"Да призовем Исус в нашата спешна нужда!"
100 дни на молитва
Седмица 6
1 – 7 Май 2020

Ангели наоколо
От Мелъни Колмън
Трябва да споделя невероятно преживяване, което преживях наскоро.
Съпругът ми е пастор в американския щат Орегон. Нещата се случиха по време на
откриващата вечер на евангелизационната поредица „Откровение на надеждата“. По
принцип насърчавам повече молитва в нашата църква, така че реших да ръководя
молитвената стая по време на срещите. Екипът ми се състои предимно от възрастни хора
и приятели, молещи се от техните домове, така че не бях сигурна колко посещение ще
имам в молитвената стая по време на срещите. Въпреки това реших да направя
молитвена стая, надявайки се, че някои църковни членове ще имат желание да влизат и
да се молят периодично по време на срещите.
Първият петък вечер бях само аз. Чувствах се самотна, но въпреки това се молех.
Събота вечер отново бях само аз. Този път се чувствах и малко по-обезкуражена. Пуснах
красивото изпълнение на песента „Господната молитва“. Докато звучеше, аз се молех.
„Знам, че където двама или трима са събрани в Твое име, ти си там, Господи, но какво
ако съм само аз?“ молех се безмълвно.
Когато песента свърши, отворих очите си и стаята беше пълна с ангели. Започнах
да плача докато гледах из стаята изненадана. Ангелите бяха високи, високи до тавана на
стаята с широки рамене. Те стояха рамо до рамо с гръб към стената, около краищата на
стаята. Почувствах се малка в сравнение с тях. Те имаха криле и бяха облечени в дълги
дрехи, наподобяващи роба. Бях привлечена към техните лица. Изглеждаха като мъже,
много красиви мъже. Очите им бяха толкова мили и се усмихваха нежно, успокояващо
усмихващи се. Техните черти на лицето бяха ясни, имаха атмосфера на смелост около
тях, наподобяваща воин. Тъмните им коси покриваха раменете им, изглеждайки почти
преливащи едни в други. Докато по принцип не можех да виждам през тях, на практика
имах усещането, че мога. Формите им блестяха с жълто-бял цвят. Успях да ги видя само в
продължение на четири пет секунди, и после не ги виждах, но не можех да спра да плача
до края на вечерта.
Бях толкова обезкуражена, че се чудех дали Бог може да работи ако съм сама в
молитвената стая. Той ми показа по чудотворен начин, че ако един човек се моли, това е
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достатъчно. Чувствам се толкова недостойна и смирена, че Той ми подари този
прекрасен подарък. Все още плача често, докато си мисля за това свещено преживяване.
Продължавам да се моля в нашата църковна молитвена стая сама, но вече не се
обезсърчавам, защото знам, че стаята е пълна с ангели, дори да не мога да ги видя.
Просто трябваше да споделя това. Никога не трябва да подценяваме силата на
молитвата. Дори само един човек да се моли, това е достатъчно. Бог работи, дори когато
не можем да видим.
Мелъни Колмън е съпруга на пастор и майка на три деца. Тя и семейството и
живеят в южен Орегон.
ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО: Чувствали ли сте се понякога сами в молитва? Молили ли
сте се дълго и въпреки това не сте получавали отговора, за който копнеете? Или сте се
чудили дали има смисъл, след като се молите съвсем сами? Ако се изкушите да се
обезсърчите, не забравяйте, че Исус се е молил сам и си спомнете как молитвите му са
променили света! Помислете за Авраам, Яков, Йосиф, Давид, Илия, Естир и много други
през вековете. Понякога те са се чувствали много самотни и въпреки това молитвите им
са докосвали небето.
АКТИВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪРЦЕТО: Тази седмица бихме искали да ви
насърчим да изберете един или два от изброените по-горе библейски герои (или да
изберете свой собствен) и да научите всичко, което можете за времето им на лична
молитва. Използвайте Библията и Духа на пророчеството за вашето изследване и
напишете своите открития. След това изберете характеристика, на която наистина се
възхищавате от един аспект на техния молитвен живот, и се молете Бог да изгради тази
молитвена добродетел във вас.
„Илия беше човек с велика вяра и затова Бог можеше да го използва по време на тази
тежка криза в историята на Израел. Докато се молеше, вярата му протегна ръка и се
хвана за обещанията на небето, и той настояваше в молитва, докато не се отговори на
молбите му. Той не дочака пълни доказателства, че Бог го е чул, но беше готов да
рискува всичко за най-малкия признак на божествена благосклонност. И все пак това,
което му беше позволено да върши под Бога, всеки може да направи в своята сфера на
дейност в служба на Бога... Вяра, като тази, е необходима в света днес - вяра, която ще се
държи за обещанията на Божието слово и ще откаже да се пусне докато Небето чуе."
(ЕГВ, Молитва, стр. 138 – ориг.)
Задълбочаване - Допълнителни предложения за четива през тази седмица:
 Елън Уайт, „Истината за Ангелите”

Синди Мърсър, „Моли се смело: Бог може да направи много повече!“
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Ден 36 – Молитвен фокус – Петък, 1 май 2020
Повод за прослава: Възхваляваме Господ за всички църковни групи и служения, които
продължават да намират творчески и полезни начини да достигнат до тези, които се
борят! Много животи са докоснати от любовта на Исус!


Молете се за членове на църквата, които живеят в гъсто населени градове по
света в това време на пандемия. Молете се за защита и осигуряване на техните
нужди.



Молете се за издръжливост на медицинските специалисти по целия свят, които се
борят вече седмици и месеци с тази коронавирусна пандемия.



Молете се Божиите хора да продължат да изучават дълбоко Неговото слово, да
прекарват много време в молитва, да отхвърлят греховете си, и да се подготвят за
скорошното идване на Исус.



Помолете Бог да ви покаже как да се молите в това време на криза.

Ден 37 – Молитвен фокус - Събота, 2 май 2020
Вяра под огън
„Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за Мене?“ Ер. 32:27
„Бог ще изпита до голяма степен вярата и смелостта на онези, на които е поверил
отговорности в неговата работа. Изявите често ще бъдат забраняващи. Въпреки че Бог е
дал многократна увереност за неговата помощ, все пак вярата почти ще залита. 'Така
казва Господ' трябва да бъде нашето твърдо упование, независимо от човешките
разсъждения или очевидните невъзможности. “
ЕГВ, Знамения на Времето, 30 юни, 1881, пар. 15. – ориг.
Въпроси за сърцето:
Тъй като знаем, че предстоят по-големи изпитания и изпити в бъдеще, как можем
да култивираме непоклатима вяра, която ще бъде силна дори под огън? Разгледайте
историята на тримата приятели на Даниил, които са изправени пред огнената пещ (Вижте
Даниил 3 гл.). Какво мислите, че ги е подготвило да стоят силни в онзи труден ден?
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Повод за прослава: През това време, когато толкова много хора трябва да стоят
вкъщи, има свидетелства за това как Бог отваря невероятни възможности за онлайн
евангелизации и други евангелизационни дейности. Евангелистът Робърт Коста проведе
редица онлайн евангелизационни срещи и имаше 245 000 присъстващи в скорошна
онлайн среща. Евангелистът Джон Брадшоу току що започна срещи с десетки хиляди,
които присъстват онлайн.



ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за здравните специалисти на първа линия, които продължават да се
борят с тази епидемия. Молете се за тяхната безопасност от Ковид-19.



Молете се лицата, които вземат политически решения, да знаят кога е безопасно
да отворят отново страните, които са в изолация. Молете се за балансиран
подход, който се съобразява с безопасността на здравето на гражданите, както и с
икономиката.



Молете се за многото организации и малки фирми, които страдат финансово в
резултат на мерките. Молете се хората да намерят начини да подкрепят малките
бизнеси, така че да не се наложи да бъдат затворени за постоянно.



Молете се за жени и деца, които са в опасни ситуации и се нуждаят от защита.
Молете се за начини да достигнете до уязвимите и слабите във вашата местност.



Молете се за тези, които работят в банки, магазини за хранителни стоки,
бензиностанции и други основни бизнеси. Молете се те да бъдат защитени от
заразяване с коронавирус, тъй като работят с хора, които идват за услуги.

Ден 38 – Молитвен фокус - Неделя, 3 май 2020
От невъзможно към възможно
“Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога, защото за Бога
всичко е възможно.”
Марко 10:27
“Естествените невъзможности не могат да попречат на делото на Всемогъщия.”
ЕГВ, Желанието на вековете, стр 535 – ориг.
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“Имаме Бог, чийто ухо не е запушено за нашите молби и ако изпитаме Неговото слово,
Той ще уважи вярата ни. Той желае всичките ни интереси да бъдат вплетени с Неговите
интереси, и тогава Той може да ни благослови, защото, тогава, когато сме благословени
няма да приемем слава за себе си, а ще отдадем всичката слава на Него.”
ЕГВ, Ревю и Хералд, 9 Юни, 1891 – ориг.

Въпроси за сърцето:
Често вярата ни в Бог е малка, защото не разбираме величието на нашия Бог.
Мислим, че проблемите ни са толкова големи, че Той не може да ги реши. Забравяме, че
служим на Бога, който направи небесата чрез голямата Си сила и няма нищо твърде
трудно за Него. Днес, отделете малко време за размисъл върху величието на Бог.
Напишете характеристики и качества, които притежава само Бог. Докато правите това,
помолете Бог да увеличи вашето разбиране и схващане за това кой всъщност е Той.

Прослава:
Възхваляваме Господ за това, че много от Божиите хора изразяват вяра в Неговото
ръководство и търсят отворени врати на възможности, вместо само да се съсредоточат
върху вратите, които може да са били затворени по време на тази пандемия.



ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се хората да се допитат до Бог за тази кризисна ситуация – Желае ли Бог
да ни каже нещо? (1 Царе 3:10)



Молете се за много хора от най-бедните страни, които нямат работа и имат
проблеми със набавянето дори на основна храна като ориз и царевично брашно.
Мнозина са застрашени от глад.



Молете се за отворени сърца на хора по света - да дават, да помагат и да се молят
за тези, които са в криза.(Притчи 22:9, Псалми 86:6-7)



Молете се благосъстоянието на земеделските производители, които се борят да
засаждат или събират реколтата, както и за поддържащите работници.
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Ден 39 – Молитвен фокус - Понеделник, 4 Май 2020
Небесна Сила
“Сега зная, че Господ избавя помазаника Си. Ще го послуша от своето Си небе със
спасителната сила на десницата Си. Едни споменават колесници, а други коне, но ние ще
споменем името на Господа нашия Бог.”
Псалми 20:6-7
“Те ще се борят със свръхестествени сили, но ще им бъде осигурена и свръхестествена
подкрепа. Всички небесни същества са в тази армия. Сред техните редици обаче има и
нещо повече от ангели. Светият Дух, представител на Предводителя на Божието
войнство, слиза, за да ръководи битката. Нашите слабости може да са много, греховете и
грешките ни да са страшни, но Божията благодат е за всеки, който я търси с разкаяние.
Силата на Всемогъщия е дадена на разположение на тези, които се уповават на Бога.”
ЕГВ, Желанието на вековете, стр 352 – ориг.
Въпроси за сърцето:
Иска ли ви се понякога да бихте могли да видите армията ангели около дома си,
живота си и семейството си? Помислете над историята на Елисей и какво се случи, когато
Бог отвори очите на слугата му (Виж 4 Царе 6:17). Представете си как страха на слугата му
бе заменен с вяра, когато видя огнените колесници. За какви други истории в Библията
можете да си спомните, където Бог отваря очите на мъжете и жените, за да видят
ангели?
Прослава:
Възхваляваме Бог, защото много от Божиите хора са верни във връщането на
десятъците и приносите си, а някои дори планират да дадат повече поради недостиг,
който може да се развие поради това, че мнозина остават без работа.





ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за онези, които работят в службите за сигурност, като полицаи и други.
Тъй като неспокойствието сред гражданите нараства поради затварянето в някои
части на света, молете се за защита на тези мъже и жени.
Молете се правителствените лидери да работят заедно в единство, вместо да се
борят един с друг за постигане на политически предимства.
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Молете се за лечение и лекарства, които биха забавили или спрели тази пандемия
по-бързо, отколкото прогнозират експертите.



Молете се за местните ни църкви да имат единство, духовно пробуждане и повече
усет за спешност за мисия. Получаваме много заявки от цял свят по тези въпроси.

Ден 40 – Молитвен фокус - Вторник, 5 май 2020
Да вярваш без да виждаш
“Блажени онези, които, без да видят, са повярвали.” Йоан 20:29
“Вярата приема Бог от Неговото слово, със или без чувство. Това е същността на нещата,
за които се надяваме, доказателствата за неща, които не се виждат. Можем да вярваме
на нашите ближни, а не можем ли да се доверим на Божието слово? Когато отиваме при
Него за мъдрост или благодат, не трябва да гледаме към себе си, за да видим дали Той
ни е дал специално чувство като уверение, че е изпълнил своето слово. Чувството не е
мярка. Големи злини са били резултат, когато християните са следвали чувството. Как да
разбера, че Исус чува молитвите ми? - знам го чрез Неговото обещание. Той казва, че ще
чуе нуждаещите се, когато викат към Него, и аз вярвам на Неговото слово. Никога не е
казал на „семето на Яков, напразно ме търсите.“ Ако ходим в светлината, можем да
дойдем до престола на благодатта със свята смелост. Можем да представим обещанията
на Бог с жива вяра и да настояваме за молбите си. Въпреки че сме слаби и грешим и
недостойни, „Духът подпомага немощите ни.“… Когато веднъж представили молбата си,
не трябва да я изоставяме, а да кажем, както направи Яков, когато се бореше цяла нощ с
ангела, „Няма да те пусна, освен ако не ме благословиш“ и като него ще победим.“
ЕГВ, Библейско ехо, 24 Септември, 1894 г., параграф 6 – ориг.
Въпроси за сърцето:
Едно е да повярваш, когато чудото стои пред теб, когато го виждаш със
собствените си очи. Но какво се случва в моментите, когато не виждаме отговорите, не
виждаме чудесата, не виждаме ангели и не виждаме Божията доброта в живота ни? Ще
се доверим ли така вярно на Бог дори тогава, когато не разбираме? Докато обмисляте
тези въпроси, разгледайте Евреи 11:1, Римляни 8:24-25, Марко 9:24, Йов 13:15
Прослава:
Слава на Господ, че на много места броят на новите случаи на Ковид-19 намалява.
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ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се, когато нациите и икономиките се отворят, да няма повторно
значително увеличение на броя на заразите.



Молете се за китайското служение в град Себу и за всички във Филипините и
Индонезия за защитата от коронавируса и за повече китайци във всяка страна, да
имат по-голям интерес да търсят Исус и истините на Библията.



Молете се китайската нация с 1,4 милиарда души да стане много по-отворена за
разпространението на Евангелието.



Молете се всички ние да използваме допълнителното време, което имаме вкъщи,
за да изучаваме Библията в дълбочина и да учим децата си как да изучават и да
обичат Божието Слово.

Ден 41 – Молитвен фокус - Сряда, 6 май 2020
От тайното място
“А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е
от Бога, а не от нас. Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени. В недоумение сме, но
не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога
носим на тялото си убиваното на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на
Исуса.” 2 Коринтяни 4:7-10
“Скоро от тайната молитва дойде силата, която разтърси света с великата реформация.
Там служителите на Господа със свято спокойствие стъпиха на канарата от Божии
обещания. Докато продължаваше борбата в Аугсбург, Лутер “не прекара нито един ден,
без да посвети за молитва най-малко три от най-хубавите часове на деня”. Усамотен в
стаята си, разкриваше душата си пред Бога чрез думи, пълни с благоговение, страх и
надежда, така както човек говори на най-верния си приятел: “Аз зная, че Ти си наш Баща
и наш Бог - казваше реформаторът - и, че Ти ще разпръснеш преследвачите на Твоите
деца. Цялото това дело е Твое и по Твоя повеля ние се захванахме с него. Затова защити
ни, о, Отче!” ЕГВ, Великата борба, стр 210 – ориг.
Въпроси за сърцето:
Какъв е най-големия ви копнеж? Какъв е най-дълбокия плач на сърцето ви? Може
би не сте мислили за това напоследък. Може би просто се опитвате да оцелеете. Или
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може би мислите за това непрекъснато. Отделете няколко минути днес, за да помислите
къде намирате най-голямата си радост и най-голямото си удовлетворение. Както
правите, размислете върху Псалом 27:4 и помолете Господ да ви даде сърце, което
наистина гладува, за да бъде в Неговото присъствие.
Прослава:
Хвалете Бога за това, че членовете и църквите на адвентистите се молят на Бог за
творчески начини да достигнат до своите общности. И че Бог отговаря на тези молитви с
много творчески подходи.



ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за възрастните и за децата - най-уязвимите сред нас.



Молете се за църковни членове, които се учат да създават приятелства с
мюсюлмани бежанци, които наскоро са се преселили в техните квартали. Молете
се за мъдрост как да ги водят към истината.



Молете се за църквите по целия свят да имат вярата да създадат градски центрове
на влияние в градове близо до тях.



Молете се за изливането на късния дъжд върху църквата, за да може делото да
приключи, за да можем да се приберем у дома.

Ден 42 – Молитвен фокус - Четвъртък, 7 май 2020
Съвършен мир
“Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Уповавайте на
Господа винаги, защото Господ Бог е вечна канара.” Исая 26:3-4
“Всички, които приемат Христос чрез словото Му, предадат душите си под Неговото
покровителство и живота си под Негово разпореждане, ще намерят мир и спокойствие.
Нищо от света не може да ги натъжи, когато Исус ги радва със Своето присъствие. В
пълното приемане на Христос има пълен покой.” ЕГВ, Желанието на вековете, стр 331 –
ориг.
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Въпроси за сърцето:
Когато усетите безспокойство в сърцето си, къде бягате първо? С кого се
съветвате? Исус ли е? Да се доверим на Исус, нашата вечна скала, не може да се
основава на това как се чувствате във всеки конкретен момент. Трябва да изберете да му
се доверите, независимо в какви обстоятелства се намирате. Тогава Той може да ви даде
съвършен мир. Ще изберете ли да се доверите на Него точно сега?
Прослава:
Чрез различните онлайн евангелизаторски срещи, както и други дигитални
църковни дейности, бивши и липсващи членове възвърнаха интерес към Бога и дори се
присъединиха отново към църквата!



ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА:
Молете се за членове на църквата, които се учат как да споделят надеждата си по
начин, подходящ за светските постмодерни хора, които живеят в градовете по
света.



Молете се за работници, които ще използват метода на Христос, за да задоволят
нуждите и да достигнат до сърцата на хората, живеещи в градовете по света.



Молете се за онези, които са в средата на кризата с КОВИД-19, които или се борят
или имат близки, които се борят с болестта.



Молете се за мир за членове на църквата по целия свят, които са ужасени и
уплашени или се чувстват сами.
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