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“Да призовем Исус в нашата спешна нужда!” 
Седмица 3 - 100 дни на молитва 

 

10 – 16 април 2020 
 

“Едно неочаквано чудо” 
От Джеймс Блак Ст.  

 

- Виждали ли сте някога нещо подобно? 

Това се превръща в  често срещан въпрос, когато хората станат свидетели на нещо, 

което никога досега не са виждали. Без съмнение наименованието „COVID-19“ ще влезе 

в историята като една от най-големите пандемии в света. 

Удивително е колко внезапно може да се промени животът за една нощ. Божието 

Слово ни напомня, че ще дойдат бедствия и ние винаги трябва да сме подготвени и да 

разчитаме на Господа. Тази световна криза изтръгна сърцевината на икономиката; 

претовари медицинските системи; остави мнозина в по-голяма бедност; остави много 

бездомни и безработни; остави мнозина с трайни заболявания; и да, тя отне живота на 

десетки хиляди хора. 

Мнозина се молят за чудо. Мнозина молят Бог да промени ситуацията им и да ги 

предпази от смъртоносния вирус. Но въпросът е, подготвени ли сме за вида на чудесата, 

които Бог извършва? 

Нямам съмнение, че  Бог ще чуе и ще бъде до всеки, който Му се моли. Но докато 

помага по различни начини и на Своето си време, тези обещания ми дават надежда: 

“Никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с 

Моисей, така ще бъда и с тебе. Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя” (Исус Навин 

1:5) и “Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам” 

(Исая 65:24). 

Преди няколко години развих болест на костния мозък, наречена 

миелодиспластичен синдром (MDS), изчерпване на червените кръвни телца в организма. 

Ако не се лекува, MDS води до остра левкемия или смърт. Бях на 4-ти етап от болестта и 

единствената ми надежда беше успешна трансплантация на костен мозък (стволови 

клетки). Хиляди по света се молеха за моето оцеляване и възстановяване във време, 

когато бях твърде слаб, за да се моля искрено за себе си. Да, мога да свидетелствам, че 

Бог ми помогна, но не по очаквания начин, защото Божиите чудеса касаят вечния живот. 

Случиха се три неща, които ми разкриха Господа по начини, които не бях 

преживявал до този момент. Първо, поради независещи от мен обстоятелства, моят 

процес на трансплантация се забави с девет месеца, въпреки че бях на  4-ти етап от 

заболяването. Това забавяне предостави възможност за агресивни цялостни, 



2 
 

природосъобразни процедури, които укрепиха тялото ми и ме подготвиха по-добре за 

трансплантацията. Второ, двамата с дъщеря ми (моят донор на стволови клетки) успяхме 

да осъществим истинска връзка преди трансплантацията, което доведе до невероятен 

момент на прощение. Третото беше това, което направи за мен и жена ми. За първи път в 

нашия брак бях на гърба си в болницата, с животозастрашаваща болест, в изолация и с 

хронична умора. Бях твърде слаб, за да се къпя, затова три или четири пъти жена ми 

Максин трябваше да ме къпе. Отначало се ядосах, но когато видях нейната нежност и 

пълна ангажираност, докато ме поливаше от главата до петите, разбрах, че Бог ме 

подготвя за специално чудо на изцеление. 

Моето специално чудо се намира в следните думи на Исус: „Когато Исус видя 

тяхната вяра, Той каза на паралитика: „Синко, прощават ти се  греховете.“ Да, чудото в 

моето най-голямо време на нужда беше, че Бог ме изцели още преди трансплантацията. 

По Божията благодат излязох от болницата като ново създание в Исус и излекуван от 

духовно и физическо заболяване. 

Днес ви насърчавам да отместите погледа си от COVID-19 и всичко друго, което 

може да ви разсейва, и също като четиримата приятели, които донесоха паралитика при 

Исус, да свалите покрива, да дойдете пред Исус и да Му позволите да изцели душата ви. 

“Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще 

слушам” (Исая 65:24). 

 

 Пастор Джеймс Блак Ст. служи 17 години в Североамериканската дивизия  

като ръководител на Отдел „Служба на младежите.” Понастоящем е директор на 

Отдел „Молитвено служене” към Североамериканската дивизия. 

 

ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО: Макар да знаем винаги, че е Божията воля Бог да излекува 

Своите деца, ние не винаги знаем Неговата воля относно времето. Някои Той може да 

избере да излекува веднага, други постепенно, докато трети Той може да излекува чак 

при второто пришествие (Яков 5). Можем ли да се доверим на Бог и Неговото време? 

Можем ли да се държим за вярата, дори когато не винаги виждаме незабавни отговори 

на нашите молитви? Как можем да развием нашата вяра и доверие в Бога и Неговото 

Слово? 

 

АКТИВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪРЦЕТО: Тази седмица, докато 

продължаваме да се молим за болните, за медицинските специалисти и Бог да спре 

разпространението на коронавируса по света, нека се молим за разпространението на 

любовта към Бога и Неговото Слово. Нека отворим нашите Библии с нов ентусиазъм и да 

се молим: „Господи, покажи ни как да Те опознаваме и обичаме! Покажи ни как да 

изпитаме истинско изцеление отвътре навън. Покажи ни какво означава да изучаваме и 

разбираме Твоето Слово. И ни покажи как да споделяме Твоето Слово с другите.“ Докато 

се молим, нека изискваме Исая 55:8-11, 2 Тимотей 2:15 и 1 Петър 3:15. 
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“Как ще очисти младежът пътя си? – Като му отдава внимание според Твоето слово.  От 

все сърце Те потърсих, недей ме оставя да се заблудя от заповедите Ти. В сърцето си 

опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе." Псалм 119:9-11 

 
Задълбочаване  - Допълнителни предложения за четива през тази седмица: 

 Елън Уайт, Великата борба, глава 37 „Нашата единствена защита” 

 Frank M. Hasel/Michael G. Hasel, How to Interpret Scripture, Companion book to Adult Sabbath School 

Study Guide for 2nd Quarter 

  

 

    Ден 15 – Молитвен фокус – Петък, 10 април 2020 
 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Изглежда, че разпространението на пандемията започва леко да 

се забавя в Испания и Италия. Ние славим Бог, че има надежда за подобрение. 

 

• Молете се Бог да спре разпространението на COVID19 в страните по света със силно 

концентрирано население. Молете се специално за Господната намеса в Индия, 

Бангладеш, Африканския континент и някои страни  в Азия, които тепърва започват да се 

борят с пандемията COVID-19 с пълна сила. 

 

• Молете се медицинските учени да намерят лечение, което лекува коронавируса, тъй 

като не разполагаме с месеци наред, за да чакаме разработването на ваксина. 

 

• Молете се за Божията защита на децата, за слабите и уязвимите, които са принудени да 

стоят вкъщи с насилнически членове на семейството или живеят в трудни приемни 

домове. 

 

• Молете се за осигуряване на храна и хранения за децата, които вече не могат да 

посещават училище, където редовно се осигурява храна. 

 

• Молете се ние да се научим да изучаваме Божието Слово на по-дълбоко ниво и да 

споделяме Неговото Слово по практични начини с хората около нас. 

 

 

    Ден 16 – Молитвен фокус – Събота, 11 април 2020 
 

Научи ни да се молим! 
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“Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не 

знаеш.” Йеремия 33:3 
 

„Стигнахме до сериозни времена. Събитията в нашия свят призовават всеки 

последовател на Христос да бъде напълно сериозен в отношенията си с Бога.  

За да укрепим тази връзка и да задоволим емоционалните и духовните си нужди, трябва 

да научим силата на молитвата. Ние трябва да умоляваме Господа 

 също като учениците от древността, казвайки: 'Господи, научи ни да се молим'“. 

ЕГВ, Молитвата, стр. 1 

 

Въпроси за сърцето: 

Може да сме част от 100-те дни на молитва и може да се молим с нашите малки 

молитвени групи, но дали наистина сме научили какво означава да се молим? Викали ли 

сме ревностно като учениците към Исус: „Господи, научи ни да се молим?“ Ако не сте 

направили това, защо не помолите Господ днес:  

„Моля Те, научи ме да се моля!“ 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Въпреки че Индианаполис трябваше да отмени големите 

евангелизационни поредици, планирани преди Сесията на ГК, сега Джон Брадшоу 

планира да направи онлайн поредица, която вярваме, че ще достигне до много повече 

хора. Очакваме да присъстват десетки хиляди. За пореден път това, което врагът е 

замислил за зло, Бог обръща на добро. 

 

• Молете се ние като църква да умоляваме Бог да изпрати Светия Дух и да ни научи как 

да се молим така, че да  получаваме отговори. 

 

• Молете се за онлайн евангелизацията, която планират Джон Брадшоу и „Писано е”. 

Молете се много хора да се включат и мнозина да вземат решения за Исус. 

 

• Молете се за медицинските специалисти и болниците във вашия район, които се борят 

с недостига на медицински консумативи. Молете се Бог да осигури необходимото, за да 

могат нашите здравни специалисти да останат в безопасност. 

 

• Молете се повече хора да помогнат за изработването на маски и други предпазни 

средства и за това необходимите легла, респиратори и здравни съоръжения да бъдат 

отворени за да поемат вълната от необходимите медицински грижи. 

 

• Молете се за китайското служене в град Себу във Филипините. Молете се за защита от 
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коронавирус за църквата там и за това повече китайци да проявят активен интерес към 

изучаването на Писанията. 

 

 

    Ден 17 – Молитвен фокус – Неделя, 12 април 2020 
 

Най-великите победи 
 

“И Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.” 

Псалм 50:15 

 

“Най-великите победи за Божието дело не са били резултат от положен труд, от 

подходящи улеснения, от широко влияние или от изобилни средства. Те са спечелени в 

стаичката за среща с Бога, където със сериозна, агонизираща молитва човеци са улавяли  

мощната ръка на Силата“  

ЕГВ, Служители на Евангелието, стр. 224 – бълг. изд. 

 

Въпроси за сърцето: 

След като знаем, че постигаме най-големите си победи чрез молитва и време с Божието 

Слово, защо сме толкова колебливи да отделим време, за да се молим и изучаваме 

Библията? Какви дейности или разсейвания пречат на вашето лично общуване с Бога? 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: В град Товумба, Куинсланд (с население 130 000 души) има две 

църкви, Централната Тувумба и Гленвейл. Пастор Кейси Улвъртън е пастор на църквата 

Гленвейл. Когато се разрази вирусът COVID-19 и църквите бяха затворени, в първата 

събота те проведоха богослужението си по нормалния начин, но никой не присъстваше в 

залата и го излъчиха във Facebook и Youtube и 900 души са гледали богослужението. 

Местната радиостанция чула какво правят адвентистите и затова радиостанцията се 

свързала с Адвентната църква с въпрос дали могат да запишат адвентното богослужение 

и да го излъчат на следващия ден (неделя) пред аудитория от 130 000 души. Без кризата 

COVID-19 е много малко вероятно това да се беше случило. Слава на Бога! 

 

• Молете се специалните вести на надежда да могат да продължат да се излъчват из 

целия град Тувумба в Куинсланд, Австралия. Молете се за членове на църквата в цяла 

Австралия, за да намерят начини да продължат да бъдат светлина за хората около тях. 

 

• Молете се за многобройните ни литературни евангелизатори по света, които вече не 

могат да минават от врата до врата. Молете се Бог да отвори нови пътища за тези 
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посветени работници, за да споделят истината. И се молете Бог да се погрижи за техните 

нужди. 

 

• Молете се за болниците в Съединените щати, които очакват най-трудната си седмица в 

борбата с пандемията COVID-19. Молете се Бог да се намеси. 

 

• Молете се за възрастните хора, за хората с намален имунитет и другите високорискови 

членове на местната църква. Молете се Божията закриляща ръка да бъде около тях. 

 

• Молете се за онези, които вече са загубили близки поради избухването на 

коронавируса. Молете се за кураж и сила за онези, които преживяват загуба, за да се 

държат за Бога. 

    

 Ден 18 – Молитвен фокус - Понеделник, 13 април 2020 
 

Да погледнем отвъд видимото 
 

“Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва, блажени онези, които, без да видят, са 

повярвали” Йоан 20:29 

 

“Често християнският живот е препълнен с опасности и дългът изглежда труден за 

изпълнение. Въображението рисува предстояща гибел, надвиснала отпред и робство и 

смърт отзад. И все пак Божият глас ясно говори: „Вървете напред.“ Нека послушаме 

заповедта, дори и погледът ни да не може да проникне в мрака.  Препятствията, които 

спъват нашия ход напред, никога няма да изчезнат пред колебаещия се и съмняващ се 

дух. Онези, които отлагат послушанието, докато всяка несигурност изчезне и няма вече 

никакъв риск от неуспех и поражение, никога няма да послушат. Вярата гледа отвъд 

трудностите и се хваща за невидимото, за Всемогъщия. Затова не може да претърпи 

поражение. Вярата – това е да държиш ръката на Христос при всяка опасност.“ 

ЕГВ, Служители на Евангелието, стр. 226 – бълг. изд. 

 

Въпроси за сърцето: 

Лесно е да повярваме на това, което виждаме, но какво да кажем за нещата, които не 

можем да видим? Какви са начините да развием вярата си в Божието Слово, въпреки че 

все още не сме видели изпълнението му? Казва ни се, че вярата е дар. Въз основа на 

Ефесяни 2: 8 и Деяния 3:16, откъде получаваме този невероятен подарък? 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: В Папуа Нова Гвинея външни евангелизатори, пастори и 

проповедници вече не могат да пътуват към страната, поради забраната за пътуване във 
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връзка с  COVID-19, за предварително планираното събитие „Всички членове включени“, 

което трябваше да се проведе през май тази година. Въпреки това местните хора в Папуа 

Нова Гвинея вече се събираха заедно през миналата година, провеждайки десетки 

хиляди библейски часове и инициирайки хиляди местни поредици, провеждани от 

миряни и пастори. И те вече правят планове за друга голяма евангелизационна 

кампания, след като премине настоящата пандемия от COVID-19. Отново това, което 

врагът е предназначил за зло, Бог обръща за още по-голямо добро. 

 

• Молете се за Божията закрила над хората и страната на Папуа Нова Гвинея, а също и за 

Божието ръководство при вземането на решения от правителството на Папуа Нова 

Гвинея  и неговите здравни специалисти, докато се борят срещу COVID-19. 

 

• Молете се онова, което Бог прави в Папуа Нова Гвинея чрез местните членове на 

църквата, да бъде дори по-успешно от първоначално направените планове. Молете се да 

няма племенни битки, когато се правят предстоящите планове. 

 

• Молете се за вярващите, които са затворени в различни затвори по света. Молете се за 

сила да свидетелстват на другите затворници по време на тази криза. 

 

• Молете се за един малък хлебарски и мисионски център в Йонкьопинг, Швеция, за да 

достигне още повече хора, така че мнозина да опознаят Исус и да Го приемат за свой 

Спасител. Молете се за повече контакти за изучаване на Библията и обръщания към Бога. 

 

• Молете се и за местните църкви в цяла Швеция, които са малки и съставени предимно 

от възрастни хора. Молете се Бог да доведе повече млади хора в църквите в 

Скандинавия и Той да запази тези малки местни общности по време на пандемията от 

COVID-19. 

 

 

    Ден 19 – Молитвен фокус - Вторник, 14 април 2020 
 

Вдигнете поглед към Исус! 
 

“Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми, 

в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам.” Псалм 5:3 

 

“Мобилизирайте всичките си сили, за да гледате нагоре, а не надолу към вашите 

трудности и никога няма да пропаднете по пътя.  Скоро ще видите зад облака как 

Христос подава ръка, за да ви помогне.  От вас ще се иска само да протегнете своята ръка 
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с проста вяра и да Го оставите да ви води. Доверите ли се, тогава чрез вярата си в Исус ще 

се и обнадеждите.  Светещата от Голготския кръст светлина ще ви открие Божията висока 

цена за човешката душа и признавайки тази цена, вие ще пожелаете да отразявате 

светлината и върху други в света. Да си създадеш велико име между хората е като букви, 

написани в пясък, но неопетненият характер ще остане за цялата вечност.”  

ЕГВ, Свидетелства, том 5, стр. 578 – ориг. 

 

Въпроси за сърцето: 

Кое е първото нещо, което правите всяка сутрин? Гледате ли новините, имейлите си или 

социалните мрежи? Започвате ли да мислите за всичките си проблеми? Или вдигате 

погледа си към Исус? Докато минавате през днешния ден, направете ново посвещение 

да гледате към Исус, вместо да гледате надолу към изпитанията си. Обърнете се към Исус 

за надежда, вместо да се обръщате за насърчение към света. 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: През последните тридесет дни от сайта  

www.revivalandreformation.org са изтеглени повече от сто хиляди материала. Славим 

Бога, че много хора осъзнават духовната си нужда и се стремят да израстнат в ходенето 

си с Бога. Ние също така прославяме Господа, че навсякъде по света в резултат на 

кризата с  COVID-19  се основават хиляди молитвени групи. 

 

• Молете се за членове на църквата в цяла Германия, Франция, Испания, Италия и 

Белгия. Тези области са горещи точки, които все още се борят за ограничаването на 

вируса. Молете се за изцеление за онези, които са изгубили свои близки. 

 

• Молете се за членове на църквата в Близкия изток, особено в Иран и Израел. Молете се 

за онези, които живеят натъпкани в малки жилища, почти без приток на чист въздух и без 

възможност за упражнения. 

 

• Молете се за вашите съседи, които може би не познават Исус. Молете се за начини да 

споделите надеждата за Исус с тях, може би посредством евангелизирането чрез 

„мобилен телефон“ или други полезни онлайн ресурси. 

 

• Молете се за онези от вашата църква или общност, които в момента се борят с COVID-

19. Молете се Божията изцелителна ръка да бъде върху тях. 

 

• Молете се всички да бъдем верни настойници и да върнем нашия десятък. Въпреки че 

времената са трудни, Библията ни казва, че Бог ще почете тези, които Го почитат (1 Царе 

2:30). 

 

 

http://www.revivalandreformation.org/
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    Ден 20 – Молитвен фокус - Сряда, 15 април 2020 
 

Бог е верен! 
 

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек, но верен е 

Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно 

с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.” 1 Коринтяни 

10:13 
 

 „Врагът не се осмелява да премине извън определената му сфера. Цялата сатанинска 

орда няма сила, която може да отслаби душата, доверяваща се, с проста увереност, на 

идващата от Бога мъдрост. Христос е нашата силна кула и сатана няма власт над душата, 

която ходи с Бога в смирение на ума. Обещанието е: „Нека се хване за силата Ми За да се 

примири с Мене! Да! нека се примири с Мене." В Христос има съвършена и пълна помощ 

за всяка изкушена душа. Опасностите обсипват всеки път, но цялото небе стои нащрек, 

така че никой да не може да бъде изкушен повече от това, което  може да понесе. "  

ЕГВ, Моят живот днес, стр. 316 

 

Въпроси за сърцето: 

Чувствате ли се така, сякаш се занимавате с повече, отколкото можете да понесете? Бог 

обещава, че няма да ни даде повече, отколкото можем да понесем, така че ако се 

чувствате претоварени, изискайте  обещанието от 1 Коринтяни 10:13. Изискайте 

обещанието от Филипяни 4:13 и Псалм 61:2. Днес намерете утеха в обещанията на 

Божието Слово. 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: В цяла Европа (и вероятно на много места по света) младите хора, 

които не ходят на църква, се активизират в онлайн групи за изучаване на Библията. 

Славим Господа за този засилен интерес към Бога и Неговото Слово! 

 

• Молете се още повече от нашите младежи да проявят интерес към изучаването  на 

своите Библии. Молете се да има голямо пробуждане  сред нашите младежи. 

 

• Молете се за нашите младежи по целия свят, които участват в техните собствени 100 

дни на молитва, проведени от Младежкия отдел на Генералната конференция и отдела 

за детско служене. Молете се младежите ни да научат, че когато се молим, Бог чува и 

отговаря на молитвата. 
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• Молете се за учителите, докато се борят да преподават часове онлайн. Молете се Бог 

да им даде мъдрост как да използват технологията по начин, полезен за всички. Молете 

се за мъдрост и търпение. 

 

• Молете се за съкрушените, за тези, които наскоро са загубили близки, и за тези, които 

се борят в изолация, да усетят, че Бог все още е близо. 

 

• Молете се за издръжливост за лекарите, медицинските сестри и здравните 

специалисти, които са на първа линия, борещи се с пандемията от COVID-19. 

 

 

    Ден 21 – Молитвен фокус - Четвъртък, 16 април 2020 
 

Да говорим с вяра 
 

“Сега зная, че Господ избавя помазаника Си. Ще го послуша от святото Си небе със 

спасителната сила на десницата Си. Едни споменават колесници, а други коне, но ние ще 

споменем името на Господа, нашия Бог.” Псалм 20:6-7 

 

“Вярвайте в Христовото слово, а и не ви ли е отправил и самият Той покана да отидете 

при Него? Никога не си позволявайте да говорите по един обезнадеждаващ или 

обезкуражителен начин. Ако го правите, ще губите много. Този, който гледа на 

външността и се оставя да стигне до роптание при появата на трудности и мъчнотии, ще 

даде свидетелство за болнава и обезсилена вяра. Говорете и действайте така, сякаш 

вярата ви е непобедима. Господните възможности са богати. Той притежава света. 

Погледнете нагоре към небето с вяра. Отправете погледа си към Създателя, Който 

притежава и светлина, и могъщество и вярност.” ЕГВ, Притчи Христови, стр. 146 – ориг. 

 

Въпроси за сърцето: 

Какво означава да говорим и да действаме с вяра? Ако вярата ни е слаба, как да засилим 

вярата? (Вижте Римляни 10:17). Споделете с някого днес опитност, в която Бог е 

допринесъл за  израстването на вашата вяра или кажете на някого свидетелство за 

молитва,  на която сте получили отговор. 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Славим Господа за здравната вест, която ни е дал. Тя ни 

позволява да бъдем по-силни в борбата със заболяванията и болестите. Славим Господа 

за многото начини, по които Той ни позволява да споделяме с другите тази здравна вест. 
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• Молете се Бог да продължи да ни помага да станем хора със силна вяра, защото знаем, 

че предстоят много по-трудни изпитания. 

 

• Молете се за изливането на Светия Дух върху Божия народ, за да може делото да 

приключи и да си отидем у дома. 

 

• Молете се за мъдрост за пасторите и ръководителите, тъй като те се стремят да 

утешават, да насърчават и водят сред хаоса. 

 

• Молете се ние като народ да направим всичко възможно, за да живеем на практика 

здравните принципи, на които сме били научени, така че тялото ни да има силна имунна 

система. 

 

• Молете се Божията любов да ни изпълни така, така че да ни трогне, отново да съкруши 

сърцата ни, така че да не можем да я задържим, но да я споделяме с онези, които нямат 

надежда. 

 


