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

Седмица 2 
 

3 - 9 април 2020 
 

“Какво би било ако гледахме на греха така, както 

гледаме на вируса COVID-19?” 
От Ерик Лау 

 

Преди няколко седмици аз и моята съпруга смятахме, че сме получили 

хранително натравяне, придружено с температура. За щастие след трийсет и шест 

часова борба с температурата аз се възстанових. Температурата на жена ми, обаче, не 

изчезна. Тя разви суха кашлица и болки по цялото тяло.  

След няколко дни решихме да се свържем със здравната организация Спектрум 

COVID-19 и да запишем час за следващото свободно място за изследване. Споделихме 

нейните симптоми и ни беше казано, че макар да има всички основни съвпадащи 

симптоми, освен ако съзнателно не е била в контакт с потвърден  носител на COVID-19, 

тя не може да се квалифицира за тест. Да отиде да и направят тест би било загуба на 

време.  

Няколко дни по-късно съпругата ми, все още поддържайки температура, се 

събуди от кашлица с гъсти храчки. Това я накара да започне да кашля и да повръща без 

да спре за около два часа. Отидохме до спешното отделение и споделихме всички 

симптоми с докторите. Включиха й система с лекарства, които помогнаха на тялото й да 

бъде под контрол. 

Отново попитах за възможността да тестват жена ми за COVID-19, имайки 

предвид, че тя работи с много чужденци и също наскоро взехме участие в голяма 

конференция извън нашия щат. Лекарят сподели, че въпреки че жена ми има 

симптомите, тестването изисква тя да е имала контакт с потвърден носител на COVID-

19. Докато лекарите споделиха това с нас, аз осъзнах, че или има голям недостиг на 

тестове, или медицинските специалисти чакат вирусът да се разпространи до 

определено ниво преди да вземат диагнозата на сериозно.  

След повече дискутиране, лекарят най-накрая ни каза, че първо жена ми ще бъде 

изследвана за всичко друго преди да бъде тествана за COVID-19.  Ако тези резултати са 

отрицателни, веднага ще и направят второ изследване, което ще бъде препратено в 

местния здравен отдел за тестване на COVID-19, след което ще се чуем в рамките на 

няколко дни. Междувременно, бяхме инструктирани да се приберем вкъщи и да 

останем под карантина, както и направихме.  
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Когато първоначалните изследвания за всичко друго излязоха ОТРИЦАТЕЛНИ, в 

този първи ден, се обадих на всички хора, с които сме били в контакт да ги предупредя 

за обстоятелствата, за да увеличат максимално предпазливостта. Това доведе до там, 

много хора да поставят себе си под карантина.  

За да не поставям хората под стрес и неудобство, реших да се свържа с болницата 

и да проверя дали пробата на жена ми е препратена да бъде тествана за COVID-19. 

Персоналът там не знаеше къде се намира и дали е изпратена. Обаждах се на едно 

място след друго без да получа отговор. Минаха дни преди най-накрая да се свържа с 

оркъжния епидемиолог само за да разбера, че изобщо не са планирали да изпращат 

пробата, за да бъде тествана. Когато обясних допълнително обстоятелствата и колко 

много хора бяха поставени под домашна карантина, чакайки резултатите, той каза, че 

до вторник пробата ще бъде тествана за COVID-19.  

Вторник дойде и си отиде. Нямаше резултати. Сряда дойде и си отиде. Нямаше 

резултати. Междувременно, жена ми отново се озова в спешното отделение тъй като 

не можеше да спре да кашля. Четвъртък дойде и почти си замина. Нямаше резултати. 

След запитване разбрахме, че има изоставане на стотици проби чакащи вероятно със 

сходни истории на нашата. Най-накрая в четвъртък вечерта в 19:30, почти 12 дни от 

започването на нашата карантина, резултатие пристигнаха. ОТРИЦАТЕЛНИ! Какво 

облекчение, но и какво изпитание! 

В много отношения нашето преживяване ни напомня на първия „вирус“, 

инфектирал този свят. Подобно на COVID-19, грехът не е изглеждал смъртоносен, 

когато е бил открит първоначално в небето. Грехът дори не е изглеждал толкова 

смъртоносен когато е пристигнал на земята, „поставен под карантина“ на едно дърво. 

Но докато грехът започнал да се разпространява от змията към Ева, към Адам, и към 

техните потомци, той бързо прераснал в нещо, което излязло напълно извън контрол. 

За съжаление, за разлика от реакцията на света за COVID-19, повечето от нас не са 

твърде загрижени за разпространението на греха. Не се притесняваме много да 

изследваме живота си чрез Божието Слово и да прегледаме сърцата си. Виждаме 

симптомите - егоизъм, гняв, гордост - проникващи във всичко, което правим. Но ние 

игнорираме тези симптоми. Наслаждаваме се на греха, играем с него, шегуваме се за 

него, всичко друго, но не се опитваме да го очистим от живота си на всяка цена. 

Какво би било ако правехме нещата по-различно? Какво би било ако се отнасяхме 

към греха сякаш е COVID-19? 

Псалм 139:23-24 ни насърчава да се подложим на диагностичен тест. „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." Бог копнее да знаем истинското ни 

състояние и да търсим духовно изцеление. Сърцето му копнее да бъдем очистени и 

пречистени. Всички сме под карантина тук, на земята, но един ден скоро тази 

карантина ще приключи и Исус ще дойде за да ни заведе у дома. Когато Той го 

направи, ще бъдем ли готови? 

 



3 
 

Ерик Лау е пастор в конференцията в Тексас, като в момента завършва своята 

магистратура в Университета Андрюс, в Бериен Спрингс, Мичиган. Той и съпругата 

му Естер са женени от три години и с вълнение очакват първата си рожба през 

месец септември! 

 

 

ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО: Готови ли сме да разрешим на Бог да търси сърцата ни и 

да ни очисти от смъртоносния вирус на греха? Какво би било, ако това означава да 

поискаме прошка от някой, когото нашите грехове са наранили? 

 

АКТИВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪРЦЕТО: Тази седмица, докато 

продължаваме да се молим за нашата физическа защита и изцеление, нека се молим 

активно за нашето духовно изцеление. И нека да предприемем стъпки да достигнем 

тези около нас - да искаме прошка, да търсим помирение, да споделяме Божията 

любов! Нека повече да не омаловажаваме греха (голям или малък), но да молим Бог да 

ни помогне да бягаме от него с всички сили. Докато се молим, нека изискаме от Бог 1 

Йоан 1: 9 и Исая 1:18. 

 

„Мнозина, които биха се ужасили от някакво голямо прегрешение, са доведени 

да гледат на греха в малките неща като на дребна последица. Но тези малки грехове 

изяждат живота на благочестието в душата. " (Вярата, от която живея, стр. 92) 

 

 
Задълбочаване  - Допълнителни предложения за четива през тази седмица: 

 Елън Уайт, „Пътят към Христа,” 2-3 глави  

  „Да отстраняваме духовни нарушения“ -Вижте последната част на този документ. 
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    Ден 1 – Молитвен фокус – Петък, 3 април 2020 

 
 

1. Молете се за страните и регионите, които са тежко засегнати от пандемията от 

коронавирус COVID-19, със смърт и силно натоварване на обществените и здравни 

системи. 

 

2. Молете се за издръжливост и сила за медицинските специалисти. Ако лично 

познавате медицински специалисти, уведомете ги, че се молите за тях лично. 

 

3. Молете се за Божията благодат за онези, във вашата местна църква, които се 

занимават с множеството промени, които се случват в ежедневието. Молете се за 

засегнатите във вашата местна църква - да могат да се справят и освен това да бъдат 

верни свидетели на всевишния Бог, ръководещ живота им.  

 

4. Молете се за членовете на църквата да намерят практически начини да се 

насърчават един друг във вярата и особено да насърчават тези, които преминават сами 

през карантина и изолация. 

 

5. Молете се за онези от Североизточната Минданао мисия във Филипините, които се 

борят с липсата на храна и други необходимости по време на пандемията COVID-19. 

Молете се вярата им да бъде укрепена. 

 

 

    Ден 2 – Молитвен фокус – Събота, 4 април 2020 
 

“ Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който 
обича другия, изпълнява закона.” Римляни 13:8 

 

„Църквата е определеното от Бога средство за спасение на хората от греха. Тя бе 
организирана да им служи и нейната мисия е да предаде евангелието на света. Още 

отначало Божият план е бил църквата Му да отразява Неговата пълнота и 
съвършенство. Членовете й, които Той е призовал от тъмнина в чудната Своя виделина, 
трябва да изявяват славата Му. Църквата е хранилище на щедрата Христова благодат. 

Чрез нея ще бъдат открити “властите и силите в небесни места” (Еф. 3:10), последната и 
пълна проява на Божията любов.“  ЕГВ, Деяния на апостолите, с. 9 

 

1. Молете се ние като Църква на адвентистите от седмия ден да изпълним нашата 

мисия като определено от Бога средство за спасението на човеците. 
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2. Молете се за членовете на църквата в Кения. Молете се за прощение и изцеление 

сред членовете на църквата, за единство и мъдрост как да продължат напред в кризата 

от COVID-19. Също се молете за Светия Дух да бъде върху църковното ръководство в 

Кения.  

 

3. Молете се за членовете на църквата и за лидерите в Бурунди, Африка, които 

продължават да бъдат потискани. Молете се, Божията любов да бъде изявена чрез 

свидетелството на членовете ни в Бурунди, и чрез свидетелството на църковните 

членове по целия свят, които светят за Исус, дори всред големите смутове и страдания. 

 

4. Молете се за постоянното търсене на нови форми на еванглизиране, които да стигнат 

до хора чрез интернет и други начини, съобразявайки се със „социалното 

дистанциране“, но поддържайки нашия силен акцент върху Христос, Неговото Слово, 

Неговата правда, Неговото служене в светилището, и Неговата спасителна сила във 

великия конфликт.  

 

5. Молете се да знаем как практически да споделим Тройната ангелска вест, заедно с 

Божията здравна вест, тъй като тези вести са толкова актуални за това време на 

земната история. 

 

 

    Ден 3 – Молитвен фокус – неделя, 5 април 2020 
 

 

“Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на 

шатъра Си, ще ме издигне на канара.” Псалм 27:5 

 

„Бог ще извърши велики неща за ония, които Му се доверяват. Причината, 

поради която изповядващият се за Негов народ няма по-голяма сила, е в това, 

че се доверява твърде много на собствената си мъдрост, а не дава възможност 

на Господа да открие силата Си в негова полза. Той ще помогне на Своите 

вярващи чада във всяка беда, ако изцяло възложат на Него доверието си и 

вярно Му се подчиняват.” ЕГВ, Патриарси и Пророци, 45 глава, стр. 493 – ориг. 

 

1. Молете се за църковните членове във Фиджи, които се стремят да бъдат светлина 

дори всред свят на хаос. Молете се те да бъдат стълбове на надежда и стабилни котви 

в тези трудни времена, отразяващи любовта на Исус към всички, които срещат. 
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2. Молете се за местната Hope телевизия във Фиджи да се превърне в надеждна 

медийна платформа на острова, и Бог да я използва, за да достигне до мнозина за 

Божието царство. 

 

3. Молете се за студентите мисионери по света, които понасят пандемията COVID-19 

далеч от дома и от близките си. Молете се за кураж и сила за нашите мисионери. 

 

4. Молете се за постоянно осигуряване на тези, които изгубват работата си, биват 

съкратени, или се чудят как да платят следващия наем и текущи сметки, как да закупят 

храна когато не могат да ходят на работа. 

 

5. Молете се за църковните членове в Италия, Франция, Испания, Германия и другите 

европейски страни, които са изгубили близки заради коронавируса. Молете се за утеха 

и сила да продължат напред. 

 

 

    Ден 4 – Молитвен фокус – понеделник, 6 април 2020 
 

“Искайте, и ще ви се даде. Търсете, и ще намерите. Хлопайте, и ще ви се отвори, 

защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се 

отвори.” Матей 7:7-8 

 

„Дъгата, която е около Божия трон, е залог за верността на Бога. Той ни уверява, че в 

Него няма изменение, нито дори сянка на промяна. Ние сме Му съгрешавали и сме се 

показвали недостойни за благоволението Му, но Той е вложил в устните ни следната 

учудваща молитва: "Заради името си недей се погнусява от нас, не опозорявай славния 

Си престол, спомни Си, не нарушавай завета Си с нас" (Ер. 14:21). Когато отидем при 

Него и Му изповядаме своето недостойнство и грях, Той се задължава да се вслуша във 

виковете ни. Честта на трона Му зависи от изпълнението на дадените от Него 

обещания." ЕГВ, Притчи Христови, 12 глава, стр. 148 - ориг. 

 

1. Молете се за продължаващата здравна криза в Съединените Щати и Европа. Молете 

се за медицинските професионилсти да получат необходимите консумативи, които са 

нужни.  

 

2. Молете се за здравните професионалисти, служителите по сигурността, и 

служителите на правителствените служби в Съединените Щати и по света, които са 

заразени с COVID-19, докато са в служба на другите. Молете се за тяхното изцеление. 
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3. Молете се за живеещите сами по време на пандемията, за тези, които се борят със 

страх, и за тези, които изпитват болка от изолацията. Молете се те да открият, че не са 

сами, а че Исус е точно до тях . 

 

4. Молете се за всички църкви във вашия местен регион, които са затворени заради 

вируса. Молете се да се намерят начини да останете „заедно“ чрез интернет 

предавания на живо; да свидетелствате по подходящи начини на „социално 

дистанциране“; и мнозина да бъдат привлечени към истината поради това кризисно 

време. 

 

5. Молете се Бог да запали отново свежа страст в сърцата на Своя народ – свежа страст 

за Неговото Слово, за молитва, и за мисия!  

 

 

    Ден 5 – Молитвен фокус – вторник, 7 април 2020 
 

“ 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 Летописи 7:14 

 

„Членовете на църквата ни трябва да бъдат преобразени, да станат по-духовно 

настроени. Верига от искрени, молещи се вярващи трябва да обкръжат света. 

Нека всички се молят в смирение. Няколко съседи могат да се срещат заедно да 

се молят за Святия Дух. Нека тези, които не могат да напуснат дома си, да 

съберат децата си и да се обединят учейки как да се молят заедно. Те могат да 

претенрират за обещанията на Спасителя: ‚Където двама или трима са събрани в 

мое име, там съм и аз измежду тях.‘“ 

Ревю енд Хералд, 3 януари 1907 г., 4-ти параграф. 

 

 

1. Молете се да знаем като църква какво означава да ходим в смирение пред Бог и 

един пред друг. Молете се Той да ни научи как да се молим, как да се покаем, и да 

дойде изцеление като търсим Бог с цялото си сърце. 

 

2. Молете се Бог да ни помогне като народ да знаем какво означава да сме по-духовно 

настроени, и как да създадем верижна молитва по целия свят.  

 

3. Молете се за църковните членове, които живеят в Южната английска конференция в 

Лондон. Молете се вместо тази пандемия да затваря църкви, да има църковен растеж, 

повишена посветеност на Бог и служенето, също както и да има точност и постоянство в 

посещаемостта.  
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4. Молете се за нашите младежи в Европа, да се завърнат в църквата, и за родителите 

да бъдат силни позитивни модели за подражание като водят децата си в църквата. 

 

5. Молете се всеки човек, независимо от възрастта, пола, официална титла или статус, 

да признае, че трябва да бъде свидетел и пратеник на Божията любов към един 

умиращ свят. 

 

 

    Ден 6 – Молитвен фокус – сряда, 8 април 2020 
 

“Боже наш, не щеш ли да ги съдиш? Защото в нас няма сила да противопоставим на 

това голямо множество, което иде против, нас, и не знаем що да правим; но към Тебе 

са очите ни.” 2 Летописи 20:12 

 
„Бог не желае ние безропотно да останем приведени под страданията, с наранено и 

съкрушено сърце – Той иска да издигнем поглед към Него и да видим Неговото лице, 

излъчващо любов. Благославящият Спасител стои близко до мнозина, чиито очи са тъй 

заслепени от сълзи, че не могат да Го познаят. Той гори от желание да хване ръката ни 

и да ни поведе, щом ние погледнем към Него с детинско упование. Неговото сърце е 

винаги открито за нашите мъки, за нашите страдания и грижи. Той винаги ни е 

обкръжавал с вечна любов и с любяща доброта… Мислете за това вие, деца на 

страданията и мъките, и радвайте се в тази надежда! ,,Тази е победата, която победи 

света – нашата вяра” (1 Йоан. 5:4).” ЕГВ, Мисли от Планината на Благословението, 

стр. 12 – ориг. 

 

 

1. Молете се за съкрушените; за наскоро загубилите любими хора; и борещите се да 

усетят, че Бог е все още близо до тях. 

 

2. Молете се за църковните членове, изправени пред предизвикателствата от 

пандемията COVID-19 в Канада. Молете се за сила и мир, и за изцеление. Молете се за 

духовно съживяване, и благовестието да напредва в цяла Канада в резултат на тези 

предизвикателни времена.  

 

3. Молете се жертвоготовната любов и щедростта да бъдат живота на църковните 

членове по света. Молете се за тези, които имат повече средства, да протегнат ръка и 

да споделят с тези, които имат по-малко.  
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4. Молете се за членовете на църквата по света да сложат различията си на страна и да 

се сближат в християнско общение, молейки се за късния дъжд. 

 

5. Молете се за църковните членове по света да поемат лична отговорност за 

споделянето на благата вест с тези около тях, след като големите евангелизационни 

събития са отменени. 

 

 

    Ден 7 – Молитвен фокус - четвъртък, 9 април 2020 
 

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със 
славата, която има да се открие към нас.” Римляни 8:18 

 

“Чрез изпитание и преследване славата и характерът на Бога се разкриват в Неговите 
избраници. Вярващите в Христос, мразени и преследвани от света, са научени и 

дисциплинирани в Христовото училище. На земята те вървят в тесни пътеки, очистени 
са в пещта на изпитанието. Следват Христос през яростни конфликти, проявяват 

себеотрицание и преживяват тежки разочарования, но така могат да научат за вината и 
горчивината на греха и да се отвращават от него. Като участници в Христовите 

страдания те могат да гледат отвъд мрака към славата, казвайки: “Понеже смятам, че 
сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да 

се открие към нас” (Римл. 8:18).” Деяния на Апостолите, стр. 576 – ориг. 
 

 

1. Молете се за небесно прозрение, за да можем да виждаме отвъд гроба, отвъд 

болката и страданието, и трудностите на този живот, да видим небесната награда, 

която очаква тези, които са верни до края. 

 

2. Молете се за мъдрост за пасторите и църковните ръководители, докато се стремят 

да утешават, насърчават, и ръководят всред хаоса.  

 

3. Молете се за нашите деца, които са извън училище, и особено за онези, които 

разчитат на храната, която получават в училище. Молете се Бог да изпрати грижовни 

християни, които да намерят начини да ги нахранят по това време на криза.   

 

4. Молете се Божията любов така да ни изпълни, така да ни раздвижи, така да разчупи 

сърцата ни на ново, че да не можем да я задържим в себе си, и да я споделим с тези, 

които нямат надежда. 

 

5. Молете се да разберем и активно да споделяме вестта на „оправдание чрез вяра“, и 

да почиваме в Христовата правда. 
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Допълнителни материали за изграждане на твоето ходене с Бог на   
www.revivalandreformation.org 

 
 

Да отстраняваме духовни нарушения 
И да станем поправители на развалините! 

  
 В Исая 58, Божият народ е инструктиран: „И родените от тебе ще съградят 
отдавна запустелите места: ти ще възстановиш основите на много поколения; И ще те 
нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за живеене” (Исая 58:12). 
  Как на практика ставаме поправители на развалини за църквата или за 
изгубените в мрак? Какво означава съграждане на старите места? 
  На водачите в църквата е много лесно да посочат с пръст към слабостите и 
недостатъците на другите хора и да ги напътстват какво трябва да променят в живота 
си. И обратно е вярно, лесно е да се каже на нашите братя водачи как биха могли да 
бъдат по-ефективни в служението. Но възможно ли е ние самите да имаме духовни 
места за оправяне, които не допускат до нас Светия Дух и възпрепятстват нашата 
ефективност в служението? 
  "Най-много от всичко Сатана се страхува от това Божият народ да се очисти от 
всяка пречка, която възпира Бог да излее върху болната си църква силата на Святия 
дух" (Избрани вести, 1, стр. 124). 
  Наистина е важно да отделяме време за себеизследване и така да открием в нас 
места за поправяне. В книгата Пастирско служене, ние откриваме следното 
предизвикателство: 
  „ Беше ми показано, че мнозина са изложени на най-голямата опасност да не 
постигнат пълна святост в страха от Господа…Съществува почти сред всички едно 
пренебрегване на самоизследването...Ние бихме получили повече сила, ако отделяме 
по един час, всеки ден, в размишления и разкаяние за нашите слаби страни и грешно 
сърце, с молба към Бог да ни дари неговата опрощаваща любов и да ни даде увереност 
в простените ни грехове, като тогава ние бихме прекарвали много часове и 
дни…запознавайки се с всяко възражение срещу нашата вяра, и с всяко най-силно 
доказателство в нейна подкрепа.“ (Пастирско служене , с. 24,25). 
  
Като признаваме, че врагът се опитва да отслаби нашата духовна крепост, както и че 
той може да ни победи и да ни задържи от пълноценна и ефективна служба на Бог, ние 
трябва да помолим нашия Господ да изследва нашето сърце (Пс.139: 23,24). Библията 
ни казва: „ Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си.” (2 Кор. 13:5). 
 Макар и да не са изчерпателни по своя обхват, следващите страници 
съдържат списък на често срещани духовни нарушения, които възпрепятстват 
изливането на Светия Дух в нашия живот. Съветваме ви да прегледате с молитва този 
списък, когато имате своето време за общение с Бога. Докато се молите, попитайте 
Господ дали има други нарушения/греди, които пречат на ходенето ви с Него, неща, 
които тук не могат да бъдат споменати. Когато търсим с ревностно сърце, Той ще ни 
покаже! 

http://www.revivalandreformation.org/
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  Казано ни е: „Славата на Неговия престол е залога за изпълнението на 
Неговото слово към нас“ (Притчи Христови, стр. 148). Божието Слово е вярно и Той 
ще ви даде освобождение. (Виж Евр. 7:25) 

  

Чести нарушения, които задържат 
изливане на Светия Дух в нашия живот: 

 
 Неизповядан грях: Всяко нещо, което сме направили грешно пред Бог, спрямо 
неговия закон, спрямо нашето собствено тяло, или спрямо другите и е останало не 
поправено. (виж следващите категории!) 
  

 Обещания за онези, които изповядват греховете си (1 Йоан 1:9, 1 Кор.15:57 ) 
 Идоли: В случая не говоря за „гравирани изображения“. Имам предвид всичко, 
което застава между нас и Бог, или всичко, което е по-важно в нашия живот от връзката 
и качественото ни обшуване с Бога всеки ден. Ако имаме „идол“, той често ще 
консумира нашето внимание, съсредоточеност и мисловен процес и ще измести всички 
други здравословни дейности, семейни нужди или служебни задачи. (Забележка: Дори 
и „служенето" може да се превърне в идол, ако то застане между нас и 
ежедневната ни връзка с Бога!) 

  
 Обещания за онези, които отхвърлят идолите (Езек. 36:25-27, Ер. 24:7) 

 Пристрастявания: Тези нарушения могат да бъдат същите като нашите „идоли“ 
или да се различават. Възможно е да се пристрастим към физическо вещество или 
храна, да имаме създаден навик или дейност, от която не искаме да се откажем, 
подобно на: клюкарстването, гледането на телевизия, пристрастеност към социалните 
медии, пристрастеност към порнографията, жажда за внимание/слава, или зависимост 
към захарни изделия. Но ако Бог трябва да бъде Господар на нашия живот, той трябва 
да бъде Повелител на нашия живот! Всъщност Той трябва да е нашата зависимост. 

  
 Обещания за победа над зависимостите (Лука 18:27, Пс. 55:16-18)  

 Нечестиви нагласи: Най-популярните нечестиви нагласи могат да включват, но 
не се ограничават до: гордост, възвеличаване от нашите постижения и духовни 
приноси, гордост от нашите таланти, гордост от нашето лидерство и социален статус, 
чувство на превъзходство над другите, арогантност, самоуправство, егоизъм, 
себичност, самоизтъкване, алчност, похот, завист, ревност, суета, лакомия, тревожност, 
раздразнителност, нетърпение, гняв, огорчение, негодувание, непростимост, 
недоволство, безхаберност,страх, самосъжаление, песимизъм, съмнение към Бог, 
духовен мързел и апатия, неверие, омраза, мамене, невъзприемчив дух, неуважение 
към властите, нечестиви мисли и желания, както и търсене на собствения, а не на 
общия интерес. 

  
 Обещания за преодоляване на нечестиви нагласи (Исая 26:3, Пс. 119:165, Фил. 
4:8) 

 Нечестиви разговори: Тези нарушения трудно се идентифицират, но те често 
доминират дори в живота на изповядващи се за християни. Те могат да включват, но не 
се ограничават до: клюкарство (дори духовните клюки, макар че се оправдават с 
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мотива за назидание към другите хора), сарказъм, критика, задкулисни интриги, 
осъждане, оплакване, мърморене, преувеличаване на истината, лъжа, неподходящ 
флирт, вулгарен и лош език, видимо неуважение, цинизъм, изразяване на съмнение 
към Бог/ към църквата/ към успеха на служението/ ръководство и други. Бог ни казва: 
"Този, който не управлява над собствения си дух е като град, чиито стени са съборени и 
разградени". (Притчи 25:28). 
  

 Обещания за помощ в справянето с нечестиви разговори (Исая 6:5-7, Еф. 4: 
22,23,29) 

 Нечестиви поведения: Някои от тези нарушения може да са съвсем нормални в 
съвременното общество, но те не са приемливи за Бога. Тези поведения могат да 
включват, но не се ограничават до: самоизтъкване, самовъздигане, манипулация, 
възползване от слабостите на другите, практикуване на измама, злоупотреба с 
доверието на другите, неспазване на дадена дума, мързел в работата, алчност, 
ненаситност, неспазване на законите за здравето и пренебрегване на грижите за тялото 
- Божия храм, кражба, задкулисно предателство, неуважение към властите, сриване на 
нечия репутация, губене на време, загуба на пари, загуба на ресурси, дълг, използване 
на хора за користни цели, търсене всякога на лична правота, предизвикателност, 
наглост при изобличение. 
  

 Обещания за справяне с нечестивите поведения (Римл. 12: 18-21; 1 Кор. 10:13) 
 Нечестиви взаимоотношения: Най-честите нарушения във взаимоотношенията 
идват от неправилни отношения между двата пола (както вътре, така и извън брака), 
небиблейски сексуални отношения между един и същи пол или романтични 
отношения между вярващ и невярващ. Емоционалната изневяра и пожеланията също 
биха могли да се впишат в тази категория. 

  
 Обещания за победа над нечестивите взаимотношения (2 Кор. 6:4 и 1 Царе 
16:7) 

 Нечестиви светски грижи: Основната цел на Сатана е да ни накара да обичаме 
света, вместо да обичаме Бог.  Нарушенията могат да включват: социален стаут, любов 
към парите, любов към скъпи модерни стоки, скъпи коли, прекомерна любов към 
временните удоволствия. Бог ни казва: „Където е вашето съкровище, там ще бъде и 
сърцето ви“(Мат. 6:21). 
  

 Обещания за справяне със светските грижи (Кол. 3:1-3, Рим 12:1,2) 
 Сатанински бастиони: Като вярващи в Библията християни, има някои неща, с 
които никога не бива да се занимаваме! Наркотици, тютюнопушене, алкохол (или 
всякакви други пристрастяващи вещества), включително всичко окултно, са 
недопустими за християните. Тук попада и голям дял от светската популярна музика, 
филми и телевизионни програми, както и книги, включващи магия, спиритизъм, 
мистика, научна фантастика, вещици, вампири или други окултни теми. Библията ни 
казва, че няма нищо общо между светлина и тъмнина. 
  

 Обещания за преодоляване на сатанинските бастиони ( 2 Кор. 10:3,4 и Пс. 
40:2,3) 
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 Нечестиви грехове на пропуските: Често пъти ние поздравяваме себе си, че не 
сме направили нещо лошо, но пък пропускаме да признаем какво не сме направили 
правилно. В „нарушенията на пропуските” влизат нашите нагласи и начин на живот, за 
които Бог ни е призовал да живеем като християни, като накратко те са: липса на 
истинско търсене на Бога с цялото ни сърце и душа, отсъствие на истински смирено 
сърце, отсъствие на отвращение и погнуса от нашите грехове и от онези неща, които 
нараняват отново Исуса, отсъствие на ревностно търсене за получаване на по-голяма 
мярка от Святия дух, който единствен може да ни даде победа над греха, пропуск за 
истинска ревност в духовния живот, отсъствие на плодовете на Духа в нашия живот 
(Виж Гал.5:22), липса на вяра, липса на смирение, липса на доверие в Божието Слово, 
липса на искрен интерес към дълбоко изучаване на Библията с молитва, липса на 
духовна твърдост, когато битката срещу истините на Божието Слово става все по-
интензивна, липсата на самоконтрол, липсата на търсене на прилагане на принципите 
ЗА НОВО НАЧАЛО в ежедневието ни, липсата на грижа за физическото ни тяло, така че 
да бъдем най-възприемчиви, когато Святият Дух ни говори, липса на топлина и любов 
към нашия братя, липса на дружелюбност към непознати и тези, различни от нас, липса 
на доброта и готовност да се жертваме за бедните и за най-малките от тях, липса на 
желание да бъдем поставени в неудобства, за да помагаме на другите в нужда, липса 
на ежедневно поемане на кръста и себеотричане в името на Евангелието, липса на 
желание да се борим и агонизираме в молитва за другите, липса на желание и усилия 
да застанем в пропастта като ходатаи за една загиваща земя, липса на болка за това как 
пречим и задържаме Божието дело с нашата духовна апатия. Списъкът би могъл да 
продължава и продължава. 
  

 Обещания за прошка на греховете от пропуските (1 Йоан 1:9; Еф. 2: 8-9 ; Йер. 
33:3 ) 

 За щастие ни се казва, че Христос дойде да освободи пленниците, да направи 
нашите криви пътища прави и да развърже веригите, които ни възпират (виж Исая 58:6 
и Исая 45:2). 
 Елън Уайт пише: „Нека грехът да бъде назован с истинското му име и нека бъде 
отчистен от църквата чрез изповед, покаяние и реформация, като само тогава 
членовете няма да представят истините, в които вярват, по погрешен начин пред 
ангели и хора. Нека думите на апостола, изречени така ясно и отчетливо, с голяма 
нежност и любов да разрушат всяка бариера. Нека Божиите хора да извършат искрено 
покаяние. Не бъдете ревностни да се смирявате един друг. Смирете себе 
си. Обърнете внимание на самите себе си и застанете пред Бога със смирена и ясна 
изповед”(Знамения на времето, 30 октомври 1901 г., пар. 11-13). 

  

 Шест стъпки към свободата в Исус 
  
 1. Смирено признайте на Бога конкретния грях, за който имате ясно съзнание 
и веднага ви идва в ума. (Да, Той вече знае, но споделяйки го на Бог, вие му давате 
видимост, така че Той да може да го изчисти от вашето сърце. Признай твоя конкретен 
грях, като кажеш: „Боже, най-накрая го разбирам! Съгласен съм с Теб! Това беше 
грешно!”) 
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 2. Помолете Бог да ви прости. Едва когато първо признаем греха и след това Го 
помолим да ни измие в достойнствата на пролятата му кръв, пречистването наистина 
може да се осъществи. В този момент ние искаме и получаваме Неговото прощение, че 
наистина сме целите измити и чисти. 
  
 3. Върнете се от старите си пътища и вървете в нов и различен път. 
Библията го нарича покаяние. Това просто означава да решите повече да не вършите 
дадения грях. Това не е обикновено чувство на угризение за извършен грях, а 
практическа промяна в нашия живот, за да не позволим даденият грях отново да 
намери своя път в сърцето и живота ни. Намерете конкретни обещания в Библията, на 
които да се облегнете, докато се молите, така че Бог да ви помага да извървите този 
нов път с Неговата сила до победата. Не само трябва да вървим по новия път, но трябва 
да помолим Бог да ни даде ново сърце и да стигнем до състояние, в което презираме 
старите си грехове! 

„ Покаянието включва разкаяние за греха и отдалечаване от него. Няма да се 
откажем от греха, ако не видим неговата греховност; докато не се отвърнем от 
него в нашето сърце, няма да има реална промяна в живота” (Пътят към 
Христос, стр. 23). 

  
 4. Помолете Бог да ви покаже, ако има друго нещо, което е необходимо да се 
направи спрямо вашия конкретен грях. Ако грехът ви е засегнал някой друг, трябва да 
отидете при потърпевшия и да поискате прошка (Независимо дали ще получите 
прошка или не, вие сте изпълнили вашия дълг). Ако сте откраднали, може да се наложи 
да погасите с лихва. Ако сте излъгали, тогава може да се наложи да кажете истината и 
да минимизирате максимално възможно ефектите на вашата лъжа. 
  ВАЖНО: Има няколко изключения от тази стъпка. Ако вашият конкретен 
грях е включвал нещо, което сте стаили в съзнанието си, като похот, ревност, 
завист - тогава НЕ винаги е подходящо да изповядвате тези конкретни грехове 
пред субекта на вашите грешни помисли. 
 Не може да се предпише формула за поправяне на лоши постъпки. Ето защо 
трябва да отидем при Бога и да кажем: „Боже, готов съм да направя всичко, което 
трябва да направя, за да съм правдив - така че, моля, покажи ми какво да 
сторя.“ Това е трудна молитва за изговаряне, но ако позволим на Бог да ни насочва, 
удивително е колко радикално може да се промени живота ни, дори за кратък период 
от време. Понякога Бог може да иска да направите нещо голямо, за да поправите своя 
грешка, но в други случаи може да иска от вас да започнете да показвате любовта на 
Христос към някого по осезаем начин. 
  
5. Подчинявайте се на това, което Бог ви води да направите. Когато кажеш на Бога, че 
си готов да направиш всичко необходимо, за да оправиш своите грешки и Той ти 
покаже какво е нужно да сториш - направи го! И се облегнете на неговите 
обещания. Той ще ви помогне. Продължавайте да се молите със Словото! 
  Както Яков се бореше през нощта, ние също трябва да се борим до зазоряването 
на деня. Трябва да се хванем за Бог, казвайки: „Няма да те пусна, докато не ме 
благословиш! Няма да ме пусна, докато не ми дадеш освобождение в тази област от 
моя живот!” Това не е нагла молитва. Ние не се молим за собствените си егоистични 
плътски похоти или желания. Ние се молим за победа над духовните нарушения в 
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нашия живот. Молим се за духовно укрепление. Ние се молим да имаме ново сърце и 
нов дух, за да може Светият Дух наистина да се излее в нашия живот. Това са неща, 
които Бог е обещал да ни даде. 
  
 6. Направете си сборник от Библейски стихове с обещания, за да се облегнете 
на тях, когато бивате изкушавани да се върнете към старите си привички. Всеки път, 
когато видите врага да се опитва да върне духовния компромис обратно в живота ви, 
вие се възпротивете, въоръжени с Божието Слово. Бог ще ви даде победата. 
  Елън Уайт ни казва: „ С бдителност и молитва (нашите) най-слаби черти могат да 
бъдат укрепени така че да се превърнат в (нашите) най-силни качества, и (ние) да 
можем да срещнем изкушението, без да бъдем победени“ (Пасторско служене, стр. 
124 ). 
  
Тези мисли са откъси, взети от книгата „Осмели се да поискаш повече: Божествени 

ключове за отговор на молитвата“, от Мелоди Мейсън, (“Daring to Ask for More: 
Divine Keys to Answered Prayer,” by Melody Mason Copyright Pacific Press 2014). 


