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Dobrodošla
TAKO ZELO SMO VESELE, da si se nam odločila pridružiti pri tem preučevanju Božje besede! Najprej ti 
želimo povedati, da se molimo zate! Ni naključje, da sodeluješ v tem preučevanju.

Naša molitev zate je preprosta: da se boš zbližala z Bogom, kot boš kopala po Njegovi besedi čisto 
vsaki dan! Kot boš razvijala disciplino, da boš dnevno v Božji besedi, se molimo, da se boš zaljubila 
Vanj še bolj, kot boš brala Biblijo.

Vsaki dan preden boš prebrala izbrane odlomke iz Biblije, se moli in prosi Boga naj ti pomaga 
razumeti vsebino. Povabi Ga naj ti govori skozi Svojo besedo. Nato poslušaj. Njegova naloga je, da ti 
govori in tvoja naloga je, da poslušaš in upoštevaš. 

Vzemi si čas za branje vrstic in jih preberi znova, če je potrebno. V Pregovorih piše naj iščemo in 
bomo našli: »Če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade, tedaj boš razumel strah Gospodov 
in boš dosegel spoznanje Boga« (Pregovori 2:4-5).

Vzhičene smo, da te lahko opremimo z različnimi materiali kot sodeluješ v našem spletnem 
preučevanju Biblije:

 - Knjigo preučevanja Bog z nami 

 - Načrt branja

 - Tedenski blog zapiski (v ponedeljek, sredo in petek) v angleškem jeziku

 - Vrstica tedna za naučiti na pamet

 - Tedenski video, vsak ponedeljek

 - Tedenski izzivi

 - Spletna skupnost: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

 - #LoveGodGreatly

Vsaka izmed nas tukaj pri Ljubi Boga Močno že komaj čaka, da bomo začele skupaj s tabo in 
upamo, da se vidimo na ciljni črti. Zdrži, vztrajaj in zategni – in ne vdaj se! Dobro končaj to kar začneš 
danes. S tabo bomo na tvojem vsakem koraku, navijale bomo zate! Skupaj smo v tem. Vztrajaj, da se 
boš zgodaj zbujala, ne dopusti stresu, da te premaga, bodi sama in preživi čas v Božji besedi! Že komaj 
čakam, da bom videla, kaj vse ima Bog za nas pripravljeno v tej lekciji!
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Naša Skupnost
LJUBI BOGA MOČNO skupina je sestavljena iz krasne skupnosti žensk, ki uporabljajo različne tehnološke 
platforme za spodbujanje drug druge pri preučevanju Božje besede.

Začnemo s preprostim načrtom branja Biblije, toda ne konča se tu. 

Nekatere se dobivajo po domovih ali cerkvah, medtem ko druge preučujejo preko spleta z drugimi 
ženskami iz vsega sveta. Ne glede na metodo si želimo podati roke in se združiti za ta namen… 

da bi ljubile Boga močno s svojim življenjem.

V današnjem hitrem, tehnološko vodenem svetu, bi bilo enostavno preučevati Božjo besedo v 
izoliranem okolju, kateremu manjka spodbuda ali podpora, toda to ni namen nas tukaj pri Ljubi Boga 
močno. Bog nas je ustvaril za življenje v skupnosti z Njim in s temi okrog nas.

Mi potrebujemo drug drugega in življenje v skupnosti je boljše.

Zaradi tega te vprašamo, ali bi podala svojo roko nekomu in skupaj s to osebo preučevala te lekcije?

Vsaka izmed nas ima v svojem življenju vsaj eno žensko, ki potrebuje prijateljico, ki potrebuje 
odgovornost in ima željo, da bi spoznala Boga še globlje. Bodi brez skrbi, me bomo preučevale skupaj 
s tabo – učile se bomo s tabo, navijale zate, uživale v sladkem prijateljstvu in na našem obrazu bo 
nasmeh, ko bomo videle, kako Bog namensko povezuje ženske – njihova srca in misli, Njemu na slavo. 

Precej neresnična se nam zdi ta priložnost, ki jo imamo, ne le, da rastemo bližje v našem odnosu z 
Bogom, ampak tudi druga z drugo.

Tu je torej izziv: pokliči svojo mamo, svojo sestro, svojo babico, sosedo čez cesto ali prijateljico na 
drugi strani države. Zberi skupino punc iz svoje cerkve ali službe, srečajte se v kavarni s prijateljicami, 
ki si jih vedno želela še malo bolje spoznati. Izkoristite lepoto povezovanja na spletu za navdih in klic 
k odgovornosti ter vzemite to priložnost in se sestanite osebno, ko boste lahko.

Z roko v roki in dlan v dlani, naredimo to… skupaj.
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Jaz B.O.A.M. Brala
PONOSNE SMO NATE.

Želimo, da se res zavedaš tega. 

Ponosne smo nate, da se želiš zavezati, da boš preživljala čas v Božji besedi… da jo boš brala vsaki 
dan in jo aplicirala v SVOJE življenje – čudovito življenje, ki TI ga je dal naš Gospod.

V vsaki lekciji ti ponujamo dnevnik preučevanja, ki se sklada z vrsticami, ki jih beremo. Ta dnevnik 
je namenjen tebi v pomoč, ko se učiš brati Božjo besedo in se učiš iti globlje – spodbujamo te, da se 
upočasniš, da lahko zares razmisliš o tem, kar ti Bog tistega dne govori. 

Pri Ljubi Boga močno za preučevanje Biblije uporabljamo metodo B.O.A.M. Preden začnemo, bi ti 
rade vzele še trenutek, da ti razložimo to metodo in s tabo podelimo ZAKAJ ti predlagamo tak način 
branja Biblije. 

Zakaj B.O.A.M.?

Eno je preprosto brati Biblijo kot knjigo. Toda, ko z njo komuniciraš, se namensko upočasniš, da 
ZARES razmisliš o njenih besedah, besede nekako izstopajo. BOAM metoda ti dopušča, da greš globlje 
v Biblijo in vidiš več kot če bi le preprosto preberala vrstice in šla dalje. Spodbujamo te, da si vzameš 
čas za branje in si rečeš: »Jaz B.O.A.M. brala Biblijo« in videla boš, koliko več boš odnesla od svojega 
vsakodnevnega branja. Začudena boš.

Kaj pomeni B.O.A.M.?

B – je Biblija. Izpiši si vrstice. Začudena boš, kaj vse ti bo Bog odkril že samo s tem, da si vzameš čas, 
se upočasniš pri branju ter si izpišeš to kar si prebrala!

O – je Opazovanje.  Kaj si opazila v vrsticah, ki si jih prebrala? Komu je pisano? Ali se katere besede 
ponavljajo? Katere besede ti izstopajo?

A – je Aplikacija. Tu postane Božja beseda osebna. Kaj meni Bog danes govori? Kako lahko apliciram 
besede, ki sem jih pravkar prebrala in jih dam v prakso v svojem vsakodnevnem življenju? Kakšne 
spremembe moram narediti? Ali moram kaj prenehati ali mogoče začeti?

M – in na koncu je M, M je kratica za Molitev. Moli k Bogu z Njegovo besedo. Preživi čas v zahvaljevanju 
Njemu. Če ti je Bog v tem času, ko si bila v Njegovi besedi, kaj odkril, se moli o tem. Če ti je odkril 
kak greh, ki je v tvojem življenju, ga priznaj. In zapomni si, On te zelo ljubi!
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PRIMER: Preberi: Kološanom 1:5-8

B - 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. O tem vas je poučil Epafrá, 
naš ljubljeni soslužabnik, ki nas nadomešča kot zvest Kristusov služabnik. On nam je tudi povedal o 
vaši ljubezni v Duhu.

O – 

 - Ko združiš vero in ljubezen, dobiš upanje.

 - Zapomniti si moramo, da je naše upanje v nebesih… to bo še prišlo.

 - Evangelij je beseda resnice

 - Evangelij neprestano prinaša sadove in raste od prvega do zadnjega dne.

 - Le ena oseba je potrebna, da se spremeni celotna skupnost… Epafra.

A- Bog uporabi enega človeka, Epafro, da spremeni celotno mesto! To me spomni na dejstvo, da smo 
preprosto poklicani, da drugim povemo o Jezusu – Božja naloga pa je, da razširi evangelij, da mu da 
rast in da prinese sadove. Čutim, da je ta današnji odlomek namenjen prav za LBM… »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.” Tako zabavno je, ko Božja beseda postane tako živa in nas spodbudi v trenutni situaciji! Moja 
strastna želja je, da bi vse ženske vključene v to preučevanje Biblije razumele Božjo milost in bile žejne 
po Njegovi besedi. Ganil me je citat iz biblijskega komentarja: “Božja beseda ni le za našo informacijo, 
ampak za našo transformacijo.” 

M- Dragi Bog, prosim Te, pomagaj mi biti »Epafra« - da bi drugim povedala o Tebi in potem Tebi 
prepustila rezultate, v Tvoje ljubeče roke. Prosim, da mi pomagaš razumeti in aplicirati v svojem 
življenju to kar sem danes prebrala, da bi posledično vsaki dan postala bolj in bolj podobna Tebi. 
Pomagaj mi živeti življenje, ki rodi sadove vere in ljubezni… utemelji moje upanje na nebesa, ne tu na 
zemlji. Pomagaj mi spomniti se, da NAJBOLJŠE šele prihaja!

_________________________

Zapomni si, najpomembnejša sestavina B.O.A.M. metode je TVOJA interakcija z Božjo besedo 
in tvoja APLIKACIJA Njegove besede v TVOJEM življenju.

Blagor človeku, ki »se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo podnevi in 
ponoči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in 
njegovo listje ne ovene; vse, kar dela, uspeva.« - Psalm 1:2-3
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Bralni načrt B.O.A.M. 
Teden 1 – Obljuba Rešitelja (kot videno skozi Staro zavezo) 

  Preberi Boam

  1. Mojzesova 3:14-15 1. Mojzesova 3:15

  Mihej 5:1-4 Mihej 5:1

  Izaija 9:5-6  Izaija 9:5

  Izaija 7:14  Izaija 7:14

  2. Samuel 7:10-13 2. Samuel 7:12-13

Teden 2 – Prihod Rešitelja 
  Preberi Boam

 Zapustiti je moral nebesa 2. Korinčanom 8:9; Janez 6:38 Janez 6:38

 Nase je vzel podobo človeka Janez 1:1-5,14 Janez 1:14 

 Prikriti je moral Svojo slavo Filipljanom 2:5-7 Filipljanom 2:5-7 

 Bil je zavrnjen od ljudi Janez 1:9-13 Janez 1:11 

 Bil je zavržen od Boga Matej 27:46 Matej 27:46

Teden 3 – Razlog Njegovega prihoda 
  Preberi Boam

 Da odreši izgubljene Galačanom 4:4-5 Galačanom 4:4-5 

 Da stiskanim prinese dobro novico Izaija 61:1-3 Izaija 61:1 

 Da Zase odkupi ljudi  Titu 2:14; Razodetje 5:9 Razodetje 5:9

 Da izgradi kraljestvo Daniel 7:13-14 Daniel 7:14 

 Da počasti Njegovo ime Rimljanom 11:33-36; Luka 2:14 Rimljanom 11:36

Teden 4 - Odziv 
  Preberi Boam

 Marija Luka 1:46-56 Luka 1:46-49  

 Pastirji Luka 2:8-20 Luka 2:20

 Angeli Hebrejcem 1:6; Luka 2:8-14 Luka 2:13-14; Hebrejcem 1:6

 Modri Matej 2:1-12 Matej 2:10-11 

 Njegovo ljudstvo  Razodetje 7:9-10; 19:6-10 Razodetje 7:7-10

Ponedeljek
Torek

Sreda
Četrtek

Petek
Dan odziva

Ponedeljek
Torek

Sreda
Četrtek

Petek
Dan odziva

Ponedeljek
Torek

Sreda
Četrtek

Petek
Dan odziva

Ponedeljek
Torek

Sreda
Četrtek

Petek
Dan odziva
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Cilji
VERJAMEMO, da si je pomembno izpisati cilje za vsako lekcijo. Vzemi si nekaj časa in si izpiši tri cilje 
na katere bi se rada osredotočila v tej lekciji, kot se bomo prebujale vsaki dan in bomo kopale globlje 
v Božjo besedo. Prepričaj se, da se boš večkrat vrnila nazaj na to stran in se spomnila svojih ciljev v teh 
naslednjih šestih tednih, da boš lažje ostala zbrana. TI TO ZMOREŠ!

Moji cilji pri tej lekciji so:

1.

2.

3.

Podpis: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________
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Uvod
ZVOKE KRASNE PESMI ČUJTE

ALI SI SE KDAJ spraševala, kaj je Bog počel vsa ta leta pred utelešenjem? Ali pa, zakaj se je odločil tako 
dolgo čakati, preden je utelešenje postalo resničnost? Jaz sem se. Toda Božji načrt rešitve skozi rojstvo 
in smrt Jezusa ni nekaj česar se je Bog domislil v času dolgočasja. To je bil načrt, ki je bil določen še 
pred temelji sveta. Načrt, ki je bil in še vedno je, zelo zapleten.

Malo po malo je Bog odkrival Rešitelja, ki bi prišel rešit Njegovo ljudstvo njihovih grehov. Ta advent 
se je začel v 1. Mojzesovi in se je nadaljeval vseskozi Staro zavezo. To lepo uprizori otroška Biblija, ko 
pravi: “Vsaka zgodba šepeta Njegovo ime.” Čas Stare zaveze je bil čas priprav in čakanja.

Ali poznaš to himno?

Glejte, čudo zdaj godi se,

raj odpira se nam spet.

Bog za grešnike pošilja

Sina svojega na svet.

Naj zvonovi zazvonijo

in še pesmi vsepovsod.

V Betlehemu nam je rojen

Jezus Kristus, naš Gospod.
Ta božična himna lepo izraža hrepenenje, ki so ga verjetno čutili ljudje Stare zaveze. Toda zdaj se 

lahko veselimo, kajti ta dolgo pričakovani Rešitelj je bil rojen! To je dobra novica radosti, kajti pomeni, 
da je prišla odrešitev in greh je bil premagan.

V Stari zavezi so Božji ljudje v pričakovanju čakali prihod Mesije. Ta advent je potreboval veliko 
čakanja, zaupanja in potrpežljivosti.

Tudi mi smo zdaj v sezoni adventa, kajne? Pričakujemo, da se bo naš Rešitelj vrnil. Vrnil, da bi nas 
enkrat za vselej rešil prisotnosti greha in strahu, da bi vse naredil lepo in prav in da bi prebivali z Njim v 
Njegovem kraljestvu in za vedno hodili z Njim. Advent v katerem smo mi tudi zahteva od nas čakanje, 
zaupanje in potrpežljivost.

Upanje, ki ga je imel Izrael je isto upanje, ki ga imamo tudi mi danes. Bili so prepričani v Božje 
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obljube, da bo Mesija prišel odrešit Njegovo ljudstvo.

V našem adventnem preučevanju v letošnjem letu bomo pogledali nekatere obljube o Rešitelju iz 
Stare zaveze in ponižnost, ki ga je karakterizirala. Preučevale bomo, zakaj je prišel in kakšen je bil odziv 
raznih ljudi v božični zgodbi, vključujoč s tem, kako bi se mi morali odzvati Jezusu.

“Božično sporočilo je to, da obstaja upanje za uničeno človeštvo – upanje oprostitve, upanje miru 
z Bogom, upanje slave – zaradi Očetove volje je Jezus postal ubog in je bil rojen v hlevu, da bi lahko 
trideset let pozneje visel na križu.”

J.I. Packer
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Teden 1
Teden 1 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoja družina

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



Kajti dete nam je rojeno,  
sin nam je dan.  

Oblast je na njegovih ramah,  
imenuje se:  

Čudoviti svetovalec, Močni Bog,  
Večni Oče, Knez miru. 

IZAIJA 9:5
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Odlomki za Teden 1

Teden 1

PONEDELJEK 1. MOJZESOVA 3:14-15

14 GOSPOD Bog je rekel kači: 

»Ker si to storila, 

bodi prekleta med vso živino 

in vsemi poljskimi živalmi. 

Po trebuhu se boš plazila 

in prah jedla 

vse dni življenja. 
15 Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo 

ter med tvojim zarodom in njenim zarodom. 

On bo prežal na tvojo glavo, 

ti pa boš prežala na njegovo peto.« 

TOREK  MIHEJ 5:1-4

1 Ti pa, Betlehem Efráta, 

si premajhen, da bi bil med Judovimi tisočnijami: 

iz tebe mi pride tisti, 

ki bo vladal v Izraelu, 

njegovi izviri so od nekdaj, 

iz davnih dni. 
2 Zato jih bo predal do časa, 

ko bo porodnica rodila; 

nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil 

k Izraelovim sinovom. 
3 Trdno bo stal in pasel čredo z GOSPODOVO močjo, 

z veličastvom imena GOSPODA, svojega Boga, 

in prebivali bodo, kajti zdaj bo velik 

do koncev zemlje. 
4 In to bo mir: 
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Če pride Asirec v našo deželo 

in vkoraka proti našim dvorom, 

vzdignemo proti njemu sedmero pastirjev, 

osmero poglavarjev ljudi. 

SREDA IZAIJA 9:5-6

Kajti dete nam je rojeno, 

sin nam je dan. 

Oblast je na njegovih ramah, 

imenuje se: 

Čudoviti svetovalec, Močni Bog, 

Večni Oče, Knez miru. 
6 Oblast se bo širila 

in miru ne bo konca 

na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. 

Vzpostavil ga bo in utrdil 

s pravico in pravičnostjo 

od zdaj in na veke. 

Gorečnost GOSPODA nad vojskami bo to naredila. 

ČETRTEK  IZAIJA 7:14

14 Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala 
ime Emanuel. 

PETEK 2. SAMUEL 7:10-13 

10 Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasadil vanj, da bo prebivalo na svojem in se 
mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj, 11 od dneva, ko sem 
postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Naklonil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki. 
GOSPOD ti oznanja, da ti bo GOSPOD naredil hišo. 12 Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel 
k svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utrdil 
njegovo kraljestvo. 13 Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom 
utrdil na veke. 



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 1

1. Mojzesova 3:14-15
1. Mojzesova 3:15

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 1

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.

18 LoveGodGreatly.com

PREBERI:
BOAM:

Teden 1

Mihej 5:1-4
Mihej 5:1

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 1

Izaija 9:5-6 
Izaija 9:5

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 1

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 1

Izaija 7:14 
Izaija 7:14

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 23Teden 1

Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 1

2. Samuel 7:10-13
2. Samuel 7:12-13

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 1

Petek



LoveGodGreatly.com26 Teden 1

1. Poišči ali vtipkaj v Google besedo “protoevangelium.” Zakaj je 1. Mojzesova 3:15 imenovana 
protoevangelium?

2. Katera preroštva najdemo v Stari zavezi o prihodu Jezusa?

3. V Izaija 9:5 je naštetih nekaj imen in funkcij Jezusa. Vsakemu imenu ali funkciji je dodan pridevnik 
(on ni le svetovalec, ampak je čudoviti svetovalec…) Naštej vse pridevnike in razloži, kaj nam ti povedo 
o Jezusu.

4. Kaj pomeni ime Emanuel in kako bi to moralo vplivati na tvoje vsakodnevno življenje?

5. Čakanje je težko. Kako meniš so ljudje v Stari zavezi ohranjali svoje upanje? Kako ti ohranjaš svoje 
upanje, ko čakaš na Jezusov prihod?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 2
Teden 2 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoja država

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



In Beseda je postala meso in se naselila med 
nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, 

ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, 
polna milosti in resnice. 

 JANEZ 1:14
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Odlomki za Teden 2

Teden 2

PONEDELJEK 2. KORINČANOM 8:9

9 Saj vendar poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa! Bogat je bil, pa je zaradi vas postal 
ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu.

 JANEZ 6:38

38 kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. 

TOREK JANEZ 1:1-5

1 V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 2 Ta je bila v začetku 
pri Bogu. 3 Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. 4 V njej je bilo 
življenje in življenje je bilo luč ljudi. 5 In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.

 JANEZ 1:14

14 In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki 
ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

SREDA FILIPLJANOM 2:5-7

5 To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. 

6 Čeprav je bil namreč v podobi Boga, 

se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 

7 ampak je sam sebe izpraznil 

tako, da je prevzel podobo služabnika 

in postal podoben ljudem. 

Po zunanjosti je bil kakor človek 

ČETRTEK JANEZ 1:9-13

9 Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 10 Beseda je bila na svetu in 
svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. 11 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. 
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12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno 
ime 13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.

PETEK MATEJ 27:46

46 Okrog devete ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: »Moj 
Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

 2. Korinčanom 8:9; Janez 6:38
Janez 6:38

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 33

- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 2

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

 Janez 1:1-5,14
Janez 1:14 

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

 Filipljanom 2:5-7
Filipljanom 2:5-7 

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 2

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

 Janez 1:9-13
Janez 1:11 

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 2

 Matej 27:46
Matej 27:46

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 2

Petek
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1. Razen tega, da je zapustil nebesa, ali je Jezus še kaj “zapustil,” da bi lahko prebival na zemlji? (V 
pomoč si preberi 2. Korinčanom 8:9).

2. Ali je Jezus samo izgledal kot človek ali je dejansko bil človek? Zakaj je to pomembno?

3. Jezus je bil človek in Bog, kaj torej to pomeni, da je sebe izpraznil?

4. Jezus je prišel odrešit izgubljene, toda mnogi so Ga zavrnili. Preberi Janez 3:19-21 za boljši vpogled. 
Na kakšne načine mi verniki zavračamo Jezusa?

5. Na križu je Oče zavrgel Jezusa. Kaj misliš, da to pomeni? Kako je to lahko dobra novica za nas? 

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 3
Teden 3 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoji prijatelji

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



Ko pa je nastopila polnost časa,  
je Bog poslal svojega Sina,  

rojenega iz žene, rojenega pod postavo,  
da bi odkupil tiste,  

ki so bili pod postavo,  
da bi mi prejeli posinovljenje. 

 GALAČANOM 4:4-5
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Odlomki za Teden 3

Teden 3

PONEDELJEK GALAČANOM 4:4-5

4 Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod 
postavo, 5 da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. 

TOREK IZAIJA 61:1-3

1 Duh Gospoda BOGA je nad menoj, 

ker me je GOSPOD mazilil. 

Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, 

da povežem strte v srcu, 

da okličem jetnikom prostost, 

zapornikom osvoboditev, 
2 da oznanim leto GOSPODOVE milosti 

dan maščevanja našega Boga, 

da potolažim vse, ki žalujejo, 
3 da se obrnem k žalujočim na Sionu 

in jim dam venec namesto pepela, 

olje veselja namesto žalovanja, 

ogrinjalo za hvalnico namesto potrtega duha. 

Imenovali se bodo Hrasti pravičnosti, 

GOSPODOV nasad za njegovo poveličanje. 

SREDA TITU 2:14 

14 ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno 
ljudstvo, ki je vneto za dobra dela. 

 RAZODETJE 5:9

9 In peli so novo pesem: 

»Vredno si, da vzameš knjigo 

in odtrgaš njene pečate, 
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ker si bilo zaklano in si s svojo krvjo odkupilo Bogu 

ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda 

ČETRTEK DANIEL 7:13-14

13 V nočnih videnjih sem gledal: 

Glej, skupaj z oblaki neba 

je prihajal nekdo kakor sin človekov; 

dospel je do Staroletnega 

in privedli so ga predenj. 
14 Njemu je bila dana oblast, 

čast in kraljestvo, 

in vsa ljudstva, narodi in jeziki 

so mu služili. 

Njegova oblast je večna oblast, 

ki ne preide, 

in njegovo kraljestvo, 

ki ne bo uničeno. 

PETEK RIMLJANOM 11:33-36

33 O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklepi 
in neizsledljiva njegova pota! 

34 Kdo je namreč spoznal Gospodov um? 

Ali kdo mu je bil za svetovalca? 

35 Ali kdo mu je prej kaj dal, 

da bi mu morali dati povračilo? 

36 Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen. 

 LUKA 2:14

14 »Slava Bogu na višavah 

in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

 Galačanom 4:4-5
Galačanom 4:4-5 

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 3

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

 Izaija 61:1-3
Izaija 61:1 

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

Titu 2:14; Razodetje 5:9
Razodetje 5:9

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 3

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

 Daniel 7:13-14
Daniel 7:14 

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 3

 Rimljanom 11:33-36; Luka 2:14
Rimljanom 11:36

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.

LoveGodGreatly.com 57

- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 3

Petek
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1. Naštej vse razloge, zakaj je Jezus prišel na zemljo.

2. Kako je lahko novica o Jezusovem rojstvu “dobra novica ubogim”? Kako lahko to “poveže zlomljene,” 
“okliče jetnikom prostost” in “zapornikom osvoboditev”? S katero izmed teh se lahko najbolj poistovetiš?

3. Jezus je prišel, da izgradi Svoje kraljestvo. Kakšno bo to kraljestvo? Katerih stvari se najbolj veseliš?

4. Zakaj Jezus rešuje ljudi? (V pomoč si preberi 1. Peter 2:9).

5. Kako Jezusovo rojstvo prinaša Bogu slavo?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Teden 4
Teden 4 - Izziv (Obvestilo: To je navedeno v našem ponedeljkovem blog zapisu):

Tematika molitve za ta teden: Tvoja cerkev

 Molitev Zahvala

Ponedeljek

Torek

Sreda

Č etrtek

Petek



In nenadoma je bila pri  
angelu množica nebeške vojske,  
ki je hvalila Boga in govorila: 

»Slava Bogu na višavah  
in na zemlji mir ljudem, 

 ki so mu po volji.« 
 LUKA 2:13-14
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Odlomki za Teden 4

Teden 4

PONEDELJEK  LUKA 1:46-56

46 In Marija je rekla: 
47 »Moja duša poveličuje Gospoda 

in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, 
48 kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. 

Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, 
49 kajti velike reči mi je storil Mogočni 

in njegovo ime je sveto. 
50 Njegovo usmiljenje je iz roda v rod 

nad njimi, ki se ga bojijo. 
51 Moč je pokazal s svojo roko, 

razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. 
52 Mogočne je vrgel s prestolov 

in povišal je nizke. 
53 Lačne je napolnil z dobrotami 

in bogate je odpustil prazne. 
54 Zavzel se je za svojega služabnika Izraela 

in se spomnil usmiljenja, 
55 kakor je govoril našim očetom: 

Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.« 
56 Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. 

TOREK LUKA 2:8-20

8 V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 9 Gospodov 
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. 10 Angel pa jim 
je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes se 
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. 12 To vam bo v znamenje: 
našli boste dete, povito in položeno v jasli.« 13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške 
vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 

14 »Slava Bogu na višavah 
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in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

15 Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem 
in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« 16 Hitro so odšli tja in našli 
Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. 17 Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila 
rečena o tem otroku. 18 In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 
19 Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. 20 In pastirji so se vrnili 
ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. 

SREDA HEBREJCEM 1:6

6 Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: 

Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli. 

 LUKA 2:8-14

8 V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 9 Gospodov 
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. 10 Angel pa jim 
je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes se 
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. 12 To vam bo v znamenje: 
našli boste dete, povito in položeno v jasli.« 13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške 
vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 

14 »Slava Bogu na višavah 

in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

ČETRTEK MATEJ 2:1-12

1 Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v 
Jeruzalem in 2 govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je 
vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« 3 Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril 
in ves Jeruzalem z njim. 4 Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih 
poizvedoval, kje je rojen Mesija. 5 Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano 
po preroku: 

6 In ti, Betlehem, dežela Judova, 

nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; 
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Odlomki za Teden 4

Teden 4

iz tebe bo namreč prišel vodnik, 

ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« 

7 Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je 
prikazala zvezda. 8 Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede 
deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« 9 Po kraljevih besedah 
so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni 
obstala nad krajem, kjer je bilo dete. 10 Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. 11 Stopili 
so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so 
svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. 12 In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne 
hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. 

PETEK RAZODETJE 7:9-10

9 Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, 
rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, 
v rokah pa so držali palmove veje. 10 In vpili so z močnim glasom: 

»Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi 

na prestolu, in v Jagnjetu.« 

 RAZODETJE 19:6-10

6 Potem sem zaslišal kakor glas velike množice, podoben glasu mnogih vodá in glasu silnih 
gromov, ki so govorili: 

»Aleluja! 

Zakaj Gospod, naš Bog, vladar vsega, 

je začel kraljevati. 
7 Veselimo se in radujmo 

ter mu izkažimo čast, 

zakaj prišla je Jagnjetova svatba 

in njegova nevesta se je pripravila. 
8 Dana ji je bila obleka 

iz čiste in bleščeče tančice.« 

Tančica so namreč pravična dela svetih. 
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9 In rekel mi je: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno gostijo!« Rekel 
mi je še: »To so resnične Božje besede.« 10 Tedaj sem padel k njegovim nogam, da bi ga molil. 
Pa mi je rekel: »Nikar! Služabnik sem kakor ti in tvoji bratje, ki ohranjajo Jezusovo pričevanje. 
Boga môli! Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva.« 



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:

Teden 4

 Luka 1:46-56
Luka 1:46-49  

Ponedeljek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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- Obišči našo spletno stran za današnji blog zapis! -

Teden 4

Ponedeljek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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PREBERI:
BOAM:
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 Luka 2:8-20
Luka 2:20

Torek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Torek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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 Hebrejcem 1:6; Luka 2:8-14
Luka 2:13-14; Hebrejcem 1:6

Sreda



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Teden 4

Sreda



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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 Matej 2:1-12
Matej 2:10-11 

Četrtek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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Četrtek



Biblija - Izpiši si odlomek iz Biblije za današnji dan. 

Opazovanje - Zapiši si 1 ali 2 opazovanji iz odlomka.
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BOAM:
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Razodetje 7:9-10; 19:6-10
Razodetje 7:7-10

Petek



Aplikacija - Zapiši si 1 ali 2 aplikaciji iz odlomka.

Molitev - Zapiši molitev o tem kar si se naučila iz današnjega odlomka.
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1. Kaj to pomeni nekaj “poveličati”? Kako lahko mi poveličamo Gospoda v naših življenjih?

2. Pastirji slavijo Boga za vse kar so videli in slišali. Kaj so bile te stvari? Kaj ti vidiš in slišiš v svojem 
življenju, da lahko za to slaviš Boga?

3. Angeli pojejo o miru na zemlji in slavijo Boga. Toda če pogledamo na svet, vidimo, da mir manjka. 
O kakšnem miru oni govorijo?

4. Modri so s sabo prinesli darila zlata, mire in kadila. Kakšen je pomen vsakega izmed teh darov?
Na spodnjih povezavah imaš 2 članka v angleškem jeziku, ki ti bosta v pomoč: https://www.crossway.
org/blog/2010/12/whyweregoldincenseandmyrrhappropriategiftsforjesus/
http://www.gotquestions.org/goldfrankincensemyrrh.html 

5. Enostavno je postati ujet v praznično slavje. Kaj lahko storiš, da boš ohranil svoje oči na Jezusu?

Vprašanja za razmislek
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Moj odziv
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Spoznaj te resnice iz Božje besede …

Bog te ljubi.

Tudi ko se počutiš nevredna in kot da je cel svet proti tebi. Bog te ljubi – ja, tebe – in ustvaril te je za 
velik namen.

Božja beseda pravi: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da 
bi se      nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Janez 3:16).

Naš greh nas ločuje od Boga.

Po naravi in po izbiri smo vsi grešniki in smo zaradi tega ločeni od Boga, ki je svet.

Božja beseda pravi: »saj so vsi grešili in so brez Božje slave« (Rimljanom 3:23)

Jezus je umrl, da bi ti lahko imela življenje. 

Posledica greha je smrt, toda tvoja zgodba se ne rabi tu končati! Božji zastonj dar odrešitve nam je na 
razpolago zaradi tega, ker je Jezus vzel nase kazen za naše grehe, ko je umrl na križu.

Božja beseda pravi: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v 
Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Rimljanom 6:23); »Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s 
tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki« (Rimljanom 5:8).

Jezus živi!

Smrt Ga ni mogla zadržati in tri dni zatem, ko je Njegovo telo bilo položeno v grob, je Jezus vstal, za 
vedno je premagal greh in smrt! On danes živi v nebesih in pripravlja prostor v večnosti za vse tiste, ki 
verujejo Vanj.

Božja beseda pravi: »V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: 
Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in 
vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz« (Janez 14:2-3). 

Kako Lahko Veš, Da Ti Je Odpuščeno?
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Ja, lahko VEŠ, da ti je odpuščeno.

Sprejmi Jezusa kot edino pot do odrešitve …

Sprejeti Jezusa ni v tem, kaj ti lahko storiš, ampak da poseduješ vero v to kar je Jezus že storil. 
Prepoznati moraš, da si grešnica, verovati, da je Jezus umrl za tvoje grehe in prositi Njega za odpuščanje 
s tem, da zaupaš v Jezusovo delo na križu. 

 Božja beseda pravi: »Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem 
srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo 
deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja« (Rimljanom 
10:9-10).

Kako to izgleda praktično? Z iskrenim srcem lahko moliš preprosto molitev kot je ta:

Bog, 
vem, da sem grešnica. 

Nočem živeti niti en dan več brez sprejemanja ljubezni in odpuščanja, ki ju Ti imaš za me.  
Prosim za Tvoje odpuščanje. 

Verjamem, da si Ti umrl za moje grehe in vstal od mrtvih. 
Predajam vse kar sem in Te prosim, da si Gospod mojega življenja. 

Pomagaj mi odvrniti se od greha in Ti slediti. 
Uči me, kaj to pomeni hoditi v svobodi, kot živim pod Tvojo milostjo in pomagaj mi rasti v Tvojih poteh, kot bom 

spoznavala Tebe še bolj. 
Amen.

Če si se pravkar molila to molitev (ali nekaj podobnega s svojimi besedami), bi nam poslala sporočilo 
na info@lovegodgreatly.com? Rade bi ti pomagale začeti to razburljivo potovanje Božjega otroka!


