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Tjedan 14 — 100 dana molitve 
26. lipnja do 4. srpnja 2020. 
 
 
Znamo kako će sve završiti 
 
Mark Finley 
 
Jedan od glavnih razloga zašto nikada ne trebamo živjeti u strahu, zaokupljeni brigom i 
tjeskobom, je taj što znamo kako će sve završiti. Znamo da bolest neće imati zadnju riječ; 
Krist će imati zadnju riječ. Znamo da koronavirus, ili bilo koji drugi virus, prirodne nepogode, 
nesreće ili nuklearni rat neće uništiti sav život na planetu Zemlji. Imamo obećanje o 
Isusovom povratku. Vidimo glad, vidimo potrese, vidimo nevolju čovječanstva. Vidimo porast 
mogućnosti nuklearnog rata, vidimo potencijal nuklearne katastrofe. Vidimo klimatske 
promjene, vidimo kako pošasti oduzimaju tisuće života. 
 
To vidimo; ali imamo nadu koja nam omogućava da napredujemo čak i u najtežim trenucima 
u životu. Vodi nas osjećaj samopouzdanja, jer smo pročitali posljednja poglavlja Biblije. 
Znamo kako će se sve završiti. Ivan u Otkrivenju 21,4.5 piše: “I otrt će im svaku suzu s očiju te 
smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer — prijašnje uminu. Tada Onaj 
što sjedi na prijestolju reče: ‘Evo, sve činim novo!’” Zajedno s apostolom Pavlom “tražimo 
blagoslovljenu nadu i sjajno pojavljivanje Gospodina našega Isusa Krista” (Titu 2,13). 
 
Mi smo adventisti i nismo zaboravili svoju baštinu. Krist ponovno dolazi, i to vrlo skoro. Ako 
ikad izgubimo svoju viziju Kristovog dolaska, izgubit ćemo nadu. Mi smo adventisti; gledamo 
dalje od onoga što jest, na ono što će biti. Gledamo dalje od danas do sutra. Zdravlje 
gledamo izvan bolesti. Gledamo dalje od zaraza koje se prenose kroz zrak; gledamo u čisti 
zrak, kad više neće biti zaraza. 
 
U sve većim prirodnim nepogodama, političkim previranjima, gospodarskim neizvjesnostima 
i opakim štetnicima vidimo znakove dolaska našega Gospodara. Iako Bog ne uzrokuje sve te 
strašne nepogode, On im dopušta da se dogode. On nas poziva da potpuno ovisimo o 
Njemu. Poziva nas na koljena. Poziva nas na dublji molitveni život i na bogatije iskustvo 
proučavanja Biblije. Otkriva nam da u svijetu u kojem živimo ne postoji sigurnost. Krist je 
naše jamstvo. On je naša sigurnost. On je naš Spasitelj, naš Otkupitelj, naš Izbavitelj, naš Kralj 
koji dolazi. Što ovaj virus čini kad vidimo kako se brzo širi? Upozorava nas na naša osjetila: 
ovaj svijet nije sve što postoji. 
 
Krist govori vama i meni. Naši su životi krhki. Svatko od nas živi u svojem krhkom zemljanom 
tijelu. Ali, osim onoga što postoji, ima još boljeg — a to je Kristova slava. Ima nešto za što 
vrijedi živjeti, nešto izvan ovog života — a to je Isus Krist. Dopustimo Mu da nam ispuni srce, 
da otkloni naše strahove, ojača našu odlučnost i pripremi nas za Njegov skori povratak. 
 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Jesmo li shvatili kakvu nevjerojatnu nadu imamo kao adventistički vjernici? Vidimo li kako 
nas ništa na ovom svijetu ne može potresti, dokle god imamo oči uprte u Krista i Njegova 



obećanja? Prolazimo li kroz ovu pandemiju i svaki dan koji dolazi — s potpunim jamstvom 
Božjeg velikog obećanja o vječnoj radosti, sreći i miru? 
 
ŽIVA PROMJENA SRCA: 
Odvojimo malo vremena da pronađemo sve spise u Bibliji koji upućuju na veliku nadu o 
drugom dolasku i obećanju vezanom uz nova nebesa i novu Zemlju. Izaberimo nekoliko 
redaka koje ćemo naučiti napamet i dopustimo da nam stvarnost Božje dobrote i ljubavi 
ispunjava dane nadom, radošću i sigurnošću u Isusa. 
 
 
“I kako odmiču, godine će vječnosti donositi sve bogatija i slavnija otkrivenja o Bogu i Kristu. 
Kako napreduje znanje, tako će rasti ljubav, štovanje i sreća. Što ljudi više nauče o Bogu, to 
će biti veće njihovo divljenje prema Njegovom karakteru. Kako Isus pred njima otkriva 
bogatstvo otkupljenja i zadivljujuća dostignuća u velikom sukobu sa Sotonom, srca 
otkupljenih plamte snažnijom predajom i s još većim ushitom diraju strune zlatnih harfi, a 
tisuće se tisuća i nebrojeno mnogo glasova udružuje i prerasta u silan zbor hvale. 
 ‘I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru — sve na njima i u 
njima govori: Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke 
vjekova!’ (Otkrivenje 5,13) 
Veliki sukob je završen. Grijeha i grešnika više nema. Cijeli je svemir čist. Bilo neizmjerna 
svemira kuca istim otkucajem sklada i radosti. Od Njega koji je sve stvorio teče život, 
svjetlost i radost kroz prostranstva beskrajnog svemira. Od najmanjeg atoma do najvećeg 
svijeta, sve — živo i neživo, u svojoj nepomućenoj ljepoti i savršenoj radosti objavljuje da je 
Bog ljubav.” — Ellen G. White, Velika borba, str. 678 
 
 
ZA DALJNJE PROUČAVANJE TIJEKOM ČETRNAESTOG TJEDNA MOLITVE: 
• Ellen G. White, The Controversy Ended 
• Mark Finley, Making Friends for God 
 
 
 
Dan 92 — Molitveni ciljevi — petak, 26. lipnja 2020. 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Južnoazijskopacifička divizija: “Zahvaljujemo Bogu što se ovom molitvenom pozivu 
pridružilo i prijavilo više od 5.000 molitvenih ratnika, od kojih su većina mladi. Načinili smo 
mnoge molitvene mreže i izabrali smo i izglasali službu molitve za mlade.” 
• Osnovana je Služba darivanja i pouzdanja: slavimo Boga za vjernost članova 
adventista sedmog dana tijekom pandemije 2020. godine. Od 11. ožujka 2020. vjerni članovi 
darovali su više od 1.000.000 dolara i osigurali novčana sredstva za potporu misiji 
Adventističke crkve u svijetu. 
• Primili smo izvješća o stotinama krštenja kao ishod naših 100 dana molitve. Hvalimo 
Boga za sve koji su se molili za mnoge evangelizacijske napore koji se događaju. Slava Bogu! 
• Literarna evanđelistica iz Tanzanije: “Bog je učinio čudo u 100 dana molitve. Molila 
sam se da me Bog poveže s nekim s kim bih proučavala Bibliju. Dva dana kasnije, gospođa iz 
mjesta udaljenog oko sedam kilometara došla je do mene. ‘Prodali ste mi neke knjige, 
pročitala sam ih i otkrila sam istinu. Došla sam do vas kako bih mogla nastaviti učiti’, rekla je. 



Napredujemo s proučavanjima Biblije i gospođa je spremna posvetiti svoj život Isusu. Bog je 
odgovorio na moje molitve!” 
• Jedan nevjernik boravio je s adventističkom obitelji tijekom karantene. Ta je obitelj 
sudjelovala u 100 dana molitve. Ovaj mladić im je rekao kako je molitva gubljenje vremena. 
Kad je dobio koronavirus, prevezli su ga u drugo mjesto zbog karantene. Tada je doživio 
promjenu srca i počeo ohrabrivati ljude da se mole poput adventista s kojima je boravio. On i 
svi ljudi oko njega čudesno su izliječeni. On i još jedna osoba predali su se Bogu u biblijskom 
krštenju 14. lipnja! 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za šestogodišnjeg dječaka Lennoxa. On nema čvrstih ligamenata u svojem 
tijelu. Očna leća mu je otpala i mogao bi oslijepiti. Ima gigantizam, atopijski dermatizam i 
prošireno srce. Molimo za svu bolesnu djecu širom svijeta. 
• Molimo za Sjeveroistočnu Indiju i druge dijelove svijeta u kojima slučajevi zaraze 
koronavirusom opet rastu. 
• Molimo za djecu adventističkih obitelji koja su se izgubila na kršćanskom putu, ili su u 
stanju zbunjenosti i pobune. 
• Molimo za pojedince koji razmišljaju o službi u Božjem djelu. Molimo za jasnoću tog 
poziva i za uklanjanje prepreka. 
 
 
 
Dan 93 — Molitveni ciljevi — subota, 27. lipnja 2020. 
 
Ići ću… svojoj obitelji 
 
“Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od 
nevjernika.” (1. Timoteju 5,8) 
 
“Moraš ozbiljno, čvrsto i odlučno izvršiti svoju dužnost u obitelji i povesti je sa sobom ako je 
moguće. Ne štedi truda i ohrabri ih da te prate na putu prema Nebu.” — Ellen G. White, 
Temelji sretnog doma, izdanje 2019., str. 287 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Svi imamo članova obitelji, ili proširene obitelji, koji se još nisu zaljubili u Krista i odlučili 
vjerno živjeti za Njega, ili su se udaljili od Boga. Možda su neki ateisti, ili imaju druge razloge 
za takvu odluku. Ili možda nikada nisu imali priliku u potpunosti čuti, razumjeti i vidjeti 
Evanđelje u riječima i djelima. Odgovorni smo da učinimo sve što je u našoj moći da nježno, 
ljubazno i s puno mudrosti i ljubavi posegnemo za takvim članovima obitelji, pokazujući im 
da nam je stalo, i u odgovarajuće vrijeme ukažemo im na istinu i Isusovu ljubav. Hoćemo li u 
molitvi činiti ovo važno djelo zagovaranja i službe za svoju obitelj i rođake koji nisu 
adventisti, ili su se vratili grijehu? Hoćemo li se obvezati za više napora u svojem dosezanju 
takvih ljudi? 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Odjel za obiteljske službe: “Tijekom Svjetskog dana molitve i obiteljskog dana molitve 
bezbroj skupina širom svijeta imalo je cjelonoćne molitvene sastanke sa svrhom da Bog 
izliječi njihove brakove i obiteljske odnose. Bilo je mnogo čuda u brakovima koji su se 



oporavili. U mnoge domove vratio se mir i nema više svađa, napetosti, tjeskoba i 
utučenosti.” 
• Nancy M.: “Bog je izliječio obitelj moje kćeri od koronavirusa tijekom razdoblja od 
100 dana molitve, a također je ojačao veze u našim obiteljskim odnosima.” 
• Nelda M.: “U subotu, 13. lipnja, imali smo prvo bogoslužje nakon ponovnog otvaranja 
crkava. Tijekom uvodne pjesme ‘Sjeti se subote’ većina nas je plakala od sreće. Imali smo i 
neočekivanog posjetitelja iz susjedne ulice, koji je došao i pridružio nam se. Rekao je da u 
potpunosti razumije Božju riječ jer je slušao Radio Hope Channel. Spreman je prihvatiti Isusa 
Krista kao svojeg osobnog Spasitelja. Hvala Bogu!” 
• Hopewell M.: “Tijekom 100 dana molitve više od 20.000 ljudi u Zimbabveu dosegnuto 
je mobilnim telefonom i internetskom evangelizacijom, i mnogi čekaju krštenje.” 
• Jedan od crkvenih vođa: “Tijekom izolacije naša mjesna crkva je bila vjerna i vratila je 
Bogu desetinu u iznosu od 143%.” 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za svoju neposrednu i širu obitelj. Molimo za njihovo spasenje i za prilike da s 
njima podijelimo svoju vjeru, Božju riječ i Kristovu ljubav. 
• Molimo za sve adventističke medijske službe koje neumorno emitiraju Radosnu vijest 
po cijelom svijetu. Molimo za veliku žetvu. 
• Molimo za odgovorne i poslodavce koji donose teške odluke što utječu na život 
njihovih zaposlenika tijekom ove pandemije. 
• Molimo za Mateja, beskućnika koji se bori s ovisnostima što ga sprečavaju da zajedno 
s Isusom zakorači kršćanskim putom. Molimo za preokret u njegovom životu i žuvotu mnogih 
dragocjenih ljudi koji su pod Sotoninim ropstvom. 
 
 
 
Dan 94 — Molitveni ciljevi — nedjelja, 28. lipnja 2020. 
 
Ići ću... svojim susjedima 
 
“Druga je: ‘Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.’ Nema druge zapovijedi veće od te.” 
(Marko 12,31) 
 
“Ostvarenje jedinstva najvažnija je zadaća kršćanina u svakom u domu. Taj posao treba 
proširiti i na susjede koji žive oko njih. Oni koji su primili svjetlost trebaju joj dopustiti da 
svijetli jasnim zrakama. Njihove riječi, prožete Kristovom ljubavlju, trebaju biti miris života.” 
— Ellen G. White, Temelji sretnog doma, izdanje 2019., str. 28 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Isus je svjestan našeg područja utjecaja. Poznaje svaku osobu s kojom dolazimo u dodir. Naši 
susjedi su naše misijsko polje, jednako kao i ljudi iz dalekih zemalja. Imamo pogodnost družiti 
se s njima i biti im svjetlo. Ali to mora biti više od prijateljskog osmijeha i povremenih kratkih 
razgovora. Kako će oni doznati za istinu ako im je nitko ne kaže i ne pokaže? 
Hoćemo li moliti za prilike u kojima ćemo stvarati prijateljstva sa svojim susjedima u svrhu 
svjedočenja o Isusovoj ljubavi prema njima? Ako ne poznajemo svoje susjede, jesmo li 
spremni izići iz svojeg područja udobnosti i predstaviti im se? Jesmo li voljni opredijeliti se za 
važnu službu evangelizaranja susjedstva? 



 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Jon R.: “Pandemija je objedinila tri crkve u našem okrugu. Ujedinjivali smo se 
svakodnevno tijekom 100 dana molitve. Hvalimo Boga; više smo ujedinjeni u srcu i misiji 
nego ikad prije!” 
• Jackie N.: “Ja hvalim Boga! Tijekom izolacije u našem nas je domu bilo više od 
dvadesetero. Mogu posvjedočiti da nikada nismo gladovali i nitko se nije razbolio!” 
• Aldo N.: “Tijekom 100 dana molitve naučio sam se moliti s poniznošću. Bog nas je 
zbog toga blagoslovio, a moja supruga koja nije mogla začeti ostala je trudna!” 
• N. J.: “Moja majka i ja molile smo se svakog dana u dvanaest i u sedamnaest sati da 
se moj 88-godišnji otac i moja sestra pomire. Hvalimo Boga za njihovo pomirenje!” 
• Gloria: “Uspjela sam poslužiti u svojem susjedstvu dijeleći traktate s Božjim 
zdravstvenim načelima. Bog mi je pomogao da iziđem iz svojeg područja udobnosti i 
ostvarim vezu s ljudima iz moje okoline!” 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za svoje susjede, za svoju gradsku četvrt, ili selo u kojem živimo. Molimo za 
Božje vodstvo u povezivanju i uspostavljanju prijateljstava sa bližnjima kako bismo donijeli 
Isusovu svjetlost u njihove živote. 
• Molimo za službu hranom za potrebite u Overland Parku u Kansasu. Tamo se svakog 
tjedna dijeli hrana, ohrabrenje i nada s oko šest stotina obitelji (2.500 do 3.000 ljudi). 
Ostvareno je više od dvije tisuće proučavanja Biblije i podijeljene su knjižice Put Kristu na 
engleskom i španjolskom jeziku. Molimo za sve službe hranom društvenoj zajednici i 
potrebitima u našoj crkvi i širom svijeta. 
• Molimo za sve koji su uključeni u službe na društvenim medijima — u video 
produkciju i mrežne stranice s proučavanjem Biblije. Molimo za veliku žetvu! 
• Molimo za brakove koji su na rubu razvoda. Zatražimo od Boga da izliječi odnose. 
Molimo za oprost i buđenje kristolike ljubavi. 
 
 
 
Dan 95 — Molitveni ciljevi — ponedjeljak, 29. lipnja 2020. 
 
Ići ću... k svojim prijateljima 
 
“Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.”  
(Ivan 15,13) 
 
“Svaki bi član crkve trebao osjećati posebnu odgovornost prema onima koji žive u njegovoj 
blizini. Proučite kako najbolje možete pomoći onima koji se ne zanimaju za vjerske stvari. 
Dok posjećujete svoje prijatelje i susjede, pokažite zanimanje za njihovo duhovno i svjetovno 
dobro. Predstavite Krista kao Spasitelja koji prašta grijehe. Pozovite svoje susjede u svoj dom 
i čitajte s njima iz dragocjene Biblije i knjiga koje objašnjavaju njezine istine. Ujedinjeno s 
jednostavnim pjesmama i gorljivim molitvama, to će dirnuti njihova srca. Neka se vjernici 
crkve obuče za takav posao. To je jednako bitno kao i spasiti ožalošćene duše u stranim 
zemljama. Dok neki osjećaju teret za duše iz daleka, neka mnogi koji su kod kuće osjećaju 



teret za dragocjene duše oko njih i jednako vrijedno rade na njihovom spasenju.” — Ellen G. 
White, Testimonies for the Church, sv. 6, str. 276 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Isus mene i vas smatra svojim prijateljima. Kakva divna misao! Bio je spreman položiti život 
za naše spasenje; i učinio je to, mada nije bilo jamstva za naše prihvaćanje Njegovog dara. 
Imamo li prijatelja koji još ne poznaju Isusa? Ili se možda bojimo obznanjivati Krista iz straha 
da ćemo izgubiti prijateljstvo? 
Isus je bio spreman dati svoj život za spasenje svojih prijatelja. Ne bismo li i mi trebali učiniti 
sve što možemo kako bismo potaknuli svoje prijatelje na put vjernog hoda s Isusom? 
Pitajmo Boga u molitvi kako se najbolje uključiti u evangelizaciju svojih prijatelja. Zamolimo 
Ga da nam pruži prilike da govorimo o svojoj vjeri, Isusovoj ljubavi i kako mogu iskusiti 
spasiteljsku milost. 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Anonimni: “Pandemija koronavirusa otvorila nam je oči pred blizinom Isusovog 
povratka. Zahvaljujemo Bogu na 100 dana molitve. Sada se mnogo više molimo kao obitelj. 
Jednog dana u svibnju dogodila nam se grozna nesreća koja je trebala završiti s ozbiljnim 
ozljedama. Ali hvala Bogu da smo svi prošli bez ogrebotine! Tog dana smo se dva puta molili 
na našem putovanju. Bog je pouzdan!” 
• Ruth A.: “Molila sam Boga da mi pruži priliku da svjedočim svojem susjedu, i On mi je 
otvorio vrata da govorim o Kristu. Susjed je bolestan i počeo je vjerovati u Boga.” 
• Ured Južnopacifičke divizije: “Dobili smo odgovor na dvije posebne molitve za 
oboljele od koronavirusa. Ljudi su bili u kritičnom stanju, i samo ih je čudo povratilo natrag. 
Obojica su se oporavila.” 
• Alicia S.: “Zahvaljujem Bogu na 100 dana molitve, jer mi je otkrio sve moje nepriznate 
grijehe. Jedan od njih je sebičnost i usmjeravanje samo na svoje probleme. Dok se svakog 
dana molim za druge, u meni se razvija brižnije i nježnije srce.” 
• Lo R.: “Molila sam za nekoga kome bih svjedočila o Isusu; da me netko iskreno pita o 
tome. Danas sam posjetila jednu tvrtku i jedna gospođa me pitala imam li traktata za 
dijeljenje. Rekla sam da imam mnoštvo traktata. Dala sam joj i knjižicu Put Kristu. Dobila sam 
njezin broj mobitela i nadam se većim iskustvima. Ovo je prvi put da tako vjerujem Bogu.” 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za svoje nevjerne prijatelje. Molimo za mudrost da podijelimo Radosnu vijest 
s njima u pravo vrijeme. 
• Molimo za one s izazovima duševnog zdravlja, koji se osjećaju izolirano, tjeskobno i 
bespomoćno. 
• Molimo za crkvu u Torontu u Kanadi, koja je organizirana posebno za slabovidne 
osobe, a koja pruža ugodno mjesto za bogoslužje i izgradnju prijateljstava. Molimo da ta 
služba raste i da se umnaža na mnogim mjestima. 
• Molimo za sve vođe mjesnih crkava, pastore i uprave konferencija, unija, divizija i 
djelatnike Generalne konferencije. Molimo Boga da svima daruje mudrost kako bi najbolje 
služili u svojim djelatnostima. 
 
 
Dan 96 — Molitveni ciljevi — utorak, 30. lipnja 2020. 
 



Idem... svojim suradnicima 
 
“Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji 
je na nebesima.” (Matej 5,16) 
 
“Iz svjetla koje mi je Bog dao, znam da On danas ukazuje na velike potrebe za živim 
predstavnicima biblijske istine. Sami rukopoloženi službenici nisu dorasli toj zadaći. Bog 
poziva ne samo službenike, već i liječnike, medicinske sestre, motivatore, biblijske djelatnike 
i druge posvećene laike s različitim darovima, koji imaju znanje o sadašnjoj istini, da uzmu u 
obzir potrebe velikih gradova. Treba imati stotinu vjernika koji se aktivno bave takvim 
osobnim misionarskim radom, tamo gdje sada postoji samo jedan. Vrijeme brzo prolazi. 
Mnogo je posla koji treba učiniti prije nego što Sotonino protivljenje zatvori put. Treba 
uspostaviti svaku djelatnost kako bi se postojeće mogućnosti mogle mudro poboljšati.” — 
Ellen G. White, Ministry to the Cities, str. 108 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Svaki put kad idemo na posao, zapravo ulazimo u svoje misijsko polje. Bog je znao da ćemo 
biti tamo prije nego što smo se rodili; i ako Mu dopustimo, On će raditi preko nas kako bi 
ljude odveo do podnožja križa. 
Hoćemo li pitati Isusa kome bismo trebali svjedočiti na svojem radnom mjestu? Hoćemo li 
početi moliti za sve svoje suradnike po imenu, moleći Boga za prilike da svjedočimo o Kristu? 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Interamerička divizija: “U Gvatemali je jedan član crkve pokrenuo postavljanje 
internetskih proučavanja Biblije, što je rezultiralo krštenjem predsjedatelja vrhovnog suda 
Quetzaltenanga. Internetski evangelizacijski napori Zapadnovenezuelanske unije rezultirali 
su s 396 krštenja, uključujući pastore i pripadnike drugih vjerskih zajednica!” 
• Dobili smo bezbroj izvještaja o crkvama, obiteljima, parovima i pojedincima koji su 
doživjeli osobna oživljavanja, izlječenja, mogućnosti misioniranja i Božje posebne blagoslove 
tijekom 100 dana molitve. Previše ih je kako bismo ih sve nabrojili! 
• Beverly T.: “Nastavit ćemo se moliti kao skupina i nakon što 100 dana završi!” 
• Marlene M.: “Moja sestra i njezin suprug rade na velikom brodu za krstarenje, na 
kojem su bili zaglavljeni mnogo tjedana. Molila sam se i postila za njih. Uspjela sam sa 
sestrom dijeliti svete spise tijekom ovog zastrašujućeg vremena, a prošla je i kroz 
evanđeoske skupove ‘Buđenje nade’ i mrežna predavanja Adventističkog radija u svijetu. 
Odlučila se krstiti!” 
• Lillian K.: “Otkad je počelo 100 dana molitve, svoje vrijeme provodim u molitvi, 
umjesto da ručam na poslu. Kao ishod toga iskusila sam ozdravljenje, a stanke za ručak 
postale su moji posebni trenuci kod Isusovih nogu.” 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za svoje suradnike. Molimo da naš život, riječi i djela budu svjedočanstvo o 
Isusovoj prisutnosti u našem srcu. Zamolimo Boga da nam pokaže koji su suradnici otvoreni 
za upoznavanje Boga. 
• Molimo za potporne službe Crkve adventista sedmog dana u svijetu. Molimo Boga da 
blagoslovi napore na daljnjem radu i širenju Radosne vijesti. Molimo za mudrost vođa i 
radnika. Molimo Boga da osigura sve potrebe u njihovoj službi. 



• Molimo za zasjedanje Generalne konferencije 2021. godine. Molimo za nastavak 
jasnog smjera i za misiju Crkve adventista sedmog dana. Molimo da svi izbori i imenovanja 
dužnosnika Generalne konferencije u svibnju 2021., i svih ostalih, budu u skladu s Božom 
voljom za snažnim dovršenjem Njegovog djela na Zemlji i Isusovim skorim povratkom. 
• Molimo za razdvojene obitelji i pojedince koji su ostali u nekoj stranoj zemlji zbog 
pandemije i zastoja u vezi s tim. Molimo da takvi upotrijebe ovo izazovno vrijeme da zasjaju 
kao svjetlo za Krista gdje god se nalazili. 
 
 
Dan 97— Molitveni ciljevi — srijeda, 1. srpnja 2020. 
 
Otići ću... svojim prijateljima iz razreda 
 
“Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje — 
Židovu najprije, pa Grku...” (Rimljanima 1,16) 
 
“Bez svoje vjere ne idite niti u školu; neka ona bude u vašem domu i neka nadahnjuje sve 
vaše napore.” — Ellen G. White, Poruke mladima, str. 24 
 
“(Sotona) dobro zna da nema nijedne druge dobne skupine koja može učiniti toliko dobra 
kao mladići i djevojke koji su posvećeni Bogu. Ako su ispravni, mladi mogu širiti silan utjecaj. 
Propovjednici ili laici uznapredovalih godina ne mogu imati ni upola toliki utjecaj na svoje 
drugove ako su posvećeni Bogu. Oni trebaju osjećati da na Njima počiva odgovornost da 
učine sve što mogu ne bi li spasili svoje drugove smrtnike, čak ako to zahtijeva da žrtvuju 
svoja zadovoljstva i prirodne želje. Vrijeme, pa čak i sredstva ako su potrebna, treba posvetiti 
Bogu.” — Ellen G. White, Poruke mladima, izdanje 2018., str. 177 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Školujemo li se? Imamo li prijatelje iz razreda, kolege studente koji se školuju da bi stekli 
diplomu i dobro obrazovanje? Shvaćamo li da je ono što imamo za ponuditi — Evanđelje — 
puno vrednije nego što je diploma ili bilo koje obrazovanje koje ovaj svijet može ponuditi? 
Znaju li naši razrednici da smo kršćani, adventisti sedmog dana? 
Ili smo možda davno diplomirali? Imamo li još veze i prijateljstva s bivšim kolegama? 
Bog nas poziva, bilo da smo učenici ili studenti, da budemo svjetlo za svoje kolege iz razreda. 
Komuniciramo li s prijateljima telefonom, na mreži (zbog pandemije), ili osobno — svijetlimo 
Isusovim svjetlom! 
Ako smo roditelji, pozvani smo pomoći svojoj djeci da uvide kako se voli poput Isusa i kako se 
dijeli Evanđelje. 
Hoćemo li danas izabrati da postanemo misionari ljudima u našoj školi, veleposlanici za Isusa 
našim bivšim, sadašnjim ili budućim razrednim kolegama? 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Hvalimo Boga za pružanje bezbrojnih financijskih čuda, poslova i podrške za toliko 
ljudi u ovo doba krize. 
• Joel B.: “Moja supruga i ja posjetili smo našu djecu u Ujedinjenim Arapskim 
Emiratima. Zbog pandemije smo ostali tamo, i svi smo se zarazili koronavirusom. Mnoge 
molitve upućivale su se u naše ime. Svi smo preživjeli, osim moje žene. I dalje zahvaljujem 
Bogu za Njegovo vođenje. On zna što je najbolje za našu obitelj.” 



• M.A.: “Probudio sam se jednog jutra, a naoružani muškarac je stajao u mojoj sobi, u 
kojoj smo spavali moja djeca i ja. Prijetio je da će mi ubiti djecu. Uplašili smo se, ali rekao 
sam mu: ‘U ime Isusa, odlazi!’ Bog je čuo moju molitvu. Čovjek je otišao, a da nam nije 
naudio. Bog je vjeran!” 
• Lindinkosi N.: “U noći osamdesetog dana molitve (fizičkog iscjeljivanja), život mojeg 
brata se umalo ugasio pred našim očima. Krvni tlak mu je bio visok, a srce mu je ubrzano 
kucalo. Drhtao je, žudio za zrakom, a stanje mu se pogoršavalo iz minute u minutu. Brzo smo 
mu dali češanj češnjaka i pola žličice kajenske paprike otopljene u vodi. Zatim smo kleknuli i 
molili se, i dok smo završili s molitvom, njegov se krvni tlak normalizirao, prestao je drhtati i 
srce mu više nije ubrzano kucalo. Bili smo svjedoci kako Bog u deset minuta provodi čudo 
tjelesnog ozdravljenja!” 
• Rodel L.: “Tijekom izolacije, moja supruga je namjeravala uspostaviti banku hrane u 
zajednici. Željeli smo započeti sa samo trideset paketa za njegu, ali Bog je osigurao i umnožio 
naše pakete za hranu i njegu, omogućujući nam da pomognemo potrebitim obiteljima iz 
naše crkve i zajednice za mjesece koji su uslijedili. Hvala našem predivnom Bogu!! 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za svoju školu, učitelje i kolege iz razredu. Molimo za hrabrost da stojimo kao 
kršćani koji žive za Isusa. Molimo za prilike da posvjedočimo vjeru svojim učiteljima. Ako više 
nismo u školi, molimo za načine kako doći do bivših kolega iz razreda. 
• Molimo za rad u školama, koji se odvija širom svijeta. Molimo da se više 
adventističkih učenika i nastavnika uključi u ovu službu, dosežući svoje prijatelje. 
• Molimo za veliku žetvu duša iz svih crkvenih službi, koje su se zbog pandemije 
prebacile na internet. 
• Molimo za trudnice širom svijeta koje uskoro trebaju roditi svoju djecu. Molimo za 
sigurnost i zaštitu od koronavirusa, i da se rode zdrava djeca. Molimo da ta djeca odrastu kao 
moćni radnici za Isusa. 
 
 
 
Dan 98 — Molitveni ciljevi — četvrtak, 2. srpnja 2020. 
 
Otići ću... u svoj grad 
 
“Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi...” (Jeremija 29,7) 
 
“Važnost ulaska u velike gradove i dalje je preda mnom. Godinama nas Gospodin poziva na 
tu dužnost, a ipak vidimo da se to razmjerno malo ostvaruje u našim velikim središtima. Ako 
se na odlučan način ne pozabavimo ovim poslom, Sotona će umnožiti poteškoće koje neće 
biti lako nadvladati. Daleko smo zaostali u obavljanju posla koji je trebao biti učinjen u tim 
davno zapuštenim gradovima. Rad će sada biti teži nego što je bio prije nekoliko godina. Ali 
ako se zauzmemo u ime Gospodnje, prepreke će se srušiti i odlučne pobjede će biti naše.” — 
Ellen G. White, Ministry to the Cities, str. 25 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Većina svijeta živi u gradovima. Dok tražimo od Boga da nam pokaže kad se treba preseliti u 
prirodu, ne zapostavljajmo posao u gradovima. Milijarde su zarobljene bez nade — u 
ovisnostima, buci, smetnjama i načinu života u gradovima. Molimo Boga da nam daruje 



odgovornost za službu u gradovima. Možda nas On zove da pokrenemo središte utjecaja, 
posao dosezanja izgubljenih ljudi u gradovima svijeta? Ili On možda zove nas i našu crkvu da 
kroz razne službe ljudima našega grada ponudimo cjelovit, holistički pristup? Zašto ne bismo 
zamolili Boga da nam pokaže kako najbolje služiti ljudima svojega grada? 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Grant L.: “Kako bi nadoknadili izgubljene školske dane, Južnoafričke vlasti su 
produžile školski tjedan na šest dana, uključujući subotu. Južnoafrička unija konferencija 
pozvala je vlasti da dopuste izuzeće adventističkih učenika iz bilo koje subotnje nastave, i 
vlasti su pristale na žalbu. Hvalimo Boga što je uslišao naše molitve!” 
• Dalmas O.: “Hvalimo svemogućeg Boga što je vjeran svojim obećanjima! Radim kao 
literarni evanđelist u Keniji. Doživio sam Božje blagoslove tijekom pandemije. Ostvarujem 
stalni rast prodaje od mjeseca ožujka!” 
• Amanda M.: “Razgovaram s američkim vojnicima u ratnom području. Dijelim s njima 
100 dana molitve i vidim kako Bog djeluje na njihova srca i u odlukama koje donose na 
terenu.” 
• Anonimni: “Sjećam se da je moj otac je bio alkoholičar. Kao obitelj molili smo se da ga 
Gospodin oslobodi tog ropstva, i On je to učinio! Moj otac također sudjeluje u 100 dana 
molitve, i čak je oduševljen vođenjem molitvenih sastanaka!” 
• Primili smo izvještaje od male djece koja strastveno sudjeluju u molitvenim 
sastancima širom svijeta. Hvalimo Boga; Njegov Duh djeluje kroz njih! 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za svoj grad i gradove svijeta koji se sve više pretvaraju u suvremene Sodome 
i Gomore. Molimo Boga da pomogne našim obiteljima i crkvi u uspostavljanju središta 
utjecaja, službi i različitih načina da dopremo do milijardi ljudi koji lutaju u mraku u 
gradovima. 
• Molimo za trgovinu zdravstvenom hranom u Latviji, koju je otvorio mladi inženjer koji 
je prestao sa svojim poslom, radeći puno radno vrijeme u onome što naziva “poslovnom 
evangelizacijom”. Molimo Boga da blagoslovi ovaj posao, uspostavi veze sa zajednicom i 
pomogne kupcima da žele hranu koja će im donijeti vječni život. Molimo za sva središta 
utjecaja širom svijeta i za mnogo više adventista da pokrenu poslove usmjerene na misiju. 
• Molimo za bar voćnih sokova u Ogdenu u Utahu, koji dopire do mladih ljudi. Molimo 
za uspjeh i da se takva služba pokrene u mnogim mjestima širom svijeta. 
• Molimo za kliniku Vibrant Life Medical and Wellness u Bangaloreu u Indiji, koja nudi 
prirodne tretmane za kronične bolesti poput hipertenzije, pretilosti i dijabetesa. Molimo 
Boga da izlije svoj Duh na osoblje kako bi Njegova ljubav tekla kroz njih prema ljudima kojima 
služe. 
 
 
 
 
Dan 99 — Molitveni ciljevi — petak, 3. srpnja 2020. 
 
Otići ću… u svoj svijet 
 
“I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim 
pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku.” (Otkrivenje 14,6) 



 
“Bog vas moli da jednom rukom u vjeri uhvatite Njegovu moćnu ruku, a drugom da s 
ljubavlju posegnete za dušama koje propadaju. Krist je Put i Istina i život. Slijedite Njega! Ne 
živite po tijelu nego po Duhu. Živite kao što je On živio. Ovo je volja Božja: vaše posvećenje. 
Posao koji trebate obaviti jest da činite volju Onoga koji održava vaš život sebi na slavu. Ako 
radite za sebe, ništa vam neće koristiti. Ako radite za dobro drugih, ako se manje brinete za 
sebe a više o tome da sve što imate iskreno posvetite Bogu, to će Mu biti prihvatljivo i 
uzvratit će vam po bogatstvu svoje milosti.” — Ellen G. White, Svjedočanstva za Crkvu, sv. 2, 
str. 144 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Adventisti sedmog dana imaju jedinstveni proročki poziv da naviještaju poruku trojice anđela 
cijelom svijetu pripremajući ljude za drugi Isusov dolazak. 
 
Te se poruke mogu sažeti ovako: 
1) Bog je vaš Stvoritelj; Njega volite i želite. Prihvatite Njegov dar milosti i presuda će biti u 
vašu korist. 
2) Ovaj svijet sa svim svojim sustavima koji se protive Bogu je pokvaren, nepouzdan i propao. 
Pouzdajte se samo u Boga. 
3) Sotona, začetnik smrti, jada, sebičnosti, boli i grijeha — i svi koji prihvate njegove neistine 
— uskoro će biti uništeni kako bi se pravda i ljubav vratili u svemir. Samo oni koji vjeruju u 
Spasitelja Isusa Krista bit će vječno spašeni i pretvoreni u nove osobe koje će odražavati 
nesebičnu Božju ljubav. 
 
Je li želja svih nas da učinimo sve što je u našoj moći da dosegnemo ovaj izgubljeni svijet 
Božjom ljubavlju i porukom pokajanja, spasenja i suda? Hoćemo li zasjati kao Kristovi 
predstavnici u mračnom svijetu? Hoćemo li stajati, živjeti, govoriti, brinuti se, blagoslivljati i 
voljeti prihvaćajući svoj proročki identitet kao adventista sedmog dana? 
Je li naša želja pridružiti se Božjem pokretu posljednjeg vremena i sudjelovati u Isusovoj 
misiji? 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• J. S.: “Bog je činio čuda odgovarajući na naše molitve. Ljudi su izbavljeni od demona i 
vještica, a mnogi su izliječeni od duhovnih i tjelesnih bolesti.” 
• Viviana H.: “Hvalimo Gospoda što nam je tijekom ovih 100 dana molitve omogućio da 
pokrenemo malu skupinu u našem domu s našim susjedima. I oni su počeli upoznavati 
Isusa.” 
• Chadwick A.: “Moj sin je umalo umro od gušenja. Puls mu je opao i nije mogao disati 
neko vrijeme. Svi smo se uspaničili i pokušali smisliti što nam je činiti. Tada sam se sjetio 
čitanja 100 dana molitve za taj dan (Pogled prema Isusu) i molio sam se za njegov život. Bog 
mi je dao mirno uvjerenje da neće umrijeti. Uspjeli smo napraviti neki CPR i nakon petnaest 
minuta bez znakova života počeo je disati. Konačno smo ga odveli u bolnicu gdje su 
stabilizirali njegovo stanje. Hvalite Boga što ga je spasio!” 
• T. E.: “Bila sam jako blagoslovljena tijekom 100 dana molitve. Molila sam se za mojeg 
brata koji se prije sedam godina odvratio od Boga i Njegove obitelji. Čak nije niti sudjelovao u 
mojoj svadbenoj svečanosti. To je čudesno, moj se brat vratio kući u ovih 100 dana molitve. 
Priznao je svoje grijehe i sada je potpuno predan Božjem djelu!” 



• Orusoso A.: “Tijekom 100 dana molitve ja i moj suprug smo molili Gospodina da 
utječe na naša srca, na obitelji i prijatelje kako bi otišli među ljude i pružili pomoć za vrijeme 
krize. Iako je moj posao financijski trpio od izolacije u ožujku, dosegli smo onoliko ljudi do 
kojih nas je Bog vodio u različita vremena tijekom tog razdoblja. Ranije ovog tjedna imao 
sam priliku pregledati svoje financije. Otkrio sam da, usprkos svim trošenjima za dnevno 
održavanje, nagomilanim računima i podršci drugima, moje financije ne trpe kako sam se 
bojao. Slava Bogu!” 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo Boga da nam pomogne da u potpunosti prihvatimo proročki, adventistički, 
misionarski identitet iz Otkrivenja 14. 
• Molimo za voljno srce da krene u misijsko polje, bilo da je to lokalno ili u stranoj 
zemlji. 
• Molimo za sve koji još uvijek pate od koronavirusa. Molimo za ozdravljenje i za kraj 
pandemije. 
• Molimo za mobilnu kliniku u San Franciscu koja je smještena u crkvenim objektima 
kako bi pružila besplatnu zubnu i oftalmološku njegu i besplatni medicinski pregled. Molimo 
Boga da blagoslovi bolesnike tjelesnim i duhovnim iscjeljenjem. 
• Molimo za pojedince koji su odložili svoju odluku o krštenju. Molimo da se zaljube u 
Isusa i donesu potpunu odluku da Mu se predaju. 
 
 
Dan 100 — Molitveni ciljevi — subota, 4. srpnja 2020. 
 
Ići ću... do kraja 
 
“Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, 
po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.” (Djela 1,8) 
 
“Isus im pristupi i prozbori: ‘Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite 
mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve 
što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane — do svršetka svijeta.” (Matej 
28,18-20) 
 
“Nama je također dodijeljen nalog. Pozvani smo da izađemo kao Kristovi glasnici, da 
upućujemo, poučavamo i uvjeravamo muškarce i žene te da ih upozorimo na riječ života. I 
nama je također dano jamstvo Kristove postojane prisutnosti. Bez obzira na poteškoće s 
kojima se možemo suočiti, bez obzira na kušnje koje ćemo morati izdržati, milostivo 
obećanje je uvijek namijenjeno nama: ‘Evo, ja sam s tobom, čak i do kraja svijeta.’” — Ellen 
G. White, Evangelism, str. 15 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Isus je pozvao svoj narod da dijeli evanđeosku poruku na sve krajeve Zemlje, sve do kraja 
svijeta i Njegovog skorog drugog dolaska. Nemamo se o čemu brinuti dok se bavimo tim 
poslom. Sva vlast je Njegova! Njegov je Duh s nama da nas vodi i osnažuje! Kako je divno 
imati Isusa, najvećeg Misionara na svijetu! 
Čim prođe ovih 100 dana molitve, ako ste vi i vaša obitelj doživjeli osobni preporod, neka se 
ta vatra za Boga ne ugasi, nego se uključite u djelatan, nesebičan, namjeran i ljubazan 



misijski rad. To ne samo da će vam pružiti neprestanu obnovu, već će donijeti rod u ljudima 
koji su svojim ispunjenim životom pobjednici za Isusa! Je li vaša želja da učinite takav sljedeći 
korak s Isusom i krenete za Njim? Posvetiti se za cijeli život misijskoj službi za Njega, ma gdje 
bili i gdje god vas pozvao? Vjerujte u Njegovu milost dostatnu za sve izazove koji su pred 
vama. Hoćete li danas izabrati da budete više od polaznika crkve; da postanete polaznik u 
svijet, netko tko ide da dosegne duše s Isusom? 
Neka vas Bog blagoslovi dok idete s Njim naprijed, do kraja vremena! Gospodin dolazi! 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 
• Sheri A.: “Počeli smo osnivanje crkve na području Osake u Japanu. Nakon godinu 
dana rada još uvijek nitko nije pohađao bogoslužja ili uzimao proučavanja Biblije. Odlučili 
smo se pridružiti inicijativi 100 dana molitve i moliti za Svetoga Duha. Gotovo odmah 
Gospodin nas je naveo na bračni par u supermarketu, koji je tražio Boga i crkvu. Odmah su 
htjeli proučavati Bibliju. Zbog pandemije nisu radili, pa smo svaki dan mogli proučavati 
Bibliju, a oni su čak i pohađali bogoslužje. Jedan od naših susjeda počeo je dolaziti u crkvu. 
Dakle, više smo nego udvostručili dolazak subotom. Naša mala crkva je proklijala! Hvala 
Bogu!” 
• N. S.: “U sklopu 100 dana molitve obećao sam moliti se svako jutro za svoje područje. 
Bog mi je otvorio vrata i proučavao sam Bibliju s mladim bračnim parom. Spremni su za 
krštenje čim se ukinu ograničenja! Dok sam nastavio proučavati Bibliju s ovim parom, jedna 
žena udana za muslimanskog poslovnog čovjeka zatražila je proučavanje Biblije sa svojim 
osamnaestogodišnjim sinom. Potom je pozvala rođakinju i ona se odlučila pridružiti. Danas 
ona jedva čeka da se krsti zbog životne istine koju je čula. Bog djeluje!” 
• Unija misija Zapadnog Konga: “Od početka inicijative za uključenost svih članova 
crkve, imali smo poteškoće s osnivanjem malih skupina u nekoliko okruga Kinshase. Otkako 
je započela pandemija, prisilno su se zatvorile velike crkve i omogućilo se otvaranje 
obiteljskih crkava. Do danas imamo više od dvije stotine obiteljskih crkava, čak i u četvrtima 
u kojima nije bilo adventističke prisutnosti. Te su crkve uključene u evangeliziranje i donijele 
su Gospodinu osamdeset i dvije duše. Ovih stotinu dana molitve učvrstilo je odnose i 
duhovni rast u tim crkvama.” 
• Vivian H.: “Hvalite Gospodina što nam je tijekom ovih stotinu dana molitve omogućio 
da pokrenemo malu skupinu kod kuće sa svojim susjedima, tako da oni počinju upoznavati 
Isusa. Naša ADRA je nastaviti pomagati venezuelanskim izbjeglicama u Kolumbiji pružajući im 
zdravstvene usluge.” 
• Hvalite Boga za stotine i stotine izvješća o slavljenju i hvaljenju koje smo dobili! Bog je 
pretvorio ovu pandemiju u blagoslove, dok se Njegov narod širom svijeta ponizio i molio! 
 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 
• Molimo za daljnji preporod vjernim misijskim radom do kraja vremena. Molimo za 
izlijevanje rane i kasne kiše kako bi posao mogao biti završen. 
• Molimo za misijski rad crkve u prvim crtama i na teško dostupnim mjestima u svijetu, 
poput prozora 10/40, Sjeverne Koreje, Bliskog istoka i slično. 
• Molimo za sve neizgovorene i nespomenute molitvene zahtjeve koji su poslani. 
• Molimo za skori povratak Isusa Krista! 
 
 
 
100 Dana molitve je gotovo… što je sljedeće? 



 
Želimo vam zahvaliti na sudjelovanju u inicijativi 100 dana molitve, s desecima tisuća vaše 
braće i sestara širom svijeta! Hvala vam što upućujete molitve i što vas ova pandemija nije 
srušila, nego ste se pouzdali u Isusa i čak se uključili u to da budete blagoslov drugima u 
ovom neviđenom vremenu. Zahvaljujemo Bogu za stotine prijava koje smo dobili! Ali, 
također vas želimo ohrabriti da ne odustajete ako još niste vidjeli odgovor na određeni 
zahtjev. Ustrajte i vjerujte! Bog će doći na svoj najbolji način, u najboljem vremenu. 
Vječnost će otkriti što ste postigli nastavljajući sa svojim neprekidnim molitvama i što ste 
postigli Božjom milošću! 
 
Inicijativa 100 dana molitve je možda gotova, ali molitve nisu! Oživljavanje i obnova od Boga 
su uvijek dostupni! Isus nam je rekao da neprestano tražimo još Svetoga Duha (Luka 11,13). 
Molitva je disanje duše (Ellen G. White, Prayer, str. 12); Isus i Njegova Riječ su kruh života 
(Ivan 6,35). Ima mnogo ljudi oko nas koji to mogu posvjedočiti! Svi ti ključni sastojci 
duhovnog života trebaju se obnavljati svakodnevno kako bismo mogli rasti u sličnosti Kristu. 
 
Mi, kao tim koji je vodio inicijativu Revival & Reformation, želimo vam pomoći na tom 
putovanju! Evo nekoliko besplatnih događaja i pomagala kojima danas možete pristupiti i 
pretplatiti se: 
 
• United in Prayer (Ujedinjeni u molitvi), dostupno na engleskom jeziku 
o To je nastavak 100 dana molitve. Jednom tjedno primit ćete snažnu duhovnu misao, 
zahtjeve za molitvu u svijetu, izvještaje o zahvalama i nove izvore s internetske stranice 
Revival and Reformation. 
o Prijavite se na https://www.revivalandreformation.org/signup  
 
• Believe His Prophets (Vjerujte Njegovim prorocima), (dostupno na engleskom, 
španjolskom i francuskom jeziku) 
o Čitanje Biblije i Duha proroštva s braćom i sestrama iz cijelog svijeta. Dobivat ćete 
jedno poglavlje Biblije dnevno i jedno poglavlje Duha proroštva tjedno. 
o Prijavite se na https://www.revivalandreformation.org/signup  
 
 
• Daily Ellen G. White Devotional (Svakodnevno duhovno štivo Ellen G. White) 
o Svakodnevno primajte kratku duhovnu misao preuzetu iz spisa Ellen G. White. 
o Prijavite se na https://www.revivalandreformation.org/signup  
 
• World Church Days of Prayer and Fasting (Dani molitve i posta Crkve u svijetu) 
o 4. srpnja, 3. listopada 2020. 
o 2. siječnja, 3. travnja, 3. srpnja, 2. listopad, 2021. 
o Pronađite pomagala i gradivo (na više jezika) na 
https://www.revivalandreformation.org/prayerdays  
 
• I will Go — World Church Strategic Plan 2020—2025 Launch (Idem — pokretanje 
Svjetskog crkvenog plana 2020.—2025.) 
o 3. i 4. srpnja 2020. 
o Više informacija na http://iwillgo2020.org  
 



• Ten Days of Prayer 2021 (Deset dana molitve 2021.) 
o 6.—16. siječnja 2021. 
o Prijavite se i primajte sva gradiva (na više jezika) na https://www.tendaysofprayer.org  
 
• Growing Library of Spiritual Resources (Rastuća knjižnica duhovnih izvora) 
o Pronađite neprestano rastuću knjižnicu besplatnih duhovnih gradiva o molitvi, 
proučavanju Biblije, svjedočenju, prevladavanju grijeha i izazova, duhovnom izlječenju, 
pobožnosti i slično, na https://www.revivalandreformation.org/resources  
 
• Follow us on Social Media (Pratite nas na društvenim medijima) 
o Facebook: https://www.facebook.com/revivalandreformation  
o Twitter: https://twitter.com/Revive_Reform  
o Instagram: http://instagram.com/revive_reform/ 


