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“Да призовем Исус в нашата спешна нужда!” 
Седмица 4 - 100 дни на молитва 

 

17 – 23 април 2020 
 

“Ела и си почини” 
От Нина Атчесън 

  

 Една прекрасна сутрин се събудих и веднага се учудих на необичайната тишина 

в къщата. Оказа се, че тригодишната ми дъщеря я няма. Братята ѝ си играеха спокойно, 

но нея не можех да намеря никъде. Повиках я по име, чудейки се къде ли може да е.  

 – Талия, къде си? – гласът ми отекна в къщата, но отговорът беше тишина. 

Обиколих някои от стаите, но нямаше и помен от нея.  

 Най-сетне чух тъничко гласче.  

 – Мамо... – Главичката ѝ се подаде иззад червения ми стол. – Виж!  

 Тя държеше книгата с утринни бдения и беше отворила страницата, на която се 

виждаше Исус, слизащ към земята заедно с ангелите Си.  

 – Той днес ли идва, мамо? – попита ме тя, сочейки към прозореца до нея.  

 Сърцето ми се разтопи, когато осъзнах, че тя стои до прозореца, чакайки Исус 

да се върне днес. В обичайната си сутрешна припряност вместо това аз правех закуска, 

простирах прането и говорех по телефона. Неотложността на тези „спешни” задачи 

напълно ме беше разсеяла и тази сутрин не бях отделила време за Исус. Чрез Талия 

Бог ми беше проговорил по най-ясен начин. Сякаш ми казваше: „Просто забави малко 

и помисли за Мен тази сутрин. Аз съм тук. Аз идвам скоро! Прекарай малко време с 

Мен...” 

 Днес, много години по-късно, все още чувам Божиите думи в главата си. „Елате 

вие сами на уединено място насаме и си починете малко” (Марк 6:31). Той ни кани да 

спрем  главозамайващо забързания ход на ежедневието си и да бъдем с Него. Не само 

моментно или по задължение, а за постоянно, защото искаме да бъдем с Изкупителя 

на душите си.  

 В тези дни на глобална пандемия, много от нас се намират в изолация у дома. В 

някакъв смисъл бяхме принудени да поставим на пауза забързаното си ежедневие. 

Животът ни се промени изцяло за неопределен период. Почиваме ли си в Него на това 

„уединено място”? Вслушваме ли се в Неговия тих и нежен глас (3 Царе 19:12), който 

ни призовава към дълбока близост с Него (Йоан 15:9)? Отделяме ли се в уединение, за 

да Го опознаем по-добре, или запълваме тишината с шума на други отвличащи 

вниманието занимания?  
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 Спомням си една песен от детството си, в която се пееше: „Времето с Него е 

твърде скъпоценно. Той ще ти бъде Водач и Утеха. Времето с Него е твърде 

скъпоценно. Винаги ще ти бъде подкрепа отдясно.” В настоящото време е от 

изключителна важност да изграждаме връзката си с Бога, като прекарваме време с 

нашия Утешител и Водител. Качеството (а не количеството) на общуването е това, 

което е от значение. Какво би могъл да направиш, за да подобриш качеството на 

времето, прекарано с Бог тази седмица? Предлагам ти няколко идеи:  

 Помоли Бог да ти даде по-голямо желание да общуваш с Него. 

 Библията не е замислена да е трудна за изучаване. Това е живото Божие слово 

и Той чака да говори с теб чрез него.  

 Помоли Бог за специална вест, от която Той знае, че имаш нужда, преди да 

започнеш да четеш от Библията.  

 Можеш да четеш само един стих или кратък пасаж от Писанието всеки ден. 

Помисли: Какво ми казва Бог чрез този пасаж? Как мога да насърча някого с 

тази вест днес? 

Бог ни чака търпеливо да прекарваме време с Него всеки ден (Откр. 3:20). Ще го 

чакаш ли както Талия, копнеейки за Неговото завръщане? Ще дойдеш ли да си 

починеш с Него, докато чакаш?  

Нина Атчесън служи като ръководител на учебния план за Съботното училище и в 

отдел „Лично служене” към Генералната конференция. Освен това е част от 

ръководството на отдел „Адвентна идентичност” към „Адвентни Училища Австралия”. 

Нина, съпругът ѝ Мат и трите им деца живеят близо до Голд Коуст, Австралия. 

 

 ВЪПРОСИ ЗА СЪРЦЕТО: Коя е най-голямата бариера между теб и качественото 

общуване с Бог? Има ли неща, които отвличат вниманието ти, за които можеш да 

помолиш Бог да ги премахме? Как това ще промени молитвите ти и навиците ти за 

изучаване на Библията?   

 АКТИВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪРЦЕТО: Може би Бог иска чрез 

трудностите около нас да ни помогне да осъзнаем огромната си нужда от Него преди 

Неговото завръщане. Дава ни прекрасната възможност да си починем за известно 

време в Него. Ще откликнеш ли на поканата Му? Нека да си спомняме за обещанията 

от Йоан 15:4,5; Исая 26:2,3 и Марк 6:33, докато търсим почивка и увереност в Него.  

„Всички, които приемат Христос чрез Словото Му, които предадат душите си под 

Неговото покровителство и живота си на Неговото разпореждане, ще намерят 

мир и спокойствие. (...) Животът ни може да прилича на объркана плетеница, но 

ако се посветим на мъдрия Творец, Той ще създаде начин на живот и характер, 

които да бъдат за Негова прослава.”                                                                                

(„Копнежът на вековете”, стр. 195, изд. „Нов Живот”) 
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Задълбочаване  - Допълнителни предложения за четива през тази седмица: 

● Елън Уайт, „Възпитание”, глава 20, „Поучаване и изучаване на Библията” 

● Nina Atcheson, As Light Lingers: Basking in the Word of God 
● Аудиокнига: As Light Lingers: Basking in the Word of God (За да слушате безплатна глава за 

тази седмица отидете на адрес: www.aslightlingers.com) 

      

          Ден 22 – Молитвен фокус – Петък, 17 април 2020  
 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Въпреки световната пандемия на COVID-19, Църквата на 

адвентистите от седмия ден продължава да напредва в мисията. Разработват се много 

нови и креативни методи за споделяне на Евангелието, с които достигаме повече хора 

отвсякога. Слава на Бога! 

 

Молитви, споделени от пастор Тед Уилсън  
 

● Молете се за църковните членове и всички, които скърбят за загубата на близък 
човек поради COVID-19. Молете се сърцата им да получат мир и утеха. Молете 
се за физическото изцеление на тези, които се борят с коронавируса.  
 

● Молете се църковните членове активно да възприемат здравословните 
принципи, включващи храна, спорт, вода, слънце, въздържание, въздух, 
почивка и вяра в Бога.  
  

● Молете се като църква да продължим да намираме начини за ефективно 
споделяне на здравната вест, както и на Тройната англеска вест, което е 
мисията ни в света в последното време. Включете и молба за изливане на 
Късния дъжд, докато се подготвяме за скорошното идване на Христос.  
  

● Молете се за това, в усърдието си да намираме нови начини да свидетелстваме 
на другите да не губим фокуса върху Христос, Неговото слово, Неговата правда, 
Неговата служба в небесното светилище и Неговата сила да спасява във 
Великата борба.  
 

● Молете се за онлайн евангелизационната кампания „Надежда се пробужда”, 
организирана от адвентното телевизионно предаване It is written („Писано е”). 
Кампанията стартира днес и ще се излъчва в световен мащаб. (Научете повече 
на: https://www.discoverhopeawakens.com). Молете се повече хора да бъдат 
достигнати чрез тези серии, отколкото чрез евангелизацията в Индианаполис, 
която беше отменена.  

 
 
 
 
 
 

http://www.aslightlingers.com/
https://www.discoverhopeawakens.com/
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    Ден 23 – Молитвен фокус – Събота, 18 април 2020 
 

Подкрепен от Словото 

„Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре;  
никога няма да допусне да се поклати преведният.”  

Псалм 55:22 

 

„Мили съработници, нека куражът ви да не отслабва. Бог поставя вярата ви на 

изпитание. Християнинът винаги има мощен помощник в Господа. Когато се налага да 

прекъснеш дори и в най-искреното си усърдие, защото не можеш да се сдобиеш с 

нужната помощ, възложи товара си на Господа. Задоволи се с това да го оставиш там и 

бъди сигурен, че Този, Който е обещал, е верен и праведен да изпълни. Ние не знаем 

как, по какъв начин Бог помага; но знаем едно: Бог няма да разочарова тези, които 

полагат упованието си в Него. След като напълно е изпитал Своите служители, те ще 

бъдат пречистени като злато, минало през огън.” 

 ЕГВ, Писмо 66, 26 юни  

 

Въпроси за сърцето:  

По какъв начин усещаш, че Бог засилва и изпитва вярата ти? Кои са любимите ти 

библейски обещания, за които се молиш да бъдат изпълнени в труден момент? Като 

предизвикателство за сърцето си тази седмица, защо не научиш наизуст нов стих от 

Библията, който ти дава кураж? След това го сподели с някого, който също има нужда 

от насърчение.  

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Хвалим Бога за това, че ранните прогнози за голям процент 

загинали от COVID-19 в САЩ се снишиха значително. Пандемията се забавя и в 

Европа и изглежда, че има светлина в тунела. 

 

● Молете се за медиците на първа линия, които продължават да се борят с тази 

епидемия. Молете се за защита на здравето им, както и за защита от неразумни 

хора по улиците, които нападат медицински лица, защото мислят, че са 

заразени.  

  

● Молете се да се намери балансът между блокирането на целия свят и 

отварянето на икономиката и на всички дейности навреме – веднага, щом стане 

безопасно, за да няма твърде тежък удар върху икономиката, бизнеса и 

финансовото състояние на всяко семейство. 
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● Молете се за многото организации и малки бизнеси, които са затруднени 

финансово като резултат от блокирането на икономиката. Молете се хората да 

намерят начин да подпомагат малките бизнеси, за да не изчезнат. 

 

● Молете се за жени и деца, които са в опасност и имат нужда от защита. Молете 

се да намираме ефективни начини да достигаме уязвимите и слабите в нашата 

общност.  

  

● Молете се за тези, които работят в банки, хранителни магазини, 

бензиностанции и други основни бизнеси. Молете се те да бъдат защитени от 

коронавируса, тъй като те се срещат с много клиенти всеки ден.  

 

    Ден 24 – Молитвен фокус – Неделя, 19 април 2020 
 

В страхопочитание пред Словотo Му 
 

„Първенци ме преследваха без причина; но сърцето ми трепери от думите Ти. 

Аз се радвам на Твоето слово – като онзи, който намира много плячка.” 

Псалм 119:161,162 

 

„Библията е Божият глас, който ни говори така специално, както, ако бихме могли да го 

чуем със собствените си уши. Ако осъзнаем това, ще отваряме Божието Слово с 

благоговение и сериозно ще го изследваме. Четенето и размишляването върху 

Писанията са считани за среща с Вечния Бог.” 

ЕГВ, „Призив да останеш различен”, стр. 99 

 

Въпроси за сърцето: 

Случвало ли ти се е да прочетеш стих от Библията и да си кажеш: „Но това е точно за 

мен! Как може Бог да знае от какво имах нужда днес?” Минавайки през деня, помисли 

за всички причини да се възрадваш на Божието слово. Всъщност защо не напишеш 

списък с причини да си благодарен за Библията. Започни с това: „Обичам Божието 

слово, защото... (и допълни)”. Ако не можеш да се сетиш, прочети Псалм 119-ти. 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Прославяме Бога за това, че Адвентната църква в Гватемала е 

намерила начин да разнася пакети с храна, пълни с ориз, боб, царевица, олио, сол и 

захар, на хиляди църковни членове, които са засегнати от карантината. Това е 

доказателство за това, че хората в нашата общност се стремят да носят един на друг 

теготите си.  
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● Молете се за Африка, където хората се борят с пандемията от коронавирус. 

Молете се за нашите църковни членове, които страдат поради липсата на 

адекватно здравеопазване. Молете се заболелите и загиналите да не бъдат 

толкова много.  

  

● Молете се за хилядите етнически групи по света, които съставят 69% от 

населението на земята, на които все още не е бил представен Исус. Молете се 

за разработването на нови начини тези хора да бъдат достигнати по време на 

тази криза.  

  

● Молете се всички ние да имаме дух на покаяние и на смирение по отношение 

на случаите, в които лично не сме били верни на Бог в нашия живот и 

свидетелство.  

  

● Молете се много хора да се обърнат към Бога и да започнат служба на Бога с 

любов към другите и активно споделяне на библейските истини с останалите, 

включително и с хората от други религии.  

  

● Молете се за хората, които се занимават със земеделие и са затруднени в 

обработването на реколтата без обичайната помощ от работници, които не 

могат да се придвижат поради ситуацията.  

 

    Ден 25 – Молитвен фокус – Понеделник, 20 април 2020 
 

Радост от Словото 

 

„Като намерих Твоите думи, ги изядох и Твоето слово ми беше радост и веселие на 

сърцето; защото се наричам с Твоето име, Господи, Боже на Силите.”  

Йеремия 15:16 

 

„Нищо не може да активизира силата на ума и интелекта повече от изучаването на 

Божието Слово. Никоя друга книга няма силата така да въздига ума и да оживотворява 

способностите, както Библията. Ако тя беше изучавана, както би трябвало да бъде, 

хората щяха да имат отворен ум, превъзходен характер и твърди цели – неща, които 

рядко се забелязват днес.”  

ЕГВ, „Призив да останеш различен”, стр. 98 
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Въпроси за сърцето: 

Сети се за нещо, което ти е разкрило нова истина или което ти е донесло много радост 

в изучаването на Словото напоследък. Защо не отделиш време да споделиш тази 

радост с някого днес!  

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Очакваше се болниците в Ню Йорк Сити да бъдат твърде 

препълнени, с недостатъчно легла и респиратори за всички. Но въпреки че са доста 

пълни, все още има място в болниците. Славим Бога за това, че имат свободни 

респиратори. Това е отговор на молитва.  

 

● Молете се за тези, които работят за сигурността, като полицаите. Докато 

недоволството и неспокойствието сред гражданите расте поради строгите 

мерки в някои места по света, молете се за защитата на тези мъже и жени.  

  

● Молете се за държавите от бившия Съветски съюз. Молете се въпреки 

трудностите за свидетелство да се намерят нови ефективни методи хората там 

да бъдат достигнати.  

 

● Молете се за страдащите хора от „Прозореца 10/40”. Молете се Бог да изпрати 

хора, които да споделят Неговата любов. Молете се също правителствата да 

позволят на хората да си взимат храна или да обработват земите си, за да имат 

храна. На милиони хора в Индия е забранено да излизат от домовете си, което 

означава, че гладуват.  

  

● Молете се църковните водачи да имат мъдрост, тъй като сега се налага да 

взимат важни решения за бъдещето в резултат на икономическата криза, с 

която се сблъскваме.  

  

● Молете се за мъдрост в управлението на финансите, докато много хора 

продължават с важната работа и мисия на църквата.  

 

    Ден 26 – Молитвен фокус – Вторник, 21 април 2020 
 

Водени от Словото  
 

„Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: 

не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост 

и да ходиш смирено със своя Бог?” 

Михей 6:8 
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„Живеем в най-критичния период от земната история. Участта на всяка личност на 

планетата скоро ще бъде решена. Собственото ни бъдещо благополучие, както и 

спасението на другите около нас, зависи от поведението, което в момента избираме. 

Трябва да бъдем ръководени от Духа на истината. Необходимо е всеки последовател 

на Христос сериозно да се запита: „Господи, какво искаш да направя?” (Деяния 9:6). 

Трябва да смирим себе си пред Господа с пост и молитва и да размишляваме много 

върху Неговото Слово, особено върху сцените на съда. Нека да преживеем от опит 

Божиите неща. Нямаме и момент за губене. Важни и значими събития стават 

постоянно около нас. Намираме се на омагьосана сатанинска земя. Не спете, Божии 

стражи! Връгът се таи наблизо! Чака да ви види лениви и сънливи, за да може да скочи 

върху вас и да ви погълне като своя плячка.” 

ЕГВ, „Призив да останеш различен”, стр. 104 

 

Въпроси за сърцето: 

Когато си на път да вземеш трудно решение, към кого се обръщаш за мъдрост и съвет? 

Разбира се, казано ни е, че в многото съветници има безопасност (Притчи 11:14). Но 

отвъд мъдростта на нашите близки или на тези, които уважаме, какви принципи 

намираме в Божието слово, които да прилагаме при важни решения? 

(вж. Притчи 3:5,6; Притчи 14:12; Матей 6:33; Йеремия 33:3) 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Южноамериканската дивизия проведе специална 

евангелизационна програма „Святата седмица” в цялата дивизия, както е правила през 

последните 50 години. Обикновено малки групи се събират по домовете и в църквите, 

но поради коронавируса дивизията организира цялата програма онлайн. Така много 

повече хора можеха да участват. Темата беше „Любов, записана с кръв” и включи 

различни програми за деца, юноши и възрастни. Хвалим Бога за иновативните начини, 

по които църковните водачи съдействат за споделянето на Божията любов.  

 

 Молете се тези, които за първи път са открили Христовата любов по време на 

тази програма на Южноамериканската дивизия, да изградят трайна връзка с 

Исус, която да се задълбочава с времето. 

  

 Молете се всички, които имат повече време у дома, задълбочено да изучават 

Словото и да учат децата си как да разглеждат и да обичат Божието слово.  

  

 Молете се Божиите хора да продължат да бъдат верни в десятъците и 

даренията дори в условията на настоящите икономически предизвикателства.  

  

 Молете се тези, които се затрудняват да плащат сметките си и да имат храна на 

масата въпреки икономическите предизвикателства, които пандемията с      

COVID-19 предизвика. Молете се Бог да продължава да дава на Своите деца 
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всичко, от което имат нужда и да има много опитности с Божията вярност през 

идните дни.  

  

 Молете се Бог да предостави достатъчно за финансовите нужди на работата на 

църквата в Ливан, за да може мисията да напредва.  

  

    Ден 27 – Молитвен фокус – Сряда, 22 април 2020 
 

Изпълнен със Словото 

 

„Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся – 

да живея в дома Господен през всички дни на живота си, 

за да гледат привлекателността на Господа и да Го търся в храма Му.” 

Псалм 27:4 

 

„Аз имам един възкръснал Спасител. На Него се уповавам и Той никога не ще ме 

остави да се посрамя. В Неговото име аз тържествувам. Той е моята правда и моят 

венец на радост.” Никой да не мисли, че неговото положение е безнадеждно, защото 

не е така. Вие може да сте уверени, че сте изгубени грешници, но точно поради това се 

нуждаете от Спасител. Ако имате грехове за изповядване, не губете време. Тези 

минути са златни. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни 

прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 1:9). Гладуващите и 

жадуващите за правда ще бъдат задоволени, защото Исус е обещал това. Скъпият 

Спасител! Ръцете Му са протегнати да ни приемат и Неговото велико, обичащо сърце 

чака да ни благослови.” 

ЕГВ, „Съкровища от свидетелства”, т. 2, стр. 93 

 

Въпроси за сърцето: 

За какво копнееш най-силно? Кое е най-съкровеното желание на сърцето ти? Може би 

напоследък не си се замислял за това. Може би се опитваш просто да оцелееш. А 

може би пък мислиш за това през цялото време. Отдели време днес да помислиш 

къде намираш най-голяма радост и най-пълно удовлетворение. Докато правиш това, 

размисли и върху Псалм 27:4. Помоли Бога да ти даде сърце, което искрено да копнее 

за Неговото присъствие. 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Специално видео за глухонеми относно коронавируса беше 

направено от Западноафриканската дивизия в Абиджан, Кот д’Ивоар. То предоставя 

важна информация за COVID-19 чрез жестомимичен език и субтитри. Радваме се, че се 

развиват  нови ресурси, с които могат да бъдат достигнати всички демографски групи.  
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 Молете се Бог да се погрижи за Своите деца в Северна Корея, Южна Корея, 

Япония и Китай. Молете се очите на всички, дори на управляващите, да се 

обърнат към небето и да разпознаят знаците на времето, както и че Христос 

скоро идва.  

  

 Молете се за тези, които работят в служба на хора със специални нужди, като 

например глухонеми и хора с увреждания. Молете се хората в колониите за 

прокажени да не бъдат забравени в това време. 

  

 Молете се всички ние, които осъзнаваме близостта на Исусовото второ идване, 

да отделяме време да Го търсим с цялото си сърце и да изследваме Словото Му 

дълбоко. Молете се да успеем да разберем красивите дълбоки истини на 

библейски книги като Даниил и Откровение.  

  

 Молете се за мисионерите, които не напускат своите постове на различни места 

по целия свят. Молете се да имат всичко, от което имат нужда и да бъдат 

запазени от болестта.  

  

 Молете се тези, които са оздравели от коронавирус, да продължат да се 

възстановяват. Молете се да могат да укрепнат и да се завърнат към нормалния 

живот.  

 

    Ден 28 – Молитвен фокус – Четвъртък, 23 април 2020 
 

Сила, получена от Словото 
„Защото Божието слово е живо,  действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете 

страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и 

намеренията на сърцето.” 

Евреи 4:12 

 

„О, ако хората биха се страхували от Господа! О, само ако биха обичали Господа! О, ако 

Божиите вестители биха усетили товара на изгубващите се души! Тогава нямаше 

просто да оратостват, но биха имали Божията сила, която да съживява душите им и да 

направи сърцата им да светят ярко с пламъка на Божията любов. От слабост биха 

станали силни, защото биха били изпълнители на словото. Биха чували Христовия глас: 

„Аз съм с вас през всичките дни на живота ви!” Исус би бил техният учител и словата, 

които те биха свидетелствали, биха били силни и действени, по-остри от всеки 

двуостър меч.” 

ЕГВ, „Свидетелства към проповедниците и служителите на евангелието”, стр. 143 
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Въпроси за сърцето: 

Докато размишляваш върху Евреи 4:12, по какъв начин Божието Слово пронизва 

твоето сърце? Чувствал ли си се изобличен от нещо, което скоро си прочел в Божието 

слово? Това накарало ли те е да направиш нещо по въпроса, или си отхвърлил 

призивите на Святия Дух? Сподели мислите си с някого. Тогава се помоли за всички нас 

като Божий народ не само да слушаме Словото и да обичаме Писанията, но и да се 

стремим да живеем според Библията. 

 

ПОВОД ЗА ПРОСЛАВА: Хвалим Господа с вяра за много души, които Той ще доведе при 

Себе Си чрез евангелизацията под мотото „Надежда се пробужда”. Славим Бога за 

вече направените решения за кръщение. 

 

 Молете се за хора, които или са заболяли от COVID-19, или имат близки хора, 

които са болни.  

  

 Молете се църкковни членове, които са уплашени и притеснени, или които се 

чувстват самотни, да получат мир и спокойствие.  

  

 Молете се за милионите хора, които са в трудност в Близкия Изток, в страни 

като Иран, Афганистан и Пакистан. Молете се насред тази криза Бог да отвори 

сърцата на мнозина за истината.  

  

 Молете се за мъдрото планиране на отложената Генерална конференция, която 

ще се проведе от 20-25 май 2021 г. в Индианаполис. Молете се конференцията 

да бъде изпълнена с духовни и насочени към мисиониране планове, както и 

Святият Дух да ръководи всичко.  

  

 Молете се за изливането на Късния дъжд, за да може делото да бъде 

завършено и да се завърнем у дома.  
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Допълнително четиво за красотата на Словото 
От книгата Възпитание на Елън Уайт, глава 20, "Поучаване и изучаване на Библията" 

 

“Приклони ухото си към мъдростта;" 

"и го подири като скрити съкровища”. 

В детството, юношеството и в годините на Своята зрелост Исус изучаваше Писанията. 
Като малко дете, на коленете на майка Си Той всеки ден бе поучаван от свитъците на 
пророците. Като младеж, ранното утро и вечерният здрач го сварваха често в полите 
на планината или между дърветата в гората, където прекарваше известно време в 
молитва към Бога и в изучаване на Неговото Слово. През време на службата Му 
големите познания, които имаше върху Писанието, свидетелстваха за Неговото 
прилежание в изучаването им. И тъй като Той придоби това познание по начина, по 
който и ние можем да го придобием, то Неговата удивителна сила, както умствена 
така и духовна, са силно доказателство за стойността на Библията като възпитателно 
средство. 

Когато даде Словото Си, нашият небесен Баща имаше предвид и децата. Къде във 
всичко написано от човека може да се намери нещо, което така да завладява сърцето 
или да възбужда интереса у децата, както библейските истории? 

В тези разкази са представени просто най-великите принципи на Божия закон. Чрез 
илюстрации, нагодени да отговарят на ума и разбирането на детето, родители и 
учители могат да започнат още от много рано да изпълняват поръката на Господа 
относно Неговите заповеди: “И на тях да учиш прилежно чадата си и за тях да говориш, 
когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш” (Вт. 6:7). 

Използването на нагледни уроци, черни дъски, карти и картини ще бъде от помощ за 
изясняването на тези уроци, както и за запечатването им в паметта. Родителите и 
учителите трябва да се стремят към подобряване на методите. За преподаване на 
Библията трябва да отдаваме най-свежите си мисли, най-добрите методи и нашите 
най-сериозни усилия. 

Пораждането и засилването на любовта към изследване на Библията, зависят 
значително от това как се използва часът за богослужение. Сутринните и вечерните 
часове на богослужение трябва да са най-приятните и най-полезните часове на деня. 
Нека всички разберат, че в тези мигове не трябва да се вмъкват никакви тревожни и 
неприятни мисли; че родители и деца се събират, за да се срещнат с Исус и да поканят 
в дома си присъствието на светите ангели. Нека богослуженията бъдат кратки и пълни 
с живот, нагодени според случая и от време на време разнообразни. Нека всички се 
присъединят към четенето на Библията, нека учат и често да повтарят Божия закон. 
Интересът на децата ще се увеличи, ако понякога им се позволява те да посочват 
текста за прочитане. Разпитвайте ги върху прочетеното и ги оставете и те да задават 
въпроси. Употребете всичко, което би могло да илюстрира значението на прочетеното. 
Когато по този начин богослужението не стане твърде дълго, малките също да вземат 
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участие в молитвата, да се присъединят и към пеенето на песента, дори ако това е 
само куплет от нея. 

За да стане домашното богослужение такова, каквото трябва да бъде, необходимо е 
да се обърне сериозно внимание на подготовката. Родителите също трябва да си 
отделят време за всекидневно изучаване на Библията заедно със своите деца. 
Безсъмнено за постигането на това е нужен известен труд, план и някои жертви. Но 
усилията ще бъдат възнаградени богато. 

Като подготовка за преподаване на Неговите заповеди Бог заповядва те да бъдат 
скрити в сърцата на родителите. “Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в 
сърцето ти, казва Той, и за тях да говориш, когато седиш в дома си” (Вт. 6:6, 7). За да 
възбудим у децата си интерес към Библията, самите ние трябва да се интересуваме от 
нея. За да породим в тях любов да я изучават, самите ние трябва да я обичаме. Нашето 
поучение към тях ще има толкова тежест, колкото му придаваме ние чрез личен 
пример и дух. 

Бог призова Авраам да бъде учител на Неговото слово, избра го да бъде баща на един 
велик народ, защото видя, че щеше да наставлява децата и семейството си според 
принципите на Божия закон. А онова, което даваше сила на поученията му, бе 
влиянието, излъчвано от неговия личен живот. Голямото му домакинство се състоеше 
от повече от хиляда души, от които мнозина бяха глави на семейства, а не малко бяха и 
току-що обърнати от езичеството. За такова домакинство се изискваше твърда ръка на 
кормилото. Никакви слаби и колебливи методи не биха били достатъчни. За Авраам 
Бог каза: “Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе 
си...” (Бит. 18:19). И все пак той упражняваше авторитета си с такава мъдрост и 
нежност, че спечелваше сърцата. Свидетелството на Божествения Наблюдател гласи: 
“...да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие...” (Бит. 18:19). Влиянието 
на Авраам се простираше и вън от неговото домакинство. Където и да установяваше 
шатъра си, край него издигаше и олтар за жертви и богослужение. Когато го местеше, 
олтарът оставаше и много скитащи се ханаанци, запознали се с Бога чрез живота на 
Авраам, Божия слуга, се спираха край тях, за да принесат жертва на Йехова. 

Не по-малко ефективни резултати от преподаването на Божието слово могат да се 
получат и днес, ако наставленията се отразят в живот на учителя. 

Не е достатъчно да се знае какво други са мислили или учили за Библията. В съда 
всеки поотделно ще дава на Бога сметка за себе си, затова всеки трябва да се научи що 
е истина. Но за да се постигнат действителни резултати при изучаването на Библията, 
трябва да бъде възбуден интересът на ученика. Този въпрос не трябва да пренебрегва 
особено онзи, който се занимава с деца и младежи, различаващи се твърде много по 
предразположение, обучение и навици на мислене. При преподаване на Божието 
слово на деца е добре да се съобразяваме с техните наклонности и интереси, за да 
възбудим любознателността им към него. Този, Който ни създаде с различни 
способности, е дал място в Словото си за всекиго по нещо. Когато учениците видят, че 
поуките в Библията отговарят на техните наклонности, окуражете ги да гледат на нея 
като на свой съветник. 
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Помагайте им да ценят нейната удивителна красота. Много книги, които нямат реална 
стойност, а са само възбуждащи и зловредни, се препоръчват или най-малкото се 
позволява да бъдат четени, поради тяхната предполагаема литературна стойност. 
Защо да напътваме децата си да пият от тези нечисти потоци, когато могат да имат 
свободен достъп до кристалните извори на Божието слово? В значението си Библията 
съдържа неизчерпаема пълнота, сила и дълбочина. Подтиквайте децата и младежите 
да търсят нейните съкровища както в мисли, така и в изрази. 

Когато красотата на тези скъпоценности привлече умовете им, една смекчаваща и 
укротяваща сила ще затрогне сърцата им. Те ще бъдат привлечени към Този, Който им 
се открива по този начин. А само малко са хората, които не биха желали да научат 
нещо повече за Неговите дела и пътища. 

Изучаващият Библията трябва да бъде научен да пристъпва към нея с дух на ученик. 
Ние трябва да изследваме страниците й не за да търсим доказателство, поддържащо 
мненията ни, но за да научим, какво казва Бог. 

Истинско познаване на Библията се придобива само чрез помощта на Духа, чрез 
Когото бе дадено Словото. За да придобием това знание, ние трябва да съобразим 
живота си с него. Трябва да се покоряваме на всичко, което то заповядва и да 
претендираме за всичко, което то обещава. Животът в него е животът, който трябва да 
водим чрез помощта, получена от Него. Библията може да се усвои ефективно само 
когато спазваме тия условия. 

Изучаването на Библията изисква най-прилежни усилия и постоянство на мислите. 
Както миньорът копае златното съкровище в земята, така сериозно и настойчиво 
трябва да търсим съкровището в Божието слово. 

Най-полезен метод за изучаване на Библията е ежедневно, стих по стих. Нека учещият 
вземе един стих и съсредоточи ума си върху това как да възприеме мисълта, която Бог 
е вложил в този стих за него, и след това да продължи да размишлява, докато стихът 
стане част от него. Изследването на един пасаж по такъв начин има много по-голяма 
стойност, отколкото прочитането на много глави без определена цел, и без да се 
извлече някаква положителна поука. 

Една от главните причини за умствената неспособност и моралната слабост е липсата 
на внимание към благородни цели. Ние се гордеем с широкото разпространение на 
литературата, но умножаването на книги, дори книги, които не са вредни, може да 
бъде едно положително зло. Голямото количество печатан материал, постоянно 
излизащ от пресите, създава у млади и стари навика за бързо и повърхностно четене и 
умът изгубва силата на свързаното и здраво мислене. Нещо повече, голяма част от 
списанията и книгите, които като египетските жаби, наводняват страната, са не само 
отегчителни, безполезни и изтощителни, но пошли и деградиращи. Влиянието им не 
само опиянява и разваля ума, но покварява и погубва душата. Умът, сърцето са лениви 
без никаква цел и стават лесна плячка на злото. Гъбата хваща корен точно върху болни, 
безжизнени организми. Ленивият ум става място за работа на Сатана. Нека умът бъде 
отправен към високи и святи идеали, нека животът има благородна и всепоглъщаща 
цел и злото би намерило малко място да се задържи. 
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Ето защо младежта да бъде учена да изучава Божието слово внимателно. Прието в 
душата, то ще се окаже устойчива барикада срещу изкушенията. “В сърцето си опазих 
Твоето слово, казва псалмистът, за да не ти съгрешавам.” “...чрез думите на Твоите 
уста аз опазих себе си от пътищата на насилниците” (Пс. 119:11, 17:4). 

Библията сама се тълкува. Писанието трябва да се сравнява със самото Писание. 
Изследващият трябва да гледа на Словото като на едно цяло и да схваща отношенията 
между неговите части. Той трябва да придобие познание за неговата велика главна 
тема, за Божията първоначална цел за света, за произхода на великата борба, за 
делото на изкуплението. Трябва да разбира естеството на двата принципа, които си 
оспорват първенството и да се научи да проследява тяхното действие в докладите за 
историята и в пророчеството, до великия край. Той трябва да схваща как тази борба 
навлиза във всяка фаза на човешкия опит; как с всяка своя постъпка той открива едната 
или другата от двете противодействащи подбуди; как, безразлично дали иска или не, 
той решава още сега, на коя страна от борбата ще бъде намерен. 

Всяка част на Библията е дадена по Божие вдъхновение и е полезна. Вниманието към 
Стария завет не трябва да бъде по-малко отколкото към Новия. В изучаването на 
Стария завет ще открием бликащи живи източници там, където небрежният читател 
вижда само пустиня. 

Книгата “Откровение” във връзка с книгата “Даниил”, особено изисква да бъде 
изучавана. Нека всеки богобоязлив учител размисли как най-добре би могъл да 
разбере и да предаде евангелието, което нашият Спасител откри лично на Своя 
служител Йоан - “Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на 
слугите Си онова, което има да стане скоро” (Откр. 1:1). Никой не трябва да се 
обезсърчава в изучаването на откровението, само поради тайнствените му наглед 
символи. “Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на 
всички щедро, без да укорява...” (Яков 1:5). 

“Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят 
написаното в него; защото времето е близо” (Откр. 1:3). 

Когато се породи реална любов към Библията и изучаващият започне да съзнава колко 
обширно е нейното поле и колко скъпоценно е нейното съкровище, той ще пожелае да 
се възползва от всяка представена му възможност, да се запознае с Божието слово. И 
това няма да бъде ограничавано от определени часове или място. Продължителното и 
постоянното изучаване е едно от най-добрите средства за култивиране на любов към 
Писанията. Нека учащият носи Библията винаги със себе си. Когато ви се удаде случай, 
прочитайте някой текст и мислете върху него. Докато вървите по улицата, докато 
чакате на спирка, докато чакате за среща, използвайте случая да извлечете някоя 
ценна мисъл от съкровищницата на истината. 

Великите движещи сили на душата са вярата, надеждата и любовта. Точно към тях 
апелира правилно провежданото изучаване на Библията. Външната красота на 
Библията, красотата на нейната образност и израз, е само, така да се каже, 
месторазположението на нейното истинско съкровище - красотата на светостта. В 
нейния доклад за хората, ходили с Бога, ние съзираме проблясъци от Неговата слава. 
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Този, “Който е цял прелестен”; ние виждаме Него - на Когото цялата хубост на земята и 
небето са само твърде слабо отражение. “И когато бъда Аз издигнат от земята, каза 
Той, ще привлека всички при Себе Си” (Йоан 12:32). Когато човекът, който изследва 
Библията наблюдава Изкупителя, в душата му се пробужда тайнствената сила на 
вярата, обожанието и любовта. Погледът се съсредоточава върху Христос и той се 
преобразява в подобие на Този, Когото обожава. Думите на апостол Павел стават 
езика на душата му: “А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - 
познаването на моя Господ Исус Христос..., за да позная Него, силата на Неговото 
възкресение и общението в Неговите страдания...” (Фил. 3:8-10). 

Изворите на небесен мир и радост, течащи свободно в душата чрез боговдъхновените 
слова, ще се превърнат в мощна река от благословение за всички, дошли в допир с 
нея. Нека днешната младеж, младежта, която израства с Библия в ръка, стане 
приемник и проводник на нейната животодаваща енергия и тогава какви 
благословения биха се изливали над света! - влияния, за чиято лечителна сила нямаме 
дори и понятие - реки от жива вода, източници, “които извират за живот вечен”. 

 

 


