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

Седмица 1 
 

27 март –  2 април 2020 
 

“Мир сред пандемия” 
От Марк Финли 

 

Цифрите стремглаво се увеличават. Бушуваща пандемията, коронавирус или 

COVID-19, пътува със светкавична скорост по целия свят. Но има и друга язва, 

която нараства още по-бързо. Тя е заразила повече хора от засегнатите от 

коронавируса. Колкото и сериозен да е коронавирусът – а той е много сериозен – 

има нещо още по-смъртоносно - страхът. Страхът, безпокойството и тревогата 

въздействат на имунната ни система, задушават радостта ни и ограбват 

надеждата ни. 

Как можем да се предпазим да не бъдем погълнати от притеснение и 

безпокойство? Какво може да ни помогне да не бъдем победени от осакатяващия 

страх? Или може би е по-точно да кажем кой може да ни избави от нашите 

парализиращи страхове? Исус говори за нашето време в Лука 21, като предсказва: 

„Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света.” 

Следващият пасаж гласи: “И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила 

и голяма слава. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите 

си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:26-28). 

Дали ще бъдем погълнати от страх или изпълнени с надежда зависи от това 

къде гледаме. Ако гледате природните бедствия; ако сте погълнати от лошите 

новини; ако епидемиите и болестите заемат вашите мисли; ако сте съсредоточени 

точно там, сърцето ви ще бъде изпълнено със страх. Исус казва: „Погледнете 

нагоре!“ Защо? Когато погледнем към небесното светилище, ние виждаме Исус и 

откриваме сила в Неговите обещания. 

В Христос намираме уверение. В Христос изпитваме увереност. В Христос 

биваме издигнати над житейските несигурности и тревоги и сърцата ни се 

изпълват със сигурност в Онзи, Който ни обича с вечна, безсмъртна, непонятна, 

неизчерпаема, безкрайна любов. В Христос се освобождаваме от нашите 

осакатяващи страхове.  Понякога може да изпитваме емоцията на страха, но няма 

да бъдем парализирани от страха, защото нашата увереност в Бога триумфира над 

нашия страх. 

Ето още едно насърчаващо твърдение от „Знамения на времето,”  9 октомври 

1901 г. Това е коментар към твърдението на Исус в Лука 21. „Сърцата на хората ще 

примират от страх от нещата, които ще сполетят земята. Но тези, които вярват в 

Бог, ще чуят гласа Му сред бурята, казвайки: „Аз съм; не бойте се!”  

Ето и още едно прекрасно изявление от книгата Евангелизъм, стр. 65: „Във 

великото заключително дело ние ще срещаме смущения, с които няма да знаем 
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как да се справим, но да не забравяме, че четирите велики небесни сили работят, 

че една божествена десница е на кормилото и Бог ще направи да се изпълнят 

намеренията Му.” 

Библията многократно казва "не бой се" или "не се страхувай". Въпреки че 

лично не съм броил  колко пъти Библията използва този израз, един автор е 

преброил 365 пъти,  в които израз от рода на „не се страхувай“ се използва в 

Библията – а това значи по  един път за всеки ден от годината. Бог покрива цялата 

календарна година. Той ни кани да си починем в Неговата любов, да се доверим на 

Неговата благодат и да се радваме на Неговата сила. 

В едно от най-насърчителните обещания на Библията, Исая ни вдъхва 

увереност, отеквайки с думите на нашия Господ: „Не бой се, защото Аз съм с тебе.“ 

Защо не се боим? Исус е с нас. През каквото и да се наложи да преминем, Той е до 

нас. „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 подкрепя с праведната Си десница” (Исая 

41:10). Нашата вяра се вкопчва в обещанията на Божието Слово. Нашата светлина 

свети в тъмнината на този свят. Настоящата пандемия COVID-19 може да бъде 

катализатор, който да ни доведе до по-дълбока връзка с Бога, по-голяма вяра и 

по-богата молитвена опитност. Във времена на криза нашата вяра е в Него. 

Нашето доверие е в Него. Той е нашата сигурност, нашата увереност, нашата сила 

и нашата надежда. Нека настоящата пандемия да бъде ясен призив към покаяние, 

пробуждане и реформация. Нека е време,  в което да се хванем за Неговото 

обещание, че предстои един по-добър утрешен ден! 

 

Марк Финли е помощник на Президента на Генералната конференция. 

Насърчаваме ви да прочетете нашата специална книга за седмицата от Марк 

Финли, Съживи ни отново. 

 

 

ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО: Къде намираме нашата сигурност си и къде 

полагаме вярата си в един свят, изпълнен с хаос? Дали в науката или в това, което 

казват медицинските специалисти? В сигурността на нашата  работата или в 

отношенията ни, или в Исус и обещанията на Неговото Слово? Ако Исус наистина 

е в основата на нашата вяра, как ще се променят спешността и фокусът на 

ежедневните ни молитви по време на кризата, пред която сме изправени? 

 

АКТИВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪРЦЕТО: Преди Исус да се върне, 

трябва да положим цялата си зависимост и надежда в Него. Нека днес да започнем 

да се молим Той да ни даде Своя мир, да засили вярата ни в Неговото Слово и да 

ни изпълни със Светия Дух, за да можем да работим ефективно за Него, дори в 

разгара на тази криза. Нека започнем да изискваме обещанията във 2 Летописи  

7:14, Лука 11:13 и Захария 10:1, докато всеки ден се молим за по-дълбоко 

изпълване със Святия Дух и за изцеление за нашата земя. 

 

“Предстоящото време на скръб и мъка ще изисква вяра, с която да се 

издържа умора, изтощение, глад, вяра, която няма да се разклати, макар да бъде 
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тежко изпитана. Благодатното време се дава на всички да се приготвят за този 

период. Яков победи, защото беше издръжлив и решителен. Неговата победа е 

доказателство за силата на настойчивата молитва. Всички, хванати за Божиите 

обещания като него, така сериозни и издръжливи като него, ще успеят, както той 

успя. Онези, които не желаят да се отрекат от собственото си “аз”, да застанат пред 

Бога в предсмъртната борба и да се молят дълго и задълбочено за благословение, 

няма да го получат. Да се бориш с Бога - колко малко хора знаят какво означава 

това! Колко малко хора са оставали дълго време насаме с Господа, вглъбени със 

силното желание да получат Неговото благословение! Колко малко хора вярват 

непоклатимо в Божиите обещания, когато вълните на неописуемото с човешки 

език отчаяние връхлетят върху молещия се” (Великата борба, стр. 621 – ориг.). 

 
Задълбочаване  - Допълнителни предложения за четива през тази седмица: 

 Елън Уайт, „Последната криза,” Свидетелства към църква, том 9, стр. 11-18 – ориг.  

 Марк Финли, Съживи ни отново 

 

 

 

 

    Ден 1 – Молитвен фокус – Петък, 27 март 2020 

 
 

1. Молете Божията църква да устои сред голямата здравна криза на COVID-19, 

пред която е изправен нашият свят. Молете се за многото наши здравни 

специалисти, лекари, медицински сестри и други, които работят денонощно, за да 

спасяват живота на хората. 

 

2. Молете се за нашите членове на църквата, особено в Италия, Франция, Испания, 

Германия, тъй като това са най-тежко засегнатите региони на пандемията COVID-

19 в Европа. 

 

3. Молете се за членове на църквата и здравните работници в Ню Йорк Сити, един 

от най-тежко засегнатите региони в Съединените щати. 

 

4. Молете се пандемията на коронавируса да спре да се разпространява и Бог да 

чуе виковете на Своя народ и да излекува нашата земя. 

 

5. Молете се сред този хаос християните по целия свят да усетят близостта на 

скорошното завръщане на Исус и да настояват пред небесния трон в молитва, 

умолявайки за Светия Дух. 
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    Ден 2 – Молитвен фокус – Събота, 28 март 2020 
 

“ Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се 

смущава сърцето ви, нито да се бои.” Йоан 14:27 

 

 „Врагът никога не може да изтръгне от ръката на Христос онзи, който просто 

уповава на Неговите обещания. " Ревю енд Хералд, 3 февруари 1903 г. 

 

 

1. Молете се страхът да бъде заменен с мир и ние като народ да застанем силни 

сред хаоса, доверявайки се, че Бог владее положението. 

 

2. Молете се за онези, които се борят с коронавирус или са загубили близки в тази 

пандемия. Молете се за надежда и утеха сред болката. 

 

3. Молете се за членове на църквата в Кения и други африкански страни, които се 

борят, защото пазарите им на открито биват затваряни. 

 

4. Молете се за литературните евангелизатори, проповедниците, учителите, 

библейските работници и другите, които може да не са в състояние да 

изпълняват същото служене  лице в лице, както преди. Молете се за божествена 

мъдрост и идеи за нови начини за служене. 

 

5. Молете се за църквите, затворени заради вируса. Молете се местните църковни 

общности да намерят начини да останат „заедно“ чрез интернет предавания на 

живо и да свидетелстват по подходящи начини, спазвайки „социалната  

дистанция“. 

 

 

    Ден 3 – Молитвен фокус – неделя, 29 март 2020 
 

 

“Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме и разбери мислите ми; и виж 

дали има в мене оскърбителен път; и ме води по вечния път.” Псалм 139:23, 24 

 

 „Няма нищо, от което сатана се страхува толкова много, колкото от това  

Божият народ да разчисти пътя, като премахва всякакви препятствия, така 

че Господ да излее Духа Си върху една изнемощяваща църква .... На всяко 

изкушение, всяко противопоставящо влияние, било то открито или тайно, 

може  успешно да се устои „не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, 

казва Господ на Силите” (Захария 4: 6).” Избрани вести, кн. 1, стр. 124 – 

ориг. 
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1. Молете се да приемем лично молитвата на Давид в Псалм 139, питайки Господ 

дали нещо стои между Него и нас. Ако Светият Дух разкрие нещо, молете се да го 

изповядваме и да оправим нещата с Бога или с другите. 

 

2. Молете се да живеем във вяра, а не в страх, независимо от обстоятелствата 

около нас. 

 

3. Молете се за подосигуряването на тези, които губят работа си, биват 

освободени от работа или се чудят откъде ще дойде следващото им хранене, ако 

не могат да отидат на работа. Молете се Бог да поддържа и осигурява 

ежедневните им нужди, както Той обещава да направи в Исая 33:16 и Филипяни 

4:19. 

 

4. Молете се членове на църквата по целия свят да разберат, че Църквата на  

адвентистите от седмия ден е пророческо движение с пророческа вест, поверена 

от небето, с една много специална пророческа мисия и сега е моментът да светим 

за Божията слава. 

 

5. Молете се всички църковни ръководители и членове навсякъде да гледат на 

тази пауза в срещите и дневния ред като на възможност за култивиране на по-

задълбочено лично ходене с Исус. 

 

 

 

    Ден 4 – Молитвен фокус – понеделник, 30 март 

2020 
 

“Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, 

от мор, който идва в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладне. 

Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди – до десницата ти, 

но при тебе няма да се приближи.” Псалм 91:5-7 

 

 „Вярата укрепва, влизайки в конфликт със съмненията и противопоставящите 

 се  влияния. Опитът, натрупан в тези изпитания, е от по-ценен и от  най-

скъпоценните камъни." Свидетелства, том 3, стр. 555 – ориг. 

 

 

1. Молете се Бог да изпълни обещанията от Псалм 91 и да  предпази Своите чада, 

опазвайки ги от язвата на  коронавируса, която завладя нашия свят. 

 

2. Молете се тази световна криза да бъде повратна точка в историята на църквата 

и очите на хората да се отворят за близостта на скорошното завръщане на  Исус. 
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3. Молете се за живеещите в тесни квартали в големите градове, за да намерят 

творчески начини да останат здрави и свързани с другите. Молете се специално за 

децата, които са принудени да стоят затворени. 

 

4. Молете се за мъдрост за многото решения, пред които е изправено световното 

ръководство на църквата ни в момента. Молете се за божествена мъдрост за тези 

предизвикателни времена. 

 

5. Молете се за мъдрост за нашето правителство и световните лидери през тези 

трудни времена. Молете се висшите лидери и правителствените служители 

истински да потърсят Бога. 

 

 

    Ден 5 – Молитвен фокус – вторник, 31 март 2020 
 

“ И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече 

Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него!” 

Лука 11:13 

 

 „Слизането на Светия Дух върху църквата се очаква като предстоящо в  

бъдещето; но привилегията на църквата е да Го има сега. Търсете Го, 

молете се за Него, вярвайте в това. Трябва да Го имаме и Небето чака да Го 

даде. “ 

Ревю енд Хералд, 19 март 1895 г. 

 

 

1. Молете се за тези, които наскоро са диагностицирани с COVID-19. Молете се за 

мъдрост какви лечебните методи да бъдат предприети. 

 

2. Молете се членовете на Адвентната църква да бъдат първите, които ще дадат 

пример за практиките на здравословния начин на живот и естествените начини 

за засилване на имунната система, като консумацията на много плодове и 

зеленчуци, приемането на контрастни горещи и студени душове и отварянето на 

прозорците,  за да дишат чист въздух. 

 

3. Молете се за нас като църква да знаем как ефективно да използваме и 

споделяме своята здравна вест, „дясната ръка на Евангелието“, с онлайн здравно 

образование, видеоклипове и други творчески начини за мисионска дейност. 

 

4. Молете се, вместо да използваме това удължено време у дома, за да се 

наслаждаваме на светски забавления, да използваме това време, за да изучаваме 

Божието Слово, да се молим и да четем книги и да гледаме видеоклипове, от 

които вярата ни  ще израства. 
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5. Молете се за църквите по целия свят да разработят планове за поддържане на 

църковните членове свързани по време на изолация. 

 

 

 

 

    Ден 6 – Молитвен фокус – сряда, 1 април 2020 
 

“Но аз към Бога ще извикам; и ГОСПОД ще ме избави. 
 Вечер, сутрин и на обяд ще се оплаквам и ще стена; 

и Той ще чуе гласа ми. Ще избави душата ми и ще я успокои от битката,  

развихрила се против мене; защото мнозина са с мене.” Псалм 55:16-18 

 
 „Когато църквата се събуди за смисъла на нейното свято призвание,  

към небето ще се издигат много повече пламенни и ефективни молитви  

Светият Дух да посочи работата и задължението на Божия народ относно 

спасението на души. Имаме твърдото обещание, че Бог ще се приближи  

до всяка търсеща душа. ” Избрани вести, книга 1, стр. 116 – ориг. 

 

 

1. Молете се нашите баби и дядовци, родители и възрастни хора да имат сили и 

здраве в разгара на тази световна криза. 

 

2. Молете се за нашите здравни специалисти, лекари, медицински сестри и други, 

които продължават да работят денонощно, за да се грижат за увеличаващите се 

случаи на коронавирус. Молете се за тяхното лично здраве и безопасност. 

 

3. Молете се, че Тройната ангелска вест да върви напред още по-мощно в онези 

части на света, където са отменени големи събития и мисионски програми, когато 

всички очи се насочват към небето. 

 

4. Молете се за инициативите „Мисия в градовете“ на много места в световната 

църква. Молете се семената, които са засети сега, да дадат плодове за Божието 

царство. 

 

5. Молете се за мъдрост, търпение и благодат при справянето с всички 

многобройни промени, които се случват в ежедневния живот, така че хората да 

могат да ги понесат, но най-вече да бъдат верни свидетели за всемогъщото Божие 

водителство  в живота им. 
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    Ден 7 – Молитвен фокус - четвъртък, 2 април 2020 
 

“И Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя;  

и ти ще Ме прославиш.” Псалм 50:15 

 

“Яков победи, защото бе настойчив и решителен. Неговият духовен опит 

свидетелства за силата на настойчивата молитва. Сега ние трябва да научим този 

урок на побеждаващата молитва, на неотклонната вяра. Най-големите победи за 

Христовата църква или за отделния християнин не са спечелените с талант или 

образование, с богатство или с благосклонността на хора. Най-великите победи се 

спечелват в тайната стаичка за среща с Бога, където сериозната, агонизиращата 

вяра се хваща за могъщата ръка на Силата.” Патриарси и пророци, стр. 203 

 

 

1. Молете се да продължим да гледаме към Бога с вяра, доверявайки Му се в 

несигурностите на нашето бъдеще, знаейки, че Той владее положението. Молете 

се да се доверим на Божието Слово, дори когато обстоятелствата около нас 

изглеждат тъмни и обезкуражаващи. 

 

2. Молете се за мъдрост за църковните ръководители, когато разрешаватт 

логистичните предизвикателства за пренасрочената сесия на Генералната 

конференция, която сега ще се проведе от 20 до 25 май 2021 г. в Индианаполис. 

 

3. Молете сесията на Генералната конференция през 2021 г. да бъде изпълнена с 

духовни, насочени към мисията планове и Светият Дух да поеме пълния контрол 

над нея. 

 

4. Молете се за темата на сесията на Генералната конференция през 2021 г.: „Исус 

идва! Включете се! ” Молете се членовете по целия свят дори да приемат лично 

тази покана за „Всички членове - включени.” 

 

5. Молете се за велико изливане на  Светия Дух над членовете на Божията църква 

по целия свят, където и да са, така че делото да бъде завършено и ние да си 

отидем у дома. 
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Допълнителни ресурси, които да изградят ходенето ви с Бога от 
Елън Уайт, „Свидетелства” том 9, стр. 11-18 –ориг. 

 

 

Глава 1 - Последната криза  

  
Живеем във времето на края. Бързото изпълнение на знаменията на 

времето говорят, че идването на Христос е близо. Дните ни са сериозни и важни. 

Божият Дух постепенно, но сигурно се оттегля от Земята. Язви и присъди вече 

падат върху онези, които презират благодатта на Бога. Нещастията по суша и 

море, неуреденото положение на обществото, тревогите от война са 

знаменателни. Те предвещават наближаването на събития от най-голямо 

значение. 

Инструментите на злото се обединяват. Подкрепят се за последната голяма 

криза. В нашия свят скоро ще настъпят големи промени и последните събития ще 

станат бързо. 

Състоянието на нещата в света показва, че скръбни времена са точно над 

нас. Вестниците са пълни с белези на една страшна борба в близкото бъдеще. 

Често стават големи кражби. Стачките са нещо обикновено. Във всяка страна има 

кражби и убийства. Завладени от демони хора отнемат живота на мъже, жени и 

малки деца. Хората са заслепени от разврат и всяко зло процъфтява.  

Неприятелят е успял да изопачи правдата и да изпълни сърцата с желание 

за себелюбива печалба. "Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои 

далеч; защото истината падна на площада, и правотата не може да влезе" (Исая 

59:14). В големите градове множества, които живеят в бедност и мизерия, почти 

лишени от храна, подслон и облекло; докато пак там други имат колкото сърце им 

поиска; живеят луксозно, изразходват парите си за богато мебелирани къщи, за 

украсяване или за по-лошо - задоволяване на сластолюбиви апетити, питиета 

тютюн и други неща, които убиват силите на мозъка, отвличат ума, унижават  

душата. Виковете на гладуващото човечество достигат до Бога, докато чрез всяко 

угнетение и насилие  други трупат огромни богатства.  

Веднъж, когато бях в град Ню Йорк,  през нощта бях повикана да гледам 

здания, издигащи се етаж след етаж към небето. Тези сгради  бяха сигурни като 

огнеупорни и бяха направени за прослава на техните собственици и строители. Те 

се издигаха все по-високо и по- високо и в тях се влагаше най-скъпият материал. 

Онези, на които принадлежаха, не се запитваха как могат най-добре да прославят 

Бога. Господ не беше в техните мисли.  

Аз мислех: О, да можеха тези, които по такъв начин харчат парите си, да се 

видят така, както Бог ги вижда! Трупат великолепни здания, а колко глупави са 

плановете и намеренията им пред Владетеля на вселената. Не учат с цялото си 

сърце и с всичкия си ум как да прославят Бога. Забравили са, че това е първото 

задължение на човека. 

Тези високи сгради се издигаха и притежателите им се радваха с 

амбициозна гордост, че имаха пари да задоволят себе си и да предизвикат 

завистта на съседите си. Много от парите, които бяха така употребили, бяха 
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придобили чрез насилие, чрез угнетяване на бедните. Бяха забравили, че на 

Небето се държи сметка за всяка търговска сделка: всяка несправедлива 

постъпка, всяко лъжливо дело се записва. Идва време, когато в лъжите и 

наглостта си хората ще стигнат предел, който Господ не ще им позволи да 

преминат. И тогама ще научат, че дълготърпението на Йехова има граници. 

Гледката, която ми се представи,  бе сигнал за пожар. Хората поглеждаха 

към високите и считани за огнеупорни здания и казваха: "Те са напълно 

безопасни!" Обаче сградите изгоряха, сякаш бяха направени от смола. Пожарните 

бяха безсилни да спрат разрушението. Пожарникарите бяха неспособни да 

управляват машините. 

Каза ми се, че когато дойде времето на Господа, ако дотогава не е станала 

никаква промяна в сърцата на горделивите амбициозни човешки същества, 

хората ще познаят, че ръката, която е била силна да спасява, ще бъде силна и да 

разрушава. Никаква земна сила не може да задържи Божията ръка. Никакъв 

строителен материал не може да запази  зднанията  от разрушения, когато 

Божието определено време дойде да въздаде  на хората това, че не са зачитали 

Неговия закон и тяхната себелюбива амбиция.  

Не са много хората, даже и възпитатели, и държавници, които разбират 

причините за сегашното състояние на обществото. Онези, които държат юздите 

на управлението, не могат да разрешат проблема с нравствената поквара, 

бедността и увеличаващите се престъпления. Напразно се борят да поставят 

търговските дела една по-сигурна основа. Ако хората обръщаха повече внимание 

на Божието слово, щяха да намерят разрешение на проблемите. 

Библията описва състоянието на света точно преди Второто пришествие. 

За хората, трупащи големи богатства чрез кражба грабежи и насилие, е писано: 

"Златото и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще 

пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, 

заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; 

и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.  

Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в 

ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи" (Яков 5:3-6).  

Но кой чете предупрежденията за бързо изпълняващите се знамения на 

времето? Какво впечатление правят те на светските хора? Каква промяна се 

вижда в положението им? Не по-голяма от промяната в положението на жителите 

на Ноевия свят. Погълнати от светски работи и удоволствия, предпотопните хора 

"не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички" (Матей 24:39). Имаха 

изпратени предупреждения, но отказваха да слушат. И днес светът, като съвсем 

не зачита  предупредителния глас на Бога, бърза към вечна гибел.  

Светът е раздвижен от духа на войната. Пророчеството от 11 глава на 

Даниил е почти изцяло изпълнено. Скоро ще настъпят сцените на скърбите, за 

които се говори там.  

"Ето, Господ изпразва Земята и я запустява. Превръща я и разпръсва 

жителите й... Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха 

вечния закон. Затова клетва погълна земята, и ония, които живеят в нея, се 



11 
 

намериха виновни;... Веселието на тъпанчетата престава; шумът на ликуващите се 

свършва; престава веселието на арфата" (Исая 24:1-8). 

"Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от 

Всесилния... Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, 

хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат 

се чердите говеда, защото нямат пасбище; да! изгниха палмата и ябълката, дори 

всички полски дървета изсъхнаха; и радостта изчезна измежду човешките чада" 

(Йоил 1: 15-18).  

"...Боли ме в дълбините на сърцето ми; сърцето ми се смущава в мене; не 

мога да мълча. Защото си чула, душе моя, тръбен глас, тревога за бой. Погибел 

върху погибел се прогласява, защото цялата земя се опустошава" (Йеремия 4:19-

20).  

"Погледнах на земята, и ето - тя беше пуста и празна, на небето - и нямаше 

светлината му. Погледнах на планините, и ето - трепереха, и всичките хълмове се 

тресяха. Погледнах, и ето - нямаше човек , и всичките небесни птици бяха 

избягали. Погледнах, и ето - плодородната страна бе пуста, и всичките й градове 

бяха съсипани" (стихове 23-26).  

"Горко, защото велик е оня ден, подобен нему не е бивал; Именно той е 

време на утеснение на Якова; но ще бъде избавен от него" (Йеремия 30:7).  

Не всички в този свят са на страната на неприятеля против Бога. Не всички 

са станали неверни. Има и верни на Бога, защото Йоан пише: "Тук е нужно 

търпението на светиите,на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса" 

(Откровение14:12).  Скоро борбата ще се ожесточи между онези, които служат на 

Бога и тези, които не Му служат. Скоро ще се пресее всичко, което може да се 

пресее, за да остане само невъзможното за пресяване.  

Сатана е прилежен библейски изследовател. Той знае, че времето му е 

кратко и се опитва по всякакъв възможен начин  да противодейства на Божието 

дело на земята. Невъзможно е да си представи преживяването на Божиите деца, 

които ще бъдат живи на Земята, когато небесната слава и повторението на 

миналите гонения ще се смесят. Те ще ходят в светлината, идваща от Божия 

престол. Чрез ангелите ще има постоянна връзка между Небето и Земята.  Сатана, 

заобиколен от демони, ще твърди, че е Бог и ще прави всякакви чудеса, та ако е 

възможно, да измами и избраните. Няма да е безопасно за Божиите деца, когато се 

извършват чудеса, защото Сатана ще ги фалшифицира. Божиите изпитани чудеса 

ще имат сила в знака, за който се говори в Изход 31:12-18. Божиите чада трябва да 

се държат за живото слово: „Писано е!” Това е единствената основа, на която  

могат да стоят сигурно. Онези, които са нарушили завета си с Бога, в онзи ден ще 

бъдат без Него и без надежда. 

Покланящите се на Бога ще се различават особено по пазенето на 

четвъртата заповед. Щом като това е белегът на Божията творческа сила и 

свидетелството за Неговото право над уважението и почитта на човека, 

неправедните ще се познават по усилията да разрушат спомена за Създателя и да 

издигнат заповедта на Рим. В развитието на борбата  цялото християнство ще се 

раздели на две големи групи: онези, които пазят Божиите заповеди и вярата на 

Исус, и онези, които се кланят на звяра и неговия образ и приемат неговия белег. 



12 
 

Въпреки че църквата и държавата ще обединят силите си , за да подчинят всички 

-  малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби -  да приемат белега на 

звяра, Божиите чада няма да го приемат (Откровение 13:16). 

Пророкът от Патмос вижда "тия, които бяха победили звяра и образа му и 

числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха 

песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето" (Откровение 15:2-3). 

Страшни изпитания очакват Божия народ. Военният дух раздвижва 

народите от единия край на земята до другия. Но в средата на периода на 

идващата скръб - скръб, каквато никога не е имало откакто народ съществува - 

Божиите избрани чада ще стоят непоклатими. Сатана и неговото войнство не 

могат да ги унищожат, защото ще ги защитават превъзхождащи по сила ангели. 

 

Божието слово към Неговия народ е: " Излезте изсред тях и отделете се – 

казва Господ - и не се допирайте до нечисто. Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец и 

вие ще Ми бъдете синове и дъщери" (2 Коринтяни 6:17,18). "Вие, обаче, сте избран 

народ, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява 

превъзходството на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна 

светлина" (1 Петър 2:9). Божиите чада трябва да се отличават като хора, които ще 

слушат напълно, от все сърце, не отдавайки чест на себе си и помнейки, че са 

свързани чрез най-сериозен завет да служат на Господа и само на Него.  

"Господ говори още на Мойсей, казвайки: Говори също на израилтяните, 

казвайки: "Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и 

вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, който ви освещавам. 

Прочее, да пазите съботата, защото ви е свята: който я оскверни, непременно да се 

умъртви; защото всеки, който работи в нея, тоя човек да се изтреби изсред 

людете си. Шест дни да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, свята 

Господу; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви. Прочее, 

израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по 

вечен завет. То е знак между Мене и израилтяните завинаги; защото в шест дни 

направи Господ небето и земята, а на седмия ден Си почина и Се успокои" (Изход 

31:12-17). 

Тези думи не определят ли Божия народ като различен? И не обявяват ли 

те, че докато има време, ние трябва да пазим свещената разлика, която ни е 

възложена? Израилевите чада трябваше да пазят съботата в родовете си "по 

вечен завет". Съботата съвсем не е изгубила значението си. Тя още е белегът 

между Бога и Неговия народ, и така ще бъде завинаги. 


