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

Седмица 9  
22 – 29 май 2020 

 

“Време за изпитване на сърцето”  
От Марк Финли 

 
 

“Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме, и познай мислите ми. 
И виж дали има в мене оскърбителен път. И води ме по вечния път.” – Пс. 139:23, 24 

 
 Преди години в ранното ми служене, бях поканен да проведа Седмичен духовен 
семинар в едно начално християнско училище. Докато седмицата напредваше, стана 
очевидно, че двама от учителите имат сериозен конфликт. Негативното им отношение един 
към друг постоянно водеше до нажежаване на обстановката по време на събиранията на 
учителския екип. Ако един от тях предлагаше идея, другият се противопоставяше. Когато 
двамата присъстваха на събрание, напрежение изпълваше въздуха. Беше ясно, че изобщо не 
се харесват един друг. 
 В края на седмицата проповядвах върху великата ходатайствена молитва на Христос в 
Йоан 17 глава. На Исус предстоеше раздяла с учениците Му. Скоро той щеше да бъде 
предаден и разпънат на кръст, да възкръсне от гроба и да се възнесе при Своя Отец. Неговата 
искрена молитва отразява какво беше в сърцето Му, открива какво беше в ума Му точно 
преди Неговата смърт на кръста.  Спасителят бе загрижен за единството на църквата. Той се 
молеше "за да бъдат едно, както Ти, Отче си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат в нас, за да 
повярва светът, че Ти си Ме пратил" (Йоан 17:21). Христос копнееше разногласие, завист, 
борба за първенство и конфликти да престанат между учениците Му. Той се молеше тяхното 
единство, въпреки различията им да открие на света силата на Неговата любов. 
 Докато споделях копнежа на сърцето на Исус с тези ученици и преподаватели, стана 
нещо забележително. Последната вечер от нашата седмица на духовно оттегляне, бяхме 
планирали измиване на краката и Господна вечеря. Светият Дух действаше мощно. Бог 
работеше със сила. Двамата учители, които преживяваха такова разделение, коленичиха един 
до друг да си измият краката. Божият Дух разчупи преградите. Те се прегърнаха, изповядаха 
негативните си отношения и се молеха заедно. 
 Учениците преживяха същото сладко покаяние  и смирение през 10-те дни на молитва 
в горницата, което предшестваше Петдесятница. През тези десет дни, учениците изповядаха 
дребните различия помежду си. Покаяха се от тяхната завист и гордост и сърцата им бяха 
изпълнени с любов към Христос, Който бе дал всичко за тях. Как искаха да преживеят отново 
последните три и половина години.  
 Чувствали ли сте се някога по този начин? Някога преживяли ли сте това? Искали ли сте 
някога да се върнете назад и да коригирате миналите си грешки? 
 Когато видим Божията любяща нежност и наблюдаваме праведния Му характер, 
осъзнаваме нашата слабост, недостатъци и греховете си. В ярката светлина на Неговата 
безусловна любов и съвършенство, сърцата ни се смиряват. Водени сме към дълбока изповед 
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и покаяние. Викаме към Него за спасение и праведност, които само Той може да ни осигури. 
Когато сме поразени от Неговата святост, викаме с пророк Исая, „Горко ми, защото загинах!” 
(Ис. 6:5). Себеизпитването не винаги е най-приятната опитност, но тя е абсолютно 
необходима. В себеизпитване питаме Бог „Има ли нещо в живота ми, което не е в хармония с 
Твоята воля?” Молим се, „Господи, открий вътре в душата ми това, което Исус не одобрява.” 
 Божията цел в този процес е да ни доведе по-близко до Себе Си. Той не иска от нас да 
се отдаваме на чувството за вина  или да се окайваме за миналия ни живот. Целта Му е да ни 
„води по вечния път”. Въпреки че е здравословно  да хвърляме откровен поглед върху 
духовния ни живот, не е здравословно да се вторачваме върху недостатъците от миналият ни 
живот. Да мислим постоянно за недостатъците си и да се фокусираме твърде дълго върху 
грешките си, само ни обезсърчава. 
 Винаги помнете, нашият Господ е по-голям от грешките ни и по-голям от недостатъците 
ни. Със сигурност трябва да познаваме състоянието си, но много по-важно е да познаваме 
благодатта Му. Разбирането на нашата слабост ни подготвя да приемаме Неговата сила. 
Разбирането на нашата греховност ни подготвя да приемаме Неговата праведност. 
Разбирането на нашето невежество ни подготвя да приемаме Неговата мъдрост. Целта на 
убеждението на Светия Дух е да ни води при Исус. Когато осъзнаем греховете и грешките си 
чрез процеса на себеизпитване, можем да благодарим на Бог, че Светият Дух ни води по-
близо до Исус и като резултат ставаме по-близки помежду ни. Убеждаващата сила на Светия 
Дух ни подготвя да приемем пълнотата на Духа в силата на късния дъжд. Но преди Бог да ни 
промени, трябва да ни пречупи. Преди да ни изпълни, Той трябва да ни изпразни. Преди да 
царува в сърцата ни, его-то трябва да бъде отстранено. 
 
 Марк Финли е помощник на президента на Генералната конференция. 
 

Въпроси за сърцето: Къде е сърцето ви днес? Преживяхте ли сладкия подарък на 

покаянието? Ако е така, животът ви различен ли е от преди? Преживяли ли сте Божията 
благодат по нов начин? Научили ли сте се да простирате тази благодат и към другите? 
 

Активно предизвикателство за сърцето: Помолете Бог да ви открие онези  неща в 

живота ви, които ви отнемат времето, вниманието, и/или ви отклоняват чувствата от Исус. 
Когато размишлявате върху Исая 59:1,2 и 1 Йоан 1:9, молете се и искайте Бог да ви открие 
всички духовни проломи, които може да съществуват в живота ви. Молете се Той да ги 
премахне, молете се и за по-дълбоко изпълване със Светия Дух.  
 

“Покаянието включва скръб за греха и отказване от него. Не можем да се избавим от 
греха, докато не видим гибелната му същност. Докато не се отречем от него в сърцето 

си, не е възможно да настъпи никаква реална промяна в живота. 
Много  хора не успяват да разберат истинското естество на покаянието. Те съжаляват, 
че са съгрешили и дори правят една външна реформа, понеже се страхуват, че вършенето 
на зло ще докара страдания на самите тях. Но това не е покаяние в библейския смисъл на 

думата… (Такъв беше случаят на Исав, Валаам, Юда Искариотски и даже на фараона. В 
контраст)… Давид вижда чудовищността на своето престъпление, вижда  осквернението 

на душата си, отвращава се от своя грях. Той не само моли за прошка, но и за очистване на 
сърцето” – Пътят към Христос, стр. 23-25 
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Задълбочаване – Допълнителни предложения за четива през тази седмица: 

  Елън Уайт, Пътят към Христос, гл. 3 „Покаяние”  

 Марк Финли, 10 дни в горницата 
 
 

Ден 57 – Молитвен фокус – Петък, 22 май 2020 
 

 Повод за прослава:  
 Джиния У. „Славя Бог за служенията в медиите. Проповедите и свидетелствата, които 

можем да гледаме онлайн ми помагат да се справя с болката, която имам през това 
време на изолация.” 

 Ивон Л.: “Обадиха ми се в работата да помагам на някой, когото не бях срещала никога 
преди. Помолих се и отидох да видя този човек. По време на разговора, открих, че е 
бил адвентен ръководител, който е напуснал църквата. Можах да се помоля с него и 
той ми сподели, че почувствал как Светият Дух го призовава да се върне. Славя Бог, 
Който не само ни предлага възможности да свидетелстваме, но и ни инструктира, как 
да го правим.” 

 
 Призив за молитва:  

 Молете се за регионите, където изглежда Ковид-19 отново пламва, като този в Ухан, 
Китай и други градове и райони в Китай. 

 Молете се за учителите адвентисти в държавните училища в Тайланд. Има голяма 
вероятност след като училищата отворят отново, правителството ще въведе часове в 
събота, за да се навакса изгубеното време.  Молете се за силна вяра на учителите и те 
да стоят твърдо както тримата приятели на Даниил. 

 Молете се за малките групи, църквите на открито и евангелизационните събрания, 
които се провеждат в Папуа Нова Гвинея при затворени църкви. 

 Молете се за служенето на центъра за влияние на Адвентната омега църква в Ню 
Хейвън, Кънектикът, САЩ, който служи на бездомните в условията на изолиране 
поради пандемията с Ковид-19. 

 
 

Ден 58 – Молитвен фокус – Събота, 23 май, 2020 
 

Благословена бедност 
 

“Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.” – Мат. 5:3 
 

 “Хората, които знаят, че не могат сами да се спасят, нито със свои сили да вършат добри 
дела, оценяват помощта, дадена от Христос. Те са бедните по дух, за тях Той казва, че са 

блажени. Преди да даде прощение, Христос довежда душата до покаяние. Делото на 
Светия Дух е да убеждава в грях. Онези, чиито сърца са били трогнати от нашепванията 

на Божия Дух, виждат, че в тях няма нищо добро. Те виждат, че всичко извършено, е 
примесено с егоизъм и греховност. Подобно на бедния бирник стоят настрана, като дори 
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не се осмеляват да дигнат поглед към небето, и викат, „Боже, бъди милостив към мене, 
грешника”… Всички, осъзнаващи голямата бедност на своята душа, и чувстващи, че нямат 

нищо добро в себе си, могат да намерят праведност и сила, като гледат към Исус.” - 
Мисли от планината на благословението, стр.12, 13 

 
 

 Въпроси за сърцето: 
 Собствената праведност – проникващата във всичко и често подсъзнателно измамваща 
ни да мислим и чувстваме, че сме добри - е най-голямото препятствие за действителното 
приемане на личното спасение в Исус. Когато осъзнаем духовната си бедност, както и нашата 
постоянна отчаяна нужда от Исус, и като резултат се надяваме единствено на Него, малко по 
малко, цялостно и напълно да ни излекува от всяка и най-малка следа на егоизъм, само тогава 
ще можем да имаме сигурността на спасението. 
 Днес, защо не дойдеш при Исус, такъв, какъвто си, с твоето разкъсано, грешно его? 
Защо не изискаш само Неговата кръв, Неговия живот и смърт като средства за спасение? Защо 
не Го помолиш да изкорени всяко облягане на себе си, което е още в сърцето ти и го заместиш 
с вяра в Неговата способност да те спаси, и да те упълномощи да вършиш добри дела, 
мотивирани от несебелюбива любов? 
 
 

 Повод за прослава:  
 Нолубабало Д.: "Благодаря ти, Господи, за Твоята ръка над Африка. Благодаря за Твоята 

закрила. Благодаря за Твоята грижа над децата ми в моето отсъствие. Достоен си за 
всяка прослава." 

 Филип М.: "В нашия град Кананга преди изолацията поради Ковид-19 нямаше 
радиопредавания, но в това време на криза всяка седмица имаме четири излъчвания 
от четирите местни радиостанции. Славим Бог за това!" 

 
 

 Призив за молитва:  
 Молете се Исус да ви очисти от всяка собствена праведност и да ви даде задоволяване 

на ежедневната, както и на житейската нуждата от Него.  

 Молете се за евангелизаторите в Южна Африка, които се борят с различни 
здравословни проблеми и стрес. Молете се да бъдат излекувани и да намират пътища 
за проповядване на Евангелието дори сега. 

 Молете се за бр. Самуел С. Той страда от мъчителна болка в долната част на тялото му 
и лекарите не знаят какъв е проблема. Молете се също за сестра Тавита Н., която е била 
диагностицирана с перфорация в сърцето и има силна болка. Молете се за нейното 
изцеление и за излекуването на много други, които страдат в това време. 

 Молете се за китайския център за служене в Джакарта, Индонезия докато провеждат 
онлайн евангелизация всяка Събота от 9 май до 20 юни 2020 година. Първото събрание 
привлече около 3000 зрители и повече от 260 се записаха за Библейско изучаване.  
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Ден 59 – Молитвен фокус – Неделя, 24 май 2020 
 

Скръбта е пречупена 
 

“Блажени скърбящите, защото те ще се утешат” – Мат. 5:4 
 

 “Скръбта, за която става дума, е истинската сърдечна мъка за греха… Който бъде 
привлечен към увисналия на кръста Христос, вижда греховността на човечеството. 
Осъзнава, че грехът подложи но бичуване и разпятие Господа на славата. Разбира, че 
докато е бил обичан с неизразима нежност, животът му е показвал само постоянна 

неблагодарност и непокорство. Изоставил е своя най-добър Приятел и е злоупотребил с 
най-ценния небесен дар. Разпънал е в себе си Божия Син и отново е пробол кървящото и 

съкрушено сърце. Отделен е от Бога с дълбоката и черна бездна на греха и скърби с 
опечалено сърце. Такива скърбящи „ще се утешат”. Бог разкрива пред нас вината ни, за да 
можем да се обърнем към Христос и чрез Него да се освободим от робството на греха и да 

се радваме на свободата на Божиите синове. С истинско покаяние можем да дойдем в 
подножието на кръста и там да оставим всичките си проблеми.” –  

Мисли от планината на благословението, стр. 13, 14.  
 

 Въпроси за сърцето:  
 Отделил ли си някога време да осъзнаеш напълно какво Исус е извършил за теб в най-
мрачните часове когато е умирал? Докато наблюдаваш издигнатия, разпънат, понасящ греха 
Спасител, ще позволиш ли тези сцени да проникнат в сърцето ти? 
 Докато вникваш дълбоко в Неговата агония в преживяването на втората смърт на твое 
място, ще позволиш ли да се отворят очите ти да видиш мръсотията на любимите ти грехове? 
Защо не започнеш да скърбиш днес за греховете си, особено за тези, от които не искаш да се 
откажеш? Изповядай ги на Исус! Той с радост ще ти ги прости, ще те утеши и ще ти даде 
победа. 
 

 Повод за прослава: 
 Дайан Т.: „Слава на Бог за възможността да посещавам виртуално Библейския лагер 

АРМЕ! Какво богато благословение беше това време.” 

 Ирис Р.: „Бях пристрастена да гледам постоянно Нетфликс. Четях по няколко библейски 
стиха и така се опитвах да се оправдавам, след което продължавах да гледам. След 
седмица на молитви в нашето училище Бог ме убеди да изтрия тази апликация. След 
известно време  отново гледах Нетфликс, гледайки само библейски филми, но не 
можех да се контролирам, отново бях под контрола на Сатана. Извиках към Бога. 
Следващият ден моят пастор ми подари Андрюската Библия за изучаване. Радвах се и 
със сълзи на очи благодарих на Бога за Неговата намеса. Той ми напомни Филипяни 
2:13 „защото Бог е Който действа във вас за да желаете това и да го изработвате”. Славя 
Бога за това, че ме убеди и изпълни Своето обещание. 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се за по-ясно разбиране на това, какво действително се е случило на кръста. 

Молете се Бог да ви помогне да намразите греха и да обичате Неговата правда. 
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 Молете се за работата на колпортьорите а в Малави както и за финансова подкрепа за 
основаване на саниториум и медицинско мисионската работа в този регион. 

 Молете се хората да не бъдат отклонявани с конспиративни теории, но да насочват 
погледа си към Исус и Неговата истина. 

 Молете се за членовете на адвентната църква "Пийтърс Рест” в Сейнт Кройкс, 
Вирджинските острови. Тяхната църковна сграда напълно изгоря. Молете се за мъдрост 
как да продължават напред. Молете се тази загуба да бъде обърната в победа за Исус. 
 

 

Ден 60 – Молитвен фокус – Понеделник, 25 май 2020 
 

Възнаграждаваща кротост  
 

“Блажени кротките, защото те ще наследят земята” – Мат. 5:5 
  

“Човешкото естество винаги се бори за изява, склонно е да се бори, но този, който се учи 
от Христос е изгонил от себе си егоизма, гордостта, стремежа към надмощие и в душата 

е настъпил мир. Собственото  „аз” се е предало на Светия Дух. В такъв случай ние не се 
стремим към най-предното място, нямаме амбицията да привлечем вниманието на 

другите, като си пробиваме път с лакти. Чувстваме, че най-предното място е в нозете на 
нашия Спасител. Гледаме към Исус, очаквайки Неговата ръка да ни води, вслушвайки се в 

Неговия глас за напътствие.” – Мисли от планината на благословението, стр. 18 

 
 Въпроси за сърцето:  
 Няма по-щастливо място в живота от познанието, че си в хармония с Бога във всичко, 
каквото правиш. Тази хармония е налице когато Исус е търсен и издигането на его-то е 
отхвърлено, осъзнавайки, че грешното „сърце е измамливо повече от всичко и е страшно 
болно” (Еремия 17:9). Смирението, кротостта са ключът да се позволи на Светия Дух да развие 
в теб истински прекрасен, Христоподобен характер.  
 Ще помолиш ли Исус да премахне горделивите ти желания, егоистичните ти амбиции и 
любовта ти към превъзходство? Ще Го помолиш ли да ги замести като ти даде възможност да 
упражняваш нежност, кротост и смирение, започвайки от днес? 
 

 Повод за прослава: 
 Клаудия П.: „Прославям Бог за нежните Му милости, които не само се подновяват всяка 

сутрин, но и всеки момент! Той е бил толкова добър към семейството ми  и към мен, 
повече, отколкото думите могат да изразят. Прославям Те, Господи!” 

 Роза К.: „Слава на Бога за 100-те дни на молитва! Всеки ден съм подтиквана да правя 
нещо ново или виждам нови промени в другите вярващи. След това осъзнавам, че това,  
което виждам е било отговор на молбите за молитва включени в 100-те дни на 
молитва. Удивително е да се види как Светият Дух работи!” 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се Исус да ви направи смирени и кротки. 
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 Молете се за членовете в Уганда, които са засегнати от неотдавнашните наводнения. 
Водите от наводненията са разрушили много домове. Много хора са останали без дом 
по време на изолацията. 

 Молете се за учителите адвентисти по света, които са изправени пред финансови 
трудности тъй като не могат да работят. 

 Молете се за младите хора да осъзнаят важността да служат на Бог, а не на света. 
 
 

Ден 61 – Молитвен фокус – Вторник, 26 май 2020  
 

Праведна диета  
 

“Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят” – Мат. 5:6  
 

„Праведността е святост, богоподобие, а „Бог е любов” (1 Йоан 4:16). Това е придържане 
към Божия закон, „защото всички Твои заповеди са правда” (Пс. 119:172), а „любовта 

изпълнява закона” (Римл.13:10). Праведността е любов, а любовта е Божията светлина и 
живот. Праведността на Бога е въплътена в Христос и ние я получаваме, когато 

приемаме Него”. Мисли от планината на благословението, стр. 20 
 

 Въпроси за сърцето: 

 Чувстваш ли глад и жажда за Христовата правда? 
 Неговият живот на съвършена неегоистична любов посредством съвършения Му живот 
и заместническа смърт ти осигуряват двете страни на дара на оправдаващата благодат: 1. 
Неговата вменена правда в обещанието, че си покрит със съвършения Му живот чрез вяра в 
това обещание. 2. Неговата придадена правда, която е обещанието, че Той ще те преобрази от 
егоистичната ти природа в същество което отразява несебелюбивата любов на Исус, чрез жива 
вяра в това обещание.  
 Този двустранен дар ще те изпълни: той наистина ще те удовлетвори; той ще те спаси! 
Защо не го приемеш, днес и започнеш да живееш щастлив и изпълнен с Исус живот в 
осъзнаването на тази удивителна реалност на Божията изкупителна любов? 
  

 Повод за прослава: 
 Джейн Д.: ”Бог излекува болния, за когото се молех. Той също докосна удивително 

сърцата на семейството ми.” 

 Марция Н.: „Дъщеря ми бе зависима от наркотици в продължение на много години, 
беше бездомна и дори влезе в затвора. Нашата молитвена група започна да се моли за 
нея и в резултат сега се намира в клиника, където й се помага, здравето й се 
подобрява, има подновен интерес към Бога и чете книгите от Духа на пророчеството. 
Казва, че Бог е Този, Който й е помогнал. Славя Бог за Неговата любов към нас и 
помощта Му  през тези разкъсващи сърцето години. През нощта има плач, но на 
сутринта идва РАДОСТ! 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се  Христовата правда да ви покрие и изпълни. 
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 Молете се Бог да се намеси в огнището на цереброспиналния менингит, който се 
разпространява в северозападния регион на Гана. Този менингит вече е убил много 
хора в този регион. 

 Молете се за църквите, които са станали пасивни откакто избухна епидемията с Ковид-
19. Молете се за пасторите, църковните лидери и членовете  да знаят как най-добре да 
се свързват по това време. Молете се за нов акцент върху важността на молитвата. 

 Молете се за членовете в Мианмар когато използват интернет за да разпространяват 
благовестието в това време на криза. 
 

 

Ден 62 – Молитвен фокус – Сряда, 27 май 2020 
 

Да сме милостиви!  
 

“Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост”. Мат. 5:7 
 

 “Сам Господ е източникът на милостта. Името Му е „жалостив и милосерд” (Изх. 34:6). 
Той не се отнася с нас според това, което заслужаваме. Не пита, дали сме достойни за 

Неговата любов, а излива върху ни богатствата на Своята любов, за да ни направи 
достойни. Той не е отмъстителен, не се стреми да наказва, а да спасява… Господ копнее с 

искрено желание да облекчи страданията на хората и да сложи Своя балсам върху 
техните рани… Милостивите са „участници в Божественото естество” и в тях се 

изявява състрадателната Божия любов. Всички, чиито сърца са в хармония с Безкрайната 
любов, се стремят да спасяват, а не да осъждат. Христовото пребъдване в душата  е 

като извор, който никога не пресъхва. Докато Той обитава там, ще има изобилна 
благодат.” – Мисли от планината на благословението, стр. 23 

 

 Въпроси за сърцето:  
 Спри за момент и размисли за Божията милост в твоя живот. Той единствено е 
промислил най-доброто за теб, въпреки твоята неверност. Той не изисква от теб да Му 
докажеш,  че си достоен да получиш Неговия дар на спасение. Той те обгрижва с любов. 
 Когато преживееш и приемаш Божията милост, Светият Дух ще те упълномощи да 
станеш  проводник на милост, като проявяваш към тези около теб същия вид на любов и 
милост, особено към тези, които са те наскърбили. 
 Ще избереш ли днес, с помощта на Исус, да разшириш Божията милост към хората в 
твоя живот? Ще им простиш ли преди те да те помолят да го направиш, ще ги обичаш ли  
преди да имаш причина за това? Желаеш ли им най-доброто, без значение дали са достойни 
или не? 
 

 Повод за прослава: 
 Елхам Л.: „Молих Бога за по-дълбока връзка с Него. Откакто включих програмата 100 

дни на молитва в ежедневието си използвайки молитвен дневник, молитвеният ми 
живот буквално живна. Това е невероятно впечатляващо!” 

 Шерма Дж.: „Бог отговори на молитва за липсващ църковен член. Тя отстраняваше 
опитите ми да се свържа с нея. Когато я посещавах, обикновено говореше само за 
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проблемите си и не ми позволяваше да кажа нищо. Молех Бог да работи в сърцето й и 
вместо аз да се опитвам да говоря, тя да ми се обади. След две седмици тя ми се обади 
и каза, че проблемите й са изчезнали и иска да дойде обратно в църквата и да посвети 
отново живота си на Бог!” 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се Бог да ви направи посредници на милост към хората в живота ви. 

 Молете се за студентите, които се мъчат с всички сили да съберат средства, за  
училищните такси, за да могат да получат образование. Молете се да преживяват 
Божието ръководство в тяхното образование. 

 Молете се за хората и членовете в Зимбабве. Мнозинството от тях не могат да си 
позволят да останат в изолация.  Здравната система не може да се справи с кризата 
породена от Ковид-19. 

 Молете се за различни пастори в Индонезия които са заразени с  Ковид-19. 

 Молете се Бог да благослови мисионската работа на студентите от Бразилия, които 
доброволно изработват дезинфектанти за ръце за възрастни хора. 
 

 

Ден 63 – Молитвен фокус – Четвъртък, 28 май 2020 
 

Чиста визия  
 

“Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” – Мат. 5:8 
 

“Светият Дух взема истината за Бога и за Този, когото Той е изпратил, и я разкрива пред 
ума и сърцето. Чистите по сърце виждат Бога в нова светлина като техен Спасител. 
Откривайки чистотата и красотата в Исусовия характер, те започват да копнеят да 

приличат на Него. Виждат Го като Баща, бленуващ да прегърне каещия се син, и сърцата 
им се изпълват с неизразима радост и ликуване” –  
Мисли от планината на благословението, стр. 26 

 

 Въпроси за сърцето:  
 Когато ходим вярно с Бога, Той  постоянно отваря все повече и повече очите ни за да 
разбираме Неговия любвеобилен характер, Неговата  воля и Неговата красота. В осъзнаване 
на Неговата съвършена святост и чистота нашата нечистота изпъква по-силно и сме поканени 
да приемем очистването, което само Той може да ни даде. От тази страна на небето виждаме 
с очите на вярата, но скоро един ден ще Го видим лице в лице! Това ще бъде славен ден! 
 Дотогава защо не Го помолиш да очисти сърцето ти от всяка нечистота и мръсотия? 
Защо не търсиш активно по-ясна визия и разбиране на нашия Бог и Неговата воля? 
 

 Повод за прослава: 
 Шана С.: „По време на 100-те дни на молитва започнах да се моля за приятелка на 20 

години, която неочаквано започна да страни от мен през 2017 година. Затваряше ми 
телефона и т.н. Опитвах се да се свържа с нея много пъти. Нямаше отговор. 
Молитвеният ни водител ни насърчи да викаме към Бога. Направих го. Обадих й се 
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отново. Без отговор. Следващият ден тя ми се обади. Не ми затвори телефона и ми 
каза, че не съм направила нещо погрешно. Свързахме се и се примирихме. Бог 
отговори на молитвите ни!” 

 Джон К.: „Тук, в Уганда изолацията остави много гладуващи. По време на 100-те дни на 
молитва Бог ми даде мъдрост да помагам на гладуващи деца. Изпратих вест до 100 
семейства от църквата и ги помолих да споделят храната с гладуващи хора близо до 
тях. Това простичко предложение се разпространи по цялата местност благодарение на 
журналист, който го сподели онлайн. С новите контакти започнахме евангелизационни 
събрания използвайки платформата Уотсап!” 

 

 Призив за молитва: 
 Молете се за чисто сърце, свободно от грях, чисто от всяка нечистота. 

 Молете се за погребалните директори, собственици на погребални бюра, кремиращи 
лица и екипите за погребална служба тъй като са в директен контакт с много, които са 
починали от Ковид-19. 

 Молете се за църквата във Фиджи докато обмислят структурни промени и предаване 
на по-големи пълномощия на миряните при поемане на различни отговорности. 

 Молете се за служенето на Адвентната църква „Харвест” в Алабама, САЩ. Тя се намира 
в регион с много ниски доходи и висока престъпност и се вижда много слаб плод в 
усилията за спасение на души. Молете се Бог да извърши пробив. 


