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

Седмица 7 
 

8-14 май 2020 
 

„Най-доброто, което можем да имаме” 
от Рон Клозет 

 
 През 2001 година почти бях на умиране. Лекарят от спешна помощ ми каза, че ми 

остават три часа живот. Бях прихванал фолципарум  малария докато провеждах 

евангелизация  с моите студенти в Западна Африка и симптомите се проявиха 

непосредствено след завръщането ми в Съединените щати. Вдигнах много висока 

температура, бях се обезводнил и имах ужасно главоболие. Бях толкова зле, че просто си 

отивах и всяка минута щях да свърша. Когато симптомите се появиха, бях на служебна 

командировка от църквата. Отидох рано на летището за да хвана обратния полет, като молех 

Бог да ми позволи да стигна в къщи в очакване на това което ще се случи. 

 Жена ми веднага ме отведе в спешното отделение на болницата. Там започнах да 

халюцинирам и едва ли можех да поема вода без да я повърна. Припаднах след като бях 

заведен в стаята на спешното отделение. Дошъл отново в съзнание, си припомних живота 

като в забавен кадър. Всяка минута ми изглеждаше час, а всеки час като ден. Спомням си 

съпругата ми Лиза, водейки децата ми, които по това време бяха на 14, 12 и 10 години и ги 

виждах как тихо плачат. Спомням се как сестрите и другия медицински персонал ме 

преглеждаха с единствената цел да видят отблизо  пациент болен от малария, защото това 

заболяване е много рядко срещано в САЩ. 

 Беше ми ясно, че си отивах. По-късно научих, че този вид малария е най-опасният. Той 

най-често те убива, въпреки че ако го преживееш, симптомите не биха се проявили, освен 

ако отново се заразиш. Много хора започнаха да се молят. Жена ми и децата ми се молеха. 

Родителите ми и други членове на семейството  се молеха. Колегите от Южния адвентен 

университет, където преподавах, се молеха. Моите студенти се  молеха. Много пастори от 

цялата страна се молеха. Изчислих че около 2 000 души са се молили през тези дни. 

 Но да се оправя не бе лесно. Нямаше подходящи лекарства. Приятели лекари 

започнаха да притискат лекарите от болницата да побързат с придвижването на нещата 

преди да е станало твърде късно. Накрая бе намерен хинин в Атланта и бе доставен. 

Хининът е старо лекарство за лечение на малария и други неприятни болести, но днес рядко 

се използва. Той е силно отровен и може да предизвика сериозни странични ефекти, но 

може да се приложи като лечение срещу малария. Четиридесет и осем часа след 

постъпването ми в болницата приех хинин, но той не предизвика очакваното чудо. Ден по-

късно, в събота, бях толкова болен, колкото и преди. 
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 В  изключително тежкото състояние, в което се намирах, аз също се молех. Но 

молитвата ми беше повече благодарност, отколкото искане. Бях предал живота си в Божиите 

ръце и бях готов да се сбогувам ако времето ми беше дошло. Единственото съжаление, 

което изпитвах и за което също се молех бе, че оставях съпругата ми сама с три малки деца и 

децата ми без баща. Но това също бе в Божиите ръце. Имах мир, че всичко ще бъде наред. 

В събота след обяд дойдоха няколко колеги от университета и моя църковен пастор. 

Извършиха над мен служба на помазване и се помолиха отново според Писанието (Як. 5:13-

15). Тази вечер Лиза стоя до мен през цялата нощ. Сериозно се опасяваше, че ще бъде 

последната.  В 5.00 часа на следващата сутрин сестрата дойде да ми вземе кръв, както се 

случваше всяка сутрин. Четири часа по-късно  в стаята ми дойде специалист. За първи път 

можах да седна. Каза ми, че не могат да открият и следа от малария в организма ми. Някак 

си беше изчезнала. Той изрази изненадата си, че лекарството е подействало толкова добре и 

толкова бързо. Но знаех, че имаше друга причина, поради която бях излекуван. Това бяха 

молитвите на близките ми и на църквата. Вярвам, Бог милостиво се бе съгласил да ме 

излекува просто защото Неговият народ  Го беше молил. 

 „Същият състрадателен Спасител живее и днес и е точно толкова готов да 

послуша изречената с вяра молитва, колкото тогава, когато видимо е бил сред хората… 

Част от Божия план е в отговор на молитвата с вяра да ни дари онова, което не би ни 

подарил, ако не сме Го помолили” (Великата борба, стр. 328). Исус нямаше нужда да ме 

излекува. Не ми е дължал нищо. Аз имах дълг към Него и все още имам. И въпреки това, го 

направи. 

 Не всеки животозастрашаващ случай завършва по същия начин. Но Бог, Който лекува 

е същият, въпреки всичко. Достоен е за доверие. Можем да Му благодарим и във всяка една 

ситуация, защото в никакъв случай няма да отговори на молитвите ни по начин, който би 

наранил душите ни. Каквото и да получим от Него, е най-доброто, което можем да имаме. 

 

 Рон Е. М. Клозет, д-р по богословие, е Секретар на Пасторския отдел на Северната 

азиатско-тихоокеанска дивизия 

 

 Въпроси за сърцето:  

 Вярваш ли, че Бог може да излекува болести от всякакъв вид, включително и най-вече 

инфекцията на греха? Животът ти днес наред ли е с Бога? Точно в този момент в мир ли си с 

Него? 

 

 Активно предизвикателство за сърцето:  

 Болестта днес е част от нашия разрушен свят. Никой не е защитен от нея. Но имаме 

избор как можем да я преживеем. Можем да се прилепим към Исус във времена на най-

спешна нужда, молейки Го за духовно и физическо изцеление, и можем да си почиваме 

сигурни, че какъвто и да е изхода от заболяването, докато гледаме на Него, можем да имаме 

мир. Притежаването на силна вяра във времена на страдания при болести започва когато се 

упражнява вяра във времената, когато сме здрави. Ще избереш ли да имаш вяра в Него днес? 
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Готов ли си да приемеш дори смъртта, като знаеш, че в края при утрото на възкресението 

всички болести ще бъдат излекувани за тези, които вярват? 

 

„Нашият Господ Исус Христос дойде на този свят, за да служи неуморно на човека. Той 

„понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари” (Ис. 53:4), за да може да посрещне 

всяка човешка нужда. Дойде за да премахне от човечеството бремето на болестта, 

нищетата и греха. Неговата мисия бе да възстанови напълно хората: да им даде здраве, 

мир и съвършенство” (По стъпките на Великия Лекар, стр. 13). 

 

 Задълбочаване - Допълнителни предложения за четива през тази седмица: 

 Елън Уайт, По стъпките на Великия Лекар, гл. 16 „Молитва за болни“. 

 Рон Клозет, Най-голямата нужда на адвентистите – изливането на Светия Дух. 

 

 

 Ден 43 - Молитвен фокус – Петък, 8 май 2020 

 

 Повод за прослава:  

 Вритни и Ванеса В.: „Църквата ни започна молитвено събрание онлайн всяка вечер. 

Това доведе всички нас до много по-близка връзка помежду ни, защото всеки ден се 

виждахме. Какво благословение! 

 Мико. Ф.: Тази ситуация ми помогна да осъзная, че църквата не е структура, тя е 

хората. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за църкви, които са изгубили членове поради КОВИД-19. 

 Молете се за членове, които се борят с различни здравословни проблеми като рак, 

автоимунни заболявания, депресии и други проблеми. 

 Молете се за бивши адвентисти, които са напуснали църквата. Молете се за хората от 

тяхната сфера на влияние, които може би са се отдалечили от Бога поради това. 

 Молете се за новите членове, които през последните години са се присъединили към 

църквата чрез различните дейности на програмата „Всички членове включени”.  

 

 

 Ден 44 – Молитвен фокус - Събота, 9 май 2020  
 

Познаване на Исус 
 

„А това е вечен живот да познаят Тебе, Единствения истински Бог и Исус Христос, 

Когото си изпратил” Йоан 17:3 
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„Христос дойде, да открие на света Бога като Бог на любов и милост, на състрадание и 

съжаление. Гъстата тъмнина, с която Сатана се опитваше да обгърне Божия престол, 

бе разпръсната от Спасителя на света, така че Бащата на хората бе изявен отново 

като светлината на живота.” Свидетелства към църквата, т. 5, стр. 722 

 

 Въпроси за сърцето:  

 Вечният живот не е просто да се живее завинаги, но вечният живот е продължаващо 

задълбочаване на любовната ви връзка с Бога. Знаете повече факти за Исус, или  Го 

познавате лично като ваш Спасител и Приятел? 
 Защо не започнете вечността от днес, като помолите Исус да ви се открие лично на по-

дълбоко ниво като прекарвате време в молитва, изследване на Библията и споделяне с 

други на Неговата любов и истина? 

 

 Повод за прослава: 

 Тиери Т.: „Споделям 100 дни на молитва с 90 мои приятели. Имах възможност да 

споделям книгата „Великата борба” с много от контактите ми. Един неадвентист ме 

помоли да изучаваме заедно пророчествата на Даниил и Откровение. 

 Глория Д.: Бог ни благослови да можем да задвижим нашата програма за 

разпределяне на храна въпреки тази пандемия”. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за членовете по света, които са започнали или ръководят центрове на 

влияние за надежда и живот. 

 Молете се за хората от островите Фиджи и Вануату, които за засегнати от последния 

циклон. 

 Молете се за образователните институти по света. Молете се да могат да осигуряват 

християнско образование чрез онлайн обучение и други методи.  Молете се да могат 

да продължат да осигуряват положително влияние върху студентите и да остават 

финансово стабилни. 

 

 

Ден 45 - Молитвен фокус – Неделя, 10 май 2020 
 

Служенето на Исус 
 

„И тъй, като имаме велик Първосвещеник Исуса, Божия Син, Който е преминал до най-

високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв 

първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, 

Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова, нека пристъпваме с 
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дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим 

благодат, която да помага благовременно. 

Евреи 4:14-16 

 

„Божият Син... изпълни Своя залог и премина в небесата, за да поеме управлението на 

небесното войнство. Той изпълни една фаза от свещенството Си, като умря на кръста 

за падналата раса. Сега изпълнява друга фаза, като се моли пред Отец за случая на 

покаяния, вярващ грешник, представяйки на Бога жертвите на Своя народ. Приемайки 

човешко естество и превъзмогвайки в това естество изкушенията на врага, постигайки 

божествено съвършенство, на Него е поверен съдът на света. Случаят на всеки един ще 

бъде представен пред Него. Той ще произнесе присъда на всеки човек според делата му.”  

Ръкопис 42, 1901 г. 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Исус стана човек, умря и възкръсна и в момента стои в небесното светилище като 

представител на всички, които са предали живота си на Него. Когато се молите, Той слуша. 

Когато търсите прошка на греховете и победа, Той ви чува и незабавно ще ви осигури 

нужната сила за превъзмогване. 

 Докато живеем в светлината на небесния съд, направихте ли Исус, състрадателния 

Първосвещеник, ваш адвокат (1 Йоан 2: 1)? Потърсихте ли защита в Неговата праведност? 

Ще Му позволите ли не само да ви покрие в Своята праведност, но и да ви изпълни със 

Своята праведност, като вършим делата, които е наредил отнапред да вършим (Ефесяни 

2:10)? 

 

 Повод за прослава: 

 Шерил М.: „Благодаря на Бога! „100 дни молитва“ укрепиха вярата ми в този тежък 

момент.”  

 Роуз С.: „Поради тази пандемия нашата „Сила на молитвената група “стана по-жива, 

тъй като имаме повече време да се молим заедно, практически 5-6 пъти дневно!“ 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за бездомните хора във всички региони на света, които разчитат на по-

големия брой хора за помощ, но сега изпитват отчаяна нужда поради изолацията. 

 Молете се за възрастните членове, които не могат да се свържат със семействата си 

по време на тази криза. Молете се за тези, които се борят с деменцията и са много 

объркани през това време. 

 Молете се за семействата, които в момента са под силно напрежение. Молете се 

партньорите да намерят изцеление, помощ и смирение когато отправят погледа си 

към Исус. 
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 Ден 46 - Молитвен фокус – Понеделник, 11 май 2020 
 

Любовта на Исус 
 

„Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас. Пребъдвайте в Моята любов” 

Йоан 15:9 

 

„Ако бъда спасена в Божието царство, постоянно ще съзерцавам дълбочини в плана на 

спасението. Всички изкупени светии ще гледат и оценяват както никога преди любовта 

на Отец и Сина и песни на прослава ще избликват от безсмъртни гласове. Той ни е 

обикнал, дал е живота Си за нас. С прославени тела, увеличени способности,  очистени  

сърца и неопетнени устни ще възпяваме богатствата на изкупителната любов.”  

Писмо 27, 1890 г. 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Бог е любов. Той е Източникът на любовта. Няма по-чиста любов от тази, която е вътре 

в Божеството. Ако Исус ни обича така, както Отец обича Исус, има ли нещо по-прекрасно от  

това, да бъдем с Него в пълна хармония? Любовта на Исус е несравнима. Има ли в 

съвременния живот неща, които обичаш повече от Исус? Има ли нещо, което е пленило 

желанията на сърцето ти? Искайте Исус да ви впечатли със съвършената любов, с която сте  

възлюбени от Него. Защо днес не изберете  да приемете тази любов в сърцето си и да я 

направите най-висшата мотивация за вашето ходене с вяра? 

 

 Повод за прослава: 

 Някои страни и някои щати в Америка са започнали да отварят отново бизнеса си (с 

рестрикции). 

 Процентът на КОВИД-19 и смъртните случаи е по-малък отколкото показваха 

предишните прогнози. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за различните строителни проекти, такива като църкви и училища по света. 

Молете се за продължаващо жертвено даване и верност в десятъците и приносите. 

 Молете се за островите Сен Винсент и Гренадин които се сблъскаха с опустошителна 

суша в пика на пандемията. Молете се за дъжд и Божието благословение над мисията 

на местните църкви. 

 Молете се за членовете които са поразени от страх по време на тази криза. 

 Молете се за проницателност в разбиране на разликата между придържане към 

санитарните мерки, изисквани от правителството и прокарване на фалшиво 

поклонение. 
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 Ден 47 -  Молитвен фокус – Вторник, 12 май 2020 
 

Вярата в Исус 
 

„Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата 

в Исуса.” Откр. 14:12 

 

„Вярата в способността на Христос да ни спасява напълно, изцяло и завинаги е вярата в 

Исус”  

Избрани вести, т. 3, стр. 145, Изд. ЦАСД РД 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Живеем в последните дни. Сега повече от всякога е времето, когато възможно най-

пълно трябва да се доверим на Божията способност да ни приеме! Исус е дал за теб Своя 

живот, смърт, възкресение и Слово с Неговите обещания и наредби. Предал е Себе Си 

заради твоето спасение. Не е ли удивително? 

 Наистина ли желаеш да вярваш това и да приемеш тази реалност с нейните 

преобразяващи последствия в живота ти? Искаш ли Исус да вземе твоята малка, слаба вяра и 

да я преобрази в непоклатима вяра? Защо не Го помолиш да извърши това дело в теб като 

следваш волята Му ден след ден? 

 

 Повод за прослава: 

 Насърчаващо е да слушаме колко много от нашите църкви, пастори, старейшини и 

други членове, бидейки креативни редовно провеждат онлайн служби, общения и 

молитвени поклонения за местните си членове. Това ще бъде от голяма полза за 

църквата когато се движим напред. Мотивира ни да мислим за нови и позитивни 

начини за това как да достигнем тези около нас, които се нуждаят от Исус. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за различните мисионски проекти и евангелизационни усилия в Северно 

Сулавези, Индонезия. 

 Молете се за студентите адвентисти в Кайро, Египет които поради определени местни  

рестрикции трябва да се борят за да могат да получат хранителни дарения от 

членовете. 

 Молете се за храбрите членове в Северозападния регион на Нигерия, които 

поддържат евангелската вест въпреки опасностите, които идват от терористични 

групи, бандити и криминални престъпници, които са много активни в тази територия. 

 Молете се за студентите във Филипините, които се сблъскват с въпроси свързани със 

занятия в събота поради новите графици свързани с пандемията. 
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Ден 48 - Молитвен фокус – Сряда, 13 май 2020 
 

Присъствието на Исус 
 

„Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, 

Утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя.” Йоан 16:7 

„И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.” Мат. 28:20 

 

„От онзи момент нататък чрез Духа Христос ще пребъдва постоянно в сърцата на 

Своите чада. Тяхната връзка с Него е по-близка, отколкото когато лично е бил сред тях. 

Светлината, любовта и силата на обитаващия в тях Христос така се излъчва от 

лицата им, че като ги гледат, хората „се удивляваха; и познаха, че са били с Исус.” (Деян. 

4:13) Пътят към Христос, стр. 74, 75 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Искали ли сте някога да живеете по времето когато Исус е бил на Земята? Да ходите и 

да вървите с Него? Мощната цел на Евангелието е да ви даде дори нещо по-добро. Исус иска 

да живее вътре във вас, да ви направи като Него чрез преобразяващата служба на Светия Дух. 

Молили ли сте Исус да ви кръсти със Светия Дух, така че присъствието Му да се чувства и 

вижда във вас? Исус ни е казал да искаме ежедневно дара на Светия Дух (Лука 11:13). Защо 

не поканите Христос да пребъдва във вас чрез Светия Дух точно сега? 

 

 Повод за прослава: 

 Толкова много, много около нас са отворени и възприемчиви за нашето 

свидетелство и разбирания на Писанието поради тази криза. Слава на Бог, че  

спасява много за вечността с Него по време на тази епидемия. 

 

 Призив за молитва: 

 Молете се за лицата, които се борят с демонични сили и обладавания. Молете се да 

бъдат освободени от сатанинската сила. Молете се за техните семейства, особено за 

деца, чиито родители са засегнати. 

 Молете се за хилядите организирани групи и църкви по света да останат силни и 

жизнени въпреки настоящата криза. 

 Молете се за пасторите и църковните водители в страните с много бедни здравни 

грижи. 

 Молете се за радиостанциите на Адвентното радио по света, които достигат 

недостигнатите. 
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 Ден 49 - Молитвен фокус – Четвъртък, 14 май 2020 
 

Състраданието на Исус 

 

„Благ е Господ и праведен. Да! милостив е нашият Бог.” Пс. 116:5 

 

„Душите,които идваха при Исус имаха в Неговото присъствие чувството, че и за тях има 

надежда за изход от бездната на греха. Фарисеите само ги презираха и осъждаха, а 

Христос ги приветстваше като Божии чада – деца, които наистина блуждаят далеч от 

бащината си къща, но които въпреки това не са загубили мястото си в сърцето на Отец. 

Тяхната нищета и техният грях увеличаваха още повече Неговото състрадание към тях. 

Колкото повече се бяха отдалечили от Него, толкова повече Той желаеше да ги възвърне 

и бе готов да даде за тях още по-голяма жертва.” Притчи Христови, стр. 133, 134. 

 

 Въпроси за сърцето: 

 Божията благодат към нас е пряк резултат на Неговото велико състрадание към 

всички, които страдат под греха и неговите последици. Осъзнавайки Неговото състрадание 

към теб, както е разкрито в Исус, какво ти пречи днес да дойдеш при Него както си и да Му 

предадеш най-тъмните ъгли на живота си? Исус разбира твоите товари, борби и изкушения. 

Той иска повече отколкото да ти помогне, излекува, прости, издигне и укрепи. Ще Му 

позволиш ли Неговата любов, благодат и състрадание да смекчат всяка съпротива или 

безразличие, които чувстваш към Него днес? 

 

Повод за прослава 

 Много адвентисти и други християни осъзнават, че сме станали много спокойни и 

движим църквите си твърде по човешки. Нуждаем се от зов за пробуждане, за да 

заживеем живот на вяра, молитва и чудеса, както е правела ранна църква в Деяния на 

апостолите. По онова време вярващите са нямали финанси, степени, сгради или 

институции, и все пак поради изпитания и дори преследване и чрез присъствието на 

Светия Дух са променили света и са разнесли благовестието по целия свят само в 

резултат на няколко години. 

 

Призив за молитва 

 Молете се за църквите в Ямайка. Молете се за членовете, които срещат финансови 

трудности, както и за екипа на Мемориалната болница Андрюз и пациентите по 

време на тази криза. 

 Молете се за църковните членове и членовете на семействата, които се борят с 

пристрастявания към порнография, алкохол, захар, филми, музика и други субстанции 

и поведения. Молете се да спечелят победа в Христос. 
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 Молете се за църквата Южен Уиндхок в Намибия, която от десет години се опитва да 

получи разрешение за закупуване на земя за строеж на сграда, където да се събира. 

 Молете се за Адвентната пекарня в Грена, Швеция за да могат многото хора в техния 

град да бъдат достигнати с вестта на евангелието.  

 


