“Да призовем Исус в нашата спешна нужда!”
100 дни на молитва
13-та седмица
19 – 25 юни 2020

Благочестиво наследство
От Франк Хазел
Дядо ми Франц Хазел беше ръкоположен за пастор в Църквата на адвентистите от
седмия ден в Германия. Против волята си бил мобилизиран в армията по време на
Втората световна война. Тъй като дядо ми искал да почита Божиите заповеди,
включително „Не убивай“, той пожелал да служи в медицинския корпус и отказал да
използва оръжие. Но молбата му не била уважена. Вместо това той бил настанен в друго
военно подразделение като чиновник на предната линия. Въпреки това той възприел
убеждението си да не убива толкова сериозно, че носел дървен пистолет в кобура си
през цялата война. Въпреки че много пъти си мислел, че може да умре, Бог по чудо
защитавал дядо ми отново и отново. Неговата вдъхновяваща история може да бъде
прочетена в книгата „Хиляди ще падат“.
Дядо ми често ни разказваше история, която не е включена в „Хиляди ще падат“.
Докато служел в Русия, далеч от дома, неговото подразделение трябвало да претърси
къщите на всяко село, което немците били пленили при настъплението си в Русия.
Наредено им било да търсят бойци от съпротивата, които се криели в домовете и
нападали настъпващите германски войски. Било им казано незабавно и поголовно да
застрелят всеки човек, когото намерели да се крие.
Един ден, докато дядо ми внимателно претърсвал някаква къща, имал чувството, че
нещо е необичайно. Когато влязъл в една стая, я намерил празна, но все пак имал
впечатлението за нещо подозрително. Когато погледнал под леглото, той видял млад
мъж, гледащ право в него. Дядо ми знаел, че ако изложи този младеж, той определено
ще бъде застрелян. Гледали се втренчено за секунда, която изглеждала като цяла
вечност. Тогава дядо ми станал, излязъл от стаята и не съобщил за видяното. Той се
смилил над този младеж и пощадил живота му.
Няколко седмици по-късно дядо ми трябвало да патрулира важен железопътен
коловоз. Неговото задължение било да се увери, че никакви бойци от съпротивата не
бомбардират релсите. Той наблюдавал сам, когато група руски казаци бързо се спуснали
към него, яздещи на коне. Нямало как да избяга. Той се подготвил за смъртта, вярвайки,
че със сигурност ще бъде убит.
Групата бързо го обградила, но дядо ми бил шокиран, когато видял лицето на
техния предвождащ командир. Това бил същият младеж, когото видял да се крие под
леглото в онази къща. Те веднага се познали. Младият казашки командир насочил
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пистолета си към дядо ми и му казал: „Сега бих могъл да те убия, но ти беше достатъчно
добър, за да ми спасиш живота. Така че, ще пощадя живота ти! ” След това той заповядал
на хората си да продължат нататък. В Божието провидение животът на дядо ми отново
бил пощаден. Неговата милост към този човек и верността му към Бога се върнали към
него. Толкова съм благодарен за добродетелния живот и примера за вярност и
любезност, които дядо ми остави. Това наследство може да бъде и наше.
Има нещо особено във верността. Въпреки че можете да сте малко известни или
малко богати, не можете да бъдете малко верни. Верността съдържа нещо изключително
в това, че изисква пълното ни внимание. Или сте верни на 100 процента, или сте неверни.
Ако сте верни 95 процента, изобщо не сте верни, а сте неверни. Верността изисква пълна
ангажираност. Бог изисква нашата цялостна лоялност и пълно посвещение.
В Стария Завет четем историята на Даниил, хвърлен в рова на лъвовете, тъй като не
желае да компрометира вярата си в Бога. Когато Даниил се отличава като мъдър и
надежден лидер за царя, враговете му започват да завиждат и търсят начини да го
обвинят в неправомерни действия. „Но не можаха да намерят никаква причина или вина,
защото той беше верен“ (Даниил 6:4). Надявам се, че нашите врагове (ако имаме такива)
и нашите приятели, както и всички онези, които са наблюдавали живота ни в разгара на
тази криза с Ковид-19, ще установят същото за нас! Нека бъдем хора, известни с истинско
състрадание, което нежно раздаваме на другите и може би ще бъдем уважавани за
своята вярност в ежедневните неща, които вършим. И като Даниил, нека се доверим на
Бог да се грижи за нас, щом сме верни на Неговата воля. Без значение какво крие
бъдещето, нека бъдем мъже и жени, които са мили един с друг и са верни на Бога и
Неговото Слово.
Франк М. Хазел, доктор на науките, е теолог и асоцииран директор на Библейския
изследователски институт към Генералната конференция на адвентистите от седмия ден. Франк е
също автор на бестселъри и съавтор на сегашния тримесечен урок в Съботното училище „Как да
тълкуваме Писанието“. Историята, споделена в темата на посвещението тази седмица, може да
бъде намерена в най-новата му книга „Живот за Бога: Възстановяване на радостта от християнската
добродетел“.

ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО: Как можете да проявите истински дружелюбни постъпки
към хората около вас? В кои области ви е трудно да бъдете приятелски настроени към
другите и верни на Бога? Кои са някои от конкретните начини, по които бихте искали да
израствате във верността си? Даниил е добър пример за това как верността на един
човек към Бога повлиява на цяло царство. Как може вашата дружелюбност да помогне на
другите да видят истинския характер на Бог и как верността ви към Бога може да отвори
врати, за да покаже Неговата вярност към тези около вас?
АКТИВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪРЦЕТО: Може да е лесно публично да се
изповядва верността към Бога с думи и песни. Но често в малките неща от живота 2

когато никой не вижда или никой, когото познавате, не вижда - истинността на нечия
вярност бива поставена на изпитание. Помолете Бог да ви помогне да видите онези
области в живота ви, над които трябва да поработите. Помолете се Исус да живее живота
Си във вас и за силата да избере варианта на верността, когато настъпи изкушението.
“Духовният екстаз при изключителни обстоятелства не е решително
доказателство, че човекът е християнин. Светостта не е екстаз, а пълно предаване
на волята в Божиите ръце. Това е да се живее с всяко слово, което излиза от Божията
уста; да се върши волята на нашия небесен Баща; да се разчита на Бога и в тъмнина,
и в светлина; да се живее чрез вяра, като не се ръководим от видимите неща; да се
разчита на Бога с непоклатимо доверие и да се пребъдва в Неговата любов.” – Деяния
на апостолите, стр. 51 – ориг.
Задълбочаване - Допълнителни предложения за четива през тази седмица:
 Ellen White, Christian Help Work
 Frank M. Hasel, Living for God: Reclaiming the Joy of Christian Virtue

Ден 85 – Молитвен фокус – петък, 19 юни 2020











ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Дж. Ловески: Бог вложи в сърцето ми да споделя вестите от 100 дни на молитва и
в рамките на един ден повече от 500 души се регистрираха, за да получават
вестите от мен чрез WhatsApp и една телеграмна платформа. Ние се молим всяка
вечер в 20 ч.
Наистина виждаме как Господ дава благословения и мъдрост на Своите църковни
водачи и членове по целия свят, за да се справят с предизвикателствата на
пандемията и отвъд нея. Финанси, здраве, отваряне на църкви – Бог работи през
бурята!
ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за повече вярност в живота си и за сърце, което винаги отразява
добротата на Исус.
Молете се за Manna House, санаториум - уелнес център в Великобритания, който
планира да проведе възстановителна програма след Ковид-19, за да достигне до
хората за Исус чрез здравната вест. Молете се за необходимото одобрение от
правителството.
Молете се за Центъра за обучение на 1000 мисионера в Северна Суматра, както и
за всички мисионерски учебни институции, за да намерят начини да продължат
своето служение, въпреки пандемията от Ковид-19.
Молете се за членове, изгубили близки поради пандемията или по други причини.
3

Ден 86 – Молитвен фокус - събота, 20 юни 2020
Обещание на надежда
“Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Моя
Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да
ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема
при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.”– Йоан 14:1-3
„Тук не е нашият дом; ние сме само странници и пришелци, преминаващи
към една по-добра страна, дори небесна. Насочете ума си към тези неща
и докато правите това, Христос ще бъде точно до вас."
– Случки от живота на Елън Уайт, стр. 293
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО:
Поради Божията милост, благодат и милосърдие, ни е била дадена надежда.
Надежда за по-добро утре, надежда за прощение и победа над греха и надежда за вечен
живот. Сатана и този свят ни предлагат безброй причини да се откажем от живота, но в
Исус „Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са 'Да'“ (2 Коринтяни 1:20).
Ще изберете ли да се хванете за обещанията на надежда, които са ви дадени в
Божието слово и гарантирани за вас с кръвта на Исус?
Ще Го помолите ли да ви помогне да държите очите си насочени към надеждата
за Неговото второ идване и вечен живот с Него?








ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Анонимен: Молехме се Бог да осигури средствата за изграждане на църква и Той
подейства върху сърцето на богат бизнесмен, за да дари необходимите ресурси!
Случаите с Ковид-19 бавно намаляват в Европа и на други места по света.
Процентът на хоспитализация намалява, като дори страните се отварят отново,
същевременно поддържайки социално дистанциране и други регулации.
ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се Исус да ви даде ново откровение на славната надежда, която имате в
Него.
Молете се за обръщането на членовете на вашето семейство, приятели, колеги,
както и за многото имена, изпратени до екипа на 100 дни на молитва.
Молете се за членове, които се борят духовно, физически или икономически, да
останат силни по време на различните изкушения и да потърсят помощ от Исус.
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Молете се за различни църкви и служения в Конференцията на Южна Англия.
Молете се за финансови чудеса за основаване на църкви и обновяване на
сегашните сгради, за да служат по-добре на общностите около тях.

Ден 87 – Молитвен фокус – неделя, 21 юни 2020
Обещание за радост
“Надеждата на праведните е радост.” – Притчи 10:28a
„Душата, която държи на любовта на Христос, е пълна със свобода, светлина и
радост. В такава душа няма разделени мисли. Целият човек копнее за Бога. Той не
отива при хората, за да разбере своя дълг, а при Христос, източника на цялата
мъдрост." - Отразявайки Христос, стр. 114
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО:
Изпитвали ли сте някога „радостта на Господа“? Радостта да бъдеш с Бога, да
общуваш с Него чрез молитва и Неговото Слово? Когато успеете да зърнете Исус в
Неговата чиста красота, цялото „забавление“, което светът предлага, избледнява. Исус с
Неговите несравними прелести ще изпълни сърцето ви с радост, която буквално не е от
този свят!
Искате ли да изпитате небесна радост? Радостта от спасението, радостта от
верността, радостта от хармонията и сътрудничеството с Бога?
Защо не помолите Бог днес да ви позволи да вкусите от Неговата радост, като
прекарвате повече време с Него в молитва и размишление върху Словото Му?





ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Ново темпо (филиал на Hope Channel в Бразилия) е посветен на евангелизирането
24/7. Седмицата преди Великден е специално време за евангелизация в
Южноамериканската дивизия. Когато всички църкви бяха затворени поради
пандемията, водачите започнаха да се молят. Те решиха да проведат виртуална
евангелизация с евангелизатора Луис Гонкалвес, която доведе до 30 256 молби за
кръщение! Със сигурност Бог е в състояние да направи така, че всичко да
съдейства за доброто на тези, които обичат Господа!
Анонимен: Посредством четивата за 100 дни на молитва осъзнах нуждата си от
повече от Исус и по-малко от самия мен. Славя Бога за Неговата любов и благодат
към мен!
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ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за сърце, ежедневно изпълвано с небесна радост.
Молете се за вярващите, които се сблъскват с различни изпитания относно
спазването на съботата. Молете се тяхната вярност да свети в светлината на
предизвикателствата и гоненията.
Молете се да се запази жизнеспособността на адвентния колеж „Нага Вю“ във
Филипините - въпреки Ковид-19.
Молете се за прекратяване на пандемията Ковид-19.

Ден 88 – Молитвен фокус – Понеделник, 22 юни 2020
Обещанието за любов
„Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов, затова
продължих да ти показвам милост. – Ерем. 31:3
“Съставен е бил план, чрез който чудната благодат и любов на Христос да бъде
разкрита пред света. Божията любов се разкрива в безпределната цена платена от
Божия Син за изкупването на човека. Този славен изкупителен план обхваща
спасението на целия свят. Грешният и паднал човек може да стане съвършен в Исус
чрез прощаване на греха и всаждане в него на Христовата правда.” - Вести към
младите, стр. 121
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО:
Бог е любов. Когато осъзнаеш тази реалност и започнеш да виждаш всичко, което
Той прави през този обектив на съвършена любов, животът ти ще бъде преобразен и ще
станеш отражение и канал на тази Божествена любов. Всяко Божие обещание е родено
от любов. Чрез Неговата любов Бог копнее да те направи обичаща личност!
Позволил ли си на Божията любов да отстрани всеки егоизъм от сърцето ти? Ще
разрешиш ли на Исус, чрез Словото Му, да ти даде ново разбиране за това как се усеща,
как изглежда и как действа истинската любов? Ще се съгласиш ли да участваш в делото
на преобразяване, за да станеш наистина личност изпълнена с любов ?




ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Франциска А.: 100 дни на молитва помогнаха на мен и децата ми да си създадем
навик да се молим всяка сутрин и вечер. Славя Бога за това време на молитва.
Приятелката на дъщеря ми дойде на посещение и имаше същата опитност. Тя си
отиде у дома и убеди цялото си семейство да се молят всеки ден, нещо, което ги
прави щастливи сега!
Майк наистина се бореше през тези дни на изолация. Един ден докато търсеше
програми по ТВ той откри Хоуп Чанъл. „Имам нужда от надежда,” каза той на себе
си. Започна да гледа интерактивни предавания и други вдъхновяващи програми.
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Гледал всички серии от книгата Даниил и други от Откровение. Като резултат от
това, той реши да предаде напълно сърцето си на Исус.





ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за по-дълбоко и пълно оценяване, приемане и прилагане на Божията
любов в живота ви.
Молете се за Еванджелин Н., и много други които се борят с рака и различни
болести. Молете се за излекуване.
Молете се за новокръстените членове, които са се присъединили към църквата
малко преди или дори по време на пандемията Ковид-19. Молете се отсъствието
на християнско общение и църковни служби да не ги отделят от Христос.
Молете се за Адвентната църква Хамилтън, Канада. Молете Бог да благослови
креативните подходи в служенето на техния „Център за истински живот”, който
предлага социален център, готварски курсове, безплатна смяна на масло, смути
бар и катерене по изкуствени стени.

Ден 89 – Молитвен фокус – Вторник, 23 юни 2020
Обещание за мъдрост
„Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички
щедро без да укорява, и ще му се даде.” – Яков 1:5
“Бог, на Когото служим, не гледа на лице. Той, Който даде на Соломон дух на
проницателност, желае да дари същото благословение на Своите чада в наше
време… Когато тежко обремененият човек копнее за мъдрост повече, отколкото за
богатство, сила или слава, няма да остане разочарован. Той ще научи от великия
Учител не само какво да прави, но и как да го прави, че да получи Божието одобрение.”
– Пророци и царе, стр. 13
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО:
Исус е Мъдростта. Той знае по всяко време кой е най-правилния курс на действие,
най-мъдрия съвет, най-добрия път, по който да вървим напред. Животът ни предлага
много предизвикателства, дали във връзка с вашето призвание, семейство, служене,
винаги се нуждаем от божествена мъдрост. Слава на Бога, Той е повече от готов да даде
мъдрост на всички, които искат от Него.
Желаеш ли да размениш глупостта на собствените ти мисли с мъдростта, която
идва от Бога? Готов ли си да приемеш Божия съвет даже когато той застава срещу
„мъдростта” на света и собствените ти идеи? Ще отвориш ли сърцето си за мъдрите
съвети на Исус, които те водят към живот на праведност и любов?


ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Енок С.: Слава и възхвала да бъдат отдадени на Господа. По време на изолацията
27-годишният ни син ръководеше всеки ден семейното богослужение на
задълбочено изследване на книгата Битие. Голямо благословение бе да осъзная,
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колко богата е тази книга. Като семейство сега сме развили култура на изучаване
на Библията.
Робърт С.: През цялата седмица линията за ходатайствена молитва бе отворена за
онлайн евангелизационните серии, които тъкмо приключих в Конференцията в
Аризона. Много хора бяха кръстени в църквите, реката и басейните.
ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за божествена мъдрост, за да знаете как да прекарвате времето си с
Бога.
Молете се за Адвентните църкви, училища и институции, когато предпазливо и с
молитва трябва да обмислят подновяване на дейностите си.
Молете се, самотните адвентисти да преживяват пълнота в Исус и да намерят
набожни партньори.
Молете се за Адвентната болница в Токио, която служи в града повече от 90
години. Молете Бог да я благослови и делото й да се разрасне, така че граждани
на Токио да намерят физическо и духовно изцеление.

Ден 90 – Молитвен фокус – Сряда, 24 юни 2020
Обещанието за сила
“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява” – Филипяни 4:13
“Ще ми се всички да осъзнаят какви възможности и вероятности са на разположение
на всички, които правят Христос тяхна достатъчност и тяхно доверие.” – Писмо 45,
1893, пар. 33
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО:
Бог е Всемогъщ. Нищо не е толкова тежко, сложно или трудно за Него – Творецът
на цялата действителност. Той избира да използва силата Си, за да помага, изцелява и
възстановява. Тъй като думите Му са сила и живот, всичките Му заповеди, наредби и
постановления са при нас с обещанието, че могат изцяло да се изпълнят в живота ни, при
условие че проявим вяра. Вярата отприщва обещаната сила за праведен живот.
Ще избереш ли днес да вярваш в Божията сила, която ти е дадена на
разположение чрез вяра? Ще се довериш ли на Исус, Словото станало плът, за да те
подкрепя със способността да вършиш Неговата воля? Ще работиш ли с Исус, за да
живееш живот на изцеление, помощ и възстановяване?




ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Сестра Д.: От години съм насърчавала брат ми да дойде на църква. Сега, като
извършваме богослужение онлайн, той се присъединява към нас всяка събота!
Моля ви, молете се да предаде сърцето си на Господа и Бог да направи път за него
да дойде на църква.
Джем С.: Славим Господа за многото молитвени водители във Филипините, чиито
живот беше променен през тези времена на молитва. Първоначално, някои от тях
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не бяха склонни да приемат призива да бъдат молитвени водители, но сега
мнозина са намерили толкова много радост във вярата. Всъщност, онлайн
молитвените сесии са станали източник на тяхната сила в това време на пандемия.





ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за вяра в Божието обещание, винаги да осигурява силата да вършим
волята Му.
Молете се, разбитите бракове да бъдат излекувани, за примирение между
отчуждените партньори и Исус да стане център във всеки брак на вярващи.
Молете се за сестра Т. от Танзания, която понася много страдания поради
решението й да стане АСД.
Молете се за новия център в Беларус който осигурява спортно игрище, удобна
обстановка за хора със специални нужди и други. Молете Бог да благослови и да
направи да се разрасне този жизнено важен начин за достигане на обществото и
да помага на работниците да довеждат посетителите при Бога.

Ден 91 – Молитвен фокус – Четвъртък, 25 юни 2020
Обещанието за живот
„…За това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти. Избери да
любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан Нему, (защото
това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която
Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.”
Второзаконие 30:19-20
“Дарителят на живота ще призове Своето изкупено притежание в първото
възкресение и до този час на триумф, когато последната тръба ще затръби и
огромната армия ще излезе и ще се изправи във вечна победа, всеки спящ светия ще
бъде съхранен в безопасност и ще бъде пазен като скъпоценен бисер, който е познат
по име от Бога. Чрез силата на Спасителя, Който е пребъдвал в тях докато са
живеели на земята и тъй като са станали участници на божественото естество,
те са изведени от смъртта.” – Мараната, стр. 300 ориг.
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО:
Каква чудна истина! Бог, Източникът на всеки живот е готов да даде на всеки,
който вярва силата да живее небесния живот на любов, верност и праведност още тук на
земята. Но не само това, Той копнее да даде вечен живот на Своите деца, за да живеят с
Него завинаги в съвършено здраве, пълно щастие, радост и хармония. Да бъде слава на
Него!
Хванал ли си се здраво за даряващата, преобразяваща и обогатяваща живота
добра новина за тази реалност, която ти е на разположение в Исус? Гледаш ли напред
към деня на възкресението, когато всички които вярват ще получат безсмъртни тела, за
да се радват на вечния живот с нашия най-скъп и обичащ Бог?
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ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА:
Карме А.: Аз съм самотна майка на три момчета, редовна студентка, работя и съм
включена в служене в нашата църква. Въпреки че имам страшно много
ангажименти и времето, и силите ми са ограничени, Бог ми помага да се справям.
Участвахме всеки ден виртуално в програмата 100 дни на молитва с децата,
младежите и възрастните. Младите бяха много заинтересовани, молеха се и
задаваха въпроси. Въпреки финансовите нужди, хваля Бога за това, че ме е научил
на толкова много неща и ме е благословил толкова много по време на
пандемията. Обичам да Му служа.
Славим Господа за това, че някои работници от мисията в Средния изток
преживяват подновена духовна сила. Някои от тях се бяха отдалечили от църквата
поради обезсърчения и липса на пробуждане. Но поради онлайн обединените
молитви по време на 100 дни на молитва те пожелаха да станат отново част от
църковната общност.
ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се да преживявате изобилния живот, който Исус ви е обещал.
Молете се за всички Адвентисти имигранти и за лицата, които живеят с виза и
които поради законният им статус нямат достъп до помощи от правителствата по
време на пандемията. Молете се да им бъде осигурено всичко необходимо за
живота.
Молете се за адвентистите и всички други хора, които са заразени с Ковид-19.
Молете се за училището Рощок в Русия, което служи на деца със специални
нужди, като им се осигурява една любяща обстановка и Христоцентрична учебна
програма, доставяща радост на децата и родителите. Молете се за Божието
благословение за това важно служене и за тези, които го провеждат, както и за
учениците и родителите им.
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