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Frank M. Hasel 

 
Moj djed Franz Hasel bio je rukopoloženi adventistički pastor u Njemačkoj. Protiv svoje 
volje upućen je u vojsku tijekom Drugog svjetskog rata. Budući da je htio poštovati 
Božje zapovijedi, uključujući i onu: “Ne ubij!” zatražio je službu u sanitetu i odbio 
upotrijebiti oružje. No, njegovom zahtjevu nije bilo udovoljeno. Umjesto toga, postavljen 
je u drugu postrojbu u kojoj je služio kao kapelan jedinice na prvim crtama bojišnice. 
Svoje uvjerenje da ne ubija shvatio je tako ozbiljno da je sve vrijeme rata u svojoj futroli 
nosio drveni pištolj. Iako je mogao poginuti mnogo puta, Bog je uvijek iznova čudesno 
zaštitio mojega djeda. Njegova nadahnjujuća životna priča može se pročitati u knjizi 

prevedenoj na hrvatski jezik Tisuća će pasti (Znaci vremena, 4. izdanje, Zagreb 2020.). 
 
Moj djed nam je često pričao iskustvo koje nije uključeno u knjigu Tisuća će pasti. Dok 
je služio u Rusiji, daleko od kuće, njegovoj je jedinici dodijeljen zadatak da pretraže 
svaku kuću u svakom selu koje su Nijemci zauzeli prilikom njihovog ulaska u Rusiju. 
Naređeno im je da posebno traže borce pokreta otpora koji su se skrivali u domovima 
seljaka i napadali njemačke trupe u napredovanju. Rečeno im je da odmah i bez 
odlaganja strijeljaju svaku takvu osobu koju nađu. 
 

Jednog dana, dok je moj djed pretraživao neku kuću, imao je osjećaj da je u njoj nešto 
neobično. Kad je ušao u jednu od soba, našao ju je praznom, ali i dalje je imao dojam 
da je nešto sumnjivo. Kad je pogledao ispod kreveta, ugledao je mladića koji je gledao 
ravno u njega. Moj djed je znao da će ga, ako ga razotkrije, sigurno strijeljati. Gledali 
su se djelić sekunde koji im se činio kao vječnost. Tada je moj djed ustao, napustio 

sobu i nije prijavio što je vidio. Sažalio se nad tim mladićem i poštedio mu život. 
 

Nekoliko tjedana kasnije moj je djed dodijeljen patroli na važnoj željezničkoj pruzi. 
Njegova je dužnost bila osigurati da nijedan borac pokreta otpora ne raznese tračnice. 
Stražario je sam kad je skupina ruskih kozaka na svojim konjima iznenadno naišla na 
njega. Nije bilo načina da pobjegne. Pripremio se za smrt vjerujući da će ga sigurno 

ubiti. 
 

Opkolili su ga, ali se moj djed iznenadio kad je ugledao lice njihovog zapovjednika. Bio 
je to isti mladić kojeg je vidio kako se skriva ispod kreveta u onoj kući. Odmah su se 
prepoznali. Mladi kozački zapovjednik uperio je pištolj u mojega djeda. “Sad bih te 
mogao ubiti”, rekao je, “ali bio si dovoljno ljubazan da mi spasiš život. Dakle, poštedjet 
ću i ja tvoj!” Zatim je naredio svojim ljudima da krenu dalje. U Božjoj providnosti život 
mojega djeda ponovno je bio pošteđen. Uzvraćeno mu je njegovo čovjekoljublje prema 
tom čovjeku i njegova vjernost Bogu. Tako sam zahvalan za krepostan život i primjer 

vjernosti i ljubavi koji je moj djed ostavio! To naslijeđe može biti i vaše. 
 

Ima nešto osobito u vjernosti: iako možete biti pomalo poznati, ili malo bogati, ne 
možete biti malo vjerni. Vjernost ima baš nešto posebno u tome što zahtijeva 
nepodijeljenu pažnju. Ili ste vjerni sto posto, ili ste nevjerni. Ako ste vjerni devedeset i 



pet posto, niste vjerni nego nevjerni. Vjernost zahtijeva potpunu predanost. Bog želi 
našu nepodijeljenu odanost i potpunu predanost. 
 
U Starom zavjetu čitamo Danielovo iskustvo. On je bačen u lavovsku jamu, jer nije bio 
voljan ugroziti svoju vjeru u Boga. Kad se Daniel pokazao pred kraljem kao mudar i 
pouzdan vođa, neprijatelji su mu postali zavidni i tražili su načine kako da ga optuže za 
zlodjelo. “Ali nisu mogli naći nikakav temelj optužbi ili dokaza za pokvarenost u mjeri u 
kojoj je bio vjeran.” (Daniel 6,4 — NASB). Nadam se da će i naši neprijatelji (ako ih 
imamo), i naši prijatelji, kao i svi oni koji su promatrali naš život usred ove koronakrize 
otkriti isto o nama! Budimo ljudi koji su poznati po istinskoj ljubaznosti koju nježno šire 
prema drugima, i neka nas poštuju zbog vjernosti u svakodnevnim dužnostima koje 
radimo. Poput Daniela, možemo vjerovati Bogu da se brine o nama onako kako smo 
mi vjerni Njegovoj volji. Bez obzira na to što nam budućnost donosi, budimo muškarci i 

žene koji su ljubazni jedni prema drugima i koji su vjerni Bogu i Njegovoj Riječi. 
 
 
Dr. Frank M. Hasel, teolog i pridruženi ravnatelj Biblijskog istraživačkog instituta Generalne 
konferencije Kršćanske dventističke crkve. Cijenjeni je pisac i suautor udžbenika “Pouke iz 
Biblije — Kako tumačiti Sveto pismo”, kojeg ovog tromjesečja proučava više od trideset milijuna 
adventista i prijatelja Božje riječi po cijelom svijetu. 
 
 

 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Kako možemo proširiti istinska djela prijateljstva na ljude oko sebe? Na kojim nam je 
područjima teško biti prijateljski raspoložen prema drugima i ostati vjeran Bogu? Na 
koje bismo konkretne načine željeli rasti u svojoj vjernosti? Daniel je dobar primjer kako 
je vjernost jednog čovjeka Bogu utjecala na čitavo kraljevstvo. Kako naša ljubaznost 
može pomoći drugima da vide Božji istinski karakter, i kako naša vjernost Bogu može 
otvoriti vrata da pokažemo Njegovu vjernost ljudima oko nas? 

  
ŽIVA PROMJENA SRCA: 
Može biti lako javno iskazivati vjernost Bogu riječima i pjesmama. Međutim, često se u 
malim životnim prigodama — kad nitko ne gleda — provjerava istinitost nečije vjernosti. 
Zamolimo Boga da nam pomogne da vidimo područja u našem životu na kojima treba 
raditi. Molimo Isusa da živi svoj život u nama i daruje nam snagu da odaberemo vjernost 
kad dođe bilo koja kušnja. 

 
“Nije poseban dokaz da je netko kršćanin zato što u izuzetnim okolnostima pokazuje 
duhovnu zanesenost. Svetost nije zanesenost, već život u skladu sa svakom riječi koja 
dolazi iz Božjih usta; to je vršenje volje našeg nebeskog Oca; to je pouzdanje 
u Boga u kušnji, u mraku kao i na svjetlu; to je hod u vjeri, a ne po gledanju; to je 
oslanjanje na Boga s neupitnim povjerenjem i počivanje u Njegovoj ljubavi.” — Ellen G. 
White, Djela apostolska, str. 51 

 
 
ZA DALJNJE PROUČAVANJE TIJEKOM TRINAESTOG TJEDNA MOLITVE: 

 Ellen G. White, Christian Help Work  

 Frank M. Hasel, Living for God: Reclaiming the Joy of Christian Virtue 
 
 
 

https://egwwritings.org/?ref=en_ChS.186&para=13.1275
https://www.amazon.com/Living-God-Reclaiming-Christian-Virtue-ebook/dp/B086VSKXJV/


Dan 85 — Molitveni zahtjevi — petak, 19. lipnja 2020. 
 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Lovesky J.: “Bog mi je stavio u srce da dijelim 100 dana molitvenih poruka, a u 
roku od jednog dana se više od pet stotina ljudi prijavilo da prima poruke od 
mene putem WhatsAppa. Molimo se svake večeri u dvadeset sati.” 

 Vidimo da Gospodin daje blagoslove i mudrosti svojim crkvenim vođama i 
vjernicima širom svijeta kako bi se nosili s izazovima pandemije i svim ostalim: 
prihodima, zdravljem ili otvaranjem crkava. Bog djeluje unatoč oluji! 

 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo za više vjernosti u svojem životu i za srce koje uvijek odražava Isusovu 
dobrotu. 

 Molimo za kuću Manna s wellness centrom i lječilištem u Velikoj Britaniji. Oni 
namjeravaju pokrenuti program za oporavak nakon koronavirusa, kako bi s 
Isusovom zdravstvenom porukom doprli do ljudi. Molimo za potrebno odobrenje 
vlasti. 

 Molimo da Centar za obuku 1000 misionara u Sjevernoj Sumatri, kao i sve 
ustanove za misionarsko osposobljavanje, pronađu načine za nastavak svoje 
službe usprkos pandemiji koronavirusa. 

 Molimo za vjernike koji su izgubili svoje voljene zbog pandemije ili iz drugih 
razloga. 

 
 
 

Dan 86 — Molitveni zahtjevi — subota, 20. lipnja 2020. 
 

Obećanje nade 

 
“Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu 
Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti 
vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k 

sebi da i vi budete gdje sam ja.” (Ivan 14,1-3) 
 

“Ovdje nemamo dom; samo smo hodočasnici i stranci, prolazeći u bolju, nebesku 
zemlju. Usredotočite se na to, i dok tako radite, Krist će biti kraj vas.” — Life Sketches 

of Ellen G. White, str. 293 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Zbog Božje milosti, slave i ljubavi darovana nam je nada. Nada u bolje sutra, nada u 
oprost i pobjedu nad grijehom i nada u vječni život. Sotona i ovaj svijet nude nam bezbroj 
razloga da se odreknemo života, ali u Isusu “sva Božja obećanja nalaze svoje da u 
njemu” (2. Korinćanima 1,20). Hoćemo li se odlučiti pridržavati obećanja nade koja su 
nam dana Božjom riječju i zajamčena Isusovom krvlju? 

Hoćemo li zamoliti Isusa da nam pomogne zadržati pogled na nadu u Njegov drugi 

dolazak i vječni život s Njim? 
 
 
 

 



IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Anonimni: Molili smo Boga da osigura novčana sredstva za izgradnju crkve, a 
On je radio na srcu bogatog poduzetnika koji nam je poklonio potrebna 
sredstva! 

 Slučajevi zaraze koronavirusom polako se smanjuju u Europi i drugdje u svijetu. 
U bolnicama je sve manje ljudi, unatoč tome što se zemlje otvaraju zadržavajući 
društveno udaljavanje i druge propise. 

 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo Isusa da nam podari svježe otkrivenje slavne nade koju imamo u Njemu.  
 Molimo za obraćenje članova naših obitelji, prijatelja i suradnika, kao i za mnoga 

imena koja su poslana timu 100 dana molitve. 
 Molimo za članove koji se bore duhovno, tjelesno ili gospodarski da opstanu 

tijekom različitih kušnji i da traže pomoć od Isusa. 
 Molimo za razne crkve i službe u Južnoengleskoj konferenciji. Molimo za 

financijska čuda kako bi osnivali crkve i obnovili postojeće zgrade te bolje služili 
zajednicama oko sebe. 

 
 
 

Dan 87 — Molitveni zahtjevi — nedjelja, 21. lipnja 
2020. 

 
Obećanje radosti 

 
“Pravedničko je ufanje puno radosti.” (Izreke 10,28) 

 
“Duša koja njeguje Kristovu ljubav puna je slobode, svjetla i radosti. U takvoj duši 

nema podijeljenih misli. Čitav čovjek čezne za Bogom. On ne ide k ljudima da upozna 
svoju dužnost, već Kristu, Izvoru svake mudrosti.” — Ellen G. White, Reflecting Christ, 

str. 114 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Jesmo li ikada osjetili Gospodinovu radost? Radost druženja s Bogom, razgovora s Njim 
u molitvi i kroz Njegovu Riječ? Kad ugledamo Isusa u Njegovoj čistoj ljepoti, sva “zabava” 
koju svijet nudi postaje neslavna. Isus će svojim nenadmašnim čarima ispuniti naše srce 
radošću koja je doslovno izvan ovoga svijeta! Želimo li doživjeti nebesku radost? Radost 
spasenja, radost vjernosti, radost sklada i suradnje s Bogom? Zašto danas ne bismo od 
Boga tražili da okusimo Njegovu radost, provodeći više vremena s Njim u molitvi i 

razmišljanju o Njegovoj Riječi? 

 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Novo Tempo (podružnica Hope Channel u Brazilu) predano radi na 
evangelizaciji. Tjedan dana prije Uskrsa posebno je pogodno vrijeme za 
evangelizaciju u Južnoameričkoj diviziji. Kad su sve crkve bile zatvorene zbog 
pandemije, vođe su se molile. Odlučili su održati virtualnu evangelizaciju s 
evanđelistom Luísom Gonçalvesom, što je rezultiralo s 30.256 zahtjeva za 
krštenje! Sigurno je da je Bog sposoban učiniti sve za dobro za onih koji vole 
Gospodina! 



 Anonimni: Kroz čitanja štiva 100 dana molitve shvatio sam svoju potrebu za 
“više Isusa, a manje mene”. Hvalim Boga zbog Njegove ljubavi i milosti prema 
meni! 

 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo se za srce koje je svakodnevno ispunjeno nebeskom radošću. 
 Molimo za vjernike koji se suočavaju s raznim kušnjama koje se tiču 

svetkovanja subote. Molimo da njihova vjernost zasja u svjetlu izazova i 
progona. 

 Molimo da fakultet Naga View na Filipinima opstane unatoč opasnostima od 
koronavirusa. 

 Molimo za kraj pandemije koronavirusa. 
 
 
 

Dan 88 — Molitveni zahtjevi — ponedjeljak, 22. lipnja 
2020. 

 

Obećanje ljubavi 
 

“Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.” (Jeremija 31,3) 
 

“Bio je načinjen plan koji je pred očima svijeta trebao otkriti divnu milost i ljubav Isusa 
Krista. Beskrajna cijena koju je Božji Sin platio za otkup čovjeka otkriva nam Božju 
ljubav. Taj slavni plan izbavljenja omogućuje spasenje cijelog svijeta. Grešni i pali 
čovjek može postati savršen u Isusu Kristu, zahvaljujući oprostu grijeha i Kristovoj 

pravednosti koja mu se uračunava.” — Ellen G. White, Poruke mladima, izdanje 2018., 
str. 115 

 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Bog je ljubav. Kad se otvorimo toj stvarnosti i počnemo uviđati sve što čini kroz leću 
savršene ljubavi, naš će se život promijeniti i postati odraz i provodnik Božje ljubavi. 
Svako Božje obećanje je obećanje rođeno iz ljubavi. Bog nas svojom ljubavlju želi učiniti 
ljudima ljubavi! Jesmo li dopustili Božjoj ljubavi da rastopi svu sebičnost u našem srcu? 
Hoćemo li dopustiti Isusu da kroz svoju Riječ ponovno ukaže kako se osjeća, izgleda i 
djeluje istinska ljubav? Hoćemo li pristati na postupak postajanja osobe ljubavi? 

 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Francisca A.: 100 dana molitve pomoglo je meni i mojoj djeci da se redovito 
molimo svakog jutra i večeri. Ja slavim Boga za to vrijeme molitve! Prijateljica 
moje kćeri došla nas je posjetiti i doživjela molitvene trenutke. Otišla je svojoj 
kući i uvjerila svoju obitelj da svaki dan mole, što oni sada rado čine! 

 Mike se stvarno borio za vrijeme karantene. Jednog dana dok je tražio neki 
program na televiziji, otkrio je Hope Channel. “Jest, trebam nadu”, rekao je 
samom sebi. Počeo je gledati interaktivna proučavanja Biblije i druge 
nadahnjujuće programe. Gledao je predavanja o Danielu, i druga predavanja o 
Otkrivenju. Nakon tih proučavanja odlučio je potpuno predati svoje srce Isusu! 
 

 



 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo se za dublje i potpunije uvažavanje, primanje i primjenu Božje ljubavi u 
našem životu. 

 Molimo za Evangeline N., i mnoge druge koji se bore s rakom i raznim 
bolestima. Molimo za njihovo ozdravljenje. 

 Molimo za novokrštene vjernike koji su se nedavno pridružili crkvi, neki čak 
tijekom pandemije koronavirusa. Molimo da nedostatak kršćanskog zajedništva i 
crkvenih službi ne zasjeni njihovu odluku za Krista. 

 Molimo za crkvu Hamilton u Kanadi. Tražimo od Boga da blagoslovi kreativne 
pristupe služenju u njihovom Really Living Centre, koji nudi mjesto zajedništva, 
školu kuhanja, besplatnu izmjenu ulja na automobilu, smoothie bar i penjanje po 
stijeni u zatvorenom prostoru. 
 

 
 

Dan 89 — Molitveni zahtjevi — utorak, 23. lipnja 2020. 
 

Obećanje mudrosti 
 

“Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i 
bez negodovanja, i dat će mu se.” (Jakov 1,5) 

 
“Bog kojemu mi služimo ne gleda tko je tko. Onaj tko je Salomonu dao duh mudre 

pronicavosti, spreman je taj isti dar izliti danas na svoju djecu... Kad nositelj 
odgovornosti čezne za mudrošću više nego za bogatstvom, silom ili slavom, neće se 
razočarati. Takav će naučiti od Velikog Učitelja ne samo što da čini, već i da to učini 
tako da stekne božansko odobravanje.” — Ellen G. White, Proroci i kraljevi, str. 18 

 

SREDIŠNJA PITANJA: 
Isus je mudrost. U svakom trenutku zna koji je mudriji način za djelovanje, najmudriji 
savjet, najmudriji put za naprijed. Život je pun izazova; bilo da su oni povezani s našim 
zvanjem, obitelji ili našom službom, uvijek nam je potrebna božanska mudrost. Hvalimo 
Boga, jer je više nego spreman dati mudrost svima koji Ga pitaju! Želimo li zamijeniti 
gluposti vlastitih misli za mudrost koja dolazi od Boga? Jesmo li spremni prihvatiti Božji 
savjet čak i kad ide protivno “mudrosti” svijeta i naših vlastitih zamisli? Hoćemo li otvoriti 
svoje srce Isusovim mudrim savjetima koji vode u život pravednosti i ljubavi? 

 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Enock C.: “Neka je slava i hvala Gospodinu! Tijekom samoizolacije 
svakodnevno smo kao obitelj proučavali Knjigu Postanka, što je vodio naš 27-
godišnji sin. Bio je veliki blagoslov shvatiti koliko je Knjiga Postanka bogata 
mudrošću. Kao obitelj razvili smo kulturu proučavanja Biblije.” 

 Robert C.: “Cijeli jedan tjedan otvorili smo posrednički molitveni lanac za 
internetski evangelizacijski niz, koji smo upravo završili u Konferenciji Arizona. 
Slijedila su krštenja u crkvama, rijekama i bazenima!” 

 
 
 
 



MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo se da nam Bog objavi božansku mudrost dok provodimo vrijeme s Njim. 
 Molimo za adventističke crkve, škole i ustanove, i dok se molimo razmatrajmo 

mjere ponovnog otvaranja. 
 Molimo za adventističke samce, da dožive ispunjenje u Isusu i pronađu 

pobožnog supružnika. 
 Molimo za Adventističku bolnicu u Tokiju, koja služi gradu već više od 

devedeset godina. Molimo Boga da podari blagoslove i rast njihovom radu, kako 
bi stanovnici Tokija mogli pronaći tjelesno i duhovno izlječenje. 

 
 
 

Dan 90 — Molitveni zahtjevi — srijeda, 24. lipnja 2020. 
 

Obećanje moći 
 

“Sve mogu u Onome koji me jača!” (Filipljanima 4,13) 
 

“Htjela bih da svi shvate kakve mogućnosti i vjerojatnosti postoje za one kojima je 
zadovoljstvo i povjerenje u Kristu.” — Ellen G. White, Letter 45, 1893. 

 

SREDIŠNJA PITANJA: 
Bog je svemoćan. Ništa nije previše teško, složeno ili naporno za Njega — Stvoritelja 
sve stvarnosti. On pruža svoju snagu za pomoć, liječenje i obnovu. Budući da su Njegove 
riječi snaga i život, sve Njegove zapovijedi, upute i naputci dolaze nam uz obećanje da 
će se u potpunosti ostvariti u našim životima pod uvjetom vjere. Vjera otvara obećanu 
snagu za vjerno življenje. Hoćemo li danas odlučiti vjerovati u Božju snagu koja nam je 
dostupna vjerom? Hoćemo li se pouzdati u Isusa, Riječ koja je postala tijelom, da nam 
pruži sposobnost vršenja Njegove volje? Hoćemo li raditi s Isusom kako bismo živjeli 
životom izlječenja, pomoći i obnove? 

 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Sestra D.: “Godinama sam ohrabrivala brata da ide u crkvu. Sada, dok imamo 
bogoslužja preko interneta, on nam se pridružuje svake subote! Molimo da on 
preda svoje srce Gospodinu, i Bog će učiniti da on dođe u crkvu.” 

 Gem C.: “Zahvaljujemo Gospodinu na mnogim voditeljima molitava na 
Filipinima, jer su one mijenjale živote. U početku su neki od tih voditelja oklijevali 
prihvatiti poziv da budu voditelji molitava, ali sada su mnogi našli toliko radosti u 
vjeri. Zapravo, internetski molitveni sastanci postali su izvor snage u ovoj 
pandemiji.” 

 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo za vjeru u Božje obećanje da će uvijek davati snagu kako bismo vršili 
Njegovu volju. 

 Molimo za izlječenje razvrgnutih brakova, za pomirenje između otuđenih strana i 
za to da Isus postane središte braka svakog vjernika. 

 Molimo za sestru T. iz Tanzanije, koja na različite načine trpi zbog svoje odluke 
da postane adventistica sedmog dana. 

 Molimo za novo središte utjecaja u Bjelorusiji, koje ima igralište, sadržaje za 
osobe s posebnim potrebama i još mnogo toga. Molimo Boga za blagoslov i rast 



ovog važnog projekta, i da pomogne službenicima da upoznaju posjetitelje s 
Bogom. 

 
 

Dan 91 — Molitveni zahtjevi — četvrtak, 25. lipnja 
2020. 

 

Obećanje života 

 
“Život dakle biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući 
uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi 

mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu, 
Izaku i Jakovu da će im je dati.” (Ponovljeni zakon 30,19.20) 

 
“Životodavac će prizvati svoje otkupljene u prvom uskrsnuću, a sve do onog 

pobjedničkog trenutk, kad će zazvučati posljednja truba i nepregledna vojska izaći na 
vječnu pobjedu, svaki sveti koji spava bit će siguran i čuvat će ga kao dragocjeni 

dragulj koji je Bogu poznat po imenu. Snagom Spasitelja koji je prebivao u njima dok 
su živjeli, i zato što su bili sudionici božanske natavi, izvest će se iz mrtvih.” — Ellen G. 

White, Maran Atha, str. 300 
 
SREDIŠNJA PITANJA: 
Kakva divna istina! Bog, Izvor svega života, spreman je svima koji vjeruju dati snagu da 
s ove strane Neba žive život ljubavi, vjernosti i pravednosti. Ali ne samo to; On također 
rado daje svojoj djeci vječni život, da oni zauvijek žive s Njim u savršenom zdravlju, 
blaženstvu, radosti i skladu! Hvalite Ga! Jesmo li se uhvatili ukoštac sa životnom, 
stvarnom, preobražavajućom i obogaćujućom Radosnom viješću koja nam je dostupna 
u Isusu? Radujemo li se danu uskrsnuća, kad će svi koji vjeruju primiti besmrtno tijelo za 

uživanje u vječnom životu s našim najmilijim Bogom prepunim ljubavi? 

 
IZVJEŠĆE O SLAVLJENJU: 

 Carme A.: “Ja sam samohrana majka trojice dječaka, redovna studentica, 
zaposlena i snažno uključena u službu u našoj crkvi. Unatoč velikim zahtjevima 
za mojim vremenom i snagom, Bog me vodi. Program 100 dana molitve imali 
smo gotovo svakodnevno s djecom, mladima i odraslima. Mladi se jako 
zanimaju, mole i postavljaju pitanja. Unatoč financijskim potrebama za 
školovanjem, mogu zahvaliti Bogu što me je toliko naučio i toliko me blagoslovio 
u ovo vrijeme pandemije. Uživam raditi u Njegovoj službi!” 

 Hvalimo Gospodina što neki misionari na Bliskom istoku doživljavaju obnovljenu 
duhovnu snagu. Neki od njih udaljili su se od crkve zbog obeshrabrenosti i 
nedostatka želje za obnovom. Ali zbog internetske ujedinjene molitve tijekom 
100 dana molitve ponovno su poželjeli da postanu dio crkvene zajednice. 

 
MOLITVENI ZAHTJEVI: 

 Molimo se za iskustvo života u izobilju, koji nam je Isus obećao. 
 Molimo za sve adventističke doseljenike i pojedince koji žive na vizama, koji zbog 

svojeg pravnog statusa nemaju pristup pomoći vlasti tijekom ove pandemije. 
Molimo da im budu osigurane životne potrebe. 

 Molimo za sve adventiste i neadventiste koji su zaraženi koronavirusom. 



 Molimo za školu Rostok u Rusiji, koja služi djeci s posebnim potrebama, pružajući 
nastavu usmjerenu prema Kristu, što donosi jednaku radost djeci i roditeljima. 
Molimo Božji blagoslov za ovu važnu ustanovu, njihovo osoblje, učenike i 
roditelje. 


