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Да призовем Исус в нашата спешна нужда! 

Седмица 11 - 100 дни на молитва 

 5 – 11 юни 2020 

Когато внезапно те нападне буря! 
От Пол Дайсинджър   

 

Тъкмо бях сложил  бебето ни Итън да спи. Беше чудесен слънчев ден. Няколко облачета 

се носеха в хладината на вечерта. 

И изведнъж ни връхлетя. Бързо и жестоко. 

 

Итън тъкмо беше заспал когато чух жена ми Наташа да вика от хола. Излязох от спалнята 

и погледнах през прозореца. И първото нещо което забелязах беше вятъра. Духаше 

необичайно силно! И небето ставаше все по-тъмно. 

 

Тогава чухме клоните на дървото. Трясък. Отчупване. Плющене. Те буквално се откъсваха 

от дървото и се сгромолясваха встрани от дървената ни къща наблизо. Погледнах от 

другата страна на дома ни, за да видя нашата оранжерия съвършено оголена без покрив. 

Целият полиетиленов покрив бе напълно отнесен. Грабнах  мобилния си телефон да видя 

прогнозата за времето, но нямаше Интернет.  

 

„Скъпи, ще тръгваме ли?”, чух Наташа да пита. „Да, тръгваме”, отговорих. 

Грабнахме спящия Итън от леглото, хвърлих моя лаптоп в раницата и се втурнахме  към 

колата – очаквайки всеки момент някой летящ клон или падащо дърво да прекъсне 

пътуването ни. Молехме се когато пътувахме самотни по прашния път към дома на 

родителите ми, където сутеренът би бил  по-безопасно място да чакаме докато премине 

бурята. Едно дърво вече беше паднало напречно на пътя по който се движехме, така че 

трябваше да заобиколим. Благодарни успяхме да стигнем до безопасно място. 

 

Междувременно започна да вали пороен дъжд. И така, през заслепяващ дъжд и яростен 

вятър накрая успяхме да стигнем до сутерена на родителите ми. И ето най-странното. 

Никой не я очакваше. Абсолютно никой. Чичо ми беше излязъл навън с трактора и 

трябваше да го зареже и бързо да избяга вътре на сигурно място. И той  имаше 

оранжерия, която също бе останала без покрив като нашата и друга, която беше 

повредена още по-лошо /все едно че слон я беше газил/. Бурята ни връхлетя неочаквано 

и не  бяхме подготвени за нея. 

 

За щастие  бяхме в безопасност и всеки от нас беше добре.  Но въпреки всичко, бурята ни 

намери неподготвени. Както пандемията от Ковид 19  удари света неподготвен. И ето,  
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знаем,  че има много бури, които идват съгласно Библейските пророчества. Въпросът е, 

„Как се подготвяме да посрещнем тези бури?” 

 

Ясно е, като  градинар вие осъзнавате че природните сили са извън нашия контрол. 

Вятърът, слънцето, дъждът, снега – просто не можете да ги владеете. Може да планирате 

предварително и да се подготвяте за  това ако знаете прогнозата. Но понякога нещата не 

стават така, както сме ги предвидели. Тогава, какво? 

 

Ще ви разкажа ние какво правим. Молим се. Осъзнаваме че Бог контролира дори 

ненормалните неща които се случват. И тогава ставаме и продължаваме. Когато животът 

около нас се срива, трябва да станем и да го изградим наново. Бурите на живота може да 

ни повалят, но трябва да протегнем ръце да получим  Божията сила и да продължим 

напред. 

 

За нас вредата на оранжерията беше малка загуба. Наистина това ни костваше пари и 

време за да я поправим. Но в разстояние на няколко дни трябваше да поставим отново 

полиетиленовия покрив – и този път се надяваме, че сме по-подготвени в случай че се 

появи подобна ситуация. 

Но какво да кажем за бурите на живота? За физическите, емоционални, духовни и 

икономически последици от Ковид 19? Как им отговаряте? Как ще се възстановите?  

Какви уроци научавате,  които ще ви подготвят за бъдещи бури?  Когато се случват неща, 

извън вашия контрол, къде се обръщате за сила и утеха? 

 

Исус е нашата котва и надежда. Можем да се обърнем към Него, нашия Княз на мира  

Който може да успокои бурите с думи, излезли от Неговите устни.  Можем да се обърнем 

към Него да ни преведе през бурите на живота и даже през последните времена. Ще Му 

се довериш ли днес? 

 

„Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава. 

Уповавайте на Господа винаги, Защото Господ Иеова е вечна канара” 

– Исая 26:3, 4 

 
Пол Дайсинджер е съпругата му Наташа живеят в Тенеси, където се занимават с бизнес по 

градинарство и обучават хора по фермерство.  

 

Въпроси за сърцето: Как реагирахте на световната пандемия? Как тя се отрази или не се 

отрази на вярата ви в Исус? Готови ли сте да се доверите на Исус при следваща 

неочаквана буря в живота ви? Вярвате ли че Исус може наистина да бъде вашата  Вечна  

Канара? 
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Активно предизвикателство за сърцето: Помолете Бог да ви покаже някои области от 

живота ви, в които не сте Му дали пълен достъп. Нещо което не искате да се откажете да 

контролирате. Помолете Го да ви прости и да ви помогне да Му се доверите. Може би 

тази пандемична криза е открила някои неща в живота ви, където не сте упражнявали 

вяра. Молете се нашият обичан Исус да ви помогне да Му предадете всичко и да се 

научите да Му се доверявате въпреки бурите на живота. 

 

Задълбочаване – Предложения за допълнителни четива за тази седмица: 

- Помощ за всекидневен живот от Елън Г. Уайт 

- Съживи ни отново от Марк Финли 

 

 

Ден 71 – Молитвен фокук – Петък, 5 юни 2020 
 

Повод за прослава: 

 Алекс Г.: Две големи благословения!  Бях започнал да изучавам Библията с лекар 

от моя град. И поради Ковид 19  можехме да го правим много по-често отколкото 

преди. Тя пожела да бъде кръстена дори преди да посети църквата! Аз лично 

също бях благословен, въпреки че трябваше да прекъсна всичките си пътувания за 

годината, можех да се организирам по-добре,   да се моля повече, да чета моята 

Библия повече, да пиша повече и да работя по-ефективно. Всред многото скърби 

дойдоха и големи благословения. 

 Ребека: Преди две седмици със съпруга ми бяхме в много трудна ситуация. 

Нямахме телефонна връзка и колата ни се намери на едно място където имаше 

кално свлачище и нямаше как да излезем. Помолихме Бог да бъде нашия пилот. 

Когато завърших молитвата си, почувствах необходимост да изпея химн. Съпругът 

ми каза, че в същия момент, когато направих това, почувствал че някой го избутал 

от там. Зная, че Бог бе отговорил на молитвите ни. Той е изумителен и е 

пленяващо да се вижда как винаги работи в живота ни.  

 

Призив за молитва: 

 Молете се за братята и сестрите, които се борят с безработица през време на 

пандемията. 

 Молете се за Магдалена и нейния съпруг които живеят в провинциална област в 

Колумбия, като се опитват да достигнат хора за Исус. Имат нужда от църковна 

сграда за да се събират за богослужение.  

 Молете се за църквите по света, които нямат място или сграда за да се срещат при 

различни обстоятелства. 
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 Молете се за доброволците от Мисия Една Година, които помагат на хаитянските 

имигранти в Чили, които учат испански език и се настройват към живота и 

културата на Чили. Молете Бог да работи в и чрез доброволците и да им помогнат 

да изграждат приятелства и вяра. 

 

 

Ден 72 – Молитвен фокус – Събота, 6 юни 2020 

Помощник, Защитник, Утешител 
 

“ Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, 

Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя”. -  Йоан 16:7 

 

“Светят Дух бе най-висшият от всички Дарове, които можеше да измоли от Своя 

Отец за въздигането на Божия народ. Светият Дух бе даден като животворно 

средство, без което жертвата на Христос  би била напразна…. Грехът можеше да 

бъде отблъснат и победен чрез мощното посредничество на третото лице на 

Божеството,…Духът е, Който осъществява в човешкото сърце извършеното от 

световния Изкупител. Чрез Духа сърцето се очиства. Чрез Духа вярващият става 

участник в Божието естество. Христос е дал Духа Си като Божествена сила за 

побеждаване на унаследените и придобитите склонности към зло, както и за 

отпечатване на Неговия характер върху църквата Му. За Духа  Исус казва: „Той Мене 

ще прослави.” – Копнежът на вековете, стр. 412 

 

Оценявал ли си някога напълно невероятния дар на Светия Дух? Той е част от Небесното 

Трио, Божеството, и Той бе изпратен за теб като подарък от Исус.  Той ти говори, води, 

убеждава, помага, утешава, преобразява и упълномощава в преобразяващото ти 

пътуване, за да приличаш повече на нашия обичан Исус.  

Удобно ли ти е да поканиш Светия Дух в живота си? Преживявал ли си Го като Един, 

„Който осъществява в човешкото сърце извършеното от  световния Изкупител”?  

Защо не приемеш от Исус дара на Светия Дух и Го поканиш в сърцето си, давайки Му 

достъп до всеки аспект от твоя живот? 

 

Повод за прослава: 

 Никол П.: Виждала съм децата ми да израстват в техните взаимни приятелства като 

играеха и работеха заедно. Имали сме повече време сутрин и вечер за семейно 

богослужение, без някой да липсва поради работа или училище. Получили сме много 

неща направени в нашия дом когато всички работим заедно. И сме имали много чудесни 

семейни разговори за събитията на последното време.” 
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 Гейбриъл А.: Благодаря на Бог за специално изцеление по време на 100 дни на 

молитва. Нашият Съботно-училищен музикален ръководител имаше странно 

заболяване на крака си. След молитви Бог го излекува и следващата събота, 23 

май той служеше. Слава на Бога!” 

 

Призив за молитва:  

 Молете се за членовете в Нигерия които страдат от преследвания и са нападани от 

разни бандити и даже от местни длъжностни лица. 

 Молете се за плановете за изграждане на Център за здравословен живот в Пункак, 

Западна Ява. Нужно е финансово чудо! 

 Молете се за Мартина Р. която се бори с автоимунно заболяване от две години. 

Болестта й я поставя в невъзможност да работи много в Божието дело. 

 Молете се за центъра „Произходи” на островите Галапагос. Те са посещавани от 

туристи от градовете по света. „Произходи” е първата църква музей Хай Тек. 

Молете Бог да постави ръката Си върху нея, да води посетители и да дава на 

персонала думи, които Той иска да говорят на гостите. 

 

 

 

Ден 73 – Молитвен фокус – Неделя, 7 юни 2020 

Духът на истината 
 

„А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото 

няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за 

идващите неща.  Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви 

известява“ Йоан 16:13,14 

 

 

“Чрез Писанията Светият Дух говори на ума и запечатва истината в сърцето. По 

този начин Той разкрива заблудата и я прогонва от душата. Христос покорява Своя 

избран народ на истината именно чрез Духа на истината, който действа 

посредством Божието Слово.” – Копнежът на вековете, стр. 412 

 

 

Въпроси за сърцето: 

Исус е истината. Той е Въплъщение на истината. Като Създател e формулирал и  

установил цялостната действителност в съвършена хармония с Неговия характер на 

несебелюбива любов. Сатана въведе фалша и лъжата в света, опитвайки се да установи 

нова себелюбива действителност, която всъщност е огромна измама, водеща към смърт. 
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Дадено ни е Божието Слово за да избегнем измамите на Сатана. Светият Дух е Този, 

Който отваря очите ни за всички истини в Библията, както са в Исус. Той е Който ни 

извежда от измамите и ни води в светлината на Христос, Който е Истината, Словото 

станало плът. 

Ще позволиш ли Светият Дух да прослави Исус в твоя живот като ти води в истината чрез 

Неговото Слово? Ще Му позволиш ли не само да ти открие истината, но и да преобрази 

сърцето ти в хармония с Божия характер на несебелюбива любов? 

 

Повод за прослава:  

 Васанта П.: Поради кризата имах много време да чета Библията и да си водя 

записки, като гледам проповеди и слушам духовни песни. Това ме е водело до 

най-щастливите моменти които съм имала! 

 Керъл Д.: Благодаря на Бога за Неговата милост и доброта. Аз съм адвентистка от 

33 години и тази пандемия е благословение за мен, тъй като не съм осъзнавала 

важността на здравната реформа. Бог е работил в сърцето ми. Избрах да стана 

вегетарианка. Да бъде слава на Бога! 

 

Призив за молитва: 

 Молете се за църквите които се борят да провеждат дигитални служби но нямат 

технологично оборудване и интернет услуги. 

 Молете се за адвентните вярващи в Оман които се опитват да получат място за да 

се събират на богослужение след пандемията. 

 Молете се за семействата които са обект на демонични атаки. Молете се за 

победа над греховете, които дават достъп на Сатана да влезе в семействата и да 

ги унищожи. 

 Молете се за Адвентния Дом за бездомни жени в Лайпциг, Германия. За повече от 

25 години тази институция е оказала помощ и подкрепа на около 2000 жени. 

Молете Бог това служене да продължава да носи надежда и изцеление на тези, 

който имат най-много нужда. 

 

 

Ден 74 – Молитвен фокус – Понеделник, 8 юни 2020 

Спасително убеждение 

 

„И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; за грях, защото не 

вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате; а за 

съд, защото князът на този свят е осъден“ Йоан 16:8-11 
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“Обещанието за Светия Дух не е ограничено за някоя епоха или националност. 

Христос заяви, че Божественото влияние на Неговия Дух ще бъде с последователите 

Му до края. От деня на Петдесетница да наши дни  Утешителят е бил изпращан  на 

предавалите се напълно на Господа  и на Неговата служба. При всички, приели Христос 

като личен Спасител, Светият Дух е идвал да ги освещава, да ги води и да 

свидетелства.” - Деяния на апостолите, стр. 23 

 

Въпроси за сърцето: 

Част от работата на Светия Дух е да убеждава за грях, правда и съд. Тези три елемента на 

Неговото дело на убеждаване са представени в светилището и неговите служби. В двора 

се принася жертвата за грях /сочеща към Исус на кръста/; в Святото място трите елемента 

представляват вменената правда на Христос която се открива в масата на присъствения 

хляб /изследване на Библията/, кадилния олтар /молитвата/ и светилника /изпълнено с 

Духа свидетелство/. Всичко това е илюстрирано в Христовия живот като модел за нас 

днес; и в Пресвятото място ни се напомня за важността и действителността на съда 

когато само първосвещеникът влиза в Деня на умилостивението /Исус служи в 

изследователния съд в твоя полза/. 

С други думи: делото на Светия Дух е да те води в спасителна опитност чрез вяра във 

всичко, което Исус е направил и прави за теб. 

Можеш ли да видиш важното и красиво дело на Светия Дух? Ще прегърнеш ли с радост 

Неговото дело на убеждаване и ще Му позволиш ли не само да те води при Исус, но и да 

те направи да приличаш на Него в характер в подготовката за съда? 

 

Повод за прослава: 

 Все повече е повече църкви устройват дигиталните се платформи за да достигнат 

обществото онлайн.  

 Джон К.: Удивително е че през това ужасно време църковните членове в нашия 

регион станаха по-верни във връщането на десятъка и даренията. Постигнахме  

целта си по отношение на десятъка през месец май! Сутрин и вечер се молим през 

тези 100 дни на молитва. Молитвената култура в моя дом не само бе 

организирана, но и се задълбочи. Последната вечер двегодишната ми дъщеря ме 

извика на разсъмване  и каза: „Татко, време е за молитва!” Славя Бога и разбирам 

че Той е организирал нещо, което е липсвало в семейството ми – култура на 

молитвата. 

 

Призив за молитва: 

 Молете се Pray за многото млади и възрастни, които се борят с медийните 

зависимости. 
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 Молете се за членовете в Перт, Австралия, които провеждат евангелизация чрез 

писма в пощенските кутии на местната общност. 

 Молете се за бебето Тисон в Нова Зеландия, чийто живот се поддържа изкуствено. 

Лекарите искат да спрат поддържането на живота, но вярваме, че Бог работи, тъй 

като момчето е отворило очите си, издава звуци и движи крачето си. 

 Молете се за Адвентния център за надежда и живот в търговската част на Назарет. 

Той предлага обучение по английски език, компютър и здравни класове. Молете 

Бог да благослови това служене, да расте, защитава и води работници и достига 

сърца. 

   

 

Ден 75 – Молитвен фокус – Вторник, 9 юни 2020 

Отразяване на Христовия характер 
  

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, 

милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”  -  

Гал. 5:22,23 

    

“Когато получите Духа на Христос – Духът на несебелюбивата любов и работа за 

другите, ще израснете и ще принасяте плод. Качествата на Духа ще процъфтяват 

във вашия характер. Вярата ви ще нарасне, убеждението ви ще се задълбочава, 

любовта ви ще става съвършена. Все повече ще отразявате подобието на Христос 

във всичко, което е чисто, благородно и красиво….Този плод никога няма да умре, но 

ще произведе според вида си жътва за вечен живот.” – Притчи Христови, стр. 37 

 

Въпроси за сърцето: 

Духът ни води при Исус. И когато пребъдваме в Исус чрез ежедневна връзка със Светия 

Дух, той ще развива в нас характер, който всеки ден ще отразява все повече 

несебелюбивия, самопожертвувателен, изпълнен с любов характер на Христос. Това е 

преобразяваща опитност която продължава цял живот. Точно както мангото не се 

появява в момента когато растението е посадено, но изисква време да израсне като 

дърво което в края дава плод, така също делото на освещението е процес който изисква 

време. Но почивката, която се осигурява чрез предаване и верност във всеки аспект от 

плода на Духа ще се вижда в живота ти! 

Позволил ли си на Светия Дух да развие в теб Неговия плод? Има ли някои аспекти от 

плода на Духа за които си се съпротивлявал на Духа да ги изработи в теб? Твое ли е  

желанието да отразяваш Исус все повече и повече докато всички хора видят в теб 

характера на Исус? 
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Повод за прослава: 

 Джоунс С.: Благодаря на Бога за програмата 100 дни на молитва. Тя  донесе 

светлина в живота ми. През този период организирах Адвентна пекарня  и сега 

разпространявам Божието Слово чрез пекарнята. Чрез работата на Светия Дух 

един от хората на които предавах вестите реши да стане адвентист от 7-я ден. 

Благодаря на Бог че ми показа много начини да разнасям Неговото Слово и да 

ускоря Неговото идване. 

 Брат П.: През време на изолацията преминавах през фазите на въпросителните и 

всяка седмица Бог позволяваше да получавам отговор на моите въпроси чрез 

различни вести и опитности, споделени с авторите на 100 дни на молитва. 

Благодаря Ти, Господи за голямата Ти любов и за моментите на споделяне на това, 

което си позволил да имаме с целия свят. 

 

Призив за молитва: 

 Молете се за пасторите, старейшините и миряните проповедници по целия свят, 

които са ангажирани в различни онлайн евангелизационни усилия. 

 Молете се за Адвентната църква в Исландия. Там има малко адвентисти и 

Исландия е силно секуларизирана страна. Молете се за пробив, съживление и 

богата жетва за Исус. 

 Молете се за Адвентния център за рехабилитация на наркотично и алкохолно 

зависими в Гватемала сити. В допълнение към освобождаването от зависимост, 

повече от 1500 души са били кръстени в продължение на 9 години служене. 

Молете Бог да продължава да благославя, осигурява възможности и променя 

животи за вечността. 

 Молете се за Адвентния веган ресторант в Бирън бей, Австралия. Той бе класиран 

на първо място като популярен туристически обект в Австралия. Молете се Бог да 

благослови това служене и Той да работи чрез него за достигане на сърцата. 

 

 

Ден 76 – Молитвен фокус – сряда, 10 юни 2020  

Най-великия дар 
 

“ И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече 

Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!“ – Лука 11:13 

 

“Бог има повече желание да изпрати Светия Дух  на тези, които Му служат, 

отколкото родителите да дадат добър подарък на децата си. Всеки библейски 
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работник трябва да представи своята молба на Бога за всекидневно кръщение с 

Духа” – Деяния на апостолите, стр. 23 

 

 Въпроси за сърцето: 

  Отец много повече иска да ти даде Светия Дух ако ти Го молиш за това. Бог      никога не 

насилва Себе Си спрямо теб, ето защо ти трябва да искаш. Оригиналният гръцки език в 

Лука 11 посочва че това искане е продължаваща през целия живот дейност на искане 

повече от Него, на отваряне на сърцето ти към Бога, както цветето се разтваря към 

Слънцето. Всекидневно и постоянно се нуждаем  да се потапяме и изпълваме с Божието 

присъствие чрез Неговия Дух. Божието дело на освещение и подготовка на характера за 

вечността е процес. Всеки ден Той ни дава нови убеждения, предизвикателства и посоки 

чрез Неговото Слово, и всеки ден трябва   да поканваме Неговия Дух в сърцата си  за 

благодат и способност да се покоряваме и вършим добрата Му воля, да обичаме 

другите, както Той ни е възлюбил. 

Може би си се молил за Светия Дух преди, но разбирането, че се нуждаеш от Неговото  

кръщение всеки ден, няма ли да те подтиква да искаш  по-силно Неговото присъствие в 

твоя живот? Ще поканиш ли Светия Дух във всеки ъгъл на сърцето ти без да задържаш 

нещо за себе си? 

 

Повод за прослава: 

 Луис У.: Със съпругата ми използвахме СКАЙП за да изучаваме Библията с шест 

души  по време на карантината.  Поканих много хора да гледат специалните 

програми излъчвани от Адвентната църква в Бразилия и много хора които дори не 

бяха християни сега са отворени за вестта на нашия Господ! Някои от приятелите 

ми, които  не са християни започнаха да вярват във Второто идване на Христос!  

 Уинфрида М.: Искам да споделя с вас слово на насърчение, че молитвите 

действат. Последната събота 5 души бяха кръстени в Киншаса, като участваха в 

програмата 100 дни на молитва, която  се предаваше чрез радио, УОТСАП и други 

социални медии! 

 

Призив за молитва: 

 Молете се за членовете, които са отстъпили през време на пандемията. Молете се 

Светият Дух да говори ясно на сърцата им. Молете се за тези, които могат да ги 

достигат да имат кураж, мъдрост и любов, когато ги търсят да им помогнат да 

бъдат верни на Исус. 

 Молете се за членовете от Западната Конференция в Зимбабве, които се събират 

да помагат на нуждаещите се, уязвимите, възрастните и инвалидите в техните 

общности. 
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 Молете се за членовете и/или бившите членове и младежи които са въвлечени 

във фалшиви учения и ереси. Молете се Бoг да отвори очите им и за църквата да 

им помогне да намерят истината както е в Исус. 

 Молете се за Божията закрила над медицинските професионалисти  в CHI 

Мемориалната болница в Чатануга и други болници по света. 

 

 

Ден 77 – Молитвен фокус – Четвъртък, 11 юни 2020  

Упълномощени да служат 
 

„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели 

за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” – 

Деян. 1:8 

 

“Божиите служители не всички притежават същите дарби, но те са Негови 

съработници. Всеки трябва да се учи от най-великия Учител и тогава да предава 

това, което е научил. Не всички вършат същата работа, но под освещаващото 

влияние на Светия Дух  всички  са Божии инструменти. Бог използва разнообразието 

на дарбите  да спечелва души от армията на Сатана.” – Ще приемете сила, стр. 192 

ориг. 

 

Въпроси за сърцето: 

Вълнуващо е да се участва в Божието дело за привличане на хора към Исус. Ти, с твоите 

таланти, способности и влияние можеш да бъдеш посредник на благодат в този свят! 

Това е фантастично! Когато животът ти е предаден на Бога, и си изпълнен с Духа, Той ще 

те упълномощи да вършиш твоя дял в чудесната привилегия за спасяването на души! Ще 

освещава твоите способности  и ще ти дава Неговите духовни дарби да извършваш всяка 

работа която е поставил пред теб.  

Ще посветиш ли днес живота си на делото за печелене на души за Исус? Ще се довериш 

ли Светият Дух да те упълномощи да извършваш дори наглед невъзможни неща? Ще 

поискаш ли Исус да те кръсти с Духа като се ангажираш да достигнеш света около теб? 

 

Повод за прослава: 

 Мери Ф.: Църквата ни бе благословена чрез обединена молитва в програмата 100 

дни на молитва. Църквата чувства Божия мир и вижда силните Божии ръце. 

 Роналд Л.: По време на изолацията една малка група, състояща се главно от 

бивши адвентисти  и нови заинтересувани лица активно се включи в Библейско 

изучаване. Като техен областен пастор се срещах с тази малка група и ръководех 

съживителна служба на поклонение. В края на събранието организирахме служба 
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за измиване на нозете и Господна вечеря. За наше учудване общо 52 члена 

участваха в службата, като 60 % от участниците бяха бивши и нови членове, които 

приеха Исус и потвърдиха завета се чрез службата на общение. Искам да прославя 

Бог чрез включването на вярващите от Папуа Нова Гвинея в програмата 100 дни на 

молитва на 57-и ден. Бог отговори на молитвите ви на следващия ден, 23 май като 

доведе една изгубена овца отново в стадото. Слава на Бога! 

 

Призив за молитва: 

 Молете се за църквите в Карибските острови които в момента се намират в пика 

на пандемията и се подготвят за сезон 2020 на ураганите.  

 Молете се за служенето на Адвентната църква в Еликот сити, Мериленд, САЩ, 

като изработват маски, ръкавици и очила за медицински лица. 

 Молете се за Младежката църква Сетагайя която работи да изгражда връзки с 

общността около нея. Молете се когато младежите и техните лидери търсят 

креативни пътища да служат в града им. 

 Молете се за градския център на влияние в Сан Хосе, Коста Рика, който предлага 

музикални и фитнес класове, семейно консултиране, Библейско изучаване и 

повече. Молете Бог да благослови  тази дейност за достигане на обществото  и да 

прати хора които имат най-голяма нужда да Го опознаят. 

 


