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“Да призовем Исус в нашата спешна нужда!” 
 100 дни на молитва 

Седмица 14  
26 юни – 04 юли 2020   

 

“Знаем края на историята” 
От Марк Финли 

 
 Една от причините защо не трябва да живеем в страх и безпокойство е, защото 
знаем как приключва всичко. Знаем, че болестите нямат последната дума: Христос я има. 
Знаем, че коронавирусът или който и да е друг вирус, природно бедствие, катастрофа или 
ядрена война няма да унищожи живота на планетата Земя. Имаме обещанието за 
завръщането на Исус. Виждаме глад. Виждаме земетресения. Виждаме бедствия на 
народите. Виждаме нарастване на възможността от ядрена война. Виждаме потенциала 
от един ядрен  конфликт. Виждаме промяната в климата. Виждаме как епидемии 
покосяват  хиляди животи. 
 Виждаме тези неща, но имаме надежда, която ни прави способни да преуспяваме в 
най-трудни времена. Има усещане на доверие, което ни помага да преминем през 
трудностите, защото сме чели последните глави на Библията. Знаем как приключва 
историята. В Откровение 21 глава, стихове 4 и 5 Йоан пише: 
 „Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има 
вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, 
подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни.” 
 Заедно с апостол Павел „ожидаме блажената надежда, славното явление на 
нашия Господ Исус Христос” (Тит 2:13) 
 Ние сме адвентисти и не сме забравили нашето наследство. Христос идва отново и 
идва скоро. Ако някога изгубим нашата визия за идването на Христос, ще изгубим 
надеждата ни. Ние сме адвентисти. Гледаме отвъд това, което е, към това което ще бъде. 
Гледаме отвъд днешния ден, гледаме към утрешния. Гледаме отвъд болестите към 
здравето. Гледаме отвъд епидемиите, които се разнасят по въздуха, към чистия въздух в 
който няма да има повече зарази. 
 В растящите природни бедствия, политически вълнения, икономическа несигурност 
и яростни епидемии виждаме знаците за идването на нашия Господ. Въпреки че Бог не 
причинява тези катастрофи, Той има цел като ги допуска да се случват. Той ни призовава 
към цялостна, съвършена и пълна зависимост от Него. Призовава ни да падаме на 
коленете си. Призовава ни към дълбок молитвен живот и по-богата опитност на 
Библейско изучаване. Открива ни, че няма сигурност в света, в който живеем. Христос е 
нашата сигурност. Той е нашата защита. Той е нашият Спасител, нашият Изкупител, нашият 
Освободител, нашият идващ Цар. 
 Какво прави този вирус когато го виждаме да се разпространява толкова бързо? 
Призовава ни да мислим трезвено и рационално.  
 Съществува нещо повече от този свят. Христос говори на теб и мен. Животът ни е 
крехък. Всички поотделно живеем в тези крехки земни тела. Но отвъд това, което е, има 
нещо по-добро, което идва – и това е славата на Христос. Има нещо, за което си струва да 
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се живее и това е Исус Христос. Позволи Му да изпълни сърцето ти, да прогони страховете 
ти, да те направи силен и да те подготви за Неговото скорошно завръщане. 
 
 Въпроси за сърцето: 
 Осъзнал ли си каква велика надежда имаме като вярващи адвентисти? Виждаш ли,  
че нищо в този свят не може да ни повали докато държим очите си фиксирани върху Исус 
и Неговите обещания? Преминаваш ли през тази пандемия и всеки ден да идваш с пълна 
увереност в Божието велико обещание на вечна радост, щастие и мир? 
  
 Активно предизвикателство за сърцето: 
 Отдели известно време днес да намериш всички цитати в Библията, които сочат на 
великата надежда за Второто идване и обещанията, свързани с новото небе и новата 
земя. Избери да запомниш няколко стиха и нека релността на Божията доброта и любов 
да изпълват дните ти с надежда, радост и увереност в Исус.  
 

“А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни 
откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличават 
и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече познават Бога, толкова по-

голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им 
разкрива богатството на изкуплението и удивителните постижения на великата 

борба със Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълват с още по-пламенна почит. С 
още по-пленителна радост ще засвирват те на златните си арфи и хиляди по хиляди и 
десетки хиляди по десетки хиляди гласове ще се присъединяват към мощния хвалебен 
хор. „И всяко създание което е на небето, на земята, по морето и всичко, което има в 

тях, чух да казват: „На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде 
благословение и почит, слава и господство до вечни векове!” (Откр. 5:13). Великата 

борба е приключила. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. 
Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От Този, Който е 
сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на 

безбрежното пространство. От най-мъничкият атом до най-големия свят, всички 
неща, одушевени или неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост 

заявяват: „Бог е любов!” – Великата борба, стр. 419 
 
 Задълбочаване: Допълнителни предложения за четива през тази седмица Going 
 Елън Уайт, Краят на борбата 
 Марк Финли, Да печелим приятели за Бога 
 
 

Ден 92- Молитвен фокус – Петък, 26 юни 2020 
 
 Повод за прослава: 

 Южна-тихоокеанска дивизия: Благодарим на Бога, чрез тази инициатива повече от 
5000 воини на молитвата бяха регистрирани и се включиха, болшинството, от които 
са младежи. Формираха се молитвени групи и бе гласувано и  организирано 
молитвено служене за младежи. 
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 Планирани служби за даване и приемане: Славим Бога за верността на членовете 
на Адвентната църква по време на пандемията. От 11 март 2020 година верните 
членове са дарили повече от 1 000 000 щатски долари дарения, които ще 
подкрепят световното мисионско поле на ЦАСД. 

 Получихме доклади за стотици кръщения като резултат от 100 дни на молитва. 
Славим Бога за всички, които са се молили за продължаване на  
евангелизационните усилия. Да бъде слава на Бога! 

 Колпортьор от Танзания: Бог направи чудо за мен в 100 дни на молитва. Молех се 
Бог да ме свърже с някой, на когото да давам библейски уроци. Два дни по-късно 
една дама, която беше от място отдалечено на 7 километра, дойде у дома ми. „Вие 
ми продадохте някои книги. Прочетох ги и намерих истината. Дойдох при вас да 
продължавам да се уча”.  Ние напредваме с изучаване на Библията и дамата е 
готова да предаде живота си на Исус. Бог отговори на молитвата ми! 

 По време на изолацията един невярващ се наложило да остане в адвентно 
семейство. Семейството участваше в 100 дни на молитва. Този млад човек им 
казваше, че молитвата е загуба на време. Кратко време след това той се зарази с 
Ковид-19. Беше преместен на друго място за да бъде под карантина. Там преживя 
обръщане на сърцето и насърчаваше хората да се молят както адвентистите, при 
които беше престоял. Той и всички хора там бяха чудно излекувани. Заедно с едно 
друго лице предадоха сърцата си на Бога и бяха кръстени на 14 юни. 
 

 Призив за молитва: 
 Молете се за Ленокс. Той е 6-годишно момче с нестабилни сухожилия на тялото си.  

Очните му лещи започват да се губят и може да ослепее. Страда от гигантизъм, 
обезобразяване и разширяване на сърцето. Молете се за всички болни деца по 
света. 

 Молете се за Североизточна Индия и други части на света, където отново се 
увеличават случаите с Ковид-19. 

 Молете се за децата от адвентните семейства, които са изгубили своя път или са в 
състояние на объркване и бунт. 

 Молете се за лицата, които смятат да се посветят на служба на пълно работно 
време. Молете се за яснота на техния призив и за отстраняване на всяка пречка. 

 
 

Ден 93 – Молитвен фокус – Събота, 27 юни 2020  
Ще отида… в семейството ми 

 
 “Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от 

вярата, и от безверник е по-лош.” – 1 Тим. 5:8  
 

“…трябва да бъдеш ревностен, твърд и да изпълняваш своя дълг в семейството. 
Вземай го със себе си, ако това е възможно. Не трябва да пестиш никакво усилие, за да 
убедиш своите близки да те придружават в твоя път към небето.”- Дом и семейство, 

стр. 325 
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 Въпроси за сърцето: 
 Имаме членове в непосредствени и разширени семейства, които още не са открили  
Христовата любов и не са решили да живеят вярно за Него или са далеч от Бога. Може би 
някои от тях са атеисти, или имат други причини за тяхното решение. Или може би никога 
не са имали шанс напълно да чуят, разберат и видят евангелието в думи и действия. 
 Ваша е отговорността да направите всичко което, е във възможностите ви, 
внимателно, нежно и с много мъдрост и любов да достигнете до тези членове на 
семейството, като им показвате, че сте загрижени и на точното време да им посочите 
истината и любовта на Исус. 
 Ще осъществите ли с молитва това важно дело на застъпничество и служене за 
вашите невярващи (не адвентисти), отстъпили членове на семейството ви? Ще се 
съгласите ли да положите повече усилия да ги достигнете? 
 

 Повод за прослава: 
 Семейни служби към ГК: През време на Световния ден на молитва за брака и 

семейството във връзка с Ковид-19 безброй групи по света се молеха през цялата 
нощ Бог да излекува техните бракове и семейни взаимоотношения. Имаше много 
чудеса на изцелени бракове и възстановен мир в много домове, където е имало  
борби, напрежение, безпокойство и депресия. 

 Нанси М.: Бог излекува семейството на дъщеря ми от Ковид-19 по време на 100 
дни на молитва и също засили спойката в моите семейни взаимоотношения. 

 Нелда М.: В Събота, 13 юни имахме първото богослужение след вдигане на 
ограниченията. По време на пеене на песента „Не забравяй съботата” много от нас 
плачеха с радостни сълзи. Имахме и неочакван посетител от съседната ни улица, 
който дойде и се включи. Каза, че разбира напълно Божието слово чрез слушане 
радиото на надеждата. Желае да приеме Исус Христос като личен Спасител. Слава 
на Бога! 

 Хоупуел М.: По време на 100 дни на молитва повече от 20 000 души в Зимбабве са 
били достигнати чрез онлайн  евангелизация и чрез мобилни телефони и много от 
тях очакват да бъдат кръстени. 

 Църковен лидер: По време на изолацията църквата ни беше вярна и върна 143%  от 
поставената ни цел за десятъка. 
 

 Призив за молитва: 
 Молете се за членовете на вашето непосредствено и разширено семейство. 

Молете се за тяхното спасение и за възможностите да споделяте с тях вашата вяра, 
Божието слово и Христовата любов. 

 Молете се за всички адвентни служения по медиите, които разпръскват неумолимо 
евангелието по света. Молете се за богата жетва. 

 Молете се за бизнес водачите, които вземат трудни решения засягащи живота на 
служителите им по време на тази пандемия. 

 Молете се за Метю, мъж, който се бори със зависимости, бездомие и други вериги 
които го държат да не отиде при Исус. Молете се да бъдат разкъсани. Молете се и 
за всички скъпи души, които са под сатанинско робство. 
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Ден 94 – Молитвен фокус – Неделя, 28 юни 2020 
Ще отида… при съседите ми 

 
“А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". 

Друга заповед по-голяма от тия няма.  – Марк 12:31 
 

“Първата работа на християните е да бъдат единни в семейството. Тяхното влияние 
се разпростира и върху съседите, и върху приятели наблизо и далеч. Хората, приели 

светлината, трябва да я оставят да свети с ясни лъчи. Думите им, напоени с 
аромата на Христовата любов, трябва да бъдат ухание от живот към живот.” – Дом 

и семейство, стр 36, 37 
 

 Въпроси за сърцето: 
 Исус знае вашата сфера на влияние. Познава всяко лице, с което влизате в контакт. 
Съседите ни са по-голямо мисионско поле, отколкото хората в далечни страни. Имаме 
привилегията да общуваме активно с тях и да им бъдем светлина. Но това трябва да бъде 
повече от усмивка и случаен кратък разговор. Как ще чуят истината, ако никой не им я 
каже и покаже? 
 Ще се молиш ли за възможности да изграждаш приятелство с твоите съседи с цел 
да им свидетелстваш за Исусовата любов? Ако не познаваш съседите си, готов ли си да 
излезеш от зоната на твоя комфорт и да им се представиш? Готов ли си да се посветиш на 
важното служене на евангелизъм за съседите? 
 
 

 Повод за прослава: 
 Йон Р.: Пандемията стана причина трите църкви в нашия окръг да се сближат, 

когато се свързвахме всеки ден онлайн  в молитва по време на 100 дни на молитва. 
Славим Бога, сега сме по-обединени в сърце и мисия, отколкото всякога преди 
това! 

 Джаки Н.: Прославям Бога! Бяхме повече от 20 членове на семейството ни в един 
дом по време на изолацията, но мога да удостоверя, че никога не гладувахме и 
никой не се разболя! 

 Алдо Н.: По време на 100 дни на молитва се научих да се моля със смирение. Като 
резултат, Бог ни благослови и съпругата ми, която не можеше да забременее, сега 
очаква дете! 

 Н. Дж.: Майка ми и аз се молехме всеки ден в 5.00 сутринта и 12.00 на обяд за 88-
годишният ми баща и сестра ми да се примирят. Слава на Бога, че двамата се 
срещнаха и в момента примирението е налице! 

 Глория: Бях в състояние да служа на съседите ми като споделях с тях флаери с 
Божиите здравни принципи. Бог ми помогна да изляза от зоната ми на комфорт и 
сега имам връзка с хора в съседството ми! 
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 Призив за молитва 
 Молете се за вашите съседи. Молете се Бог да ви уреди срещи за връзка с тях, да 

им помагате и установите приятелство, за да може светлината от Исус да огрява 
живота им. 

 Молете се за Ренюд хоуп фууд пантри в Оверленд парк, Канзас, САЩ. Те предлагат 
храна, насърчение и надежда на около 600 семейства (2500 до 3000 души) всяка 
седмица и са споделили повече от 2000 брошури с библейски уроци и книги 
Пътят към Христос на английски и испански език. Молете се за всички 
хранителни банки и служби за обществото на църквите ни по света. 

 Молете се за всички, които са ангажирани в служене онлайн чрез социалните 
медии, видеа, приложения и уебсайтове за изучаване на Библията. Молете се за 
богата жетва! 

 Молете се за браковете, които са на крачка от развода. Молете Бог да излекува 
взаимоотношения, молете се да бъдат пробудени към прощение и Христоподобна 
любов. 
 
 

Ден 95 – Молитвен фокус – Понеделник, 29 юни 2020 
Ще отида… при моите приятели 

 
 “Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.” – 

Йоан 15:13 
 

“Всеки църковен член трябва да чувства като свой специален дълг да работи за 
живеещите в своя квартал. Проучете как бихте могли най-добре да помогнете на 

онези, които нямат интерес към религиозните въпроси. Когато посещавате приятели 
и съседи показвайте интерес както към духовното, така и към материалното им 
благополучие. Представяйте Христос като прощаващия греха Спасител. Канете 

съседите си у дома и четете заедно с тях от скъпата Библия и от книги, обясняващи 
нейните истини. Така, обединени в прости песни и пламенни молитви, ще докоснете 

сърцата им. Нека църковните членове се обучават във вършенето на това. То е точно 
толкова важно, колкото и спасението на невежите души в далечни земи. Ако някой 
чувства дълг към далечните души, нека има много повече, които чувстват дълг към 

скъпоценните души около себе си и да заработят също така усърдно за тяхното 
спасение.”- Свидетелства към църквата т.6, стр. 235 

  

 Въпроси за сърцето: 
 Исус счита теб и мен за Негови приятели. Каква чудесна мисъл! Той бе готов да 
пожертва живота Си за нашето спасение и го направи, въпреки че приемането на дара Му 
от наша страна не бе гарантирано. 
 Имаш ли приятели, които още не познават Исус? Или може би се страхуваш да 
споделяш Христос от страх да не изгубиш приятелството си? 



7 
 

 Ако Исус бе готов да даде живота Си, да, всичко, което Той е, за спасението на 
приятелите Си, не трябва ли да направим всичко, за да насърчим нашите приятели по пътя 
на вярно ходене с Исус? 
 Искайте с молитва от Бог как най-добре да се ангажирате в евангелизъм спрямо 
вашите приятели. Молете Го да ви даде възможности да споделяте вярата си, любовта на 
Исус и  как те могат също да преживяват спасителната благодат на Бога! 
 
 

 Повод за прослава: 
 Анонимен: Пандемията с коронавирус отвори очите ни за близостта на 

завръщането на Исус. Благодарим на Бога за 100 дни на молитва. Като семейство 
сега се молим много повече. Един ден през месец май имахме ужасен инцидент, 
който можеше да има за резултат сериозни наранявания, но слава на Бога, 
разминахме се без драскотина! Този ден се молехме два пъти по време на 
пътуването. Бог е верен! 

 Рут А.: Молих се да ми  се даде възможност да свидетелствам на един болен мой 
съсед и Бог ми отвори врата да изявя Христос. Съседът ми започна да вярва в Бога! 

 Офис на Южната-тихоокеанска дивизия: Две специални молитви за пациенти с 
Ковид-19 получиха положителен отговор. Двамата мъже бяха в изключително 
критично състояние и само чудо можеше да ги върне обратно. И двамата се 
възстановиха. 

 Алисия С.: Благодаря на Бога за 100 дни на молитва, защото чрез тях Бог ми откри 
неизповяданите грехове, че съм себелюбиво същество, фокусирано само върху 
собствените си проблеми. Като се моля всеки ден за другите, развивам в себе си 
едно по-загрижено и любещо сърце. 

 Ло Р.: Молела съм се ревностно да споделя Исус с някого. Молех се някой искрено 
да ме помоли за това. Днес посетих дамата, с която имам бизнес отношения и тя 
ме попита, имам ли да й дам някоя листовка. Казах й, че имам много. Дадох й 
Пътят към Христос, взех номера й и се надявам за повече. Това бе първият път за 
мен да се доверя така на Бога. 

 
 
 Призив за молитва: 

 Молете се за вашите невярващи приятели. Молете се за мъдрост да споделяте с тях 
благовестието на точното време. 

 Молете се за онези, които са с умствени здравословни проблеми и се чувстват 
изолирани, обезпокоени и безпомощни. 

 Молете се за църквата в Торонто, Канада, която осигурява удобно място за 
поклонение и изгражда приятелство. Молете се това служене да  се разраства и да 
се повтаря на много места. 

 Молете се за местните църковни лидери, пастори, като и за конференции, съюзи, 
дивизии и администратори и работници в Генералната Конференция. Молете Бог 
да им дава мъдрост, за да служат най-добре в техните полета. 
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Ден 96 – Молитвен фокус – Вторник, 30 юни 2020 
Ще отида… при моите колеги 

 
“Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви 

дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.” – Мат. 5:16 
 

 “От светлината, която Бог ми е дал, зная, че Неговата кауза днес най-много се 
нуждае от живи представители на Библейската истина. Ръкоположените служители 

сами не могат да свършат работата. Бог призовава не само за служители, но и за 
лекари, медицински сестри, колпортьори, библейски работници и други посветени 
миряни с различни таланти, които знаят настоящата истина, да имат предвид 

нуждите на непредупредените градове. Трябва да има сто вярващи активно 
ангажирани в лична мисионерска дейност там, където сега има само един. Времето 
бързо отминава. Има много работа да се върши, преди сатанинската съпротива да 

затвори пътя. Всяко средство трябва да бъде пуснато в действие, така че сегашните 
възможности да бъдат мъдро използвани.” -  Служба за градовете, стр. 108 ориг. 

 

 Въпроси за сърцето: 
 Винаги когато отиваш на работа влизаш в твоето мисионско поле. Бог е знаел, че 
ще си там преди да си се родил и ако Му позволиш, Той ще работи чрез теб да води 
твоите колеги в подножието на кръста. 
  Ще попиташ ли Исус на кого да свидетелстваш на работното ти място? Ще 
започнеш ли да се молиш за всичките ти колеги по име и да молиш Бога за възможности 
да споделяш Христос? 
 

 Повод за прослава: 
 Интер-американската дивизия: В Гватемала църковен член лансирал организиране 

онлайн на Библейско изучаване, което станало повод  магистрат от Върховния съд в 
Куитцалтенанго да бъде кръстен. Онлайн евангелизационните усилия в Съюза на  
Западна Венецуела имат за резултат 396 кръщения, включително пастори и 
членове от други деноминации! 

 Получихме безброй доклади от църкви, семейства,  двойки и отделни лица, които 
са преживели лични пробуждания, изцеления, мисионски възможности и Божии 
специални благословения през 100 дни на молитва. Твърде много са, за да бъдат 
споменати всички тук. 

 Бевърли Т.: Ще продължаваме да се молим като група и след като изминат 100 дни 
на молитва. 

 Марлен М.: Сестра ми и нейният съпруг работят на круизен кораб и се наложило да 
останат там в продължение на много седмици. Аз се молех и постих за нея. Можех 
да споделям Писанието с нея през това страшно време и тя също отиде на онлайн 
евангелизационни събрания чрез „Съживена Надежда” и Световното Адвентно 
Радио. Реши да се кръсти! 

 Лилиан К.: От както започна програмата 100 дни на молитва съм прекарвала 
времето си в молитва, вместо да си вземам обяд от работата. Като резултат, 
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преживях излекуване и обедните ми почивки станаха мои специални моменти в 
нозете на Исус. 
 

 Призив за молитва: 
 Молете се  за вашите колеги. Молете се вашият живот, думи и действия да бъдат 

свидетелство за присъствието на Исус в сърцето ви. Искайте Бог да ви покаже кои 
от вашите колеги са отворени да научат повече за Бога. 

 Молете се за подкрепящите служения на Адвентната църква. Молете Бог да 
благослови техните усилия по-нататък в делото на разпространение на 
евангелието. Молете се за мъдрост на техните лидери и работници и Бог да се 
погрижи за всички нужди на тяхното служене. 

 Молете се за сесията на Генералната Конференция през 2021. Молете се за 
продължаваща ясна посока на мисията на ЦАСД. Молете се всички избори и 
назначения на лидери чрез Сесията на ГК през май 2021 и всички останали 
назначения през 2021 да бъдат съгласно Господната воля за силно и скорошно 
приключване на Неговото дела на земята и скорошното Му завръщане. 

 Молете се за семействата, които са били разделени и лицата, на които се е 
наложило да останат в чужда страна поради пандемията и нейните изолации. 
Молете се те да използват това време на предизвикателство да излъчват светлина 
за Христос където и да са. 

 
 

Ден 97 – молитвен фокус – Сряда, 1 юли 2020 
Ще отида… при моите съученици 

 
 “Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за 

спасение на всекиго, който вярва…” Римл. 1:16 
 

“Въведете религията си във вашия училищен живот, в пансиона, във всичките си 
работи.” – Вести към младите, стр. 29 

 
 “Лукавият добре знае, че няма друга категория хора, която може да извърши толкова 

много добро, както посветените на Бога млади мъже и жени. Ако са в правия път, 
младежите биха могли да упражняват мощно влияние. Проповедници или миряни в по-
напреднала възраст не могат да имат и половината от влиянието над младежите, 
което млади, посветени на Бога хора, могат да упражняват над тях. Те би трябвало 
да чувстват, че имат отговорността да правят всичко възможно за спасяването на 

своите смъртни ближни, даже с цената на удоволствията и естествените си 
желания. Времето, а ако е нужно и средствата, трябва да бъдат посветени на Бога” – 

Вести към младите, стр. 183 

 
 Въпроси за сърцето: 
 Ходиш ли на училище? Имаш ли съученици, колеги студенти, които се стремят към  
степен и добро образование? Осъзнаваш ли, че това, което можеш да им предложиш има 
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много по-голяма стойност, отколкото научна степен или което и да е образование, което 
може да предложи този свят? Знаят ли твоите съученици, че си християнин, АСД? Или 
може би си се дипломирал отдавна? Имаш ли все още  приятелства с бившите си 
съученици?  
 Бог те призовава, независимо дали си студент в християнско или светско учебно 
заведение, да бъдеш светлина на твоите съученици. Без значение дали общуваш с тях по 
телефона, онлайн (поради корона вируса) или лично, нека свети светлината на Исус! 
 Ако си родител, си призован да помогнеш на твоето дете, като му покажеш как да 
обича като Исус и как да споделя евангелието. 
 Ще избереш ли днес да станеш мисионер на хората в твоето училище, пратеник за 
Исус за бившите, настоящи и бъдещи съученици? 

 

 Повод за прослава: 
 Слава на Бога, че извърши безброй финансови чудеса на работните места, 

подкрепа за мнозина през това време на криза. 

 Джоел Б.: Съпругата ми и аз посетихме децата си в Обединените Арабски Емирства. 
Поради пандемията трябваше да останем там и всички се заразихме от Ковид-19. 
Много молитви се издигаха заради нас. Всички с изключение на жена ми оцеляха. 
Въпреки всичко, благодаря на Бог, че ни води. Той знае какво е най-доброто за 
семейството ни. 

 М. А.: На 9 юни се събудих в 2.00 ч. след полунощ и видях един  въоръжен мъж в 
стаята където спях с моите деца. Заплаши да убие децата ми. Бяхме изплашени, но 
аз му казах „В Името на Исус напусни!” Бог чу вика ми, мъжът напусна стаята без да 
ни нарани. Бог е верен! 

 Линдинкоси Н.: Привечер на 80-я ден (темата бе Физическо изцеление) животът на 
брат ми угасваше пред очите ми. Кръвното налягане беше високо и сърцето му 
биеше ускорено. Той трепереше, задъхваше се за въздух и състоянието му се 
влошаваше всяка минута. Веднага му дадохме скилидка чесън и чаена лъжичка лют 
червен пипер, разтворен във вода. Тогава коленичихме и се молехме и след края 
на молитвата кръвното му налягане се нормализира, той спря да трепери и сърцето 
му престана да бие ускорено. Свидетелстваме, че Бог извърши чудо на физическо 
изцеление в рамките  на 10 минути! 

 Родел Л.: През време на изолацията съпругата ми мислеше да организира 
достигане до обществото чрез хранителна банка. Планирахме да започнем само с 
30 пакета, но Бог ни осигури повече и умножи пакетите с храна, позволявайки ни да 
помогнем на много семейства от църквата и обществото за идващите месеци. 
Всичката слава да бъде на нашия невероятен Бог! 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се за вашето училище, учители и съучениците ви. Молете се да стоите 

смело като християни, които живеят за Исус. Молете се за възможности да 
представите вярата си на вашите съученици. Ако не ходите вече на училище, 
молете се за начини да достигнете бившите си съученици. 
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 Молете се за делото на служене в светските университети по целия свят. Молете се 
повече студенти и учители АСД да се включат в тази служба, достигайки света, като 
достигат местата, където живеят и учат студенти. 

 Молете се за богата жетва на души от всички служения, които са превключили на 
онлайн евангелизъм по време на пандемията. 

 Молете се  за бременните  сестри по света, които скоро ще дадат живот на своите 
деца. Молете се да бъдат защитени и предпазени от вируса Ковид-19, и да се родят 
здрави деца. Молете се тези деца да израснат като мощни работници за Исус. 
 
 

Ден 98 – Молитвен фокус – Четвъртък, 2 юли 2020 
Ще отида… в моя град 

 
“Търсете мира на града, където ви направих да бъдете закарани пленници и молете се 

за него Господу….”– Еремия 29:7 
 

“Важността да достигнем големите градове е все още пред мен. От много години 
Господ ни подтиква да извършим тази работа и все пак виждаме сравнително малко  
свършено в големите центрове на населението. Ако не се захванем с  тази работа по 
решителен  начин, Сатана ще умножи трудностите, които няма да е лесно да бъдат 
преодолени. Ние сме изостанали във вършенето на работата, която  трябваше вече 
да е извършена в тези дълго пренебрегнати градове. Делото сега ще бъде по-трудно,  
отколкото щеше да бъде преди няколко години. Но ако поемем работата в Името на 

Господа, преградите ще бъдат съборени и решаващи победи ще бъдат наши. - Служене 
за градовете, стр. 25 ориг. 

 

 Въпроси за сърцето: 
 Болшинството от населението живее в градовете. Докато се молим Бог да ни 
покаже кога да се преместваме в провинцията, не трябва да пренебрегваме работата в 
градовете. Милиарди се намират като в капан със зависимостите, шума, развлеченията и 
начина на живот в градовете. 
 Молете се Бог да възложи в сърцето ви грижа за служене в градовете. Може би Той 
ви призовава да започнете с „център на влияние”, бизнес с духовна насоченост,  за да се 
достигнат изгубените души в градовете на света? Или може би сте призован вие и вашата 
църква да се ангажирате в цялостно достигане на хората във вашия град чрез различни 
служения.  
 Защо  не помолите Бог да ви покаже как най-добре да служите на хората във вашия 
град? 
  

 Повод за прослава:  
 Грант Л.: За да могат да бъдат компенсирани загубените дни в училищата, 

правителството на Южна Африка увеличи учебната седмица на 6 дни, включително 
и съботните дни. Конференцията на съюзите в Южна Африка апелира към 
правителството да позволи на учащите се АСД да бъдат освободени от всички 



12 
 

класове в събота и правителството се съгласи на това. Славим Бог, че послуша 
молитвите ни! 

 Далмас О.: Слава на Всемогъщия Бог, защото е верен на Своите обещания! Работя 
като колпортьор в Кения. Преживях Божиите благословения през време на 
пандемията. Продажбите нараснаха през месец март и тенденцията  продължава! 

 Аманда М.: Кореспондирам с американски войници във военна зона. Споделям 
100 дни на молитва с тях и виждам как Бог работи в сърцата им и какви решения 
вземат. 

 Анонимен: Откакто си спомням баща ми беше алкохолик. Като семейство сме се 
молили Господ да го освободи от това робство и Той наистина го направи. Баща ми 
също участва в сесиите от 100 дни на молитва и дори с ентусиазъм води молитвена 
сесия. 

 Получихме доклади от малки деца с голям ентусиазъм участващи в молитвените 
събрания по целия свят! Слава на Бог, Духът Му работи чрез тях! 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се за вашия град и за градовете по света, които все повече заприличват на 

Содом и Гомор. Молете се Бог да помогне на вас, семейството ви и вашата църква 
да основете центрове на влияние, служения и различни пътища за достигане на 
милионите, които бродят в тъмнината на градовете. 

 Молете се за магазина за здравословни храни в Латвия, който бе открит от млад 
инженер, който напусна работа си, за да работи на пълно работно време в това, 
което той нарече бизнес евангелизация. Молете Бог да благослови този бизнес да 
създава връзки с обществото и да помага на клиентите да гладуват за храна, която 
ги води към вечен живот. Молете се за всички центрове на влияние  по света и за 
много повече адвентисти да започнат мисионски насочен бизнес. 

 Молете се за дейността на смути бар в Ождън Юта, който достига младите хора 
там. Молете се за успех и това служене да намери почва в много места по света. 

 Молете се за Вибрънт лайф медикъл енд уелнес клиник в Бангалоре, Индия, която 
предлага природни лекарства за хронични болести, като високо кръвно налягане, 
наднормено тегло и диабет. Молим, искайте Бог да излее Духа Си над персонала, 
така че Неговата любов да изтича чрез тях към хората на които служат. 

 
 

Ден 99 – Молитвен фокус – Петък, 3 юли 2020 
Ще отида… в моя свят 

 
“И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за 

да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.”  
– Откровение 14:6 

 
“Бог ви нарежда да се хванете с едната ръка, вярата, за Неговата мощна десница, а 

другата ръка, любовта, да протегнете към загиващите души. Христос е пътят, 
истината и животът. Следвайте Го. Не вървете след плътта, а след Духа. Живейте 

като Него. Това е Божията воля – вашето освещение. Делото, което трябва да 
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извършите, е да вършите волята на Този, Който поддържа живота ви за Своя слава. 
Ако работите за себе си няма да имате никаква полза. Да работите за доброто на 

другите, да се грижите по-малко за себе си и по-усърдно да посвещавате всичко на Бога 
е приемливо за Него и ще ви бъде върнато чрез богатата Му благодат.” – Свидетелства 

към църквата, стр.140. 
 

 Въпроси за сърцето: 
 Адвентистите от 7-я ден имат уникален пророчески призив да разгласяват трите 
ангелски вести към целия свят, в подготовка за Второто идване на Христос. Тези вести 
могат да бъдат резюмирани като: 1. Бог е вашият Творец, вие сте обичани и желани от 
Него. Приемете Неговия дар на благодат и съдът ще бъде във ваша полза. 2. Този свят с 
всичките му организирани срещу Бога системи, е корумпиран, неблагонадежден и паднал. 
Доверете се единствено на Бога. 3. Сатана, причинителят на всичката смърт, мизерия, 
себелюбие, болка, грях, и всички, които прегръщат Неговите измами, ще бъдат 
унищожени скоро, за да бъде възстановена правдата и любовта във Вселената. Само тези, 
които поставят доверието си в любещия Спасител Исус Христос ще бъдат спасени завинаги 
и преобразени в нов образ, който отразява несебелюбивата любов на Бога. 
 Желаеш ли да направиш всичко, което е в способностите ти, за да достигнеш този 
изгубен свят с Божията любов и вестта на покаяние, спасение и съд? Ще светиш ли като 
Христов представител в тъмния свят? Ще застанеш ли твърдо да живееш, да говориш, да 
се грижиш, да благославяш и обичаш, прегърнал пророческата си идентичност като АСД? 
 И ако не си АСД, твое ли е желанието да се присъединиш към Божието движение 
на последното време, да бъдеш кръстен и ангажиран в мисията за Исус? 
 

 Повод за прослава: 
 Дж. С.: Бог е извършвал чудеса в отговор на молитвите ни. Хора са били 

освободени от демони и магьосничество и много са били излекувани от духовни и 
физически болести. 

 Вивиан Х.: Слава на Господа, че през тези 100 дни на молитва Той ни позволи да 
започнем малка група в нашия дом със съседите ни и те се запознават с Исус. 

 Чедуик А.: Бебето ми, момченце, почти умираше от задушаване. Пулсът му падаше 
и в един момент не можеше да диша. Всички изпаднахме в паника и се чудехме 
какво да правим. Тогава си припомних четивото от 100 дни на молитва за този ден 
(Да гледаме на Исус) и се молехме за неговия живот. Бог ми даде тихо убеждение, 
че то няма да умре. Можехме да направим кардиопулмонална реанимация. След 
15 минути без признаци на живот, то започна да диша. Накрая го заведохме в 
болницата, където бе стабилизирано. Славя Бог че го спаси! 

 Т. Е. : Бях богато благословена през 100 дни на молитва. Молех се за брат ми, който 
се беше отделил от Бог и Неговото семейство преди 7 години. Дори не присъства 
на моята сватбена церемония. Чудно, брат ми се върна у дома в тези 100 дни на 
молитва. Той изповяда греховете си и сега е напълно посветен на Божието дело! 

 Орусосо А.: През 100 дни на молитва аз и съпругът ми молехме Господа да 
въздейства върху сърцата ни, семействата и приятелите да бъдат достигнати и да ги 
подкрепяме по време на кризата. Въпреки, че бизнесът ми пострада финансово от  
изолацията през месец март, ние достигнахме толкова, колкото ни беше позволено 
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през различните времена в рамките на периода. По-рано тази седмица бях 
подтикната да прегледам финансите си, само за да открия, че въпреки всички 
разходи  за дневни издръжки, увеличени сметки и помощи за други, финансите ми 
не са пострадали негативно, от което се боях. Да бъде слава на Бога! 
 

 Призив за молитва: 
 Молете се Бог да помогне на вас и семейството ви да прегърнете изцяло 

пророческата, адвентна, мисионска идентичност от Откровение 14 глава. 

 Молете се за сърце, което е готово да отиде в мисионско поле, независимо дали 
това е в родната или чужда страна. 

 Молете се за всички, които още страдат от корона вируса. Молете се за изцеление 
и за край на пандемията. 

 Молете се за подвижната клиника в Сан Франциско, която е на разположение на 
църквата, за да осигурява безплатна стоматологична и очна помощ, плюс 
безплатен медицински преглед. Молете Бог да благослови пациентите с физическо 
и духовно изцеление.  

 Молете се за лицата, които са отложили решението си да бъдат кръстени. Молете 
се те да бъдат пропити с любов към Исус и да вземат цялостно решение да Му се 
предадат. 

 
 

Ден 100 – Молитвен фокус – Събота, 4 юли 2020 
Ще отида… до края 

 
“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух и ще Ми бъдете свидетели 

в Ерусалим и в цяла Юдея и Самария и до края на света.”  Деян. 1:8 
 

  „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на 
небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в 

името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви 
заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” – Мат. 28:18-20 

 
“Тази поръчка е дадена и на нас. Заръчано ни е да тръгнем като Христови пратеници, 

да поучаваме, да наставляваме и да убеждаваме мъже и жени, като се стараем да 
привлечем вниманието им към Словото на живота. Обещанието за Христовото 

пребъдващо присъствие е и за нас. Каквито и да са трудностите, с които може би ще 
трябва да се преборим, каквито и да са изпитанията, които може би ще трябва да 

претърпим, благодатното обещание е винаги наше: „Ето, Аз съм с вас през всичките 
дни до свършека на света.” – Евангелизъм, т. 1 стр.10 

 
 Исус е призовал Своя народ да споделя евангелската вест до краищата на земята, 
до края на света, до Неговото близко второ идване. Няма от какво да се безпокоим когато 
се ангажираме в това дело. Цялата власт е Негова! Духът Му е с нас, да ни води и 
упълномощава! Колко чудесно е да имаме Исус, най-великия Мисионер във Вселената с 
нас… до края и отвъд! 
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  След като си преминал през тези 100 дни на молитва, когато ти и семейството ти 
преживяхте лично пробуждане, нека този огън за Бог да не угасва, но се ангажирай в една 
проактивна, несебелюбива, съзнателна любеща, мисионска работа. Това не само ще ти 
дава непрекъснато съживление, но ще има за резултат души спечелени за Исус и 
пълноценен живот! 
 Желаеш ли да направиш тази следваща стъпка със и за Исус? Да посветиш живота 
си на мисионска служба за Него където си и където Бог те призовава? Доверяваш ли се на 
Неговата благодат, която е достатъчна за всички предизвикателства пред теб? Ще 
избереш ли днес да бъдеш нещо повече от отиващ на църква, но да станеш отиващ в 
света, един, който отива в света да достигне души за Исус! Дано Бог те благослови когато 
тръгнеш напред с Него,  до края на света, до края на времето! 
 Маран ата! Господ наш иде! 
 

 Повод за прослава: 
 Шери А.: Стартирахме проект за основаване на църква в района на Осака, Япония. 

След една година нямахме още нито един посетител на богослужение или който да 
взема библейски уроци. Решихме да се включим в 100 дни на молитва и да постим 
специално и да се молим за Светия Дух през месец май. Почти веднага Господ ни 
срещна с двойка в супермаркета, която търсеше църква и търсеше Бога. Те веднага 
пожелаха да изучаваме Библията. Поради епидемията те не работеха, така че 
имахме библейски часове всеки ден и те посещават службите на поклонение. Също 
и един от съседите ни започна да идва на църква. Така че посещението в събота се 
увеличи повече от два пъти и изникна малка църква. Слава на Бога! 

 Н. С.: Като част от 100 дни на молитва започнах всяка сутрин да се застъпвам в 
молитва за моя регион. Бог отвори врата, където бях давал библейски уроци на 
млада семейна двойка. Те са готови да се кръстят веднага щом рестрикциите се 
вдигнат! Когато отивах да давам библейски уроци на тази двойка, друга жена 
омъжена за мюсюлманин бизнесмен, помоли да започнем изучаване на Библията с 
нейния 18-годишен син. Той покани своята братовчедка и тя реши да се 
присъедини. Днес тя очаква с нетърпение да бъде кръстена поради променящата 
живота истина, която чу.  Бог работи! 

 Мисия Съюз Западно Конго: От започването на инициативата Всички членове 
включени, имахме трудности при организирането на малки групи в няколко окръга 
на Киншаса. Когато започна пандемията това форсира затваряне на големите 
църкви и отваряне на семейни църкви. Към момента имаме над 200 семейни 
църкви. Това стана дори в съседство, където нямаме Адвентно присъствие. Тези 
църкви са включени в евангелизации и са довели 82 души до Господа. 100 дни на 
молитва укрепи връзките и духовното израстване на тези църкви. 

 Вивиан Х.: Слава на Господа че през тези 100 дни на молитва Той позволи да 
започнем малка група в дома с нашите съседи и те се запознаха с Исус. Чрез АДРА 
можахме да продължим да помагаме със здравно служене на бежанци от 
Венецуела в Колумбия. 

 Слава на Бога за стотиците и хиляди доклади за прослава които сме получили! Бог 
наистина е обърнал тази пандемия в благословения навсякъде по света, когато 
Неговият народ се смирява и се моли! 
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 Призив за молитва: 

 Молете се  за продължаващо пробуждане чрез вярна мисионска работа до края на 
времето. Молете се за изливането на ранния и късния дъжда, така че делото да 
приключи. 

 Молете се за мисионското дело на църквата на предния фронт и в трудно 
достъпните места по света, такива като прозореца 10/40, Северна Корея, Средния 
Изток и т.н. 

 Молете се за всички неизговорени и неспоменати молитвени нужди, които са били 
изпратени.  

 Молете се за скорошно завръщане на Исус Христос! 
 
 

100 дни на молитва изминаха… какво следва? 
 

 Искаме да ви благодарим за вашето участие в 100 дни на молитва заедно с десетки 
хиляди ваши братя и сестри по света! Благодарим ви за молитвите, че не позволихте на 
тази пандемия да ви събори, но положихте доверието си в Исус и дори се ангажирахте 
да бъдете благословение на други през това безпрецедентно време. Славим Бог за 
стотиците доклади на прослава, които получихме. Но искаме също да ви окуражим да 
не се отказвате, ако все още не сте видели отговор на някои от молитвите ви. 
Постоянствайте и имайте вяра! Бог ще успее по Неговия най-добър начин и в най-
доброто време. 
 Вечността ще открие пълните резултати какво са извършили и какво ще извършат 
вашите  постоянни молитви чрез Божията благодат! 
 
 Инициативата 100 дни на молитва може да свърши, но молитвите не! Пробуждане 
и реформация от Бога е винаги актуална опитност. Исус ни каза да продължаваме да 
искаме повече Светия Дух (Лука 11:13); Молитвата е дишането на душата (Молитва, 
стр. 12); Исус и Неговото Слово е хлябът на живота (Йоан 6:35); И има много хора 
около нас на които можем да свидетелстваме! 
 Всички тези решаващи елементи на духовния живот трябва да бъдат ангажирани на 
ежедневна основа, за да израстваме по подобие на Христос. 
 
 Ние, като екип на Пробуждане и реформация искаме да ви помогнем в пътуването! 
Ето няколко събития и ресурси предоставени напълно безплатно, които могат да ви 
дадат достъп и да се регистрирате днес: 
 

o Обединени в молитва (На разположение на английски език) 
o Това е продължение на 100 дни на молитва. Веднъж седмично 

получавате силни размисли на посвещение, молитвени нужди на 
световната църква, доклади на прослава и нови източници на уебсайта 
за Пробуждане и реформация . 

o Регистрирайте се на: https://www.revivalandreformation.org/signup  
 

https://www.revivalandreformation.org/signup
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o Вярвайте пророците Му: /На разположение на английски, испански и френски 
език) 

o Четене на Библията и Духа на пророчеството с братя и сестри по света. 
Ще получите една глава от Библията за деня и една глава от Духа на 
пророчеството всяка седмица. 

o Регистрирайте се на: https://www.revivalandreformation.org/signup  
 
 

o Ежедневно посвещение с Елън Г. Уайт   
o Всеки ден получавате кратко посвещение с размишления взети от 

писанията на Елън Г. Уайт 
o Регистрирайте се на: https://www.revivalandreformation.org/signup  

 
o Дни за молитва и пост на Световната църква 

o 4 юли, 3 октомври 2020 г. 
o 2 януари, 3 април, 3 юли, 2 октомври 2021 г. 
o Потърсете източници и материали (на няколко езика) на 

https://www.revivalandreformation.org/prayerdays  
 

o Ще отида – Стратегически план на Световната църква 2020 – 2025 
o 3-4 юли 2020  
o Повече информация на  http://iwillgo2020.org  

 
o Десет дни на молитва 2021 

o 6-16 януари 2021 г. 
o Регистрирайте се и ще получите всички материали (на няколко езика) на:  

https://www.tendaysofprayer.org  
 

o Духовни източници от библиотеката за израстване 
o Потърсете от библиотеката за израстване безплатни източници за 

молитва, изучаване на Библията, свидетелство, превъзмогване на греха и 
предизвикателства, духовно изцеление, посвещения и т.н. на  
https://www.revivalandreformation.org/resources  
 

o Следвайте ни в социалната медия: 
o Facebook: https://www.facebook.com/revivalandreformation  
o Twitter: https://twitter.com/Revive_Reform  
o Instagram: http://instagram.com/revive_reform/  

 
 

https://www.revivalandreformation.org/signup
https://www.revivalandreformation.org/signup
https://www.revivalandreformation.org/prayerdays
http://iwillgo2020.org/
https://www.tendaysofprayer.org/
https://www.revivalandreformation.org/resources
https://www.facebook.com/revivalandreformation
https://twitter.com/Revive_Reform
http://instagram.com/revive_reform/

