
1 
 

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

Седмица 8 
 

15-21 май 2020 
 

„Преобразени от Божията любов” 
от Дерек Морис 

 

“Наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост.”   

Ерем. 31:3 

 

 

 Мери Ан Робъртс израства в християнско семейство, но като млад човек никога не се 

посвещава лично на Исус като неин Спасител и Господ. След завършването на колежа се 

омъжва, съпругът й се записва в армията и те заминават за Европа. Тук тя изоставя всички 

връзки с църквата и става напълно светски човек. 

 През 1983 г. стига до самото дъно. По време на едно напиване, което продължава цял 

уикенд тя е толкова пияна и се чувства толкова зле, че не е в състояние да присъства на 

семейно събиране. Това е момента в който Мери Ан решава да покани Бог отново в живота 

си. Живата картина която идва в ума й в тази много ниска точка от живота й е на любящият 

баща, който тича по пътя да посрещне блудното си дете. Мери Ан разбира, че това дете е 

самата тя. 

 Разбирайки, че трябва да направи някои радикални промени в живота си, тя  пише на 

един християнски пастор и му казва за своето решение да се предаде на Христос. Съпругата 

на пастора разбира колко трудна е промяната и подкрепя Мери Ан, като й се обажда всяка 

сутрин по телефона и се моли с нея в продължение на цяла година. 

 Дори когато Мери Ан започва да посещава християнска църква и Бог става част от 

нейния живот, тя чувствала, че нещо й липсва, че Бог има нещо специално за нея, което все 

още не е намерила. Тъй като винаги е искала да продължи образованието си, решава да се 

върне в училище. Надява се това да запълни празнотата в сърцето й. Кандидатства и е приета 

в университета да следва научна програма и накрая завършва докторат по неврология. Но 

някак си все още нещо й липсва. 

 През лятото на 2001 година Мери Ан посещава лагерно събрание в Северна Каролина. 

Най-вече я интересува да прекара добре с приятели там, така че сяда почти накрая. По време 

на едно от събранията чува християнския евангелизатор да поканва тези, които биха желали 

да участват в проект за служене в Кения да се срещнат с него след службата. 
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 “Обикновено обмислям нещата, преди да действам”- си спомня Мери Ан, но ”като че 

ли някой стоеше точно пред мен посочвайки ме директно”. В края на събранието тя застава 

пред публиката с дълбокото убеждение, че Бог я призовава да участва в този проект за 

служене в Кения. След разговор с нея, евангелизаторът  я поканва да проведе серия от 

събрания в една малка общност в Ронго, Кения. Мери Ан не е публичен говорител. Няма 

омилетично обучение и абсолютно никакъв опит в публична дейност. Никога не й минавало 

през ума, че Бог би я поканил да  проповядва Евангелието. Но е  отворена  за делото на 

Светия Дух този ден, и според нейните собствени думи, започва да се моли с радикална 

молитва: “Господи, разрешавам Ти да ме включиш в Твоята жетва.” 

 Бързо изминават няколко месеца и Мери Ан заминава за Кения да прави точно това, 

което Бог я е призовал да върши. Въпреки, че изпитва силен страх да говори пред голяма 

аудитория, всяка вечер когато застава да проповядва, чувства, че Бог говори чрез нея на 

тълпата събрана на градския площад. В края на нейните събрания повече от 500 души 

изповядват своята любов към Исус чрез кръщение. Както можете да си представите, Мери Ан 

е изпълнена с радост – радикална радост. И тази радост не изчезва. Мери Ан продължавала 

да проповядва, да споделя Божията любов и да следва водителството Му. Тя намери своето 

призвание, когато позволи на Бог да я използва в Неговата жетва. 

 

 Ще позволиш ли на Бог да те използва в Неговата жетва? Нещата не са така, както 

преди три месеца преди появата на кризата с КОВИД-19. Но има още много да се направи, и 

много души очакват да чуят добрите новини. Моли се и Го попитай, какво е приготвил за теб! 

 

 Дерек Морис е президент на Международната телевизия Hope Chanel International. 

За повече вдъхновение ви насърчаваме да прочетете нашата хубава книга на седмицата 

"Радикалната молитва", от която е взето молитвеното четиво тази седмица. 

 

 Въпроси за сърцето: Как е нашия живот днес? Позволихме ли на Бог да ни 

използва в Неговата жетва? Ако се чувстваме отделени от Бога, нека помним, че Той ни чака 

с разтворени от любов ръце да ни обърне към Себе си. Той не само иска да ни посрещне у 

дома, но има и специално място за служба за всеки един от нас. Ще отворим ли сърцата си за 

Неговия призив? 

 

 Активно предизвикателство за сърцето: 

  Огледай се наоколо за различните начини, чрез които Бог ти е показал Своята любов. 

Може би ще видиш любовта Му чрез други хора, чрез природата или по други начини. 

Когато откриеш любовта Му по един уникален начин, запиши по кой начин Бог ти се открива 

и го сподели тази седмица с двама души, както сме съветвани в Йоан 15:12. Създай си навик 

да търсиш Божията любов и по уникални начини да я споделяш с другите. 
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„Нашият Небесен Баща ни обича не заради това велико изкупление, напротив – Той 

предвижда изкуплението защото ни обича. Христос е средството, чрез което Бог може 

да излее Своята безпределна любов върху един паднал в грях свят. „Бог в Христос 

примиряваше света със Себе Си” /2 Кор. 5:19/… Никъде не може да се намери подобна 

любов! Деца на небесния Цар! О, какво скъпоценно обещание! Тема за най-дълбоко 

размишление! Безподобната Божия любов към свят, който не Го обича!”  

Пътят към Христос, стр. 14, 16. 

 

 

 Задълбочаване – Допълнителни предложения за четива през тази седмица:  

 Елън Уайт, Пътят към Христос, глава 1, „Божията любов към човека”. 

 Дерек Дж. Морис, Радикалната молитва”. 

 

 

 

Ден 50 – Молитвен фокус -  Петък, 15 май 2020 
 

 Повод за прослава: 

 Елизабет У.: „Славя Бог за Неговата изцеляваща сила.” 

 Член от Обединеното кралство: „Славя Бог, че слуша молитвите ни и по чуден 

начин ни осигурява храна и финансова помощ точно в подходящото време. 

 Учените с нетърпение работят да намерят ваксина и лекарства, които да помогнат 

да се забави разпространението на вируса. Направен е значителен прогрес и има 

надежда. 
 

 Призив за молитва: 

 Молете се Бог да изпълни сърцето ви с желание да бъдете употребен от Него 

когато и където ви призове. 

 Молете се да бъдат успешно прилагани и богато благословени всички онлайн 

евангелизации и дигитални църковни дейности.  

 Молете се за младите хора, които са в долината на решението за или срещу 

Христос. Молете се да преживеят Христовата любов и истина и щастливо да Му 

служат в техния живот.  

 Молете се за многото църковни групи по света, които нямат построени църкви, 

където да се срещат и които търсят да намерят земя. Молете се Бог да събуди 

всички членове да се ангажират в дейности за основаване на църкви. 
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Ден 51 – Молитвен фокус – Събота, 16 май 2020 

Божието посвещение 
 

 

“Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, 

Христос умря за нас.”  

Римл. 5:8 

 

“С появата на греха, дойде и Спасителят. Щом като имаше грях, имаше и Спасител. 

Христос знаеше, че трябваше да пострада, и при все това стана заместник на човека. 

Щом  Адам съгреши, Божият Син представи Себе Си като гарант за човешката раса.”  

В небесни места, стр. 13 

 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог, Който въпреки, че бе отхвърлен и срещу Него бе 

съгрешено, направи първата стъпка към човечеството. Дойде с отношение на благодат, 

прощение и обещание, че Исус ще смаже змията Сатана (Бит. 3:15) и ще се пожертва за 

тяхното спасение. Христос все още има същото отношение към теб. Предал се е за теб и 

твоето спасение. Ще се хвърлиш ли днес в обичащите Му ръце и ще приемеш ли Неговите 

очистваща кръв и праведност? 

 

 Повод за прослава:  

 Излекуването на д-р Хамел (Медицински доктор в Бериън Спрингс) след много 

застъпнически молитви от вярващите.  

 Църквата в Китай е жива въпреки рестрикциите от КОВИД-19 и комунизма. 

Стотици хиляди се свързват онлайн в поклонение. 

 

 Призив за молитва:  

 Молете се Бог да отвори очите ви за безграничната Му любов към вас. Молете Го 

да ви разкрива все повече от любящия Си характер всеки ден. 

 Молете се за църковните лидери и членове в Индонезия, където има заразени от 

КОВИД-19 и са починали.   

 Молете се за Папуа Нова Гвинея, тъй като страната не е подготвена да се справи с 

масивната атака на КОВИД-19. 
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Ден 52 – Молитвен фокус – Неделя, 17 май 2020 

Посвещение на Исус 
 

„и Аарон каза всичките думи, които Господ беше говорил на Моисей, и извърши 

знаменията пред людете. И людете повярваха и когато чуха, че Господ посетил 

израилтяните, и че погледна на неволята им, наведоха главите си и се поклониха.”  

Изход 4:30, 31 

 

“Ти желаеш да Му отдадеш себе си, но моралната ти сила е твърде слаба, понеже 

робуваш на съмнението и си управляван от навиците на греховния си живот. Твоите 

обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можеш да контролираш нито мислите, 

нито подбудите, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания и 

престъпените клетви разколебава доверието в собствената ти искреност и те кара да 

смяташ, че Бог няма да те приеме, но не бива да се отчайваш. Това, което трябва да 

разбереш, е истинската мощ на волята. Тя е управляващата сила в живота на човека – 

силата, която взема решение или прави избор. Всичко зависи от правилното й действие. 

Бог е дал на хората силата да избират, тяхно право е да упражняват тази сила. Не 

можеш да промениш сърцето си, не можеш със свои сили да заобичаш Бога, но можеш да 

ИЗБЕРЕШ да Му служиш. Ти можеш да Му отдадеш волята си, тогава Той ще действа в 

теб – и да желаеш, и да върши необходимото според Неговата добра воля. Така цялото 

ти естество ще бъде доведено под контрола на Христовия Дух, чувствата и 

привързаността ти ще бъдат съсредоточени върху Него, мислите ти ще бъдат в 

хармония с Него.” – Пътят към Христос, стр. 47, 48 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Когато се срещна с реалността на Божието любещо обещание за спасение от 

робството, народът на Израел се предава, посвещава и прекланя.  

 Когато съзерцаваш Божията невероятна любов към теб, ще избереш ли днес да Му 

отговориш по същия начин? Ще Му отдадеш ли волята, живота, сърцето си? 

 Бог е добър. Копнее да помогне и изцели. Някога процесът може да е болезнен, но си 

заслужава. Защо не позволиш днес да предадеш света и да посветиш живота и волята си на 

Бога и да Му се поклониш? 

 

 Повод за прослава 

 Рестрикциите поради КОВИД-19 са довели до нарастване на интереса към 

Евангелието в Средния Изток. Много лица, които остават анонимни са се свързали 

онлайн с църквата. 

 Мощни молитвени движения се наблюдават в Интер американската дивизия.  
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 Призив за молитва: 

 Молете се за литературните евангелизатори по света, които са засегнати 

финансово от пандемията. Молете се за начини, по които литературата да се 

разпространи през това време и много да бъдат благословени, когато я четат. 

 Молете се за онези верни членове, които в това време служат с хранителни 

банки. Молете се да бъдат защитени от вируса докато вършат тази служба от 

любов към обществото. 

 Молете се за миряните, библейските работници и евангелизаторите, които са 

зависими от работа във ферми и други самоиздържащи източници за себе си и 

техните семейства. Молете се за тези, които живеят и служат в региони засегнати 

от тежка суша. 

 

 

Ден 53 – Молитвен фокус – Понеделник, 18 май 2020 

Посвещение на приятелите 
 

“Човек, който има много приятели намира в това погубването си, Но има приятел, който 

се държи по-близко и от брат.” – Притчи 18:24 

 

“По рождение Йонатан, бе престолонаследник, но знаеше че е отстранен от този пост 

по Божествено нареждане. Той бе най-нежен и верен приятел на съперника си, закриляше 

живота на Давид с риск да изгуби своя; …Името на Йонатан  се пази в небето, а на 

земята  свидетелства за съществуването и силата на несебелюбивата любов.” 

Възпитание, 142 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Приятелството на Йонатан и Давид има духовно измерение и дълбочина, които 

изобщо рядко могат да се видят. Тяхното приятелство бе обвързано със свят завет за взаимна 

духовна подкрепа и посвещение. Имаш ли духовни приятели? Ти самият духовен приятел ли 

си на някой друг? Защо не избереш да се посветиш на духовното развитие на приятелите ти, 

като оставиш настрана личните си желания и удоволствия и посветиш време и любов за да 

подкрепиш приятелите си в тяхното ходене с Христос? 

 

 Повод за прослава: 

 Онлайн евангелизаторските събрания на организацията „Писано е” докладва за 

удивителни резултати с хиляди участници и много взети решения за Исус. 

Търсещите истината се свързват с местните адвентни църкви за последваща 

работа. 
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 Много бивши членове адвентисти се свързват отново с църквата благодарение на 

растящите дейности на онлайн евангелизма. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за вашите приятели. Особено за тези, които не познават Христос, или са 

изгубили своя път. Молете се Бог да ви даде кураж да упражнявате едно 

позитивно, решително, духовно влияние в техния живот. 

 Молете се за евангелизационните събрания планирани в Рифт Вели, Кения, която 

е територия недокосната от нашата църква. 

 Молете се за Адвентния център Фоникс Бийкън Лайт, където новите членове са 

готови да служат в тяхната общност. 

. 

 

Ден 54: Молитвен фокус – Вторник, 19 май 2020 

Посвещение на твоя партньор/семейство 
 

“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа. Мъже, любете 

жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея. Деца, 

покорявайте се на родителите си в Господа. И вие, бащи, не дразнете децата си, но 

възпитавайте ги в учение и наставление Господно.”- Ефес. 5:22,25; 6:1,4. 

 

“Причината за несъгласията в дома и в църквата е отделянето от Христос. Ако отидем 

по-близо до Него, ще бъдем по-близо и един до друг. Тайната на истинското единство в 

църквата  и в семейството не е в дипломацията, умелото ръководство или 

свръхчовешките усилия за преодоляване на трудностите, а единството с Христос”  

Дом и семейство, стр. 164 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Твоят съпруг/съпруга и семейство са хора в живота ти, към които имаш тържествен 

дълг: да обичаш, подкрепяш и правиш ученици в изпълнена с радост любеща връзка с Исус. 

Ще се посветиш ли днес да проявяваш към твоята съпруга и семейство същата благодат, 

прощение и любов, които Исус е показал към теб? Твое ли е желанието да бъдеш духовен 

водител в твоя дом? Искай днес от Исус по-дълбока връзка с Него, така че да бъдеш по-

добро Негово отражение към съпругата и семейството ти. 

 

 Повод за прослава: 

 Проспър О.: „Да! Независимо от КОВИД-19 аз още ще пея прослава на Всевишния 

Господ.” 
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 Джон У.: „Тази криза ми даде подновено желание да имам дори по-близка връзка 

с Христос!” 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за вашите съпруги, родители, деца, братя, сестри и разширени 

семейства. Молете се да познават Господ Исус Христос. Молете се да бъдете 

съпруг, родители, братя, сестри и син/дъщеря, които Христос иска да бъдете. 

 Молете се за денят за молитва за браковете и семействата – 6 юни, 2020 г., 

организиран от Отдела за Семейно служене към Генералната Конференция. 

/family.adventist.org/ 

 Молете се за несемейните, които в това време се чувстват много самотни. Молете 

се за тях да видят благословенията на всеотдайността, когато е свързана със 

служене на Бога. Молете се ако е Божията воля да намерят набожни съпрузи. 

 Молете се за лицата, които се борят със зависимости. 

 Молете се за една сестра от Тринидат, чиято дъщеря беше убита преди две 

години, и чийто син бе убит през последния март. Молете се за нея да бъде 

утешена и да бъдат защитени останалите членове на семейството й. 

 

 

Ден 55 – Молитвен фокус – Сряда, 20 май 2020 

Посвещение на местната ти църква 
 

“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа и ни един от тях не казваше, 

че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.” 

Деян. 4:32 

 

“Обърнатите към Евангелието бяха „едно сърце и душа”. Имаха общ интерес – успеха на 

поверената им мисия. Алчността нямаше място в техния живот. Любовта им към 

братята и към делото, на което се бяха посветили, бе по-голяма от любовта към 

парите и притежанията. Делата им свидетелстваха, че бяха оценили човешките души 

по-високо от земните богатства. Винаги ще бъде така, когато Божият Дух ръководи 

живота.” - Деян. на апостолите, 32 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Има времена когато сме разстроени от местната ни църква или даже от световната 

църква. И все пак знаем, че църквата е Христовата невеста. Ако Христос е толкова посветен 

на Своята църква, не трябва ли и ние да сме посветени по същия начин на нея? Първите 

християни са били изпълнени с Духа и готови да жертват всичко за Божията църква и мисия. 

Защо не поискаш днес Бог да ти прости всяко грешно отношение, което може да си имал 
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срещу Неговата невеста. Защо не Го помолиш да те кръсти със Светия Дух, упълномощавайки 

те да търсиш единство и да живееш жертвоготовно, за да бъде местната ти църква 

подкрепена и благословена. 

 

 Повод за прослава: 

 Славим Бог за 900-те новоосновани църкви през последните няколко години в 

Северно-американска дивизия.  

 В Южно-американската дивизия молбите за Библейско изучаване нараснаха пет 

пъти от началото на кризата. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за църквата в държавата Габон. Молете се нейните членове  да имат 

смелост и мъдрост за достигане на близките им съграждани. Молете се особено 

за групата в Аканда, която се опитва  да служи на хора с увреждания. 

 Молете се за нуждите на местната ви църква, духовни и физически. Молете се за 

единство, изцеление и подновено посвещение в служба и мисионски дейности. 

 Молете се за пасторите и църковните водители от Хаитянския съюз. Молете се за 

църквите в някои региони на Хаити, които са пълни с въоръжени банди. Молете се 

за духовно, физическо, финансово и умствено здраве на членовете в Хаити. 

 Молете се за членовете, които са прегърнали погрешни или изопачени 

доктринални позиции и активно се опитват да измамят и други. 

 Молете се за бившите членове, които са се отцепили далеч от църквата и 

формират свои собствени групи или деноминации. Молете се да бъдат водени в 

истината. 

 

 

Ден 56 – Молитвен фокус – Четвъртък, 21 май 2020 

Посветени на Божията мисия 
 

“Защото, при все че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички, за да 

придобия мнозината. …На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася 

неколцина.” – 1 Кор. 9:19, 22б 

 

“Всеки истински ученик се ражда в царството Божие като мисионер.”  

Копнежът на вековете, 106 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Мисионската работа, евангелизмът, това не са полета за служба, запазени само за 

пастора или обученият евангелизатор. Всеки вярващ, в чието сърце Исус пребивава чрез 
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Духа, е призован да свети като светлина в този свят чрез думи на истина или действия от 

любов. 

 Защо не поискаш от Христос точно сега да ти покаже, кое и къде е твоето мисионско 

поле днес? Моли се да имаш искрено съчувствие за изгубените души  и кураж да споделяш 

вярата си с любов към хората в твоята сфера на влияние. 

 

 Повод за прослава: 

 Семейство Макоба: „100 дни на молитва са били добра опитност за нас като 

семейство. Въпреки че ситуацията около нас изглеждаше плашеща, като 

семейство вземаме този период да посветим отново живота си на Исус, като 

следваме сериозно програмата „100 дни на молитва”. 

 Младежкият екип „Една година в мисия” в Гууахати, Индия, достигна стотици 

индуси  със здравната вест точно преди КОВИД-19 да заключи всички в къщите. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за яснота каква е Божията мисия за вас и къде сте точно сега. Молете 

се Бог да ви помогне да бъдете верни в споделяне на Христос с хората около нас 

чрез вашите думи, действия и поведение. 

 Молете се за адвентните болници тъй като имат много нужди по време на тази 

криза. Молете се за лекарите и сестрите и персонала да бъдат упълномощени 

чрез Светия Дух да бъдат свидетели за техните пациенти. 

 Молете се за църковните „Центрове за надежда и живот” по света  да бъдат 

фарове на светлина по време на тези тъмни дни. 

 Молете се за големите градове във вашата територия и Бог да ни даде пробив при 

достигане на хората в тези места. 

 Молете се за мисионери от предния фронт, особено в прозореца 10/40, които се 

стараят да донесат Исус в общности, които са били управлявани от Сатана от 

хиляди години. 

 


