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 Svetovni molitveni dan 

Pripravil odbor SMD v Tajvanu 

3. marca 2023 

»Slišal sem o vaši veri« 
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Navodila 

• Vnaprej vadite vse pesmi (note in posnetki so na razpolago). 

• Oltarni del okrasite z naslednjimi predmeti: 

– z modrim prtom (Tajvan je obkrožen z morjem); zelenim prtom (Tajvan 

je zelo gorata dežela); rumenim in belim prtom (Tajvan je bogat z 

naravnimi viri); dodajte lilije in orhideje, lahko pa naredite tudi rože iz 

papirja, gl. navodila na spletni strani Origami Lily Instructions (origami-

fun.com). 

• Vnaprej položite na oder sestavljanko zemljevida Tajvana (gl. dodatek).  

• Pred bogoslužjem predvajajte tajvansko glasbo in prikazujte diapozitive s 

slikami, da navzočim približate Tajvan.  

• Ko se začne uvodna pesem, pride pet žensk iz zgodb k sestavljanki 

tajvanskega zemljevida. Ena od njih poje pesem Slavimo Boga, druge štiri 

pa vodijo skupnost, da bo odpevala refren te pesmi. Potem teh pet žensk 

položi koščke sestavljanke na zemljevid Tajvana; ta mozaični zemljevid 

simbolizira raznolikost dežele.  

• Preberite svetopisemsko razlago celotnega odlomka iz pisma Efežanom 

1,15–19. 

 

Red bogoslužja 

Voditeljica: Začnimo bogoslužje Svetovnega molitvenega dne v letu 2023. 

Pesem: Slavimo Boga  

(Pet žensk iz zgodb gre k sestavljanki tajvanskega zemljevida. Ena od njih poje 

Slavimo Boga, druge štiri pa vodijo skupnost, da bo odpevala refren te pesmi. 

Potem teh pet žensk položi koščke sestavljanke na zemljevid Tajvana.) 
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Dobrodošlica in pozdrav 

1. voditeljica: »Ping-an.« Ta besedna zveza v tajvanščini pomeni: »Naj ti Bog 

nakloni mir, miren odnos z Bogom in drugimi ljudmi.« 

2. voditeljica: Dobrodošli! V imenu sester iz Tajvana bi vas vse rade pozdravile 

in povabile, da se nam danes pridružite pri bogoslužju. 

1. voditeljica: Drage sestre in bratje, v tem bogoslužju bi rade z vami delile 

svoje izkušnje in pričevale o čudoviti Božji milosti in Njegovih mogočnih delih.  
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Pesem: Ljubezen je 

 

 

Po koncu pesmi si med seboj zaželite Kristusov mir. 
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Klic k čaščenju 

 

1. voditeljica: Slavimo Gospoda, zahvaljujmo se Mu za vse blagoslove, ki jih je 

naklonil Tajvanu. 

2. voditeljica: Slavimo Boga Stvarnika, ki je ustvaril ta prelepi otok, pokrit z 

gorskimi gozdovi in obdan z oceanom. Tajvan je bogat z naravnimi viri. 

 

Vsi: Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naj bo Tvoja slava z nami.  

 

1. voditeljica: Pred več kot sto leti so prišli na Tajvan misijonarji in razširili 

veselo novico. Ljudje so spoznali evangelij in prejeli milost odrešenja.  

 

Vsi: Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naj bo Tvoja slava z nami.  

 

2. voditeljica: Od 16. stoletja naprej je imel Tajvan različne kolonialne 

gospodarje in je izkusil etnične, kulturne, socialne in politične konflikte ter 

asimilacijo. Po Božji milosti zdaj prebivalci otoka živijo v miru. Tajvan je zelo 

gostoljuben ter pripravljen pomagati in postati blagoslov za druge.  

 

Vsi: Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naj bo Tvoja slava z nami.  
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Pesem: Obilje Božjih milosti 

 

 

Kesanje 

 

1. molivka: Odpuščajoči Bog, priznavamo Ti svoje grehe. Grešimo proti Tebi. Ni 

nam uspelo obvarovati dežele, ki si nam jo zaupal, ampak smo jo uporabljali 
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nepravično in tako povzročili onesnaženje okolja ter izumrtje nekaterih 

rastlinskih in živalskih vrst. 

 

Vsi: Gospod, usmili se nas. 

 

2. molivka: Usmiljeni Bog, sebični smo in ošabni. Nismo se ozirali na človekovo 

dostojanstvo, nismo se menili za potrebe manjšin, migrantov in priseljencev. 

Slišimo krike zemlje, žensk, otrok in mladih ljudi, toda nismo storili dovolj, da bi 

se odzvali na milost, ki smo je bili deležni. Zato nekateri ljudje trpijo in so 

zatirani.  

 

Vsi: Gospod, usmili se nas. 

 

Pesem: Gospod, usmili se  

 

Zagotovilo odpuščanja 

1. voditeljica: O Bog, Ti si zvest in pravičen. Prosimo, odpusti nam, očisti nas 

grehov in nam pomagaj živeti v luči. Prosimo, daj nam duha modrosti in 

razodetja, da Te bomo spoznali in bomo napolnjeni z ljubeznijo in vero. 

Razodeni se nam, da bomo spoznali neizmerno veličino Tvoje moči. Amen. 

 

Vsi: Amen. 
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Pesem: Gospod, sliši nas 

 

Božja beseda in pričevanje življenja 

 

Bralka:  

Pismo Efežanom 1,15–19 

Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih. Zaradi tega se 

ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, da bi vam 

Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in 

razodetja, v spoznanju njega, in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno 

upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, 

kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po 

dejavnosti njegove silne moči. 

 
Razmislek: 

Pavel se zahvaljuje Bogu za Efežane, ker živijo ljubezen in vero. Moli, da bi 
prejeli duha modrosti in razodetja ter spoznali Boga po razsvetljenju in 
navdihnjenju Svetega Duha.  
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Pogosto nas razdražijo težave in ovire. Zaradi njih lahko celo izgubimo upanje in 
vero ali se zanašamo le na svojo slabotno človeško naravo. Vendar smo 
poklicani, da ohranjamo »upanje in vero« v Božje kraljestvo in obljube. Po 
razsvetljenju Svetega Duha spoznavamo zvestega, ljubečega in milostljivega 
Boga.  
Skozi vse pismo avtor govori o svoji molitvi za svete v zaupanju, da bodo »mogli 
... doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati 
Kristusovo ljubezen« (Ef 3,18). Kristusova ljubezen se bo razodela po naših 
dejanjih, ki bodo pokazala na veličastno in obilno Božjo dediščino. 
V Božjih očeh nismo kot konfeti, ki jih brez določene smeri raznaša veter, 
ampak nenadomestljivi koščki sestavljanke. Kljub različnemu socialnemu okolju, 
krajevnemu izvoru in razlikam v kulturi postajamo eno v Jezusu Kristusu.  
 
Tišina za razmislek 

 
2. voditeljica: Slišali smo zgodbe o veri žensk in deklet na Tajvanu. Pošiljamo 
jim opogumljajoča pisma. Poslušajmo ta pisma. 
 
1. ženska 
 
Draga sestra Pao Ču, 
ko smo se zadnjič zbrale na srečanju, sem slišala tvoje zgodbe o nujnosti 
varovanja okolja. Tvoja zgodba vere se me je dotaknila in od takrat skušam 
ravnati tako kot ti. Marsikaj znova uporabim, pridružila sem se čistilcem plaže, 
doma pa ločujem odpadke. Na srečanja prinesem svoj lasten jedilni pribor in 
skodelico, da odvržem manj plastike. Najpomembnejše pa je, da naslednje 
generacije učim, naj varujejo okolje. Upamo, da bo v prihodnje Tajvan 
domovina brez jedrskega orožja. Skupaj se učimo, da bomo postali dobri varuhi 
Božjega stvarstva.  
 
Tišina 
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Pesem: Slišal sem o vaši veri 

 
 
2. ženska:  
 
Draga sestra Fen Džjau, slišala sem o tvoji veri. Kot staroselka srednjih let si 
postala čudovit blagoslov za ženske podobne starosti.  
Kot gospodinja si se desetletja posvečala svoji družini. Ko si si poskušala najti 
delo, da bi ji pomagala, si na delovnem mestu doživljala nasprotovanje. 
Zapostavljali so te zaradi tvoje starosti in pritiskali nate, da bi sprejela družbena 
pravila, ki so naperjena proti ženskam. Počutila si se, kot da zanemarjaš svojo 
družino, čeprav si šla v službo prav zaradi skrbi zanjo. Ko si se spopadala s to 
dilemo, si zaupala Božjemu vodstvu in našla pot, da preživljaš družino s 
poučevanjem tradicionalnih načinov tkanja in skrbiš za svojo rodovno 
dediščino. Tvoja ustvarjalna moč se je razcvetela. Tvoje pričevanje je čudovit 
blagoslov, ki navdihuje mnogo sester.  
 
Tišina 
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Pesem: Slišal sem o vaši veri 

 
 
3. ženska:  
 
Draga sestra Jojo, 
ko si bila mlada, ti je oče rekel, da si poišči delo, namesto da bi ti omogočil 
izobraževanje. Po njegovem mnenju dekleta ne potrebujejo izobrazbe, ampak 
naj se čim prej poročijo. Ti si kljub temu vztrajala in nadaljevala šolanje.  
Boga si prosila za modrost, kako se pogovoriti z očetom, da bi si premislil. 
Molila si, da bi razumel, da imajo hčere in sinovi enako pravico do izobrazbe. 
Postopoma je tvoj oče dojel, da dekleta niso vredna manj kot fantje.  
Po končanem šolanju si se zaposlila. V tistih časih so nadrejeni gledali zviška na 
izobražene zaposlene ženske. Spet si prosila Boga za modrost, kako se upreti 
pritisku in kako komunicirati s šefi, da bodo ocenjevali delovno uspešnost žensk 
in moških brez predsodkov glede spola. Ugotovila si, da je še dolga pot do tega, 
da se bo nehala diskriminacija zaradi spola. Toda ne daš se in si še naprej 
prizadevaš za enake pravice žensk in moških. 
 
Tišina 
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Pesem: Slišal sem o vaši veri 

 
 
4. ženska: 
 
Draga sestra Pearl, 
kot čistilka v bolnišnici si bila med pandemijo covida-19 na prvi bojni črti in si 
tvegala svoje življenje, ko si čistila in razkuževala bolniške sobe. Po končanem 
delu nisi mogla domov, ker nisi hotela tvegati, da bi okužila svoje tri otroke. 
Čeprav si imela zelo nizke dohodke, si morala najeti sobo in živeti v njej, da si 
zmanjšala možnost okužbe. Med samoizolacijo nisi mogla skrbeti za družino, 
zato si bila žalostna in osamljena. Tvoja žrtev me je presunila. Zares molim zate, 
da bo Gospod mojega življenja tudi tvoja moč.  
 
Tišina 
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Pesem: Slišal sem o vaši veri 

 
 
5. ženska: 
 
Draga sestra Daiken, 
vedno se zahvaljujem Bogu za ozdravljenje tvojih ran, ki jih je povzročila 
besedna in spolna zloraba, ko si bila majhna. Nevzdržno trpljenje te je pripeljalo 
do tega, da si se spraševala: Ali si sploh zaslužim ljubezen? Ko si bila stara 14 let, 
ti je na pomoč priskočila učiteljica. Podporo si našla pri socialnih delavcih in 
ljudeh, ki jim zate ni bilo vseeno. Po njih si izkusila Božjo ljubezen in začela si 
hoditi za Kristusom.  
Ker si v preteklosti tako zelo trpela, nisi hotela biti tiho. Svojo zgodbo si zapisala 
in izrazila s slikanjem. Opogumiti želiš ženske, ki so doživele duševne ali telesne 
zlorabe, naj zaupajo našemu Odrešeniku, se uprejo vsem slabšalnim oznakam 
in si ustvarijo novo podobo. Zdaj si mama dveh otrok in si postala blagoslov 
zanju in za mnogo drugih ljudi. 
 
Tišina 
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Pesem: Slišal sem o vaši veri 

 
 
Molitev 

 
Vsi: Usmiljeni Bog, z molitvijo prihajamo k Tebi kot verne ženske v pismih, ki so 
Ti pripovedovale o svojih bojih in upanju. Težave jih niso potolkle, ampak so jih 
po Tvoji modrosti okrepile. Nismo same, kajti Ti nas poslušaš. Zahvaljujemo se 
Ti za navzočnost, vodstvo in varstvo, ko hodimo skozi dolino senc. Naj Te 
slavimo in postanemo žive priče za Kristusa.  
 
Tišina 
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Pesem: Slišal sem o vaši veri 

 
 
Nabirka 

 
2. voditeljica: Svetovni molitveni dan je ekumensko gibanje, ki ga vodijo 
ženske. Nabirka je del naše skupne vizije za izboljšanje življenja žensk in otrok 
po vsem svetu. Darove posvečamo temu molitvenemu delovanju. 
 
 Med nabirko udeleženci stojé pojejo ali prihajajo h košari za darove.  
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Pesem: Naš dar  

 
 

Prošnje 

 
1. voditeljica:  

Usmiljeni Bog, Tajvan je ujet v spopad velesil. Že desetletja je mednarodno 
izoliran. Čeprav ga mednarodna skupnost uradno ni priznala, se trudi pomagati 
svetu pri poljedelstvu, tehnologiji, v medicini in s človekoljubno pomočjo.  
Sveti Duh, podeli tajvanskim ljudem moč in modrost, da bodo kos negotovi 
prihodnosti. Zaupamo vate, da bo Tajvan blagoslov za svet. Božji Tolažnik, Ti si 
Gospod sveta; oklepamo se Te, izročamo Ti sebe in Tajvan in Te prosimo, da 
bediš nad nami v naši slabotnosti. Ti si naša trdnjava in varno zavetje. 
 
2. voditeljica: 

Dragi Bog stvarstva, zahvaljujemo se Ti, da si nam zaupal ta čudoviti svet, bogat 
z naravnimi viri. Vendar se ne menimo za krik matere Zemlje, zato se soočamo z 
ekološkimi problemi, kot so onesnaženost zraka in vode, težave z 
odstranjevanjem odpadkov, čezmerna izraba hribovskih pobočij, uničevanje 
življenjskih prostorov rastlin in živali ter podnebne spremembe. Bog življenja, 
naj Tvoja dobrota napolni naša srca; vodi nas, da bomo varovali mater Zemljo. 
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1. voditeljica: 

Ljubeči Bog, ustvaril si nas po svoji podobi in nas blagoslovil. Videl si, da je bilo 
dobro. Prosimo za ženske in dekleta, ki prinašajo na svet ljubezen in pravičnost. 
Sveti Duh, prosimo, daj nam modrost, da se bomo bojevali za obrobne in 
zatirane, za uboge in nemočne. Daj nam pogum, da bomo povzdignili glas zanje, 
in navdihni voditelje, da bodo ustvarili varnejši prostor za ženske in dekleta.  
 

2. voditeljica: 

Milostljivi Bog, pandemija covida-19 je bila velik izziv. Molimo za tiste, ki so 
izgubili svoje drage, in tiste, katerih trpljenje ni bilo olajšano.  
Pandemija je zahtevala veliko žrtev. Bog, daj nam moč, da bomo pomagali 
ljudem in jim prinesli tolažbo v pokovidnem svetu. 
Milostljivi Bog, zahvaljujemo se Ti, da si nas dobro vodil ob izbruhu pandemije 
leta 2020, ko je v težkih razmerah SMD v Tajvanu pripravil to bogoslužje, ki ga 
opravljamo zdaj, v letu 2023.  
Ljubeči Bog, zahvaljujemo se Ti, ker daješ Svetovnemu molitvenemu dnevu 
milost, da živimo skupaj v Tvoji navzočnosti in verujemo vate.  
Hvaležni smo za prizadevanje žensk iz gibanja SMD v Tajvanu, da presežejo 
medsebojne razlike ter iščejo po Božji milosti edinost in soglasje. O Gospod, 
vodi nas po poti edinosti v Kristusu.  
 
Gospodova molitev: Oče naš 
 
 

Odslovitev in blagoslov 

 

Vsi: Naj Gospod sliši naše zgodbe in nas ohranja v veri. Jezus naj nam podeli 
modrost, da bomo v resnici spoznali pomen odrešenja. Naj Sveti Duh odpre 
naša srca, da bomo lahko blagoslov za druge ljudi. Amen. 
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Zaključna pesem: Kristus Bog, vzeli bomo jarem Tvoj 
 

 
 
 
  



19 
 

Pesem: Himna SMD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetopisemski navedki so iz Slovenskega standardnega prevoda, spletna izdaja, 1996, 2003. 

 
Organizator: Društvo SVETOVNI MOLITVENI DAN SLOVENIJA 
SMD Slovenija 
Linhartova cesta 68, 1000 Ljubljana  
TRR: SI56 6100 0002 4777 057 
smdslovenia@gmail.com  


