo ljudi na Jezusov prihod.
Razodevajo Božje načrte in razkrinkavajo Hudičeve. Sporočilo drugega angela vsebuje slovesno opozorilo:
»Padel je, padel véliki Babilon, ki je vsem narodom dal piti vino svojega pobesnelega vlačugarstva«
(Raz 14,8). Kakor se je starodavni Babilon vojskoval proti Bogu in se upiral njegovim zapovedim, se tudi
duhovni Babilon upira Bogu. Podaja »čašo« lažnih naukov, s katerimi zapeljuje mnoge. Ellen G. White je
Babilon opisala tako: »Veliki greh, ki bremeni Babilon, je, da je s strupenim vinom svoje nečistosti napojil
vse narode. Ta strupeni kelih, ki ga ponuja svetu, so lažni nauki. Cerkev jih je sprejela, ker se je povezala z
zemeljskimi bogataši in mogočneži. Prijateljstvo s svetom je pokvarilo njeno vero. S širjenjem svojih naukov,
ki nasprotujejo Svetemu pismu, škodljivo vpliva na svet« (Ellen G. White, Veliki spopad, str. 247). Vlačugarstvo
je nedovoljena zveza. Duhovni Babilon se odvrača od svojega resničnega ženina Jezusa in se združuje z
državnimi ali političnimi silami.
Zveza cerkve in države, ki je opisana v Razodetju 17, bo prinesla vsiljevanje znamenja zveri. Babilon
predstavlja verski sistem, ki izkrivlja Sveto pismo in se osredotoča na človeške nauke. Sporočilo drugega
angela v povezavi s prerokovanji iz Razodetja 17 in 18 razkriva, kaj prihaja nad zemljo kot neustavljivo
presenečenje. Odpadle verske sile se bodo združile s političnimi in ekonomskimi, da bi med svetovno krizo
in katastrofo zedinile svet.
Sporočilo drugega angela zveni kot nujen poziv k molitvi. Prvič, poziva nas, naj bomo zvesti Kristusu in
njegovi besedi. Kompromisi, ki jih sprejemamo, nas bodo v zadnjih trenutkih svetovne zgodovine pripeljali
do tega, da se bomo združili z Babilonom proti Božjemu ljudstvu.
Drugič, to sporočilo nas poziva k veri, ki lahko prestane preizkušnjo. Božja prerokinja nas resno svari:
»Prihaja neizprosno silovit vihar. Ali smo pripravljeni na soočenje z njim? Ni nam treba govoriti: 'Nevarnosti
zadnjih dni bodo kmalu prišle na nas.' So že tukaj! Zdaj potrebujemo Božji meč, ki bo zarezal v dušo in
mozeg mesenih poželenj, apetita in strasti. Um, ki se ukvarja s plehkimi mislimi, se mora spremeniti … Misli
se morajo osredotočiti na Boga« (Ellen G. White, With God at Dawn, str. 113).
Tretjič, to sporočilo nas poziva, da svoje prijatelje povabimo, da poglobijo odnos z Jezusom in svoje
razumevanje v Razodetju zapisanih resnic o času konca. Med molitvijo molimo za:
- jasnejše razumevanje Božje Besede; večjo ljubezen do Jezusa in neomajno zvestega duha;
- vero, ki lahko prestane vse preizkušnje;
- pogum za pričanje ljudem okrog nas.
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Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Razodetje 14,8
»Padel je, padel véliki Babilon, ki je vsem narodom dal piti vino svojega pobesnelega vlačugarstva.«
»Padel je, padel véliki Babilon«
Večni Oče, razen tvojega Svetega Duha na tem svetu ni ničesar, čemur bi lahko zaupali, da nam da trden in
zaupanja vreden temelj življenja. Pomagaj nam svoje življenje graditi samo s tvojo milostjo, po tvojem Duhu
in na tvoji Besedi.
»Ki je vsem narodom dal piti«
Bog, naša prednost je, da te poznamo in da po tvoji Besedi razumemo resnico. Zavedamo se odgovornosti,
ki jo imamo zaradi tega. Danes molimo za milijone ljudi, ki pripadajo lažnim verstvom. Pomagaj nam, da jim
pokažemo resnico o tebi in o tem, kako zelo jih ljubiš in si želiš, da bi stopili v polnoto resnice.
»Vino svojega pobesnelega vlačugarstva«
Jezus, zavedamo se, da nas je Satan večkrat zavedel s številnimi prividi in skušnjavami. Včasih nehamo
gledati vate in se namesto tega osredotočimo nase in na svoje sebične izkušnje. Prosimo, odpusti nam. Reši
nas pred popuščanjem meseni naravi in nam daj svojo zmago.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Svoj pogled vanj usmeri (PGNP, št. 339), Kristusovi borci (PGNP, št. 720), Danes še nežno Zveličar te vabi
(PKAC, št. 137), O, ne pojdi mimo mene (PKAC, št. 284)
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Poziv treh angelov k molitvi
9. DAN — ZNAMENJE ZVERI IN MOLITEV
»Zatem sem zaslišal kakor močen glas velike množice v nebesih, ki je klicala: 'Aleluja! Odrešitev, slava in
moč je v našem Bogu, zakaj njegove sodbe so resnične in pravične. Obsodil je véliko vlačugo, ki je pokvarila
zemljo s svojim vlačugarstvom, in maščeval nad njo kri svojih služabnikov.' In drugič so zaklicali: 'Aleluja!
Njen dim se vzdiguje na veke vekov!' Tedaj je štiriindvajset starešin in četvero živih bitij padlo na obraz in
molilo Boga, ki je sedèl na prestolu, rekoč: 'Amen. Aleluja!' Od prestola pa je prišel glas in rekel: 'Hvalíte
našega Boga vsi njegovi služabniki, vi, ki se ga bojite, mali in veliki!'« Raz 19,1–5

Resno opozorilo
Tretje, zadnje, sporočilo treh angelov je eno najresnejših opozoril v Svetem pismu. Številni bi ga radi prezrli.
Razkriva življenje spreminjajoče duhovne resnice, ki nagovarjajo naše najgloblje potrebe in nas pritegujejo
bliže k Jezusu. Apostol Janez piše: »Za njima je prišel še tretji angel in govoril z močnim glasom: 'Če kdo moli
zver in njeno podobo in sprejme na čelo ali na roko žig, bo tudi sam pil od vina Božjega srda, namešanega
nemešanega v čaši njegove jeze: z ognjem in žveplom bo mučen vpričo svetih angelov in vpričo Jagnjeta'«
(Raz 14,9–10).
Prvo življenje spreminjajoče načelo v tem opozorilu je, da sporočilo prihaja iz srca ljubečega Boga, ki
si najbolj od vsega želi, da bi nas odrešil v svoje kraljestvo. Gre za božansko sporočilo, da Božjih ljudi
prihajajoče prevare ne bodo presenetile.
Drugo načelo je povezano s čaščenjem. Angel pravi: »Če kdo moli zver.« To je v neposrednem nasprotju s
sporočilom prvega angela, ki pravi, naj častimo Stvarnika (vr. 7). Čaščenje Stvarnika vzbudi v Kristusovih
sledilcih odziv na njegovo ljubezen, zaupanje v njegovo zveličavno milost, poslušnost njegovi Besedi
in izpolnjevanje njegovih zapovedi. Čaščenje zveri pa vodi v sebično življenje neodvisnosti od Boga in
neposlušnosti njegovim zapovedim. Namesto na Kristusa so ljudje bolj osredotočeni nase.

Zver v nas
Sporočilo tretjega angela govori o prihajajočem času, ko se bosta cerkev in država združili pod avtoriteto
papeštva, da bi vsilili posvečevanje prvega dneva tedna. Končno sporočilo treh angelov je poziv k
iskreni in resni molitvi. Antikristovo načelo – ponos namesto ponižnosti, samopoviševanje namesto
samopožrtvovalnosti za dobro drugih in zaupanje v človeško modrost namesto v božansko navdihnjena
Pisma – je globoko zakoreninjeno v naši padli naravi. Kaj je rešitev za načela zveri, ki bivajo v nas? Obstaja
samo ena: Jezus – njegova milost, moč in ljubezen, ki napolnijo naše srce in življenje. Če naša predanost
njemu ne bo močnejša od privlačnosti sveta, bomo živeli pod upravo načel zveri in nekega dne bomo
sprejeli tudi njeno znamenje. Opozorilo pred znamenjem zveri v sporočilu tretjega angela bi nas moralo
spodbuditi k molitvi v ponižni podrejenosti Kristusu. Prosimo njegovega Duha, da temeljito očisti našo
notranjost in v našem srcu naredi čudež božanske milosti. To nas mora spodbuditi tudi k molitvi za družino,
sorodnike, prijatelje in sosede, da bi tudi oni odprli srce za Kristusovo zveličavno sporočilo. Veselimo se
dneva, ko bomo skupaj z drugimi odrešenimi vzklikali ob Kristusovem prestolu (Raz 19,1–5)!
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Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Razodetje 14,9–10
»Za njima je prišel še tretji angel in govoril z močnim glasom: 'Če kdo moli zver in njeno podobo in sprejme
na čelo ali na roko žig, bo tudi sam pil od vina Božjega srda, namešanega nemešanega v čaši njegove jeze: z
ognjem in žveplom bo mučen vpričo svetih angelov in vpričo Jagnjeta.'«
»Če kdo moli zver in njeno podobo«
Gospod, ti si Bog, ki mu je mar, Bog, ki si želi, da bi bili vsi rešeni. Veliko ljudi išče v lažnih verstvih,
sprevrženih filozofijah in malikih sodobnega časa vir moči in izpolnitve za svoje zlomljeno življenje.
Zahvaljujemo se ti, ker ti je dovolj mar zanje, da jih želiš opozoriti, nam pa daješ priložnost, da jih pripeljemo
k Jezusu kot edinemu resničnemu Zveličarju, ki je vrednen čaščenja.
»Božji srd«
Bog, tvoja sveta jeza zaradi greha, zla in pokvarjenosti nas tolaži. Hvala, ker želiš za vedno uničiti greh in
nekega dne v vsem vesolju znova vzpostaviti popolno ljubezen, mir in skladnost. Hvala ti, ker si nam po
Jezusu jasno pokazal, da ljudi ne želiš obsoditi, ampak rešiti. Hvala, ker vsakemu človeku daješ priložnost,
da izbere in sprejme zveličanje po Kristusu. Prosimo, reši in obvaruj nas tega, da bi živeli po antikristovem
načelu samopoviševanja in ponosa. Namesto tega nas vodi, da bomo sledili Jagnjetu, kamor koli gre.
»Vpričo Jagnjeta«
Jezus, spoznanje, da bo pri zadnji sodbi postalo očitno, da tvoja ponudba milosti in zveličanja ni v nasprotju
s pravico, nam je v veliko tolažbo. Hvala, ker si nase vzel kazen za vse, ki se ti izročijo. Hvala, ker bodo vsi
– kljub temu da bo težko biti priča uničenju tistih, ki so se raje odločili za greh – priznali, da je vsako tvoje
dejanje pravično in usmiljeno.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Gospodovo moč opevamo (PGNP, št. 128), Častite Boga (PGNP, št. 104), Hvali, ti duša, Gospoda (PKAC, št.
14), Naj v meni vedno Bog živi (PKAC, št. 119)
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Poziv treh angelov k molitvi
10. DAN — BOŽJE LJUDSTVO, OSTANEK IN MOLITEV
»Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa.« Raz 14,12

Končni cilj
Sporočila treh angelov imajo en glavni namen, en sam cilj: pripraviti ljudi na Jezusov prihod. Ta od Boga
navdihnjena sporočila dosežejo vrhunec v Razodetju 14,12, kjer apostol Janez pojasni končni rezultat
razumevanja in sprejemanja nebeškega sporočila časa konca. Apostol pravi, da bodo ta sporočila ustvarila
ljudi, o katerih bo možno reči: »Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa« (Raz
14,12).
Besedo stanovitnost bi lahko prevedli tudi kot vzdržljivost. Po Božji milosti bo njegovo ljudstvo zdržalo
preizkušnje zadnjih dni in izšlo kot zmagovalec. Občutili bodo bes zveri, a se kljub temu ne bodo odpovedali
prepričanju svoje vesti. Čeprav ne bodo mogli ne kupovati ne prodajati in bodo zaradi Kristusa doživeli
preganjanje, ujetništvo in celo smrt, bodo ostali poslušni njegovim zapovedim. Ne bo jih mogoče prisiliti,
da bi se odpovedali zvestobi Kristusu. V zadnjih izdihljajih zgodovine živijo z milostjo napolnjeno življenje
poslušnosti Kristusu, in to sredi grešnega, upornega in neposlušnega sveta.

Vera v Jezusa
V Razodetju 14,12 je še ena navdušujoča resnica. Verniki časa konca nimajo le vere v Jezusa, ampak imajo
tudi Jezusovo vero. Kaj je Jezusova vera? To je vera v Boga, ki je iste kakovosti kakor vera, ki jo je imel Jezus
na križu. Ko je visel na križu in nosil krivdo, sramoto in obsodbo za grehe človeštva, se je čutil pozabljenega
od Boga. Teža greha je bila tolikšna, da je čutil, kakor da ga je Bog zapustil. V neznosni bolečini je zaklical:
»Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46) Ali ga je Bog res zapustil? Nikakor ne! Očetov pogled
je bil ves čas uprt na križ. Njegovo ljubeče srce je bilo zlomljeno zaradi trpljenja, ki ga je prestajal njegov Sin.
Jezus je zaupal, čeprav tega ni mogel videti. Njegova vera je presegala to, kar se je dogajalo okrog njega.
Zato so bile njegove zadnje besede: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha« (Lk 23,46).
Tik pred njegovo vrnitvijo na zemljo bodo morali ljudje, kakor beremo v prerokovanjih iz Razodetja, trdno
zaupati vanj, čeprav bo videti, kakor da se je vse zarotilo proti njim. Kaj jim bo pomagalo prestati čas
preizkušnje? Jezusova vera. Kako lahko dobimo takšno vero? Prvič, kakor je zveličanje darilo, je darilo tudi
vera, ki se krepi, ko jo vadimo (Rim 12,3–8). Kadar prestajamo težke okoliščine in se oklepamo Božjih obljub,
naša vera raste. Kadar napolnimo misli z Božjo Besedo, naša vera raste (Rim 10,17). Kadar priznavamo
pomanjkanje vere in goreče prosimo Boga, da nam jo okrepi, ta raste (Lk 17,5).
Danes med molitvijo prosimo Boga za potrpežljivost pri spopadanju z življenjskimi preizkušnjami. Molimo
za moč, da bi bili na vseh življenjskih področjih poslušni njegovi volji. Prosimo nebesa za močnejšo vero in
za to, da bi »Jezusova vera« napolnila naše življenje in nas pripravila za zadnjo krizo. Tako bomo nekega dne
za večno živeli z Jezusom!
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Čas za molitev (30–45 minut)
Moliti Božjo Besedo – Razodetje 14,12
»Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa.«
»Tu je stanovitnost svetih«
Gospod, dolgo že čakamo na tvojo vrnitev. Vemo, da tvoja časovnica ni nikoli napačna. Ti veš, kaj je najboljše
za nas. Hvala, ker bo v nas prebivajoči Sveti Duh obrodil sad potrpežljivosti in vzdržljivosti. Pokaži nam, kako
lahko najbolje uporabimo čas, ki ga še imamo, da bi s tem dali čast tebi. Ko se bomo spopadali s stiskami in
preizkušnjami, se bomo krepili v spoznanju, da nam ti daješ moč in potrpežljivost.
»Ki se držijo Božjih zapovedi«
Tvoja volja, Gospod, je ljubezen. Ljubezen do tebe in ljubezen do drugih. Ljubezen, kakor je razodeta v Božji
Besedi in v Jezusovem življenju. Veselimo se tega, da si voljan in zmožen spremeniti naše uporniško srce, da
bo usklajeno s tvojim zakonom ljubezni.
»Jezusovo vero«
Bog, osupel sem nad vero in zvestobo, ki ju je Jezus pokazal na zemlji, še posebej med umiranjem na križu.
Njegovo zaupanje Očetu nam je zgled, a to ni vse; vsem, ki verujejo, ponuja priložnosti, da razvijejo takšno
vero. Jezus, prosimo te, da dan za dnem krepiš našo vero, da bi bila zrela. Izročamo se ti, naš dragoceni,
zvesti Zveličar.

Več predlogov za molitev
Hvaležnost in slavljenje: Zahvalite se Bogu za konkretne blagoslove in ga slavite za njegovo dobroto.
Priznavanje: Vzemite si nekaj minut za zasebno priznavanje in se zahvalite Bogu za njegovo odpuščanje.
Vodstvo: Prosite Boga za modrost pri vaših trenutnih izzivih in odločitvah.
Naša cerkev: Molite za potrebe krajevne in svetovne cerkve (glejte list s prošnjami).
Krajevne potrebe: Molite za trenutne potrebe vernikov svoje krajevne cerkve, družinskih članov in sosedov.
Poslušanje in odziv: Vzemite si čas in prisluhnite Božjemu glasu ter se odzovite s slavljenjem ali pesmijo.

Predlogi pesmi
Dar milosti (PGNP, št. 342), Kmalu dan bo prišel (PGNP, št. 749), V nebesih že čaka me dom (PKAC, št. 132),
Mi zdaj domovini se bližamo že (PKAC, št. 305)
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