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Десет дни на молитва 2019
www.tendaysofprayer.org
По-дълбоко преживяване
Ръководство за водителя
Добре дошли на “10 дни на молитва 2019“! Бог е извършил много чудеса чрез
програмата Десет дни на молитва откакто тя започна като операция „Глобален
дъжд” през 2006 година. Светият Дух е осъществявал пробуждане, обръщания,
подновена страст за евангелизъм и е лекувал взаимоотношения. Наистина,
молитвата e място, където се ражда съживление!
Тези указания имат за цел да ви помогнат като водител. Първият раздел покрива
темите свързани с Десет дни на молитва 2019, и вторият раздел включва точките,
които ще бъдат в помощ за вас и молитвената ви група. Помнете, че те са само
средства и идеи. Чувствайте се свободни да правите промени, както Духът ви води.
По време на Десет дни на молитва, 9-19 януари 2019, групата ви ще се събира всеки
ден лично или по телефона за един час на обединена молитва. Ще забележите, че 19
януари технически е 11-я ден. Не е задължително, но ви предлагаме да използвате
тази Събота за празнуване на всичко, което Бог е направил в отговор на обединената
молитва. Надяваме се тези идеи и предложения да ви помогнат да направите Десет
дни на молитва 2019 силно преживяване за малката ви група или църковно
семейство.
Когато предприемате това пътуване, отделете време да прочетете само няколко
свидетелства на тези, които са участвали в Десет дни на молитва 2018:
Таша, Сейнт Китс енд Нийвис
„Изглеждаше, когато всичко друго имаше предимство пред общението с Христос,
молитвата беше просто ритуал. Тези десет дни ми припомниха колко изпълващо с
мир и радост да ходя с моя Спасител и да чувствам Неговото присъствие.”
Сандра, Мериленд, САЩ
„Материалите, които изследвахме всеки ден сякаш бяха написани специално за мен.
Вярата ми винаги е била силна и стана още по-силна. Получих отговор на някои
специални молитви, които бях отправила към Бога. Някои от тях дори преди да ги
поискам. По това време бях обект на неочаквани, извън контрол изпитания и Бог
някак си ми помогна да ги преодолея. Неговата величавост е изумителна!”
Ян, Индонезия
„Десет дни на молитва бяха чудесно преживяване! Църквата ни се събра заедно и се
молехме един за друг. Имаше сълзи и радост в това свято събрание и като се
молехме видяхме Божията любов и Неговия отговор на нашите молитви.”
Роналд, САЩ
„Нашият молитвен живот се промени от това.”
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Джени, Корея
„Чувствам се изпълнена с нова енергия и сила. Наистина съм благословена да бъда
част от групата на молещи се хора. Бог отговори на повечето от молитвите ми и аз
продължавам да се моля, докато получа нужните отговори на Неговата мъдрост и в
подходящото време.”
Айма, Нигерия
„Десет дни на молитва бяха много вдъхновяващо и насърчаващо преживяване. Найвълнуващото преживяване беше, когато един пенсиониран пастор, прикован на
легло вследствие диабетни усложнения и който не можеше да говори, започна да се
обажда по микрофона и сега е в инвалидна количка. Това е само началото на нашия
доклад на прослава.”
Дорис, Вирджиния, САЩ
Тази година е четвърта година от нашата обединена молитва. Постехме и се
молехме десет дни. Видяхме Бог да извършва чудеса всред нас. Една сестра се
молеше да може да се свърже с роднините си, които са в друга страна и с които
нямаше връзка от двадесет години. След сериозна молитва, Бог осъществи връзката!
Прославяме Бог с нея!

Десет дни на молитва – основни точки
Защо да говорим за по-дълбоко преживяване?
Елън Уайт пише: „Посветените на служене за Господа се нуждаят от много повъзвишена и по-широка опитност, отколкото мнозина са мислели да направят.
Много са членовете на великото Божие семейство, които малко знаят какво означава
да „гледаш Неговата слава” и да се променяш „от слава в слава”. Мнозина имат
неясна представа за превъзходството на Христос и сърцата им тръпнат от радост. Те
копнеят за по-дълбоко и по-пълно усещане на любовта на Спасителя. Нека такива
души подхранват всяко желание на душата за Бога.” /Служители на евангелието,
стр. 237, Изд. „Ел Уай”/
Искаме да изследваме тази идея за развиване на по-висша, по-дълбока и по-широка
опитност с Исус и да я приложим в нашето практично ежедневно преживяване.
Ежедневни теми
За всеки от десетте дни на молитва е подготвена отделна тема. Първият раздел
започва с библейски стих и кратко практично посвещение. Вторият раздел съдържа
предложен формат за времето на молитва и включва идеи за специфични предмети
за молитва, пеене на песни и изискване на обещания. Препоръчваме ви да извадите
по едно копие от темата за присъстващите, така че всеки участник да го има пред
себе си.
Църквите по света ще се молят за конкретната тема на деня. Нека ги свържем в
обединена молитва и да се молим чрез стихове, цитати и молитвени предложения за
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всяка отделна тема. Но не бързайте да преминете през целия списък с молитвени
предложения. Може да се разделите в малки групи и във всяка група да се молите за
отделна част от списъка.
Предлагано разпределяне на времето за всяка молитвена сесия.
Времето, което ще прекарвате за всяка част от молитвената сесия ще варира в
зависимост от това колко време ще се молите заедно. Следните предложения за
разпределение на времето се оказват подходящи.







Приветствие/Въведение: 2 - 5 минути
Четене на текста от молитвеното посвещение: 3- 5 минути
Прославяне на Бог във времето за молитва: 10 минути
Изповед и изискване победа над греха във времето за молитва: 3 – 5 минути
Молба и застъпничество във времето за молитва: 30 - 35 минути
Отдаване на благодарност във времето за молитва: 10 минути
Застъпвайте се за седем души
Насърчавайте участниците да молят Бог да им покаже седем души, за които да се
молят през тези десет дни. Тези хора могат да бъдат членове на семейството,
приятели, съработници, църковни членове и т.н. Насърчавайте ги да се молят така,
че Светият Дух да води тези хора да се обърнат към Исус. Членовете на групата
трябва също да молят Бог да им покаже как да се молят за специфични нужди на
тези седем души и как да ги достигнат през тези десет дни на молитва. Може да се
осигурят карти или листове хартия, на които участниците да запишат седемте имена
на душите, за които искат да се молят.
Съботните служби през Десет дни на молитва 2019
Фокусирайте се върху молитвата и споделяйте свидетелства за отговорени молитви
на църковните служби двете съботи. Бъдете креативни – има много начини да
споделите с църковното семейство това, което се е случвало по време на
ежедневните молитвени събрания.
Празнуване на последната събота
Последната събота специално трябва да бъде време на голяма радост за всичко,
което Бог е направил през десетте дни на молитва. Отделете много време за
свидетелства на отговорени молитви, библейско обучение/проповядване върху
молитвата и пеене. Водете молитвеното общение на църквата така, че тези, които не
са участвали в делничните събрания да преживеят радостта от моленето с други
хора. За повече информация моля вижте материала за празнуване на / виж
материалите за 11-я ден. /
Продължаване на програмата Десет дни на молитва 2019
Молете се за това, да разберете как Бог иска църквата/групата ви да продължи с
това, което Той е започнал през Десет дни на молитва 2019. Може би ще
продължите с ежеседмично молитвено събрание. Или може би Бог иска да започнете
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ново служене в църквата ви или в обществото. Бъдете готови да отидете там,
където Бог ви води. Сигурно ще бъдете удивени когато вървите с Него. В края на
това ръководство сме включили практични предложения за достигне до обществото.
Свидетелства
Моля, споделете истории за това как Бог е работил през Десет дни на молитва 2019!
Вашите преживявания ще бъдат насърчение за много други. Свидетелствата могат
да бъдат изпратени на stories@ministerialassociation.org, или представени онлайн на
www.tendaysofprayer.org

Обединена молитва - моменти
Съгласие помежду ни
Когато някой отправя молитва към Бога, бъдете сигурни, че и други се молят със
същата молба и по този начин са обединени, а в това има голяма сила! Не мислете,
че тъй като едно лице се е молело с конкретна молба, никой друг не трябва да се
моли за същия проблем. „Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за
каквото и да било, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на
небесата” /Мат. 18:19/. Колко е насърчително да се молим заедно!
Изискване на Божиите обещания
Всяка тема от този материал включва списък със специфични библейски обещания.
Насърчавайте групата да изисква Божиите обещания когато се моли. Толкова лесно
насочваме вниманието върху собствените ни проблеми, но когато изискваме
Божиите обещания, вярата ни укрепва и си припомняме, че за Бог няма невъзможни
неща. Обещанията ни помагат да отклоним погледа си от нашите слабости и
трудности и да го насочим към Исус. За всяка слабост и борба можем да намерим
обещания в Библията, които да изискваме. Насърчавайте хората да търсят повече
обещания и да ги записват, така че да ги изискват в бъдещето.
Постене
Поканете онези, които се присъединяват към програмата Десет дни на молитва да
обмислят някакъв вид пост, като отказ от телевизия, любима музика, филми,
интернет, бонбони, или други видове храни, които са трудни за смилане.
Използвайте допълнително време, за да се молите и да изучавате Библията, като
молите Бог да помогне на вас и църквата ви да пребъдва по-пълно в Христос. Чрез
приемане на скромна диета позволяваме на умовете ни да станат по-възприемчиви
за гласа на Светия Дух.
Светият Дух
Искайте Светият Дух да ви покаже как или за какво да се молите в живота на
определени лица или конкретни ситуации. Библията ни казва че не знаем за какво да
се молим и Светият Дух ходатайства за нас.
„Трябва не само да се молим в Христовото име, но и под вдъхновението на Светия
Дух. Това обяснява твърдението, че Духът „ходатайства в нашите неизговорими
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стенания” /Римл. 8:26/. Бог изпитва наслада да отговаря на такава молитва. Когато с
настойчивост и пламенност представяме молитва в името на Христос, именно в тази
пламенност лежи и Божият залог, че ще отговори на молбата ни „несравнимо повече,
отколкото искаме или мислим”- Еф. 3:20 /Притчи Христови, стр. 88, 89, изд. „Ел
Уай”, 2013, подчертаното добавено/.
Чувство за близост
Когато започнете да се молите с обединена молитва, поканете всички да дойдат
близо един до друг. Когато хората се приближат един до друг, за да образуват тесен
кръг, това насърчава духа на единство. Това е важно за обединената молитва. Ако
хората са разпръснати в стаята трудно могат да чуят молитвите на другите.
Молитвен дневник
Воденето на молитвен дневник през Десет дни на молитва може да бъде добър
начин за участниците да се интегрират в ежедневната молитвена тема, да поемат
конкретни ангажименти към Бога и да признаят Неговите благословения за тях.
Записването на молитвите ни и воденето на отчет на Божиите отговори е доказано
средство за насърчение.
Има няколко начина за водене на молитвен дневник. Може да осигурите време в
молитвеното събрание хората да запишат отговорите, които Бог е дал на техните
молитви в своя дневник. Или вие, като водещ можете да вписвате в общ за групата
молитвен дневник молитвени искания и отговори – в тетрадка, или на голям плакат,
или онлайн. Един прост начин да изпълните това е да се направи линия в средата на
хартията. Напишете исканията в лявата колона и отговорите - в дясната. Това е
вълнуващо и изгражда вяра – да погледнем назад и да видим как Бог е отговорил на
молитвите ни!
Почит и благоговение
Насърчете и моделирайте почитащо поведение. Приближаваме се до тронната зала
на Царя на Вселената. Нека не се отнасяме с небрежност през времето на молитва
чрез нашето поведение или маниери. Въпреки това, не е необходимо всички да
коленичат непрекъснато. Искате хората да се чувстват удобно за един час, така че
насърчете ги да коленичат, или да седят, или да стоят – според Божието водителство
и така, както им е удобно.
Кратки молитви
Молитвите трябва да бъдат кратки и по същество. Това дава възможност на другите
също да се молят. Опитайте се да ограничите вашите молитви до няколко изречения.
Всеки човек може да се моли по няколко пъти. Кратки изречения в молитвите
правят времето за молитва интересно и позволяват на Светия Дух да научи групата
как да се моли. Не трябва да започвате и завършвате всяко изречение от кратката
молитва с фрази като „Мили Боже” и „Амин”. Това е един непрекъснат разговор с
Бога.
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Мълчание
Като водител не доминирай през времето за молитва. Целта е да се молят другите.
Времето за мълчание е прекрасно, тъй като дава време на Бог да говори на сърцата
ни. Позволи на Светия Дух да работи и дай възможност на всеки да се моли.
Пеене
Спонтанни песни в групата между молитвите добавят красота към молитвеното
събрание. Песни, които са подходящи за темата са записани в края на листа. Не се
чувствайте задължени да пеете всички тези песни – това са само предложения.
Пеенето е също добър начин за преход от една молитва към друга.
Представяне на нуждите за молитва
Не питайте за молитвени нужди от страна на групата. Вместо това, кажете на хората
да представят своите искания и да насърчат и други да се присъединят в съгласие и
молитва за тези искания. Защо? Заради времето! Говоренето за нуждите ще отнеме
голяма част от времето ви за молитва. Сатана се радва, ако може да ни накара да
говорим за проблема, вместо да се молим за него. Членовете на групата често ще
започват консултации и ще предлагат решения. Силата е от Бога! Колкото повече се
молим, толкова повече Неговата сила ще се отприщва.
Вашето време през дните за молитва
Това е толкова важно! Уверете се, че като водител прекарвате време всеки ден близо
до Исус, като говорите с Него и четете Словото Му. Ако направите познаването на
Бога най-важното нещо в живота си, това ще ви помогне да преживеете чудна
опитност. "От тайната молитва дойде силата, която разтърси света с Великата
Реформация. Там служителите на Господа със свято спокойствие стъпиха на
канарата на Божиите обещания" /Великата борба, стр. 133, изд. „Нов живот”,
София/.
Десет дни на молитва – предизвикателство за достигане на обществото
Всеки може да направи нещо за да ускори идването на Исус чрез инициативата
Всички Членове Включени
„ Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме
прибрахте;
гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме
споходихте.” /Мат. 25:35, 36/
В книгата „По стъпките на Великия Лекар” пише: „Трябва да водим двояк живот –
живот на размисъл и на активна дейност, на тиха молитва и на усилена работа.” /стр.
424, изд. Нов живот/. Наша е привилегията да показваме на други любовта на Исус.
Нашият Спасител е показал толкова много любов към нас – нека не я задържаме за
себе си. Нека я споделяме с други.
Насърчаваме Вас и църквата Ви да искате от Бога в молитва мъдрост как да
достигнете други след Десет дни на молитва. Изберете една или няколко дейности,
изберете един ден и бъдете ръце и крака на Исус. Докато работите, за да
организирате всичко, избягвайте споменаването на тези ангажименти за да не се
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разсейвате от молитва. „Личното усилие за други трябва да бъде предшествано от
много молитва в тайната стаичка, защото се изисква много мъдрост за да се разбира
науката за спасение на души. Преди да се общува с хората, трябва да се общува с
Христос. Пред престола на небесната благодат се получава подготовка за служене
на хората.” /Молитва, стр. 313 ориг./
Приготвили сме списък с дейности, с които можете да помогнете на други. Изберете
тези, които са най-подходящи за хората, на които ще служите. Чувствайте се
свободни да изберете нещо, което не е отбелязано.


























Пригответе храна за някой, който е болен човек.
Поканете съсед/сътрудник на социално събиране
Дайте храна на бездомник
Подарете дрехи, които бихте искали на вас да ви подарят
„Осиновете” някой възрастен човек. Посещавайте редовно това лице и му
помагайте с дребни услуги, пазаруване, готвене или работа в градината.
Опечете един хляб и го дайте на съседа си.
Помагайте в проектите на съседството.
Предложете да останете при болен човек или човек с увреждания, за да
могат тези, които се грижат за тях да изпълнят поръчка.
Участвайте в проекти на квартала.
Запознайте се с новите съседи като им предложите храна. Направете ги да
се чувстват удобно в съседството.
Купете хранителни стоки от магазина и ги доставете на нуждаещи се
семейства.
Подарете старите си очила.
Предложете изучаване на Библията.
Посещавайте хора в домове за възрастни.
Дайте пари за храна на студент.
Събирайте дрехи за хора които са в нужда. Може да започнете да ги
складирате в някоя стая в църквата ви за да се дадат на тези, които се
нуждаят от тях.
Подарете стария си лаптоп или друга електроника.
Подарете използвана кола.
Организирайте Здравно Експо.
Изпратете картичка на инвалид.
Организирайте евангелизационна кампания.
Телефонирайте на съседите си за да ги попитате в какво състояние се
намират. Подарете на някого книга, която би му харесала.
Поканете някого да приеме Исус.
Проведете готварски курс.
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 Работете по проекта „28 книги”. В първата седмица подарете една книга.
Втората седмица дайте две книги. Третата седмица подарете три книги.
Продължавайте докато подарите всичките 28 книги.
 Пригответе храна за някой който е изгубил обичан близък.
 Направете посещение в болница, за да насърчите болни и да им помогнете
по някакъв начин.
 Четете на възрастно лице.
 Посетете дом за деца и помогнете на персонала който се грижи за тях.
 Организирайте група по шивачество, плетачество, за да приготвите дрехи
на хора в нужда.
 Четете Библията на глас на лице, което не може да вижда и чете.
 Поканете млад човек да пренощува в дома ви.
 Предложете помощта си, за да се осигури приют за лица жертви на
насилие.
 Дарете книги за детски дом или приют.
 Направете посещение в дом за възрастни хора, с деца от църквата ви,
които могат да представят програма.
 Планирайте и станете домакини за един ден на забавление за деца със
специални нужди и техните родители.
 Участвайте в деня за всеобщо почистване.
 Организирайте здравен клуб в църквата ви. Поканете приятели и съседи.
 Поканете някои, ако биха желали да гледатe заедно духовна програма.
 Докато гледате заедно молете се Светият Дух да говори на сърцата на
участниците.
 Разработете ваш собствен проект.

За повече начини за свидетелстване посетете
www.revivalandreformation.org/resources/witnessing
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Десет дни на молитва 2019
www.tendaysofprayer.org
По-дълбоко преживяване
Ден 1: Да знам и да вярвам
„Може ли жена да забрави сучещото си дете та да се не смили за чадото на утробата
си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя”/Ис. 49:15/.
Може ли едно дете да разбере Божията любов, ако не е почувствало любовта на
земния си баща? От личното ми преживяване съм разбрала, че това е много трудно.
Имах четирима бащи. Родният ми баща се развежда с майка ми, когато тя е била
бременна с мен. Чувствах дълбоко неговото отхвърляне. Вторият ми баща беше
алкохолик и голям насилник – веднъж дори се опита да убие майка ми. Следващият
ми баща беше добър, но алчен. С двама негови приятели обраха три банки. Свърши
в затвора и майка ми се разведе с него.
Детските ми години далеч не бяха най-добрите. Бях нестабилна, имах ниско
самочувствие и се чувствах много необичана. Беше ми трудно да имам приятели в
училище. Като тийнейджърка копнеех за приемане от моите връстници, но
търсенето на любов ме изпълваше с чувство на празнота и самота. Не знаех че моят
небесен Баща работеше зад сцената да запълни тази празнота. „Преди да ти дам
образ в корема познах те… Призовах те по име, Мой си ти” /Ер. 1:15, Ис. 43:1/. „И
ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери казва всемогъщият
Господ.”/2 Кор. 6:18/. „Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче,
ще ме прибере”/Пс. 27:10/.
Когато бях на 19 години мой приятел ме покани да посетя християнски концерт в
неговата църква. Един от водителите на музикалната група отправи следната
покана: „Ако животът ви е празен и се чувствате самотни, не бихте ли дали шанс на
Исус?” Неговите думи и музиката докоснаха сърцето ми и отговорих на призива да
изляза отпред и да приема Исус.
Четях Евангелието от Йоан, когато попаднах на изречението „Сам Отец ви люби”
/Йоан 16:27 първа част/. Това ме прониза. Бях чела че Исус ме обича, но Отец? Мога
ли наистина да повярвам това? Всичко което знаех за Бог Отец бе, че Той
изглеждаше твърде далеч от мен – там някъде в небето - и че вижда всичко, което
бях правила. Страхувах се от Него. Когато четях Писанието чувствах че обичам
Исус. Той обаче дойде да ни покаже любовта на Неговия Отец. Когато Филип каза:
„Господи, покаже ни Отца и достатъчно ни е”, Исус отговори: „Толкова време съм с
вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца” /Йоан 14:8, 9/.
Трябваше да приема че Бог Отец наистина ме е обичал чрез Неговия Син. „Първата
стъпка в пътя ни към Бога е да познаем и повярваме в „любовта която Бог има към
нас” /1 Йоан 4:16/, защото чрез привлекателната сила на Божията любов ние биваме
доведени до Него” /Мисли от планината на благословението, стр.84/. „Но Бог
препоръчва Своята към нас любов в това, че когато бяхме още грешници, Христос
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умря за нас” /Римл. 5:8/. Също така „Бог в Христа примиряваше света със Себе Си,
като не вменяваше на човеците прегрешенията им…” /2 Кор. 5:19/.
След като разбрах че Бог ме е обикнал безусловно, намерих сила да простя на
земните ми бащи за това, че са ме отхвърлили. Бог ми подари благодатта Си, да
продължа напред. Сега знам че имам на небето небесен Баща и че съм дъщеря на
най-великия Бог, Царят на царете. Нашият небесен Баща разбира човешката нужда
от любов и приемане. Не ме е забравил.
А какво да ви кажа за четвъртия ми баща? Бях на 11 години когато майка ми отново
се омъжи. Тъй като всички други мъже ни бяха напуснали, питах се дали той ще
остане. Той остана. Аз го приех като мой баща и го обичам като истински баща. Той
ми осигури защита и любов които един баща може да даде. Майка ми вече я няма,
но баща ми остава жива част от живота ми. Един баща е повече от кръвен роднина.
А ти? Бил ли си изоставен от родител или от член на семейството? Копнееш ли да
бъдеш приет и защитен? Копнееш ли до болка да бъдеш обичан безусловно?
„Живейте във връзка с живия Христос и Той винаги здраво ще ви държи за ръката.
Опознайте и вярвайте в Божията любов към нас и ще бъдете в сигурност” /Мисли от
планината на благословението, стр. 95/. „Името Господно е яка кула; праведният
прибягва в нея и е поставен на високо” /Пр. 18:10/.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Татко, прославяме Те за това, че Ти първо си ни обикнал.
Прославяме Те, че ни привличаш с Твоята любов /Ер. 31:3/.
Прославяме Те за Твоята непрекъсната грижа. Господи, прославяме Те за
Твоята изцеляваща сила.
Изповед
Господи, прости ни греховете, които не ни позволяват да имаме дълбоко
преживяване с Теб. /Прекарайте няколко минути в лично молитвено общение като
позволите на Светия Дух да изследва сърцата и ви покаже кои грехове трябва лично
да изповядате пред Бога и кои публично/
Молитва и ходатайство
Господи, молим се както го е правил Павел в Ефес. 3:17-19:
 Да намериш постоянен дом в сърцата ни като ни учиш да Ти се доверяваме.
 Да пуснем дълбоки корени в почвата на Твоята любов.
 Да разбираме широчината, дължината, дълбочината и височината на Твоята
любов.
 Да бъдем изпълнени с цялата Божия пълнота.
Молим Те да ни изпълниш с Твоята любов и да ни подариш силна желание да
привличаме други с любов към Исус.
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Молим Те, благослови стотиците хиляди дейности в мисионските ни усилия
за достигане на хората в света през 2019 година. Молим Те специално за
инициативата “Всички Членове Включени“ в Индия през юни 2019 година и в Папуа
Нова Гвинея през май 2020 година.
Молим Те за съживление всред младежите Адвентисти от 7-я ден, които
посещават обществените колежи и университети по света. Нека да станат живи
посланици и мисионери за Христос
Молим се за онези 69 % от земното население, които не са получили правилна
представа за Исус. Господи, молим Те за седем /или повече/ лица от личните ни
молитвени списъци. Нека Светият Дух ръководи живота им. Молим се и за личните
нужди на тук присъстващите.
Отдаване на благодарност
Татко, благодарим Ти за тези /назовани по име хора/, които са ни обичали и
подкрепяли.
Благодарим Ти, че ръката Ти е била над нас още преди да сме се родили /Пс.
139:13/.
Господи, благодаря Ти, че би дошъл и умрял за мен дори ако само аз бях на
този свят /Притчи Христови, стр.116 /.
Благодарим Ти, че отговаряш на молитвите ни преди още да Те помолим.
Предложения за песни
„О, любов пречудна, свята” - № 150; „Аз съм чул, че ме люби Христос”, № 88; „Тебе
о, душе моя”, № 247.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„Защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз
от Отца излязох” /Йоан 16:27/.
„Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов;
Затова продължих да ти показвам милост” /Ер. 31:3/.
„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме.
Затова светът не познава нас, защото Него не позна” /1 Йоан 3:1
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Десет дни на молитва 2019
www.tendaysofprayer.org
По-дълбоко преживяване
Ден 2: От вътре навън
„Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види
Божието царство” /Йоан 3:3/.
В детските ми години бях едно добро дете. Не бях непослушна към майка ми. Бях
прилежна ученичка и почтителна към моите учители. Не вземах участие в луди
партита, пиене на алкохол или пробване на наркотици, както други младежи от
моето училище.
След като станах християнка, се гордеех със себе си, че съм добър човек. Хранех се
с чиста храна, заместих моята рок музика с християнска музика, обличах се
скромно. Изучавах Съботно-училищния урок, организирах евангелизационни
събития и дейности в обществото и дори споделях моето лично свидетелство.
Предадох сърцето си на Исус, бях кръстена, наистина вярвах в Неговото Слово,
очаквах с нетърпение да живея във вечното Му царство. Целият ми свят се въртеше
около църквата и нейните дейности и да правя добри неща. Външно погледнато
живеех праведен живот. Но скоро научих колко плитка беше моята християнска
опитност – и колко много се нуждаех от Исус.
Една вечер посетих семинар в църквата ми за християнския живот. Говорителката
каза, че освен ако едно лице не е родено отново, не е в спасителна връзка с Исус. Тя
цитира това изказване от Елън Г. Уайт: „Християнският живот не е видоизменение
или подобрение на стария живот, а ново естество. Той е смърт за егоизма и за греха
и нов живот на близост с Бога /Копнежът на вековете, стр. 92, Изд. Нов живот/.
Голата действителност ме порази: има нещо повече в християнския живот,
отколкото съм си мислела! Вярно, че животът ми бе различен от този, преди да
приема Христос: той бе подобрен, модифициран. Бях християнка, но егото ми беше
още живо. Бях все още избухлива и лесно ранима. Бях горда и изисквах нещата да
бъдат извършени по моя начин. Не бях се предала на Христос. Мислех че
спасението ми е гарантирано чрез всички неща които вършех, но ми липсваше
радостта от спасението! Бях направила изповед за Христос, но нямах любовта на
Христос; не бях се предала изцяло на Него. Имах нужда Христос да ме формира
вътрешно.
Как една личност може да се предаде на Христос?
Първо, това е заповед, да осъзнае нуждата си от Спасител – да Го избере.
„Възпитанието, културата, упражняването на волята, човешките усилия – всички
тези неща имат своята собствена сфера на действие, но в този случай са безсилни.
Те могат да произведат някаква външна коректност в поведението, но не могат да
променят сърцето; не могат да очистят изворите на живота… ако човек не получи
ново сърце, нови желания, намерения и подбуди, „не може да види Божието
царство”/Пътят към Христос, стр. 18/. Не мога да променя сърцето си, но мога да
избера да Му предам волята си. Аз отговорих на дара на покаяние и признах греха
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на моята собствена праведност, моята важност, моето самодоволство и
самосъжаление и предадох волята си на Христос да бъде под Негов контрол.
Второ, прекарвай качествено време да Го опознаваш, което е вечен живот. „А това е
вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си
изпратил” /Йоан 17:3/. Като прекарвах време с Писанието и в молитва, запознавайки
се интимно с моя Спасител, животът ми започна да придобива ново значение. Исус
започна процес на осъществяване на нещо красиво в живота ми. Умът ми бе
подновен – разгърнаха се нови отношения и нови чувства се проявиха. Желанието
ми да служа на Бог се задълбочи.
Може да казваш „Роден съм в тази църква. Бил съм християнин през целия си
живот!” „Никога не съм бил в света.” „Работил съм за моя Господ доколкото мога да
си спомня.” Тези неща може да са истина и да бъде слава на Господа за това! Но
можеш да имаш всичко това и да нямаш Сина.
Може също така под въздействието на Светия Дух да си почувствал че
християнската ти опитност е повърхностна. Какво можеш да направиш? Можеш да
се молиш с тази молитва: „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/. Предай сърцето и живота си на Него, едно по едно. Той ще
открие сфери в живота ти, които трябва да бъдат променени. Когато Му
сътрудничиш, животът ти никога няма да бъде същия.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Татко, прославяме Те, защото си ни очистил от всеки грях и неправда.
Господи, прославяме Те защото можеш да ни пазиш от препъване и да ни
поставиш непорочни в радост пред Своята слава /Юда 24/.
Прославяме Те, че ни убеждаваш в грях и необятна милост.
Изповед
Господи, покажи ни в кои области от живота егото ни е още живо.
Молим Те прости ни, когато сме били сeбеправедни, прекалено снизходителни към
себе си и сме се съжалявали.
Молим, открий ни областите в живота, които се нуждаят от преобразяване.
/Останете известно време мълчаливи/.
Молитва и ходатайство
Господи, направи ни да познаваме Твоята воля и да ходим достойно пред
Тебе.
Молим тези, които са вързани с духовни и умствени вериги да бъдат
освободени от тяхната вина.
Молим Те да ни изпълниш с плода на праведността.
Молим да издигнеш мощна вълна от посветени да служат хора, които обичат
Бога и споделят любовта Му с други хора в тяхната култура и религия.
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Молим да подбудиш студенти – съвременни валдензи, които да Ти служат в
трудни места.
Молим се за 68-те милиона население в 28-те най-малко достигнати градове в
бившия Съветски съюз /Евро-Азиатска Дивизия/.
Молим Бог да издигне смели мисионери, които да желаят да работят всред
746-те народностни групи в 20-те страни на Средния Изток.
Молим Те за движението 1000 мисионери в Северната Азиатско-Тихоокеанска
Дивизия и Южната Азиатско-Тихоокеанска Дивизия. Нека тези млади хора като
служат в страни като Тайван, Китай, Русия и Бирма да бъдат кръстени със Светия
Дух и упълномощени да вършат Божието дело.
Молим се за списъка от седемте /или повече/ души от нашия списък
/споменете имената ако е подходящо/.
Отдаване на благодарност
Господи, благодарим Ти за личностите, които са ни водели да вземем решение
за отношенията ни с Тебе.
Благодарим Ти, че не си се отказал от нас поради миналите ни падения и
грешки.
Благодарим Ти за дара на покаяние и че си ни открил нуждата от Тебе.
Благодарим Ти, че познаваш края от началото и за това, че отговаряш на
молитвите ни в Твоето време и по Твоя начин.
Предложения за песни
„Такъв какъвто съм със срам”, № 97; „Ела, Исусе мой”, № 99; „Таз радост, мир,
прощение”, № 45; „О, прибежище добро”, № 98.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето,
[всичко] стана ново” /2 кор. 5:17/
- „Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите
Му. Те се подновяват всяка заран, голяма е Твоята верност” /Плач Ер. 3:22, 23/.
„Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към
човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по
Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия
Дух,
Когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител” /Тит 3:4-6/.
Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце /Езек. 36:26/.
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който
ме възлюби и предаде Себе Си за мене /Гал. 2:20/.
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Ден 3: Най-голямата битка
„И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце”
/Ер. 29:13/.
„Цялото ни сърце трябва да бъде отдадено на Бога, иначе промяната, която има за
цел възстановяването ни до първоначалното Божие подобие, никога не ще може да
се извърши в нас… Борбата срещу собственото „аз” е най-голямата битка, която се е
водила някога. Покоряването на личното „аз” и предаването на всичко, което имаме
на Бога изисква борба от наша страна, цялото ни същество трябва да Му се подчини,
преди да бъде подновено в своята първоначална святост” /Пътят към Христос, стр.
44/. От детството ми съм искала да приличам на Исус. Като посвещавах всекидневно
живота си на Него, аз Го молех да ме промени. Той отговори на молитвата ми по
най-интересен начин.
Свекърът ми Джордж, след като съпругата му почина от рак, трябваше да се
премести да живее при нас. Бяхме щастливи да го имаме по-близко до себе си и
искахме той да бъде част от живота на по-малката ни дъщеря. Надявахме се, че като
живее в нашия дом и участва в семейните богослужения, ще имаме позитивно
духовно влияние върху него.
Живеехме във ферма с хамбар, езеро, пасище и дива природа, която ни заобикаляше.
Джордж беше ненаситен да бъде на открито, така че това бе първото място при
неговото пенсиониране. Всяка сутрин правеше разходка до езерото. Един ден когато
не се завърна в обичайното време след разходката, съпругът ми отиде да го потърси.
Беше се свлякъл до къпинов храст, където беше паднал. През следващите няколко
седмици Джордж се оплакваше че краката и пръстите му изтръпват и му беше
трудно да се движи. Тестовете показаха наличие на тумор, който имаше метастази в
гръбначния стълб. Неговият лекар насрочи операция за премахване на тумора, която
причини постоянна парализа от кръста надолу.
Вместо да приемем помощта на медицинска сестра да се грижи за него, решихме аз
да се грижа за него в дома. Когато излизахме от болницата, нямах квалификация за
медицинска сестра, бях преминала само един курс за оказване на спешна помощ при
инциденти. Дневните ми ангажименти бяха да къпя Джордж, да се грижа за
болничното му легло, да му давам лекарства и да го придвижвам от леглото до
креслото, и пак обратно. За него бе невероятно смиряващо преживяване, че не
можеше въобще да се грижи за себе си и аз поех тежестта на неговото безсилие.
Планирахме със съпруга ми да прекараме края на седмицата извън дома и
ангажирахме един млад човек да се грижи за Джордж докато отсъстваме. В нощта
преди деня, в който трябваше да напуснем дома, завих Джордж в леглото, целунах
го по челото и му напомних, че сутринта трябва да отпътуваме. Тогава той избъбри
ядосано: „Ти носиш отговорност за мен! Нямаш право да ме оставяш на грижите на
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някой друг.” Аз му отвърнах пренебрежително: „Ти си един себичен, безразсъден
старец!”
Мигновено се убедих, че постъпката ми беше грешна и съвсем не християнска.
Плачейки, изтичах до стаята ми и паднах пред леглото. „Господи, толкова съм
грешна! Защо не мога да се владея? Наистина ли работиш в живота ми?” Отговорът
дойде толкова нежно: „Аз работя в твоя живот. Отговарям на молитвата ти да
приличаш повече на Мен. Ти негодуваш срещу Джордж. Той ти отнема времето и те
оставя да се чувстваш напълно объркана, без възможност да излезеш от това
състояние. Негодуванието е грях и ако ти го дадеш на Мен, ще ти подаря Моята
благодат да продължиш да се грижиш за Джордж.”
„Мнозина искрено решили да се посветят в служба на Бога остават изненадани и се
обезсърчават, когато се видят изправени пред сериозни пречки, каквито никога
дотогава не са срещали. Те се молят за Христоподобен характер и за годност да
служат в Господнето дело, а биват поставени в обстоятелства, сякаш предизвикващи
проявата на всичко лошо в характера им… [Тогава Той] им дава им възможност да
коригират тези дефекти и да бъдат годни за Негова служба.”/По стъпките на
Великия Лекар, стр. 388, 389/. „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.”/Пътят към Христос, стр. 22/.
Видях от какво негодувание бях обзета и не исках то да остане в сърцето ми.
Изповядах греха си и реших да живея за Бога. Помолих Го да ме измие и да ми даде
ново сърце. Станах от леглото, изтрих очите си и помолих Джордж да ми прости.
Мир изпълни сърцето ми и падението ми се обърна в победа. В края трябваше да
възложим на медицинска сестра грижата за Джордж, защото за мен това стана
невъзможно. Една вечер получихме телефонно обаждане да отидем при него,
защото бе получил удар. Съпругът ми седна до него и му прошепна на ухото:
„Татко, знаеш ли че Исус те обича? Ако поискаш в сърцето си, Той ще те спаси”.
Единственият видим знак че Джордж разбра, бе една сълза, която се стече по бузата
му. В последния си момент, вярвам че прие Исус като негов Спасител.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те, че ни даваш сила и ни поддържаш, когато сме слаби.
Прославяме Те, че когато падаме, не се отказваш от нас.
Прославяме Те, Господи, защото си хвърлил греховете ни в морските
дълбочини и повече не си спомняш за тях.
Изповед
Господи, прости ни когато сме позволявали его-то да спечелва надмощие.
Молим, прости ни, когато не сме Те представяли в правилна светлина.
Молим Те, прости ни, когато сме се придържали към греха, вместо да Ти
позволим да го отстраниш от живота ни.
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Господи, изпитай сърцата ни, виж, дали има в тях оскърбителен път и ни води
по вечния път /Пс. 139:23, 24/. [Прекарайте няколко минути в лична, тиха молитва,
позволявайки на Светия Дух да изпита сърцата ви]
Молитва и ходатайство
Господи, помогни ни да бъдем търпеливи и нежни, като показваме Твоята
любов и състрадание към тези, които ни дразнят и обвиняват.
Молим те, помогни ни да постоянстваме през трудностите, особено когато
любовта е неудобна.
Молим се за тези, които се грижат за възрастни и/или болни членове на
семейства. Дай им търпение, сила и любов.
Господи, направи по-леки безпокойствата на тези, които се намират в
последен стадий на болестта. Осигури им кураж и мир в Исус.
Молим Те за 202 милиона население от 41 едва достигнатите градове в
Южната Азиатско -Тихоокеанска Дивизия да познаят Исус.
Молим се да изпълниш с мъдрост твоите служители в Отдела „Съботно
училище и Лично служене” към всяка местна църква, когато търсят Божия план, за
да достигнат своите общности с любеща служба, изучаване на Библията и лично
свидетелство.
Молим се за твоите благословения върху Адвентната организация АДРА,
когато посреща практичните нужди по света.
Молим се за седемте или повече хора от нашия списък /назовете имената им
ако е подходящо/.
Отдаване на благодарност
Благодарим Ти, че ще поставиш страж пред устата ни и ще пазиш вратите на
устните ни.
Благодарим Ти за Христовата любов, която ни даваш към тези, които ни е
трудно да обичаме.
Благодарим Ти за обещанието, че когато Твоят характер се формира в нас,
други ще бъдат привлечени към Теб.
Господи, благодарим Ти, че ни слушаш, и отговаряш на молитвите ни като
работиш зад сцената, за да извършиш волята Си.
Предложения за песни
„Сърцето си на Тебе аз ще дам”, № 104; „О, мое сърце, с радост ти ходи”, № 165; „О,
безопасно място”, № 203; „Скрий се душе моя”, № 158.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя
Му. Ако падне, не ще се повали, защото Господ подпира ръката му” /Пс. 37:23, 24/.
„Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила
като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат” /Ис. 40:31/.
„Господ е сила моя и щит мой; на Него е уповало сърцето ми, и Той ми
помогна; затова се развесели сърцето ми, и с песните си ще Го възхваля” /Пс. 28:7/.
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Ден 4: Стойността на предаването
„Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се
кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние”
/Лука 15:7/.
Той пораснал в дом на работник дървосекач – най-малкият от четири деца. Братята
и сестрите му били значително по-големи от него и живеели своя си живот. Баща му
и майка му били погълнати от бизнеса си в една кръчма в малкия град, където
живеели. Еди често бил оставян да се грижи сам за себе си. Посещавайки местният
пътуващ театър, който бил неговата бавачка през почивните дни в края на
седмицата, често си идвал двойно натъжен у дома в празната къща. Понякога седял
сам в семейната кола, докато другите като него седем годишни деца заспивали в
леглата си. Тогава викал майка си да излезе от кръчмата и да го вземе у дома.
Когато Еди станал на 14 години, майка му станала новородена християнка в
църквата на АСД и нещата драматично се променили. Вместо да покровителства
кръчмата, майка му започнала да посещава молитвено събрание и църковните
служби. Еди се присъединил към Адвентната църква заедно с майка си и се записал
в църковното училище. Но когато станал на 17 години изгубил интерес към
църквата. Две години по-късно бил призован на военна служба. Неговият пастор го
насърчил да се кръсти отново преди да посрещне опасностите в битка. Това звучало
като страхотен план и Еди се съгласил да го изпълни преди да замине. Изследвал
отново основните стълбове на вярата. Това му осигурило познание на ума, но все
още не познавал Исус.
За Еди срещата между стандартите на църквата и неговите собствени било цяло
предизвикателство. Бил уморен от опитите си да бъде християнин, да играе на
църква, да бъде послушен. Нямал сила да поддържа християнски живот и отново се
върнал в старите си пътища. Къде била грешката? „Има хора, които изповядват, че
служат на Бога, докато в същото време разчитат на своите собствени усилия, за да
спазват Неговия закон, да изградят праведен характер и да си осигурят спасение.
Сърцата им не са движени от дълбокото чувство за Христовата любов, а се стремят
да изпълнят задълженията на християнската религия като нещо, което Бог изисква
от тях да спазват, за да си спечелят небето. Такава религия не струва нищо… Голото
изповядване на Христос без тази дълбока любов [към Христос] е само празни
приказки, суха формалност и тежко робство” /Пътят към Христос, стр. 46/.
Майката и сестрата на Еди присъствали през цялата нощ на молитвеното събрание
на църквата в навечерието на тази Нова година. Молели се специално за Еди и
видели отговора на своите молитви през следващите няколко седмици. Тогава
нещата започнали да стават от лоши по-лоши за него. Загубил своята приятелката,
работата и колата си. Защо свeтът ми се разпада? питал се той. След една нощ
прекарана в пиене с негови приятели, Еди дошъл у дома и в пияно вцепенение
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извикал: „Господи, ако Ти действително съществуваш, аз се нуждая от Тебе! Зная
много за Тебе, но сега искам да Те познавам!” Един сладък, тих и тънък глас
проговорил от мъглата в ума му: „Аз Съм реален и те обичам”. Това разкъсало
сърцето му. „Как е възможно да ме обичаш след всичко онова, което съм
преживял?” попитал той. „Толкова съм уморен от живота си до този момент. Моля,
направи ме истински християнин. Искам да Ти служа през останалата част от
живота си, но не мога да го направя сам.”
Тази нощ Еди предал живота си на Исус и Го приел като свой Господ и Спасител.
Повярвал с доверие, че греховете му са простени и че е ново създание в Христос
Исус. Старите неща са преминали. Чрез този простичък акт на вяра в Божието
обещание, Светият Дух започнал своето дело в сърцето му. Новият живот изплувал
на повърхността и Еди не се обърнал вече назад.
„Сега, след като си отдал себе си на Исус, не се връщай назад, не се отклонявай от
Него, но ден след ден казвай: „Аз съм Христов; аз съм отдал себе си на Него”. Моли
Го да ти даде Духа Си и да те пази чрез Своята благодат. Както си станал Негово
дете, като си отдал себе си на Бога и постоянно вярваш в Него, така трябва и понататък да продължаваш да живееш в Него. Апостолът казва: „И тъй, както сте
приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него” Кол. 2:6 /Пътят към
Христос, стр. 53/.
Еди започнал да чете Библията и се научил да се моли. Като изследвал Писанията и
научавал повече за Божията любов чрез живота на Исус, животът му започнал да се
преобразява. Пиенето, пушенето и други навици, които някога го правели щастлив,
вече нямали място в живота му.
Майката на Еди му предложила малката книжка “Пътят към Христос”, в помощ в
новото му пътешествие. В началото било трудно да я чете – много пъти умът му
бродел на различни места, но като постоянствал, четейки по една страница,
книжката му станала скъпоценна. В нейните страници намерил Божията любов и
чрез вяра приел, че Божиите обещания имат значение за него. Най-после намерил
мир.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те, че никога не се отказваш от някого.
Прославяме Те за Твоите чудесни дела за човешките деца.
Господи, прославяме Те за радостта която намираме в Твоето присъствие и
затова, че ни даваш бъдеще и надежда.
Изповед
Господи, прости ни, че сме поддържали неща, които ни отделят от Тебе.
Прости ни, когато сме се опитвали сами да живеем християнски живот.
Изповядваме, че се нуждаем от лично преживяване с Тебе, не само от
умствено познание.
Молитва и ходатайство
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Господи, молим Те да ни дадеш желание и воля изцяло да предадем сърцата
си, да живеят в послушание към Твоето Слово.
Молим, кръщавай ни всекидневно със Светия Дух и ни направи по-усърдни в
усилията ни за достигане с Твоята любов до други хора.
Молим се за нашите скъпи, които са напуснали вярата, да си припомнят
времето, когато са били близо до Теб и отново да се свържат с Теб. Помогни им да
чувстват и приемат Твоята любов и прощение.
Молим, изпълни обещанието Си в Йоил 2:25: възстанови годините, които
скакалецът /грехът/ изяде в нашия живот и в живота на нашите обични. Дай ни вяра
да ти се доверим, че оставаш верен на Твоето Слово.
Молим се за 16-те милиона души, които населяват 6-те едва достигнати
градове от Южната Тихо-Океанска Дивизия. Молим се за всекидневно кръщение
със Светия Дух на всички, които се трудят, да достигнат с любов недостигнатите.
Молим Светият Дух да ни помогне да осъзнаем как да достигнем до 406-те
милиона души, които населяват 105-те едва достигнати градове от Северно
Азиатската Тихо-Океанска Дивизия.
Молим, благослови Адвентното капеланско служене, което събира капеланите
и желаещите членове да служат на тези, които са в затвор.
Молим се също за седемте или повече лица, които са в нашия молитвен
списък [назовете имената ако е подходящо].
Отдаване на благодарност
Благодарим Ти, Господи, че си ни дал Светия Дух, за да ни води постоянно
във всяка истина.
Благодарим Ти, че работиш в отговор на нашите молитви по начини, които
понякога не виждаме.
Господи, благодарим Ти предварително за отговора на нашите молитви, не
защото ние сме достойни, а защото Исус е достоен.
Предложения за песни
„Живот има в поглед към Христа”, № 92; „На живота изворът е”, № 95; „Бог благий
този грешен свят”, № 46; „Аз съм чул че ме люби Христос”, № 88.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по
Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му
попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него” /1 Йоан 5:14, 15/.
„ Аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът
Ми се отвърна от него” /Ос. 14:4/.
„Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние” /Лука 5:32/.
„И раздерете сърцето си, а не дрехите си, та се обърнете към Господа вашия
Бог; защото е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив, и разкайва се за
злото” /Йоил 2:13/.
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Ден 5: Привилегията на партнъорството
„За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко]
стана ново” /2 Кор. 5:17/.
Когато на 19 годишна възраст предадох сърцето си на Исус, всичко в живота ми се
промени. Изучаването на Библията и молитвата ми станаха всекидневни спътници.
Очаквах с нетърпение да посещавам молитвено събрание, изучаване на Библията по
групи, Съботно училище и църква – навсякъде, където се представяше Божието
Слово и се споделяха свидетелства. Имах глад все повече и повече за Исус. Колкото
повече Христос ме изпълваше, толкова повече вкусът ми към музика, развлечения,
облекло и всичко друго се променяше. Учителят ми в Съботното училище, който
беше много мил с мен, обичаше да казва, че когато напълно се предадем на Христос
и посветим живота си в служба за Него, „ [ние] няма да се съобразяваме вече с
предишните си желания, но чрез вярата в Божия Син ще вървим по Неговите стъпки
и ще отразяваме Неговия характер… Нещата, които сме мразили, [ние] сега
обичаме, и нещата, които някога сме обичали, сега мразим” /Пътят към Христос,
стр. 59, подчертаното добавено/.
Намерих, че това е вярно. В сърцето ми гореше копнеж да разкажа на всеки един, че
Христос ме обича и ми е простил греховете, че бях очистена и скъпоценна за Него.
„Веднага щом човек дойде при Христос, у него се поражда желание да извести и на
други какъв скъп Приятел е намерил в лицето Му. Спасяващата и освещаваща
истина не може да се заключи в сърцето. Ако сме облечени с Христовата правда и
сме изпълнени с радостта на обитаващия в нас Негов Дух, не ще можем да се
сдържаме и няма да мълчим. Щом сме вкусили и видели, че Господ е добър, ще
имаме какво да разкажем за това” /Пътят към Христос, стр. 78, 79/.
От къде да започна? Нямах ни най-малката представа как мога да споделям с други
своята радост, затова се молех и питах Бог как да го правя. Беше ми внушено:
„Даром сте приели, даром давайте” /Мат. 10:8/. По-лесно е да се каже, отколкото да
се извърши. Какво да им разкажа? си мислех. По време на молитвените ми
размишления намерих този текст: „Но те [обладаните от демони] бяха изпитали
върху себе си доказателството, че Исус е Месия. Те можеха да разкажат онова, което
знаят, което сами бяха видели, чули и почувствали от Христовата сила. Всеки, чието
сърце е било докоснато от Божията благодат, може да постъпи така… Ще можем да
обясняваме как сме изпитали Неговото обещание, и сме открили, че то е вярно. Ще
можем да свидетелстваме за онова, което сме узнали за Христовата благодат. Това е
свидетелството, за което ни призовава нашият Господ. Светът загива, защото е
лишен от Него!” /Копнежът на вековете, стр. 201/. Очаквах Господ да ми даде
възможности да свидетелствам за Него.
Работех като служител в офиса на рецепцията, когато на телевизионния екран се
появи надпис „Прекъсване на новините”, давайки сигнал за тревога, че ужасен
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ураган е връхлетял щата Флорида, САЩ и се придвижва на север към
Атлантическото крайбрежие на Северна и Южна Каролина. Докато гледахме
предаването, Джинджир, една от моите сътруднички попита „Какво се е случило?
Като че ли всички са полудели!” Аз избъбрих: „Исус идва!” Работех отскоро там и
бях изненадана, че отговорих така обикновено! Бързо се върнах на бюрото си.
Скоро Джинджир дойде пред бюрото ми и се тръсна на фотьойла. Каза: „Разкажи
ми за това идване на Исус. Искам да знам!” С молитва й дадох кратко библейско
изложение на знаците за Второто идване на Исус и споделих как си подготвях
сърцето, да Го позная като Приятел и да съм готова да Го посрещна. Тогава я
поканих да направи същото. Господ отвори вратата и аз избрах да мина през нея.
Господ ми даде привилегията да работя за Него почти 40 години. Била съм
библейски работник, била съм учител по Библия в Адвентно училище -интернат за 6
години, проповядвала съм пред хиляди хора във Филипините, споделяла съм моето
свидетелство пред стотици ученици от гимназиалното училище по време на
молитвена седмица; и съм провеждала семинари за жени в духовно оттегляне,
лагерни събрания и църкви. Това бяха чудесни възможности да споделям това, което
Бог е направил.
Най-ефективният начин да доведем хората при Господа е като си доближаваме
близко до тях и проявявайки нежна симпатия посрещаме техните нужди. Едва
тогава, получили доверието им, можем да ги поканим да последват Исус.
„Вярващите, които очакват идването на Младоженеца, трябва да кажат на света:
„Ето вашият Бог.” Последните лъчи на благодатната светлина, последната
милостива вест, която трябва да бъде занесена на света, е откриването на
божествения любвеобилен характер. Божиите чеда са призвани да разкрият Неговия
характер и да покажат Неговата слава. Техният живот и техният характер трябва да
засвидетелстват онова, което Бог е направил за тях” /Притчи Христови, стр. 310/.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те, защото си ни променил. Ние сме нови създания.
Господи, прославяме Те за сигурността, която намираме в Теб /Ис. 49:16/.
Прославяме Те за всекидневната милост, която ни показваш.
Изповед
Господи, прости ни когато сме изпитвали страх да споделим вярата си.
Изповядваме, че се нуждаем от Твоята сила, за да свидетелстваме ефективно.
Господи, посочи ни области в нашия живот, в които можем да бъдем успешни
свидетели за Тебе.
Прости ни, Господи, че не сме откривали Твоя характер на любов към другите.
Молитва и ходатайство
Господи, молим Те, освежи сърцата на всички, които са уморени в служенето.
Напомни им, че вършат Твоята воля. Молим, нека видят плод от усилията си, дори
това да е само една душа.
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Господи, спомняме си за нашите учители в Съботното училище на децата.
Молим те помогни им да осъзнават колко важна е тяхната работа за децата ни.
Господи, искаме Твоето водителство за различните центрове на влияние,
здравни и семейни програми и клубовете за изследователи, организирани от
църквата ни по света.
Молим се да бъдат мотивирани все повече и повече млади хора в Мисия за
градовете.
Молим Те да ни помогнеш да обичаме и да се грижим за новите членове.
Господи, молим Те, покажи ни как да предоставяме повече литература
изпълнена с истината /печатни издания и в електронен вид/ в нашите общности.
Молим Светия Дух да подбужда хората да ги четат и да ги убеждава в библейската
истина.
Господи, молим за Твоята закрила над мисионерите, които работят в опасни
места.
Молим Те да призовеш литературни евангелизатори, студенти доброволци,
автори, медийни специалисти и финансови спонсори, да участват в Твоята
спасителна мисия, като предлагат на хората надежда и живот.
Молим Те за списъците ни със седем имена. Молим, работи мощно в техния
живот. Приемаме и следваме съвета на Твоето слово в 1 Йоан 5:16.
Отдаване на благодарност
Благодарим Ти, че отговаряш на молитвите ни според Твоята воля.
Благодарим Ти, че си служиш с нас, за да достигнеш и до други хора.
Благодарим Ти, Господи, защото Твоите обещания са верни и достойни за
доверие.
Предложения за песни
„Господ ни сравнява със виделина”, № 231; „Бляска милост - фар небесен”, № 237;
„Златни ниви зреят веч”, № 240; „Не чуваш ли, Господ вика”, № 239.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„Защото Светият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете” /Лука
12:12/.
„Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при
Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го
изпращам” /Ис. 55:11/.
„Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови
да отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата
надежда” /1 Петр. 3:15/.
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Ден 6: Дарът на покаянието
И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно /1
Петр. 5:6/
Г-н Г. бил уважаван учител в малък училищен пансион в хълмистата част на
Източен Вашингтон, САЩ. В това училище се преподавали не само принципите на
четене, писане, математика, професионални умения, но и основите на практичния
християнски живот. Учениците се научавали да преподават уроци върху теми от
Библията, да провеждат евангелизации и да ръководят службите в домашните
църкви. Това включвало изучаване на Съботно училищния урок, изнасяне на
проповед и достигане на обществото. Г-н Г. е бил жива част от това образование.
Той преподавал върху теми от книгата „Пътят към Христос” на своите ученици от
11-ти клас. Използвал практични методи, за да впечатли умовете на учениците си с
простотата на евангелието. Грижата му е била те да сграбчат принципите на ходене
с Исус и ежедневно да пребъдват в Него. Животът му свидетелствал за силата на Бог
и настоявал умовете на учениците му да разберат важността да започват деня с
Христос. „Всяка сутрин посвещавай себе си на Бога; направи това най-първото си и
главно задължение. Нека твоята молитва бъде: „Вземи ме, о, Господи, и нека стана
напълно Твой. Предоставям всичките си планове на Теб. Употреби ме днес в служба
за Тебе. Остани с мен и нека всичко, което извърша, да бъде извършено чрез Тебе”
/Пътят към Христос, стр. 71/.
Освен като учител по Библия за напреднали, г-н Г. давал практични уроци по
дърводелство на момчета от девети клас. Обучението се провеждало в две части:
първо, теоретични положения и след това практично приложение на наученото.
Един ден по време на часа г-н Г. помагал на три момчета да изградят една подпорна
стена, докато другите трима играели навън върху купчина дървен материал. Г-н Г.
помолил момчетата да стоят настрана от материалите, за да не паднат и ударят
някого. Момчетата продължили да се боричкат върху дървения материал и когато
отишъл да говори с тях, една голяма греда паднала върху крака му. Той затанцувал
от болка, хващайки и притискайки крака си. Момчетата намерили това за много
забавно и започнали да се смеят и да го сочат с пръст. Г-н Г. се ядосал, остри думи
избликнали от устните му. Както Мойсей, който избухнал пред децата на Израил,
така и той изгубил самообладание пред учениците си.
Притичвайки до близкия офис, г-н Г. извикал към Бога: „Отказвам се, Господи. Не
мога повече да преподавам”. Нежната милост и състрадание на Исус спокойно
утешила сърцето му и го довела до покаяние. „Много хора, действително съвестни и
желаещи да живеят с Бога, твърде често биват подвеждани от Сатана да се
занимават със собствените си грешки и слабости. Като ги отделя от Христос, той се
надява да спечели победата… Почивай си в Господа. Той е в състояние да опази
онова, което си Му поверил. Ако се оставиш в Неговите ръце, той ще те направи
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повече от победител чрез Този, Който те е възлюбил” /Пътят към Христос, стр. 72,
73/.
Докато се молел, през ума му минала мисълта: „Не можеш да стоиш цял ден в
офиса. Трябва да отидеш и да кажеш на тези момчета, че си Ме представил по един
фалшив начин чрез действията си. Смирено той се върнал при момчетата, които
стояли настрана и се обвинявали за неговото избухване. „Днес не представих Исус
пред вас, съжалявам”, извинил се той. Момчетата се помъчили да го успокоят, като
му казали: „Всичко е наред. Всеки може да го направи. Нормално е!”
Следващият час предвиждал обучение върху Библията. Учителят възложил на
учениците си да прочетат петата глава от книгата „Пътят към Христос”,
„Посвещение” и да запишат отдолу мислите, които са ги впечатлили. Когато влизал
в стаята, разбирал, че не се чувства емоционално подготвен да преподава.
Учениците заели местата си и едно от момичетата дошло до бюрото му и
представило домашната си работа. Г-н Г. погледнал написаното и очите му
попаднали на изречението: „Надеждата ти не се намира в тебе самия, тя е в
Христос” /Пътят към Христос, стр. 71/. Това изречение било точно онова, от което
се нуждаел.
Години по-късно той получил писмо от едно от тези момчета. „Знам, че не беше
горд от постъпката си през оня ден в дърводелския клас” пишело писмото. „Но
искам да знаеш, че примерът на смирението ти и правилните неща, които направи,
извинението пред нас, говориха много на сърцето ми. Сега аз съм баща. Трябваше
много пъти да искам прошка от децата ми, когато съм вършел грешки и примерът ти
ми е помагал да бъда по-добър баща.”
„Често пъти ще трябва да падаме на колене и да плачем за своите грешки и слабости
пред Исус; но не трябва да се обезсърчаваме. Даже ако сме победени от неприятеля,
не сме отхвърлени, не сме изоставени или отблъснати. Не! Христос стои отдясно на
Бога и винаги се застъпва за нас” /Пътят към Христос, стр. 65/.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те за нашия Адвокат Исус Христос, Който са застъпва за
нас.
Прославяме Те, защото можеш да обърнеш поражението ни в победа.
Прославяме Те, Господи, защото дори и да паднем, не сме отхвърлени и
забравени.
Изповед
Господи, молим покажи ни областите в живота, които се нуждаят от Твоя
смекчаващ и пречистващ Дух.
Прости ни, когато губим търпение и изговаряме гневни или необмислени
думи.
Молим, дай ни Твоята сила да поискаме извинение, когато сме засегнали
другите.
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Господи, молим Те, дай ни Твоя Дух на мир, когато се сблъскваме с
дразнители.
Молим Те за всички 8208 Адвентни училища и почти 2 милиона ученици и
студенти. Нека в тези училища винаги се преподава Библейската истина, която да
води младите хора в мисия и служене.
Господи, дай ни мъдрост да достигнем светските култури които нямат интерес
към религия. Нека Светият Дух да разруши стените, които ограждат светските
сърца.
Молим Те за недостигнатите народностни групи в Азия, включително
мюсюлмани, будисти и хиндуисти. Много от тях никога не са чули името Исус. Дай
ни особена мъдрост да посрещнем техните нужди.
Благослови ни да достигнем хората, заробени от поклонение пред духове,
идолопоклонство и анимистични вярвания. Помогни ни да разбираме представите
им за света и да ги водим до връзка с техния личен Спасител.
Господи, молим Те да вдъхновиш своите деца по света, да се молят така,
както никога по-рано. Нека заедно настояваме за благословенията на Светия Дух в
късния дъжд. Молим Те за обещаното изпълнение на Йоил 2 глава, Осия 6 глава и
Деяния 2 глава.
Молим Те за 541 народностни групи в 18-те страни от Дивизия Южна АфрикаИндийски Океан.
Посочи ни как да посрещаме практичните и духовни нужди на бежанците.
Нека църквата ни бъде известна с любовта си към всички хора без значение кои са и
от къде идват.
Направи църквата способна вярно и цялостно да разбира и да прогласява
Тройната ангелска вест от Откровение 14 глава. Дай ни мъдрост да изявяваме
благовестието и праведността на Христос като сърцевина на тази вест.
Молим се за лицата от нашия списък [да се споменат имената им – седем или
повече, ако е подходящо].
Отдаване на благодарност
Благодарим Ти, Господи, че можеш да ни запазиш от падение /Юда 24/.
Благодарим Ти за покаянието, прощението и примирението
Благодарим Ти за примера на служене, който Христос ни е оставил. Молим,
дай ни сила да следваме Неговия пример.
Предложения за песни
„Съвсем съм убеден Боже мой”, № 101; „От що друго се нуждая”, № 103; „Сърцето
си на Тебе аз ще дам”, № 104.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости
греховете, и да ни очисти от всяка неправда” /1 Йоан 1:9/.
„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме
ходатай при Отца, Исуса Христа праведния” /1 Йоан 2:1/.
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Ден 7: Славата на целта
„Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни
Мои братя, на Мене сте го направили” /Мат. 25:40/.
„Нещо, което себелюбивите сърца биха счели за унизително – слугуването на
същества окаяни, лоши и във всяко отношение по-низши по естество и ранг – е
работата на безгрешните ангели. Духът на Христовата самопожертвувателна любов
е духът, който владее в небето и представлява самата същност на неговото
блаженство. Това е духът, който Христовите последователи ще притежават, и
работата, която ще вършат”/Пътят към Христос, стр. 77/.
„Господи, не мисля, че мога да направя това! Направил си огромна грешка в това
време. Искам да работя за Тебе, но не тук!” Това бе моят вик към Господа след като
ме постави в едно алтернативно училище за тийнейджъри, които трябваше да
завършат образованието си и да се подготвят за служене в света. Много от тези деца
бяха без дом, жертви на насилие, или включени в банди за наркотици и дори
проституция. Трябваше да прекарам повече от 20 години, за да ги обучавам в едно
защитено училище с християнско обкръжение. Тази задача ми изглеждаше по-тежка
от това, което можех да понеса.
Първият ден учениците влязоха в класната стая като държаха панталоните си и
облечени с качулки, които покриваха лицата им. Неприятностите започнаха още
първия час, когато едно момче започна заплашително да крещи неприлични неща
към други двама младежи. Тук напълно излязох от моята зона на комфорт с битка,
която трябваше да започна. Бях изплашена. Грубият им език, музиката и
категоричните изражения на екраните на компютрите им ме правеха далеч от
защитното ми обкръжение. Не можех да бъда тук. Чувствах се като агне посред
вълци, като учениците в лодката всред развълнуваното море. Извиках, „Господи,
спаси ме!”
Бях чела в размишленията ми за Еремия и Господ ми припомни следните думи: „Да
се не боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ. …Те ще
воюват против тебе, но няма да ти надвият; защото Аз съм с тебе, за да те избавям,
казва Господ” /Ер. 1:8, 19/.
Отправяйки молитва за помощ, настоявах Бог да изпълни думите които бе отправил
към Еремия и да донесе мир в стаята. Тогава, с неестествена смелост казах на
учениците: „Няма да позволя този начин на държание в класната стая. Всеки от вас
да заеме мястото си и спокойно да започне работа по задачите си”. Представете си
изненадата ми когато спокойно отстъпиха. Възхвалих Бога в сърцето си и Го
прославих за Неговата доброта и милост. През следващите няколко седмици
продължавах да моля Бог да ме премести от моята работа. Вярвах, че мястото ми не
е тук. Той отговори на молитвата ми по необикновен начин – като ми показа
състоянието на собственото ми сърце.
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Работех с ученик на компютъра, когато той ми зададе странен въпрос: „Джоди, ти
идваш от християнско училище, нали?” Когато отговорих „Да”, той каза: „Тогава
защо си тук с нас?” Неговият въпрос прониза сърцето ми. Господ ми овнуши: „Не си
готова да служиш. Докато не минеш отвъд твоя предразсъдък и страх, не можеш да
откриваш любовта Ми на тези деца. Тук си за да повлияеш в живота им за добро, да
откриеш Моя характер пред тях.” Бог беше прав. Не бях готова да служа, защото
нямах любов. „Мъча се, искам да имам влияние върху твоя живот за добро”, му
казах. По-късно следобед същият сценарий се повтори с младо момиче.
Как бих могла да успея? Започнах с малки неща. Осигурявах им здравословна
закуска, така че поне да започват деня с най-добро ядене. Изграждах доверие, като
слушах техните истории и влизах в страданията им. Станах техен приятел и ментор.
Когато през 2004 година цунами връхлетя Азия, учениците искаха да знаят какво
мисля за тази трагедия. Казах им, че това е знак, че Исус идва скоро. Един от моите
ученици, който се хвалеше че е израснал в църква, каза: „Казано ли е това в
Откровение?” Поканих го да прочетем текста. Учениците бяха много сериозни,
когато обясних, че Исус предупреждава света, да бъде готов. Допълних, че ако
някой иска да знае как може да се приготви за идването на Исус, ще бъда щастлива
да му разкажа. По-късно този ден, едно момиче дойде в моята стая и каза: „Моля, аз
искам да зная”. Разказвах й за любовта на Исус към нея и нейния син и я уверявах в
благословенията които ще получи, когато приеме Христос като свой Спасител. През
тази година имах няколко възможности да представя Исус на „моите деца” и да ги
водя при Него.
„Бог никога не води децата Си по друг начин, освен както биха желали да бъдат
водени ако можеха да видят края от началото и да различат славата на целта, която
изпълняват като Негови сътрудници” /Конфликт и смелост, стр. 278 англ./.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те за Твоята чувствителност към скърбите ни.
Прославяме Те за тези, които са ни подкрепяли във вярата.
Прославяме Те за Твоята безкрайна верност към нас
Изповед и изискване на победа над греха
Татко, молим Те, покажи ни греховете, които трябва да изповядаме публично
или лично. Молим за Твоята победа над тези грехове.
Господи, прости ни, че се съмняваме в Твоето водителство. Прости ни, че се
опитваме да намерим наш начин за излизане от предизвикателни ситуации, в които
може би си ни поставил поради някаква причина.
Прости ни, когато сме допускали поради страх или предразсъдък да
ограничаваме достъпа на другите до Твоята любов, скривайки я в себе си.
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Господи, молим Твоята закрила над уязвимите деца и тийнейджъри. Молим да
ги запазиш от тези, които търсят да ги експлоатират.
Господи, нека тези, които се грижат за бездомни деца имат състрадателни
сърца, нежни ръце и мили думи.
Молим се за членове на семействата с деца, които са в бунт срещу авторитети.
Молим, дари им Твоята благодат да се справят състрадателно в ситуацията.
Молим Те да призовеш мисионери в градовете, които да организират църкви в
806-те народностни групи в 20-те страни от Интер-Европейската Дивизия.
Молим Те да призовеш екипи от работници, които да организират църкви
всред 948-те народностни групи в 38-те страни на Интер-Американската Дивизия.
Молим Те да изпълниш със сърдечна загриженост за спасение членовете на
църквата и всеки един тук във времето за молитва.
Представяме пред Теб седемте имена, които са записани в нашите карти.
Господи, само Ти познаваш всяка ситуация, която нашите приятели, семейства и
съработници преживяват. Води ги в Твоята пътека и ги приближи при Себе Си.
Отдаване на благодарност
Благодарим Ти за Твоята неизменна любов и състрадание към нас.
Татко, благодарим Ти, че винаги гледаш на нас с нежна благосклонност.
Благодарим Ти, че ни разбираш и състрадаваш в нашата слабост.
Предложения за песни
„Вземи ръцете ми Ти и ме води”, № 202; „О, безопасно място”, № 203; „Спасе, кат
овчар води ни”, № 200.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„Съдете справедливо сиромаха и сирачето; отдавайте правото на оскърбения и
бедния. Избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на нечестивите”
/Пс. 82:3, 4/.
„Но Господ така казва: Пленниците на силния ще се отнемат, и користта ще се
отърве от страшния; защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе, и ще спася чадата ти” /Ис. 49:35/.
„Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва
човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света”
/Як. 1:27/
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Ден 8: През долината
„Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които
са с разкаян дух” /Пс. 34:18/.
Бяхме на двуседмична евангелизационна мисия в Айлойло сити, Филипините,
когато бях извикана по телефона в канцеларията на църквата. „Госпожице, обаждат
Ви се от Щатите - елате бързо!” Сърцето ми биеше силно, когато тичах да взема
слушалката. Задъхана казах: „Ало?” От другия край чух плачевен глас, който каза:
„Джоди, Дани е мъртъв.” Гръдният ми кош се сви в неверие. „Как? Какво се е
случило?”, запитах.
По-малкият ми брат, Франк разкри новината, че по-големият ни брат, Дани,
пристрастен към алкохол и наркотици, е намерен с игла в ръката си в стая на мотел.
Беше превишил дозата от смъртоносния коктейл на хероин смесен с алкохол.
Шокирана, окачих телефона и паднах плачеща в ръцете на съпруга ми. Бях твърде
далеч от дома, за да се втурна към къщи и трябваше да чакам следващата седмица,
когато мисионското ни пътуване щеше да приключи.
По време на дългото пътуване към дома детските спомени нахлуха в главата ми.
Припомних си особени моменти, когато играех с брат ми. Спомних си колко ме
закриляше. Мислех за живота на Дани, за изборите, които правеше. Сърцето ми
страдаше силно за него, да има по-добър живот, да познава Бога и да има мир и
доволство.
Дани винаги намираше за лесно да прави приятели. Изглеждаше, че бе найпопулярният. Но когато влезе в гимназиалното училище, приятелите му бяха тези, с
които правеше парти, пиеше алкохол и пробваше наркотици. Не след дълго стигна
до там, че бе пристрастен към алкохола и наркотиците, които го правех чест
посетител в окръжния затвор и изправителния център за борба с наркоманиите.
Накрая назначеният адвокат предупреди Дани, че ако не напусне града и не се
раздели с приятелите си, ще завърши потенциално в затвора. Така Дани дойде да
живее с моя съпруг и с мен за известно време.
Когато бе в дома ни, Дани показа интерес към духовните неща. Участваше в
семейното ни богослужение и дори се записа в Библейския кореспондентен курс.
Знаеше всички верни отговори и завърши уроците за много кратко време. Животът
му пое различен курс и вярвайки в себе си, че е стабилен, се върна у дома. Скоро се
върна при старите си приятели и към наркотиците – този път по-дълбоко, приемайки
по-силни наркотици, които отнеха живота му. Как се е разкъсало Божието сърце, да
вижда един, за когото е платил цената на изкуплението в това състояние –
деградирал до роб на навиците. „Божествената любов пролива сълзи от мъка над
човеци, създадени по образа на своя Учител, но не приемат Неговата любов” /Духът
на пророчеството, т. 3, стр. 13/.
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Съжалявах за Дани. Наблюдавах борбата му със зависимостта, която унищожи
семейството ни. Много пъти надхитряваше родителите ни, като крадеше от тях, за
да задоволи пристрастяването си и лъжеше, за да го прикрие. Те не можеха да си
позволят да живее в техния дом, така че стана бездомник. Как се късаше сърцето на
майка ми когато мислеше за него как спи по улиците през зимата, хранейки се под
някой навес, ако изобщо можеше да яде, бродейки по улиците, търсейки повече
наркотици. Тя му даваше много пъти „втори шанс”, но той никога не се промени.
Умря самотен. Отегчена съм от този свят и манипулацията на Сатана към тези,
които са слаби и без Христос. Божият план никога не е бил човечеството да
премине този живот в страдание, болка и самота, поробен от Сатана.
Често се питам: Ако Дани беше повярвал, че Бог го обича, какво би помислил през
тези последни моменти от живота си? Щеше ли да извика към Бога? Щеше ли да
бъде спасен? Никога няма да разбера отговора в този живот, но съм уверена, че
нашият небесен Баща е държал ръката Си над Дани от момента на раждането му.
Зная, че Божията любов постоянно го е придружавала, привличала го е с любеща
нежност и му е предлагала спасение.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те за дара на Исус, Който умря за да изкупи нас и
обичните ни.
Господи, прославяме Те, защото ни слушаш, когато Ти говорим и отговаряш
на молитвите ни според Твоята воля.
Прославяме Те, за Твоята променяща живота ни сила.
Изповед
Татко, молим покажи ни греховете, които трябва да изповядаме лично. Молим
за Твоята победа над тези грехове.
Прости ни случаите когато сме следвали неохотно Твоята воля, записана в
Словото Ти.
Благодарим Ти, че ни прощаваш според 1 Йоан 1:9.
Молитва и ходатайство
Татко, застъпваме се за тези, които може да са жертва на обстоятелства, или са
обладани от зависимости. Молим, разкъсай веригите, които ги държат. Помогни ни
да ги доведем отново при Тебе чрез нашата любов и загриженост.
Господи, дай ни разбиране и състрадателни сърца към членовете на
семействата, които са ни измамили. Помогни им да видят Твоята любов чрез нашите
действия.
Господи, научи ни как да прогласяваме основните спасителни вярвания на
църквата ни творчески, с яснота и библейска достоверност. Нека Исусовата любов
бъде сърцевина на всичко което вярваме и споделяме.
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Молим Те да подготвиш млади професионалисти, които да основат църкви
всред 789-те народностни групи в 9-те страни на Северно-Американската Дивизия.
Молим Те да подготвиш доброволци, които да служат в 70-те народностни
групи в Израелското поле.
Молим Те да призовеш медицински мисионери да основат църкви всред 830те народностни групи в 11-те страни на Източната Централно-Африканска Дивизия.
Молим Те да призовеш служители, които да ходатайстват за 2568-те
народностни групи в 4-те страни на Южно-Азиатската Дивизия. Спомняме си
специално за Хоуп ТВ Индия, /Хоуп ченъл Индия/ и Помощното училище за
незрящи в Азия.
Молим се за работата на издателствата от Южната Азиатско-Тихоокеанска
Дивизия.
Молим Те да изпълниш Твоето обещание в Пс. 32:8 като ни водиш и упътваш
да се справяме с предизвикателството на Десет дни за достигане до обществото.
Благодарим Ти, татко че изпращаш Светия Дух да обърне сърцата на седемте
лица от нашите молитвени списъци към Тебе.
Отдаване на благодарност
Господи, благодарим Ти, че Сатана няма власт над нас.
Благодарим Ти, че ни осигуряваш средство да се противопоставим на
изкушението /1 Кор. 10:13/.
Благодарим Ти, че само Ти ни правиш наистина свободни /Йоан 8:36/.
Благодарим Ти предварително за отговора на нашите молитви.
Предложения за песни
„Против изкушения о, брате да бдиш”, № 142; „Бог е силен мой помощник”, № 140;
„Аз съм намерил бисера”, № 143.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„ А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в
Христа Исуса” /Фил. 4:19/.
„Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им” / Пс. 147:3/.
„Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на
Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор”
/Пс. 91:2, 3/.
„За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето,
[всичко] стана ново” /2 Кор. 5:17/.
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Ден 9: Сила, по-голяма от съмнението
„Зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден
онова, което съм му поверил” /2 Тим. 1:12/.
„Тестът е положителен, Вие сте бременна!” Не можех да чакам да споделя тази
добра новина със съпруга ми. Дъщеря ни беше почти на две години и чрез тази
бременност децата ни биха имали добра разлика помежду си. Радостта ни, обаче се
обърна в тъга не веднъж, а два пъти. По-късно същият ден почувствах болка и
трябваше да вляза в болница. Тестът оправда съмнението на лекаря – извънматочна
бременност. Една от моите фалопиеви тръби беше пробита и това предизвикваше
животозастрашаващ вътрешен кръвоизлив. Хирургията поправи физическата вреда,
но не и разочарованото ми сърце.
След много години на неуспешни опити да забременея, личният лекар ми каза, че
това бе невъзможно поради повредената мека тъкан, причинена от кръвоизлива. Бях
решена да му докажа, че греши. Казах в сърцето си: „Аз служа на велик Бог, Той
направи чудо със Сара, като й позволи да забременее въпреки всички обстоятелства,
и Той може да направи чудо и с мен.” Поставих цялото си доверие в Божиите ръце и
скоро след това отново забременях. Бог отговори на молитвите ми! Бяхме толкова
развълнувани. Вярата ни в Божиите обещания и любовта ни към Него нараснаха.
Един слънчев съботен следобед със съпруга ми се разхождахме сами край
спокойната река, когато почувствах познатата болка от страната ми. Бях я
почувствала малко преди това, но бързо я отпратих. По-късно тази вечер болката се
усили и отново трябваше да свърша в болницата. Тестовете потвърдиха опасенията
ми – това бе втора извънматочна бременност и трябваше спешно да бъда оперирана.
Какво се случва когато един християнин поставя цялото си доверие в Божиите
обещания, само за да бъде разочарован? Къде са добрите думи, изговорени в Римл.
8:28? Облаци от съмнения ме покриха. Питах се. Господи, защо не го получавам?
Защо отговори на молитвата ми и след това ми го отне? Защо ме изостави?
Лежах на болничното си легло съвсем обезкуражена. Имах физическа болка и бях
емоционално изсушена. Не исках да виждам никого. Медицинската сестра ме увери,
че топлата вода ще ми помогне да се почувствам по-добре и ми помогна да отида
под душа. Сълзите обливаха лицето ми. Мислех да се моля, но не можех. Чувствах
се напълно изоставена от Бога. Парата от душа ми изглеждаше като тъмни облаци от
буря. Дяволът имаше право да ми нашепва: Бог така ли възнаграждава тези, които
поставят доверието си в Него? Бог така ли показва Своята любов?”
Но Бог не бе ме оставил. Беше ми внушено да повтарям следните думи на глас: „Бог
ме обича.” Не бях сигурна, дали можех или само го исках. Но втори път ми се
внуши с голяма сила, така че казах: „Бог ме обича.” Повторих същата фраза три
пъти, всеки път подчертавайки различна дума. „БОГ ме обича”. „Бог ОБИЧА мен”.
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„Бог МЕН обича!” С третата декларация тъмнината ме напусна. Върнах се в леглото
си съвсем изтощена и исках да остана сама.
Когато болничният капелан влезе в стаята ми, погледна към моята диаграма и ме
попита: „Госпожо Дженсън?” Когато отговорих, тя дойде до страната ми и взе
ръката ми в нейните ръце, като каза: „Тежко е да се изгуби бебе, нали?” Облаците се
върнаха. Не исках да избърсвам сълзите си в нейно присъствие. Покрих главата си с
одеялото и казах силно: „Бог ме обича. Зная в Кого съм повярвала. Предала съм
живота си на Христос и това, което Той е решил да направи с мен е най-доброто,
защото живот ми е скрит в Христос.” С това облаците отново ме напуснаха.
Тези думи, които Исус изговори на Петър по-късно донесоха утеха на сърцето ми.
„Това, което Аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш” /Йоан 13:7/. Аз се
борех с Бога за моята загуба. Не можех да разбера защо това се случи, особено като
упражнявах вяра. Трябва да е било десет години преди да разбера, че Бог е искал от
мен да преживея, че вярата трябва да стигне отвъд облаците към това, което е
невидимо, че Неговата благодат ни е направила съвършени в слабостта ни. Аз се
молех за чудо и Бог ми даде едно. Но научих, че истинското чудо бе, че Божията
сила е по-голяма от моето съмнение и може да ме запази да бъдем заедно във всяка
трудност. Като Йов мога да кажа: „Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам”. „ Знае,
обаче, пътя ми; когато ме изпита, ще изляза като злато” /Йов 13:15, 23:10/.
„Бог ни дава уроци на доверие. Учи ни от къде да търсим помощ и сила във време на
нужда. Така придобиваме практическо познание за Неговата Божествена воля, от
която толкова много се нуждаем в житейската си опитност. Вярата става силна в
сериозни изпитания, съмнения и страхове” /Свидетелства, т. 4, стр. 110/. „В бъдещия
живот ще ни бъдат разкрити тайните, които тук са ни тревожили и разочаровали.
Тогава ще видим, че неполучилите отклик молитви и привидно нереализираните
надежди са имали това развитие за наше най-голямо благословение”/По стъпките на
Великия Лекар, стр. 391/.
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те, защото си Баща на милостивите, Бог на всяка утеха
/2 Кор. 1:3-7/.
Прославяме Те, защото изцеляваш разкъсаните ни сърца и превързваш раните
ни.
Прославяме Те, защото можем да снемем товарите си пред Тебе. Ти ще ни
подкрепиш в часа на нашата скръб, защото си преживял скръбта.
Изповед и изискване победа над греха
Молим Светият Дух да ни посочи всички грехове, които ни отделят от Тебе.
Татко, прости ни когато съмненията са превъзмогвали способността ни да Ти
се доверим.
Благодарим Ти за прощението, което така чудно ни предлагаш.
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Молитва и ходатайство
Господи, молим Те за мъдрост и благодат, за да приемаме нашите
разочарования, знаейки че ни обичаш и правиш всичко да съдейства за нашето
добро, въпреки че може да не го разбираме сега.
Молим вярата ни да укрепва когато срещаме съмнения и страх.
Молим Те, нека семействата ни откриват Твоята любов в нашите домове и
общности. Молим Те да донесеш хармония в домове, разбити сърца и
взаимоотношения, да защитиш уязвимите от насилия и да изявиш освещаващата Си
сила в наглед безнадеждни ситуации.
Нека нашите църковни членове, пастори и водители по света да се хранят
всеки ден с Божието Слово. Нека ежедневно търсим Бог в лична молитва. Да
помним че без Тебе не можем нищо да направим.
Молим Те да призовеш медицински сестри и лекари които да основат църкви
всред 1978-те народностни групи в 22-те страни на Западната ЦентралноАфриканска Дивизия.
Молим се за 49-те милиона души, които живеят в 19-те едва достигнатите
градове от Транс- Европейската Дивизия.
Молим Те за седемте лица от нашите молитвени списъци. Изпълни сърцата им
с копнеж да Те познават както казва Словото в Ер. 24:7.
Отдаване на благодарност
Татко, благодарим Ти, че поради Христовото застъпничество за нас имаме
бъдеще и надежда.
Благодарим Ти, че ни утешаваш във всяка скръб, за да можем ние да
утешаваме другите.
Благодарим Ти, Боже, защото Твоята сила ни прави съвършени в нашата
слабост.
Предложения за песни
„Сред бурите на тоз живот”, № 206; „Дързост братя”, № 207; „Напред вси за Исуса”,
№ 210; „Борба непрестанна”, № 208.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„ Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви
успокоя” /Мат. 11:29/
„Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще
те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница” /Ис.
41:10/.
„Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре; Никога не
ще допусне да се поклати праведният” /Пс. 55:22/.
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Ден 10: Остави тръните
„ Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и
се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на
горното от Бога призвание в Христа Исуса” /Фил. 3:13, 14/.
По-големият ми брат и аз бяхме изоставени от родния ни баща. Тъй като напусна
майка ни когато бяхме много малки, никога повече не го срещнахме. Всичко, което
знаехме за него беше, че е моряк, висок и симпатичен с ярко червена коса и че
имаше южен акцент в говора. Всичките ни усилия да го намерим пропаднаха, така
че се отказахме. Израствайки се питах защо той не ни искаше. Това остави рана в
младото ми сърце.
Бях несръчна, често бързайки над „нищо” върху детската площадка. Бях станала
смешна в училище. Косата ми беше къса и отрязана под форма на квадрат около
бледото ми лице. В очите ми липсваше блясъка на щастието, което би трябвало да е
налице в едно типично осем годишно момиче. Често бях главна мишена на шеги и
закачки.
Тъй като често си играех сама, прекъсването на занятията бе най-малко желаното
време за мен, но в клас по физическо възпитание бе дори по-зле. Играехме кикбол,
/игра която се основава на бейзбола, в която играчите ритат топката вместо да я
удрят с бухалка – бел. на прев. /, игра, която мразех. Играта включваше ритане на
топка и бягане около базата. Когато децата се строяваха около линията, капитаните
избираха техните отбори. Аз бях избирана винаги последна. Отборите заемаха
своите позиции и аз бях изпращана на най-отдалечения край на полето, защото не
бях добра в играта. Тогава моят отбор започваше да вика: „Върни се назад! Тими е
отпред!” Тими винаги риташе топката наистина силно. Аз само стоях със скръстени
ръце. Внезапно чух викове: „Онемяла Деуиси! Топката идва към теб! Хвани я!”
Поглеждайки, видях че топката се движеше в посока право към мен. Прострях ръце
и я хванах. Не вярващи на себе си, другите деца изригнаха във възторг: “Йей!
Нямата Деуиси хвана топката!” За кратко бреме бях герой, възхвалявана от моите
съученици, но това беше за кратко. Нещата се върнаха в нормалния ход, когато
трябваше да се обърна и да ритна топката и аз замахнах, като станах причина да
изгубим играта.
Несигурност и ниско самочувствие ме придружаваха в моите тийнейджърски и
зрели години. Събитията в ранното детство повлияват върху това – какви ще станем,
но не трябва да оставаме там. Имах всяко право да бъда ядосана и с горчивини; над
всичко бях изоставена от баща ми, без приятели и лесно подлъгвана, защото копнеех
да бъда приета. Колкото повече мислех за това, толкова повече осъзнавах
реалността. Събрах букет от тръни. Но ако държим миналото горчиво преживяване,
то става все по-тежко за носене и може да засегне здравето ни. Ставаме роби на
чувствата си.
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Неотдавна прочетох този текст от Елън Уайт:
„Много хора, вървейки по пътеката на живота, се занимават със собствените си
грешки и разочарования и сърцата им се изпълват със скръб и обезсърчение. Една
сестра, която правеше точно това и изживяваше дълбоки терзания, ми писа, като ме
молеше да й кажа няколко насърчителни думи. През нощта, след като бях прочела
нейното писмо, сънувах, че се намирам в една градина и онзи, който изглежда беше
собственикът на градината, ме развеждаше из нейните пътечки. Аз си късах цветя и
се радвах на техния аромат, когато същата сестра, която се разхождаше до мене,
обърна вниманието ми върху някакви грозни бодливи храсти, надвесили се над
нейния път. Тя стоеше огорчена и се оплакваше. Не се разхождаше по пътеката,
следвайки водача, но вървеше между тръните и бодилите. „О - оплакваше се тя, - не
е ли жалко, такава хубава градина да се обезобразява от тръни?” Тогава водачът
отговори: „Остави тръните настрана, защото те само ще те наранят. Късай розите,
кремовете и карамфилите”.
Толкова ли няма във вашия живот радостни и светли моменти?... Когато поглеждате
назад към изминалите глави от книгата на своя живот, не откривате ли и приятни
спомени? Не са ли Божиите обещания като благоуханни цветя, които растат
навсякъде по вашия жизнен път? Няма ли да оставите тяхната красота и благодат да
изпълнят сърцето ви с радост?... Не е мъдро да събираме всички неприятни спомени
от миналото си – неговите нечестия и разочарования, да говорим за тях и да се
оплакваме, докато най-сетне бъдем съкрушени и обезкуражени. Обезкуражената
душа е пълна с мрак; тя пропъжда Божията светлина от собственото си сърце, и
хвърля сянка върху пътя и на другите” /Пътят към Христос, стр. 114, 115, 116/.
Избрах да оставя моите тръни и да събирам розите. Когато Христос дойде в живота
ми, открих коя бях в Него. Някога бях едно слабо, малко момиче, което мислеше че
не може нищо да прави правилно – но станах дете на Бога, царска принцеса на Царя
на царете /1 Петр. 2:9/. Не съм вече без баща, защото Той стана моя Баща /Пс. 27:10;
Йоан 16:27/. Не съм вече отхвърлена и без приятели, защото моят Баща в небето се
нарича мой Приятел /Йоан 15:15/. Зная че имам висока цена, защото е дал живота
Си за мен /Йоан 3:16/. Каква причина да се радвам!
Предложен формат за времето на молитва
Прослава
Господи, прославяме Те за Твоята преобразяваща сила!
Прославяме Те, защото ни наричаш Свои приятели /Йоан 15:15/.
Прославяме Те, защото ни признаваш за Свои деца.
Изповед и изискване победа над греха
Господи, изискваме Твоята победа над греха в нашия живот.
Прости ни, че сме избирали да оставаме в „тръните” на миналото и сме
позволявали тези преживявания да ни обезкуражават.
Благодарим Ти, че “ако изповядаме греховете си Ти се верен и праведен да ни
простиш греховете и да ни очистиш…“ /1 Йоан 1:9/.
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Молитва и ходатайство
Господи, поставяме пред Теб водителите на църквата ни по света. Молим Те,
надари ги с мъдрост при вземане на важни решения за водителството на Твоя народ.
Молим Твоята благодат да простим на тези, които са ни навредили. Господи,
молим, донеси изцеляване и възстановяване на семейства.
Господи, нека всеки от нас бъде приятел на тези, които нямат приятели, да
откриваме Божията любов на тези, които се нуждаят от обич.
Молим се за нашите деца. Молим, вдъхнови ги да стоят твърдо до Тебе, когато
срещат препятствия и напрежение. Помогни им да правят мъдри избори и да следват
истината /Ис. 44:3, 4/.
Научи ни да следваме Христовия себеотрицателен пример в посрещане на
нуждите на хората близо до нас. Направи ни способни да служим като медицински
мисионери и доброволци в обществото, да бъдем приятели на нуждаещите се.
Господи, извърши съживление всред своя народ. Изпълни го с копнеж по
първоначалното благочестие. Направи го ревностен да отстоява истината, при
всички обстоятелства, дори и небесата да се сгромолясат.
Господи, покажи ни как да споделяме благовестието с мюсюлманските
народностни групи. Молим се, нека и те чуят и отговорят на Твоето благодатно
предложение.
Молим се за семената на истината, засети в Япония през последната година от
инициативата Всички Членове Включени. Молим, изпрати работници да работят и
се молят за Япония.
Молим се за седемте имена от нашите молитвени списъци. Молим, покажи на
всички колко много Исус ги обича.
Отдаване на благодарност
Господи, благодарим Ти за обещанието: „Оня, Който е почнал добро дело във
вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа” /Фил. 1:6/.
Благодарим Ти, Господи, че ни изпълваш с радост и мир.
Благодарим Ти, че вече работиш в сърцата на хората, за които се молим.
Предложения за песни
„Боже да ме не оставиш”, № 190; „О, колко радост в мисълта”, № 196; „Повече, о
Христе”, № 187.; „Могъща крепост е Бог наш”, № 218.
Обещания, които можем да изискваме в молитва
„Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере”
/Пс. 27:10/.
„И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против
нас?” /Римл. 8:31/.
„Може ли жена да забрави сучещото си дете Та да се не смили за чадото на
утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя” /Ис. 49:15/.
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Тържествена събота, 19 януари
Предложение за формат на последната събота
Тази последна събота трябва да бъде време на велика радост за всичко, което Бог е
направил за вас и църквата ви през изминалите десет дни на молитва. Планирайте
как да празнувате Божията доброта и могъща сила. Обсъдете как сте преживели
изливането на Светия Дух през последните десет дни. Тази събота е възможност да
се радвате на това, което Той е направил, прави и ще прави.
Нуждите на всяка църква са различни, затова работете с местните водители, да
развиете специфичен план за вашата църква. Ето някои предложения, които можете
да включите във вашето богослужение през последната събота:
Тематичен текст:
„А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа,
Когото си изпратил” /Йоан 17:3/.
Свидетелства: Отделете достатъчно време за свидетелства на отговорени
молитви. Тези, които са участвали в Десет дни на молитва, ще имат много истории,
които могат да споделят с църквата. Насърчавайте ги да бъдат кратки, така че всеки
един да участва. Би било добре да има свидетелства, които са планирани
предварително, в добавка към тези, които се споделят на момента.
Време за молитва: Поканете цялата църква да се включи във времето за
обединена молитва. Може да водите църквата през последователните сесии, както
сте го правили през седмицата. Може да се молите след прочитане на конкретен
текст. Можете да го направите всички заедно или в малки групи. Друга възможност
би била да имате няколко различни вида молитви по време на службата – молитва
чрез Писанията, в малка група, лично, с цялата църква, мълчаливо и т.н.
Пеене: Това е ден на радост за всичко, което Бог е направил и музиката е
чудесен начин да празнуваме. Ако има песен, която е станала химн за групата ви,
бъдете сигурни, че ще се пее и от цялата църква.
Бъдещи планове: Ако Бог ви е водил по специален начин и служене през
Десет дни на молитва, споделете с църковните членове вашите планове за
молитвено общение в бъдещето и ги поканете да се присъединят. /Някои
предложения са включени в Ръководството за водителя на Десет дни на молитва./
Деца/Младежи: Детски истории за молитва са определено подходящи. Ако
деца или младежи са участвали в редовните молитвени събрания, нека споделят
своите свидетелства и/или да участват във воденето на молитвените срещи.
Гъвкавост: Бъдете сигурни, че сте гъвкави в плановете си, така, че да
следвате водителството на Светия Дух по време на службата.
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Нощ на молитва
Предложение за продължаващо молитвено събрание на Десетия ден
Защо нощ на молитва?
Няма нищо „свято” в бодърстване и молитва цяла нощ, или в част от нощта. Но
тогава може да е единственото време, когато хората не са заети и не бързат.
Вярваме, че вашата цел не е само да стоите през цялата нощ, но да се молите
толкова, колкото е нужно и да имате възможност да се молите за всичко, за което
чувствате нужда.
Предлагаме няколко души да водят молитвеното общение през нощта. Осигурете
възможност за няколко почивки между отделните молитвени сесии в подходящи за
групата моменти. Предлагаме ви да осигурите по десет минути почивка на всеки
деветдесет минути. Във времето за молитва можете да включите четене на
библейски текстове или да преминете през всички точки, изброени по-долу, или
само през някои от тях, в зависимост от това, кое е най-добро за групата ви.
Чувствайте се свободни да променяте реда на предложения формат.
Предлагаме ви следния формат за молитвено общение:
Започнете с молитва на прослава. Прославете Бог в молитвите си, а също и
чрез песни.
Отделете време за изповед, като сте сигурни, че нищо не препятства Бог да
ви чува. Дайте време на хората за лична изповед и имайте време за колективна
изповед. Насърчете хората да изповядат частно личните грехове и да изповядат
публично публичните грехове. В Даниил 9:1-19 четем как Даниил се застъпва и
изповядва публично греховете на Божия народ. Насърчете хората да изповядат
публично греховете на църквата.
Молете се за нуждите които се представят на молитвеното събрание.
Толкова хора са наранени и се нуждаят от молитва. Включете както присъстващите,
така и тези, за които знаете, че се нуждаят от застъпничество. Направете кръг,
поставете стол в центъра, и поканете всеки, който има специална нужда от молитва.
Нека дойдат един по един и седнали на стола да споделят нуждата си. Тогава нека
двама или трима от вас да застанат около стола и да се помолят за нуждите на този,
който споделя, като изискват Божиите обещания за него. Ще бъдете изненадани
колко много хора имат нужда от молитва.
Разделете групата на две. Нека жените да се молят в една стая, а мъжете в
друга. Осигурете жена водител в групата на жените, и водител мъж в групата на
мъжете. Много пъти лични нужди не могат и не трябва да се споделят с всеки един.
По-лесно е да се споделят с тези от същия пол.
След като се съберете отново заедно, молете се за списъка от нужди,
посочени по-долу. Това са молитвени нужди предложени от Световната църква. Не
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чувствайте че трябва да преминете бързо през целия списък. Може да пожелаете да
се разделите в малки групи и всяка група да се моли за определена част от списъка.
Молете се за седемте души, от вашите лични списъци от последните десет
дни.
Изберете библейски текст и се молете върху него.
Завършвайте времето за молитва с друга поредица от молитви на
прослава и благодарност.
Молитвени нужди
Молим, благослови стотиците хиляди мисионски дейности по света през 2019
година. Молим се специално за мисионските усилия на инициативата Всички
Членове Включени в Индия, Юни 2019 година и Папуа Нова Гвинея, Май 2020
година.
Молим се за АСД, които са преследвани и в затвор поради вярата си.
Молим те за духовно съживление на младежите адвентисти от седмия ден,
които посещават обществените колежи и университети по света. Молим се да ги
направиш посланици и мисионери на евангелието.
Молим се за 69 % от земното население, които не са получили правилна
представа за Исус.
Молим се за 68-те милиона население в 28-те най-малко достигнати градове в
бившия Съветски съюз /Евро-Азиатска Дивизия/.
Молим Те да издигнеш свидетели, които да работят всред 746-те народностни
групи в 20-те страни от Средния Изток.
Молим Те за движението 1000 мисионери в Северната Азиатско-Тихоокеанска
Дивизия и Южната Азиатско-Тихоокеанска Дивизия. Нека тези млади хора бъдат
кръстени със Светия Дух и упълномощени да вършат Божието дело като служат в
страни като Тайван, Китай, Русия и Бирма.
Молим Те да предизвикаш мощно съживление и посвещение на членовете на
църквата да служат на Бога, като ги изпълниш с любов към хората и с желание да
споделят вестта на надежда и спасение във всяка култура и религия.
Молим да призовеш млади хора и студенти, които да бъдат съвременни
валдензи, готови да служат в трудни места.
Молим Те за 202 милиона население от 41 едва достигнати градове в Южната
Азиатско - Тихоокеанска Дивизия да познаят Исус.
Молим се да направиш успешно служенето на Адвентната организация АДРА.
Молим се за 16-те милиона души, които населяват 6-те едва достигнати
градове от Южната Тихо-Океанска Дивизия. Молим се за всекидневно кръщение
със Светия Дух на всички, които се трудят да достигнат с любов недостигнатите.
Молим Светият Дух да ни помогне да осъзнаем как да достигнем до 406-те
милиона души, които населяват 105-те едва достигнати градове от Северната
Азиатска Тихо-Океанска Дивизия.
Молим, благослови Адвентното капеланско служене, което събира капеланите
и желаещите да служат на тези, които са в затвор.
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Господи, благослови усилията на учителите в Съботното училище за деца.
Помогни им да осъзнават колко важна е тяхната работа за децата ни.
Господи, молим за Твоето водителство на всички центрове на влияние,
здравни и семейни програми и клубове за изследователи по света.
Молим се да призовеш повече млади хора в Мисията за градовете.
Молим Те да ни научиш как да обичаме и да се грижим за новите членове.
Господи, молим Те, покажи ни как да предлагаме и предоставяме успешно
повече литература изпълнена с истината /печатни издания и в електронен вид/ на
нашите общности. Нека Твоят Дух събужда интерес у хората да четат и да ги
убеждава в библейската истина.
Господи, молим за Твоята закрила над мисионерите, които работят в опасни
места.
Молим Те да призовеш литературни евангелизатори, студенти доброволци,
автори, медийни специалисти и финансови спонсори да разпространяват вестите на
надежда и живот.
Молим Те за 8208 Адвентни училища и почти 2 милиона ученици и студенти.
Нека винаги в тях се преподава Библейската истина, чрез която младите хора да
бъдат подготвени за служене и мисия.
Господи, дай ни мъдрост да достигнем културите, които нямат интерес към
религия. Нека Светият Дух да разруши стените, които ограждат сърцата на хората в
тях.
Молим Те за недостигнатите народностни групи в Азия, включително
мюсюлмани, будисти и хиндуисти. Много от тях никога не са чули името Исус. Дай
ни особена мъдрост да отговорим на техните нужди.
Благослови ни да достигнем хората, заробени от поклонение пред духове,
идолопоклонство и анимистични вярвания. Помогни ни да разбираме представата
им за света и да ги водим до връзка с Христос, като техен личен Спасител.
Господи, молим Те да вдъхновиш своите деца по света, да се молят така, както
никога по-рано. Нека заедно настояваме за благословенията на Светия Дух в късния
дъжд. Молим Те да изпълниш обещаното в Йоил 2 глава, Осия 6 глава и Деяния 2
Молим Те за 541-те народностни групи в 18-те страни от Дивизия Южна
Африка-Индийски Океан.
Посочи ни как да посрещаме практичните и духовни нужди на бежанците.
Нека църквата ни бъде известна с любовта си към всички хора без значение кои са и
от къде идват.
Направи църквата способна вярно и цялостно да разбира и да прогласява
Тройната ангелска вест от Откровение 14 глава. Дай ни мъдрост да изявяваме
благовестието и праведността на Христос като сърцевина на тази вест.
Молим Те да подготвиш мисионери, които да организират църкви в 806-те
народностни групи в 20-те страни от Интер-Европейската Дивизия.
Молим Те да призовеш служители, които да организират църкви всред 948-те
народностни групи в 38-те страни на Интер-Американската Дивизия.
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Господи, научи ни как творчески да прогласяваме основните вярвания на
църквата ни с яснота, и библейска достоверност. Нека Исусовата любов бъде
сърцевина на всичко което вярваме и споделяме.
Молим Те да подготвиш доброволци, които да служат в 70-те народностни
групи в Израелското поле.
Молим Те да призовеш здравни мисионери, които да спомогнат в
основаването на църкви всред 830-те народностни групи в 11-те страни на
Източната Централно-Африканска Дивизия.
Молим Те да призовеш служители, които да ходатайстват за 2568-те
народностни групи в 4-те страни на Южно-Азиатската Дивизия. Спомняме си
специално за Хоуп ТВ Индия и Помощното училище за слепи в Азия.
Молим се за работата на издателствата от Южната Азиатско-Тихоокеанска
Дивизия.
Молим Те да изпълниш Твоето обещание в Пс. 32:8 като ни водиш и упътваш
да се справяме с предизвикателството на Десет дни за достигане до обществото.
Молим Те, помогни на семействата ни откриват Твоята любов в нашите
домове и общности. Молим Те да върнеш хармонията в домовете с разбити сърца и
взаимоотношения, да защитиш уязвимите от насилие и да изявиш освещаващата Си
сила в наглед безнадеждни ситуации.
Нека нашите църковни членове, пастори и водители по света да се хранят
всеки ден с Твоето Слово. Нека всички ежедневно търсим Бог в общение и лична
молитва. Да помним че без Тебе не можем нищо да направим.
Молим Те да призовеш медицински работници, сестри и лекари, които да се
посветят в основаване църкви всред 1978-те народностни групи в 22-те страни на
Западната Централно-Африканска Дивизия.
Молим се за 49-те милиона души, които живеят в 19-те едва достигнати
градове от Транс Европейската Дивизия.
Молим се за нашите деца. Молим, вдъхнови ги да стоят твърдо до Тебе, когато
срещат препятствия и изкушения. Помогни им да правят мъдри избори и да следват
истината /Ис. 44:3, 4/.
Научи ни да следваме Христовия себеотрицателен пример в посрещане на
нуждите на хората близо до нас. Направи ни способни да служим като медицински
мисионери и доброволци в обществото, да бъдем приятели на нуждаещите се.
Господи, извърши съживление всред своя народ. Изпълни го с копнеж по
първоначалното благочестие. Направи го ревностен да отстоява истината, при
всички обстоятелства, дори и небесата да се сгромолясат.
Господи, покажи ни как да споделяме благовестието с мюсюлманските
народностни групи. Молим се, нека и те чуят и отговорят на Твоето благодатно
предложение.
Молим се за семената на истината, засети в Япония през последната година от
инициативата Всички Членове Включени. Молим, изпрати работници да работят и
се молят за Япония.
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По-дълбоко преживяване
Обещания за изискване в молитва
Бог ни е дал изобилни обещания в Своето Слово, Ние имаме привилегията да
изискваме тези обещания в молитва. Всички Негови заповеди и съвети са също и
обещания. Той никога няма да поиска от нас нещо, което не бихме могли да
направим в Неговата сила.
Толкова е лесно да се фокусираме върху нашите нужди, нашите трудности, нашите
предизвикателства и да се оплакваме и стенем, когато се молим. Това не е целта на
молитвата. Молитвата трябва да усили вярата ни. Ето защо ви насърчаваме да
изисквате Божиите обещания във времето за молитва. Отклонете погледа си от вас
самите и вашите слабости и го насочете към Исус. Като се държим за Него ние се
променяме по Неговия образ.
Как можем да изискваме обещанията Му? Например, когато се молим за мир, можем
да цитираме Йоан 14:27 и да кажем: „Господи, Ти си ни казал в Словото Си, „Мир
ви оставям, Моя мир ви давам, Аз не ви давам както светът дава. Да не се смущава
сърцето ви, нито да се бои.” Дай ми мира, който си обещал да ни оставиш.”
Благодарете на Господа на момента, че Той ви дава мир, дори да не го чувствате.
Обещания за Светия Дух
„Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; и Господ, Който прави
светкавици, ще им даде изобилен дъжд, и трева всекиму на полето.” Зах. 10:1
„И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече
Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!” Лука 13:11
„А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи
на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал…. И Той, когато дойде, ще
обвини света за грях, за правда и за съдба;” Йоан 14:26, 16:8
„Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги
върши; защото Аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в Мое име, ще го
сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви
даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.” Йоан 14:12-14
„Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела,
което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на
Силите.” Зах. 4:6
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Обещания за отговор на молитви от Бога
„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да
желаете, и ще ви бъде.” Йоан 15:7
„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да
придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.” Евр.
4:16
„Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили,
и ще ви се сбъдне.” Марк 11:24
„И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.” Пс.
50:15
„Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо,
което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.” Мат. 18:19
„И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.” Мат. 21:22
„И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.” Йоан 14:13, 14
„И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате
нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.
До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта
ви пълна.” Йоан 16:23, 24.
„И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата
воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем
че получаваме това, което сме просили от Него.” 1 Йоан 5:14, 15
Обещания за Божията сила
„Има ли нещо невъзможно за Господа?” Бит. 18:14
„Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни.” Изх. 14:14
„За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е
възможно.” Марк 10:27
„Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това.” 1 Сол. 5:24
„Зная, че всичко можеш, И че никое Твое намерение не може да бъде
възпрепятствано.” Йов 42:2
„И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари
заедно с Него и всичко?” Римл. 8:31, 32
„Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да
извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?” Числа 23:19
„Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателят на земните краища,
не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на
отслабналите, и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се
45

уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще
подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят,
ще ходят и няма да отслабнат.” Ис. 40:28-31
Обещания за Божието водителство
„Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш;
защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.” Ис. Нав. 1:9
„Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя;
защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.” Бит. 28:15
„Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което
съм ти приготвил.” Изх. 23:20
„Но ако от там потърсите Господа твоя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го
потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.” Втор. 4:29
„Извикай към Мене и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не
знаеш.” Ер. 33:3
„Всяка долина ще се издигне, и всяка планина и хълм ще се сниши; кривите места
ще станат прави, и неравните места поле; и славата Господня ще се яви, и всяка твар
купно ще я види; защото устата Господни изговориха това.” Ис. 40:4, 5
„Аз ще те вразумя, и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам,
като върху тебе ще бъде окото Ми.” Пс. 32:8
„Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе
нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай.” Вт. 31:8
„Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.” Пс. 25:12
„Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си
пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.” Пр. 3:5, 6
„Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, и насищаш наскърбената душа,
тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне;
Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие, и ще дава сила на
костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина, и като воден извор, чиито води
не пресъхват.” Ис. 58:10, 11
„Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще
слушам.” Ис. 65:24
Обещания за променено сърце
„Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат люде и Аз ще
им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.” Ер. 24:7
„Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш
Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да живееш.” Вт. 30:6
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„Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.” Езек. 36:26
„Като съм уверен именно в това, че Оня, Който е почнал добро дело във вас, ще го
усъвършенства до деня на Исуса Христа.” Фил. 1:6
„За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко]
стана ново.” 2 Кор. 5:17
„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който
ме възлюби и предаде Себе Си за мене.” Гал. 2:20
„А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа,
душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това.” 1 Сол. 5:23, 24
Обещания за прощение
„И людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си та се помолят, и
потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от
небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.” 2 Лет.7:14
„Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички,
които Те призовават.” Пс. 86:5
„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за
да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.” Марк 11:25
„А бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и
Бог в Христа е простил на вас.” Ефес. 4:32
„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да
ни очисти от всяка неправда.” 1 Йоан 1:9
„Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, ще
станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” Ис.
1:18
„Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си, И няма да си
спомня за греховете ти.” Ис. 43:25
„И няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си, и да казват: Познайте
Господа; защото те всички ще Ме познават, от най-малкия до най-големия между
тях, казва Господ; защото ще простя беззаконието им, и греха им няма да помня
вече.” Ер. 31:34
„В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията
ни, според богатството на Неговата благодат.” Ефес. 1:7
Обещания за победа над греха
„Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е
победила света е спечелила нашата вяра.” 1 Йоан 5:4
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„Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е
възлюбил.” Римл. 8:37
„Но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.”
1 Кор. 15:57
„Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те
укрепя, да! ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница.” Ис. 41:10
„А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките
огнени стрели на нечестивия.” Ефес. 6:16
„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който
ме възлюби и предаде Себе Си за мене.” Гал. 2:20
„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това
и да го изработвате.” Фил. 2:13
„Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските страсти.” Гал.
5:16
„А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ
Исус Христос да бъде с вас.” Римл. 16:20
„И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез
обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е
добро, благоугодно Нему и съвършено.” Римл. 12:2
„Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов
към Отца.” 1 Йоан 2:15
Обещания за изцеления
„Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е
угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти
нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм
Господ, Който те изцелявам.” Изх. 15:26
„Желязо и мед да бъдат обущата ти, и силата ти да бъде според дните ти.” Втор.
33:25
„ Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му
благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти
болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи
милости; Който насища с блага душата {Еврейски: Украшението.} ти, тъй щото
младостта ти се подновява като на орел.” Пс. 103:2-5
„Не мисли себе си за мъдър; бой се от Господа, и отклонявай се от зло; това ще бъде
здраве за тялото ти и влага за костите ти.” Пр. 3:7, 8
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„Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; и
И, както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе, и за нищо Го не
счетохме.
Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме
за з за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите
престъпления, бит биде поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието
докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.” Ис. 53:3-5
„Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; спаси ме и ще бъда спасен; Защото с Тебе
аз аз се хваля.” Ер. 17:14
„Защото ще ти възстановя здравето, и ще те изцеля от раните ти, казва Господ,
понеже те нарекох отхвърлен, и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа.”
Ер. 30:17
„Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, и ще им открия изобилие
на мир и на вярност.” Ер. 33:6
„А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление
в кв крилата си; и ще излезете и се разиграете като телци из обора.” Мал. 4:2
„Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери, и нека се помолят
над него и го помажат с масло в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще
избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се
простят.” Як. 5:14, 15
Обещания за сила да се върши Божията воля
„Чакай Господа; дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай Господа.” Пс. 27:14
„Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак
вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб
произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не
гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а
невидимите вечни.” 2 Кор. 4:16-18
„Да не ни дотяга да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще
пожънем.” Гал. 6:9
„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.” Фил. 4:13
„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете
това и да го изработвате.” Фил. 2:13
„И Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се
показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите с
си, за да почива на мене Христовата сила.” 2 Кор. 12:9
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Обещания да бъдем Божи свидетели
„Не бойте се нито се страхувайте; не възвестих ли ти Аз от древността, и ти
показах това? И вие сте Ми свидетели, - има ли бог освен Мене? Наистина няма
канара: Аз не познавам такъв.” Ис. 44:8
„Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господня те осия.” Ис. 60:1
„А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде
на нас да служим за примирение.” 2 Кор. 5:18
„А Господ ми рече: Не думай - дете съм; защото при всичките, при които ще те
пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядвам, ще кажеш.” Ер. 1:7
„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели
за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Деян. 1:8
„Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог
придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината
в Своята чудесна светлина.” 1 Петр. 2:9
„Но почитайте със сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да
отговаряте, (но с кротост и страхопочитание), на всекиго, който ви пита за вашата
надежда.” 1 Петр. 3:15
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